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Ακολουθώντας το χωματόδρομο απ' τη Βένιζα σε βγάζει στα στενά της ''Κορώνας'' .
Στις πλαγιές αλλά και στις βόρειες ανατολικές κορυφές του όρους Πατέρα προς τη μεριά
της Μεγαρίδος Γης, υπάρχουν ίχνη οικιστικών, στρατιωτικών και αγροτικών
εγκαταστάσεων τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα π.χ.. Υποδηλώνοντας έτσι την έντονη
δραστηριότητα στη δύσβατη αυτή περιοχή που υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία
της Μεγαρίδος κατά την κλασική, ελληνιστική αλλά και της επί τουρκοκρατίας εποχή.
Και μετά αγνάντια, φαίνεται όλο το Αλεποχώρι έως το Ντουράκο!
Λίγο μετά η Ψάθα!!!
Και να, το Μεγάλο Βαθυχώρι να σε καλωσορίζει!
Το ερημοκλήσι των Αρχαγγέλων βρίσκεται κτισμένο επάνω σε αρχαίο οικισμό και γύρω του
πεσμένες, οι αρχαίες κολώνες διάσπαρτες να μαρτυρούν την τρανή τους ιστορία.
Στο εσωτερικό του λαϊκές Αγιογραφίες να μνημονεύουν τους αλλοτινούς δωρητές.
Τα Βαθυχώρια είναι δύο μικρές πεδιάδες χωμένες, κρυμμένες πολύ καλά, στις πλαγιές του
όρους Πατέρα. Σήμερα ακόμη καλλιεργούνται τα χωράφια ενώ τα ίχνη των αρχαίων
εγκαταστάσεων και οι γύρω-γύρω πνιγμένες, απ' τη φύση βουνοπλαγιές σου δίνουν την
αίσθηση (καθώς τις περιδιαβαίνεις) πως ζεις σε άλλες εποχές.
Οι χωματόδρομοι είναι σφιχταγκαλιασμένοι απ' την βλάστηση και σχεδόν σε όλα τα σημεία
οι αχτίδες του ήλιου δύσκολα σε φθάνουν.
Ο κυκλικός πύργος που βρίσκεται στα βόρεια του Μεγάλου Βαθυχωρίου, αποτελεί ένα απ'
τα καλύτερα, για το είδος του, σωζόμενο μνημείο της αρχαιότητας. Έχει διάμετρο 6,2 μ. και
ύψος 12,5 μ.
Σε 500 μέτρα νοτιανατολικά του κυκλικού πύργου, όπου θα πάρεις το χωματόδρομο για το
Μικρό Βαθυχώρι, θα ανταμώσεις στα δεξιά σου τον τετράγωνο πύργο.
Να και το Μικρό Βαθυχώρι!
Ο τετράγωνος πύργος που βρίσκεται πάνω ακριβώς απ' το Μικρό Βαθυχώρι έχει διάμετρο
κάθε πλευράς 5,5 μ. και ύψος 10 μ.
Καθώς απ' τ' αγνάντιο του θα θαυμάζεις τον Σαρωνικό με τα νησιά του!
Τα Βαθυχώρια του όρους Πατέρα στη Μεγαρική Γη. Είναι ένας κρυμμένος παραδείσιος
τόπος, πλούσιος από πανέμορφα φυσικά τοπία και ιστορία, και είναι ''δυο βήματα'' απ' την
Αθήνα!
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