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Κυνουρία: Πλάτανος,  φαράγγι Σπηλάκια  
 

      

 Αναχώρηση από Αγία Ελεούσα Καλλιθέας, στις 7:00  με στάσεις  (Φιξ, Σύνταγμα, Ομόνοια, Βιαμάξ) με ενδιάμεση 

στάση για τον Πλάτανο Κυνουρίας, το χωριό με τα πολλά νερά και τον καταρράκτη στην είσοδό του, με το γνωστό 

φαράγγι Σπηλάκια, που διαθέτει πυκνή βλάστηση και καταλήγει στο Βρασιάτη ποταμό. Το φαράγγι ή ρέμα Σπηλάκια 

οδηγεί σε ένα ακόμα από τα υπέροχα φαράγγια του Πάρνωνα το φαράγγι της Ζαρμπάνιτσας. Από τον καταρράκτη θα 

ξεκινήσει η πεζοπορία μας για το ρέμα Σπηλάκια.... Το τοπίο είναι εντυπωσιακό και αριστερά και δεξιά του φαραγγιού 

υπάρχουν ψηλά βράχια, κι εδώ υπάρχει η σπηλιά του Σωτήρα.  
  

  Ω.Π. 4 - 4 1/2 Β.Δ. Α+   
 Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τις… καθυστερήσεις για παρατήρηση του εξαιρετικού τοπίου, και το 

ρυθμό βαδίσματος των συμμετεχόντων.   

  Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο χωριό μέχρι να γυρίσει η πεζοπορική ομάδα.   

  Ο Πλάτανος είναι ένα γραφικό χωριουδάκι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Πάρνωνα ή 

Μαλεβού, στη βάση μιας καταπράσινης ρεματιάς σε υψόμετρο 440. Περιβάλλεται από ένα πανέμορφο και παρθένο 

φυσικό περιβάλλον γεμάτο πλατάνια, καστανιές και ποικίλα κωνοφόρα δέντρα. Δικαίως έχει κηρυχθεί παραδοσιακός 

οικισμός βλέποντας κανείς τα παραδοσιακά χτισμένα σπίτια, τα πλακόστρωτα στενοσόκακα δρομάκια του, την πλούσια 

βλάστηση με ποικιλία βοτάνων και καρπών καθώς και τα άφθονα νερά.  Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να βρούμε και 

κεράσια.....    

 Ο Πλάτανος αναφέρεται για πρώτη φορά στο Χρονικό της Αλώσεως του Γεωργίου Σφραντζή το 1435, με την 

ονομασία Πλαταμώνας. Κατά τα επόμενα έτη, αναφέρεται σε αρκετά έγγραφα την περίοδο της Ενετοκρατίας. Πριν και 

κατά τη διάρκεια της Β΄ Τουρκοκρατίας (18ος και 19ος αι.) το χωριό γνώρισε μεγάλη ακμή, μαζί με άλλα γειτονικά 

χωριά. Την ίδια περίοδο χτίστηκαν και αρκετά αρχοντικά πυργόσπιτα. Σημαντική ήταν η προσφορά του χωριού κατά 

την Επανάσταση του 1821. Το 1826, ο Ιμπραήμ πέρασε από το χωριό όμως οι κάτοικοι σωθήκανε γιατί κρυφτήκανε σε 

μια σπηλιά στον απέναντι λόφο που οι κάτοικοι την λένε ακόμα "τρούπα". Υπάρχει μέσα φούρνος και στέρνα.    

   Λόγω του άφθονου νερού του, λειτουργούσαν παλαιότερα νερόμυλοι, νεροπρίονο και νεροτριβή. Οι κάτοικοι 

ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, όπως κεράσια, κάστανα, σύκα, αλλά και ντομάτες και 

διάφορα κολοκυθοειδή. Οι παλαιοί θυμούνται τα χωράφια γεμάτα φανάρια τη νύχτα όπου οι κάτοικοι πήγαιναν και τα 

πότιζαν. Επίσης ο μισός πληθυσμός του χωριού κάποτε ασχολιόταν με την κτηνοτροφία. Τώρα είναι 3-4 οικογένειες. Τα 

παραδοσιακά μουσικά όργανα του χωριού, είναι το λαούτο και το βιολί. Οι οργανοπαίχτες, καλούνταν σε πανηγύρια και 

γάμους και στα διπλανά χωριά.  

 Στο χωριό υπάρχουν 5 εκκλησίες: ο Άγιος Γεώργιος, που βρίσκεται στον απέναντι λόφο και θεωρείται ως η 

πρώτη εκκλησία του χωριού,  οι Άγιοι Θεόδωροι, που βρίσκονται στο πάνω μέρος του χωριού,  Η πέρα Παναγιά, 

που βρίσκεται στον δεύτερο λόφο δεξιά του χωριού, περικυκλωμένη από νερά και πεζούλες κατοίκων που οργώνουν. Η 

εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος , βρίσκεται στο πάνω μέρος του χωριού, η εκκλησία του Αγίου Πέτρου, 

που βρίσκεται δίπλα από το κοινοτικό γραφείο του Προέδρου του χωριού. Κεντρική εκκλησία του χωριού είναι η Αγία 

Άννα, χτισμένη το 1835, που γιορτάζεται στις 25 Ιουλίου η κοίμηση της, με περιφορά εικόνας στα σοκάκια του χωριού. 

Η εκκλησία έχει εικόνα μισοκαμμένη από την επιδρομή του Ιμπραήμ. Στα παλαιά χρόνια, στη γειτονιά του χωριού 

ονόματι Καρακαλά ήταν συγκεντρωμένη η αγορά, με κουρείο, παντοπωλείο και δύο κρασοπουλειά. 
  

  Καλή  διάθεση..... και.....χαμόγελα απαραίτητα για την επιτυχία της εκδρομής μας.  
 

    Αρχηγοί εκδρομής:   Χρήστος Σκολαρίκος - Κική Δημητρέλλη  

 Δηλώσεις συμμετοχής: :  Ζαν Μώρου τηλ. 6996292843 ή Καίτη  Λαρεντζάκη  6972086817 ή στο e-mail 

ofaktis@gmail.com  ή αφήστε μήνυμα στο 210 8623843, μέχρι την  Παρασκευή  11 Μαΐου 2018.   
 

ΟΜΙΛΟΣ  ΦΙΛΩΝ  ΑΚΤΗΣ 
Δάμωνος 8, 11253 Αθήνα, Αγ. Νικόλαος Αχαρνών Τηλ.210  8623 843 

http://www.ofaktis.gr   ή www.pezoporia.gr  
e-mail: ofaktis@gmail.com  
Facebook: omilosfilonaktis  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%B8%CE%B1&action=edit&redlink=1
mailto:ofaktis@gmail.com
http://www.ofaktis.gr/
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 Απαραίτητα μαζί μας: Άρβυλα, Παγούρι με νερό, μπατόν, σκούφος ή καπέλο, γάντια, γυαλιά ηλίου, 

αδιάβροχο, δεύτερη αλλαξιά 

 Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, να τροποποιήσει ή να ματαιώσει  ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη  

ή πριν την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές 

συνθήκες, κλπ). Όποιος συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την  επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία 

συμμετέχει  και  αναλαμβάνει  ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του  στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους 

κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του. 
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