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Το Κορακοβούνι
Το Κορακοβούνι είναι ένα πολύ
γραφικό χωριό χτισμένο μέσα σ’
ένα ελαιόδασος, πάνω σε ένα
μικρό λόφο στον κάμπο του
Βρασσιάτη. Το χωριό έχει 744
εγγεγραμμένους κάτοικους, αλλά
μόνιμα μένουν σε αυτό γύρω στους
500. Η πλατεία του χωριού είναι
όλη στρωμένη με πλάκες Καρύστου
και όπως σε όλα τα χωριά της χώρας μας, είναι η καρδιά του
χωριού και ο τόπος συνάντησης των κατοίκων του. Η σταυρωτή με
τρούλο εκκλησία του χωριού είναι χτισμένη εξ’ ολοκλήρου με
πέτρα από τα βουνά που βρίσκονται γύρω και είναι ένα άριστο
παράδειγμα της αρχιτεκτονικής της Αρκαδίας και ένα στολίδι όχι
μόνο για τη γύρω περιοχή, αλλά για όλη την Αρκαδία.
Στην πλατεία του Κορακοβουνίου θα βρει κανείς πάρα πολλά
καφενεία, εστιατόρια και καφέ. Μεγάλοι ευεργέτες του χωριού
ήταν ο Γ. Καζάκης και ο Γ. Λεβέντης, μέλος της Φιλικής
Εταιρίας. Οι προτομές τους βρίσκονται στην λεγόμενη “Μικρή
Πλατεία” χωριού. Αυτό είναι το όνομα που έχουν δώσει οι
κάτοικοι στα ενωμέναπροαύλια της εκκλησίας του χωριού και του
σταθμού της Αγροφυλακής.
Στην κορυφή του λόφου και σε υψόμετρο 144 μέτρων, δεσπόζει το
μικρό και πολύ γραφικό εκκλησάκι των Ταξιαρχών. Η τοποθεσία
στην οποία βρίσκεται, είναι γνωστή για τη μαγευτική θέα που
προσφέρει στους επισκέπτες της. Στην δυτική πλευρά του χωριού
βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Χαράλαμπους. Οι πολλές και
παλιές εκκλησίες που θα βρείτε στη περιοχή, δεν είναι τα μόνα
δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Κορακοβουνίου. Στο
χωριό θα βρείτε και αρκετά παραδοσιακά σπίτια και αρχοντικά
που είναι κτισμένα αποκλειστικά με πέτρες της από το γειτονικό

όρος Πάρνων.
Η θάλασσα απέχει μόλις 2
χιλιόμετρα από το χωριό, πράγμα
που
σημαίνει
πως
τους
καλοκαιρινούς μήνες η παραλία
του χωριού είναι γεμάτη σχεδόν
συνέχεια. Άλλες γνωστές παραλίες
της περιοχής είναι το Βιβάρι, το
Χερονήσι, ο Μύλος και η Παραλία
του Αγίου Ανδρέα. Αξίζει να
σημειωθεί πως σε απόσταση
περίπου δέκα χιλιομέτρων από το χωριό, βρίσκεται η διάσημη για
την ξεχωριστή ομορφιά της παραλία Κρυονέρι. Το Κορακοβούνι
αποτελεί κομβικό σημείο ανάμεσα στην ορεινή Κυνουρία και τις
πανέμορφες παραλίες της περιοχής. Από το χωριό μπορείτε να
επισκεφτείτε εύκολα άλλα αξιόλογα χωριά της περιοχής, όπως τον
Πραστό (που ήταν γνωστό κεφαλοχώρι κατά την επανάσταση του
1821), την Καστάνιτσα, τον Πλάτανο και τα μικρά, γραφικά χωριά
του Πάρνωνα.
Το Λεωνίδιο και η διάσημη Ιερά Μονή της Παναγίας της Έλωνας
απέχουν 40 λεπτά από το Κορακοβούνι, ενώ πολύ κοντά του είναι
και η Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβής. Άλλα σημαντικά
αξιοθέατα στη περιοχή είναι η Ιερά Μονή της Λουκούς και ο
αρχαιολογικός χώρος της έπαυλης
(αρχαιολογικός χώρος Εύας).
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Υπάρχουν πολλά ρητά για το Κορακοβούνι, τα οποία έχουν βγάλει
και χρησιμοποιούν οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών. Το πιο
γνωστό είναι το «Αν κτυπήσεις το μπρίκι όταν κάνεις καφέ, οι
Κορακοβουνίτες θα σηκωθούν να χορέψουν», το οποίο σε μεγάλο
βαθμό ανταποκρίνεται πολύ στη πραγματικότητα, μιας που οι
Κορακοβουνίτες είναι γνωστοί γλεντζέδες. Κάθε συρρέουν στο
χωριό περίπου 5000 άτομα για να παρακολουθήσουν και να λάβουν
μέροςστο Καρναβάλι του. Άλλο ένα γνωστό έθιμο του
Κορακοβουνίου, είναι η καύση του Ιούδα κατά τη γιορτή της
Ανάστασης, η οποία συνοδεύεται από την ρίψη παραδοσιακών

πυροτεχνημάτων που λέγονται Τρακατρούκες και τα οποία μόνο οι
Κορακοβούνιοι ξέρουν να κατασκευάζουν. Το καλοκαίρι, ο
πολιτιστικός Σύλλογός του χωριού διοργανώνει πολιτιστικές
εκδηλώσεις στις αρχές του Αυγούστου.
Το ορεινό Κορακοβούνι
Το Ορεινό Κορακοβούνι, είναι ένα
μικρό χτισμένο σε μια πλαγιά του
Πάρνωνα και στην ουσία αποτελεί
το καλοκαιρινό θέρετρο των
Κορακοβούνιων και όχι μόνο. Το
Ορεινό
Κορακοβούνι,
δημιουργήθηκε μετά το κάψιμο του
Παλαιού Κορακοβουνίου το 1687,
το οποίο και ανάγκασε πολλούς Κορακοβουνίτες ν’ αναζητήσουν
κατοικία στο Ορεινό. Κάποιοι Κορακοβουνίτες δεν κατέφυγαν στο
Ορεινό Κορακοβούνι αλλά σε άλλα χωριά της περιοχής, όπως ο ΑηΓιώργης, το Κλήμα (Αρτίκαινα), τα Τσερπενά, το Γύλο και μερικά
άλλα.
Τα σπίτια του ορεινού χωριού, φέρουν έντονες επιρροές από την
νησιώτικη αρχιτεκτονική κι έχουν τα τζάμια τους έξω από τα
παντζούρια. Πολλές κατοικίες σήμερα, είναι εγκαταλελειμμένες ή
έχουν πολλές ζημιές, ωστόσο το χωριό δεν έχει σβήσει. Τους
θερινούς μήνες μάλιστα λειτουργεί καθημερινά η παραδοσιακή του
ταβέρνα, η οποία βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου. Το γνωστότερο αξιοθέατο του ορεινού χωριού, είναι
παραδοσιακή βρύση κάτω από τους αιωνόβιους πλατάνους, η οποία
προσφέρειδροσιάς και ομορφιά σε κάθε επισκέπτη.
Οι μεγάλες γιορτές του Ορεινού Κορακοβουνίου, είναι η γιορτή
του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτ.) και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(15 Αυγ.), οι οποίες και συνοδεύονται από πανηγύρια.

