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ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΡΤΑ ΤΩΝ ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Καρύταινα, Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Λαγκάδια, Βυζίκι (Κάστρο Άκοβας),
Τρόπαια, Βυτίνα
Ειδικός ομιλητής ο δρ Βυζαντινής αρχαιολογίας
κύριος Σταύρος Αρβανιτόπουλος
1. Σάββατο 1 /12/18 ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ-ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ
Συγκέντρωση στην Πλ. Συντάγματος στις 08.30
(ΕΛΤΑ)και αναχώρηση με ενδιάμεση στάση για
την Αρκαδία. Φθάνουμε στο πετρόχτιστο
κεφαλοχώρι της Καρύταινας, έναν από τους πιο
γραφικούς και ιστορικούς οικισμούς της ορεινής
Γορτυνίας. Είναι χτισμένη σε κορυφή λόφου
γύρω από το μεσαιωνικό κάστρο, στο χώρο
όπου βρισκόταν η αρχαία Βρένθη. Θα επισκεφτούμε την βυζαντινή οικία και το κάστρο της
Φραγκοκρατίας που χτίστηκε το 13ο αιώνα. Πάνω από τον Αλφειό ποταμό που βρέχει τα
«πόδια» του χωριού, κάτω από τη σύγχρονη γέφυρα,
βρίσκεται το φράγκικο γεφύρι με τα 6 τόξα και με
μήκος 50 μέτρα. Συνεχίζουμε για την Στεμνίτσα.
Γευματίζουμε σε επιλεγμένη ταβέρνα και συνεχίζουμε
την περιήγησή μας. Επιβλητικά πυργόσπιτα με τοξωτά
υπέρθυρα, πέτρινα καλντερίμια και μια ζωντανή
πλατεία συνθέτουν μία από τις δημοφιλέστερες
περιοχές της χώρας. Επισκεπτόμαστε το Λαογραφικό
Μουσείο και τον παλαιότερο βυζαντινό ναό της
Ζωοδόχου Πηγής που, κατά την παράδοση, κτίστηκε δέκα χρόνια πριν την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης (1453) ).Φθάνουμε στα Λαγκάδια όπου και τακτοποιούμαστε στο
εξαιρετικό ξενοδοχείο «ΜΑΝΙΑΤΗΣ». Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση, δείπνο και
διανυκτέρευση.
2.ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/18 Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την Δημητσάνα άλλο ένα
καλοδιατηρημένο χωριό, με μοναδική αρχιτεκτονική, εντυπωσιακά μοναστήρια τριγυρισμένο
από το φαράγγι του Λούσιου και το ελατοσκέπαστο Μαίναλο. Περιηγούμαστε στον άρτια
σωζόμενο οικισμό, επισκεπτόμαστε το Εκκλησιαστικό Μουσείο, βλέπουμε την οικία του
Γρηγορίου Ε', την Βιβλιοθήκη και στην συνέχεια, λίγο πιο έξω από τον οικισμό,
επισκεπτόμαστε το μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο Μουσείο Υδροκίνησης. Στους χώρους του

ξεναγούμαστε στην προβιομηχανική τεχνολογία της
περιοχής καθώς, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η
ιστορική Δημητσάνα υπήρξε το σημαντικότερο κέντρο
ανεφοδιασμού του Αγώνα σε μπαρούτι.
Κάνουμε μια όμορφη βόλτα στη φύση ακολουθώντας
τη ροή του νερού από τον αλευρόμυλο προς το
βυρσοδεψείο και τον μπαρουτόμυλο. Γευματίζουμε σε
επιλεγμένη
ταβέρνα
και
στην
συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς το Βυζίκι, ένα ακόμα μικρό
διαμάντι της Γορτυνίας. Είναι χτισμένο σε
υψόμετρο
750
μέτρων
και
κύριο
χαρακτηριστικό του είναι οι δυο κεντρικές
πλατείες και ο ναός του Αγ. Νικολάου. Το
σπουδαίο κάποτε κάστρο από το οποίο
διασώζονται ελάχιστα μέρη, το επωνομαζόμενο
«Κάστρο της Μονοβύζας», κτίσμα του 13ου

αι., αλλά και της «Κυράς το γεφύρι" που η
λαϊκή μούσα αποδίδει στη Μαργαρίτα της
Άκοβας, Κυράς, είναι η επόμενη επίσκεψή μας.
Επιστροφή στην Αθήνα με σύντομη στάση για γεύμα στα γραφικά Τρόπαια και καφέ στην
Βυτίνα.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 115€ ( συμμετοχή 20 ατόμων)
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100€ ( συμμετοχή 30 ατόμων)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 20 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 1 διανυκτέρευση με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο «ΜΑΝΙΑΤΗΣ» στα
Λαγκάδια /μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα/μεταφορά
με σύγχρονο κλιματιζόμενοπούλμαν/χάρτης, ενημερωτικές πληροφορίες/Φ.Π.Α.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.

