
 

 

Μεσσηνία – Μεσσηνιακή Μάνη  

 

 

 

 

Ο νομός της Μεσσηνίας αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης και δημιουργεί τεράστιο ενδιαφέρον 

για να την επισκεφτεί ξανά κάποιος που είτε την έχει επισκεφτεί ήδη μια φορά, είτε απλά έχει 

διαβάσει ή ακούσει γι’ αυτήν. Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, αποτελεί έναν 

πανέμορφο νομό με σπουδαία χωριά στην ευρύτερη περιοχή, που τα περισσότερα, αν όχι 

όλα, διαθέτουν σχεδόν την ίδια ιδιομορφία με κυρίως πετρόχτιστα σπίτια και κεραμιδένιες 

στέγες, αλλά και μια ξεχωριστή ιστορία το καθένα. Απολαύστε, λοιπόν, τις καταγάλανες 

παραλίες, γνωρίστε καλύτερα την ιστορία της Ελλάδας, θαυμάστε την τεράστια ποικιλία 

ελαιώνων, χαρείτε τη φιλοξενία των ντόπιων κατοίκων και φυσικά δοκιμάστε τις τοπικές 

νοστιμιές τους.   

 

 

 

 

 



 

Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η Μεσσηνία, αποτελεί έναν κορυφαίο προορισμό για όλες τις ηλικίες, για οικογένειες, παρέες 

και νιόπαντρους. Η ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας όλο το χρόνο σας προσφέρει κάτι 

διαφορετικό, φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη, πάντως τη μαγεία της θα την απολαύσετε στο 

έπακρο κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.  

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 9 10 11 12 14 20 23 24 22 19 11 8 

Μεγ(°C) 18 18 19 23 26 31 33 34 30 25 19 17 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας 

 Αποδράστε στις παραλίες με τα καταγάλανα νερά και τις χρυσές αμμουδιές 

 Περπατήστε στο Δάσος της Βασιλικής 

 Απολαύστε μοναδικές δραστηριότητες μέσα στη φύση 

 Επισκεφτείτε τους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Μεσσηνίας 

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Πελοπόννησος 

 Απόσταση από Αθήνα: 3 ½ ώρες 

 Πρόσβαση με: αυτοκίνητο & λεωφορείο  

 Κόστος μεταφοράς με ιδιόκτητο όχημα: 50€ (περιλαμβάνεται το κόστος των διοδίων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 
 

 

Αξιοθέατα  

 

1. Το Κάστρο της Ζαρνάτας  
 

Το κάστρο της Ζαρνάτας ή γνωστό αλλιώς κι ως κάστρο 

του Κουμουνδουράκη αποτελούσε ένα από τα τέσσερα 

μεγαλύτερα κάστρα της Μάνης. Βρίσκεται στα 

βορειοδυτικά σύνορα της Μάνης, μεταξύ των οικισμών 

Κάμπος και Σταυροπήγιο και είναι ένα υστεροβυζαντινό 

κάστρο, το οποίο εκτιμάται ότι χτίστηκε στα μέσα του 17ου 

αιώνα, άλλοι θέλουν να αποτελεί κατασκευή των 

Φράγκων, άλλοι των Ενετών και άλλοι των Τούρκων, με την 

τελευταία να αποτελεί την επικρατέστερη εκδοχή καθώς 

αρκετές πηγές αναφέρουν ως ιδρυτή του τον Βεζίρη Αχμέτ-Κιουπουρλή. 
 

 

2. Το Σπήλαιο του Δυρού  
 

Κάτω απ’ τα μανιάτικα χώματα κρύβεται μια μοναδική 

ομορφιά, το ωραιότερο λιμναίο σπήλαιο στον κόσμο, το 

οποίο βρίσκεται ελάχιστα χιλιόμετρα νοτιότερα της 

Αρεόπολης. Πρόκειται για έναν υπόγειο ποταμό, που 

αποτελείται από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, και 

παλαιότερα ήταν χερσαίο, όμως με την πάροδο των 

αιώνων η στάθμη του νερού ανέβηκε από τη θάλασσα και 

έτσι οι σχηματισμοί των σταλακτιτών μοιάζουν με λευκές 

κολώνες που βγαίνουν μέσα από το νερό. 

 

Μάνη 



3. Καρδαμύλη – Παλαιά Καρδαμύλη – Σαρδαμούλα   

 
Η Καρδαμύλη (αρχικά αποκαλούμενη Σαρδαμούλα) είναι 

ένα παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται στη Μεσσηνιακή 

Μάνη και διατηρήθηκε ως μικρή ή μεγάλη πόλη 

περισσότερο από 3.000 χρόνια. Είναι μια μαγευτική 

περιοχή με ιστορική καταγωγή που διατηρεί το 

προομηρικό της όνομα και αναφέρεται στον Όμηρο ως 

πρώτη από τις “επτά ευνομούμενες και καλώς 

κατοικούμενες πόλεις” που ο Αγαμέμνονας θα έδινε 

προίκα στον Αχιλλέα αν νυμφευόταν μια από τις κόρες 

του. Φωλιασμένο σε μια πλαγιά ακριβώς πίσω από τον κεντρικό δρόμο του σύγχρονου 

χωριού βρίσκεται η τοποθεσία της Παλιάς Καρδαμύλης. Μια μικρή συλλογή από 

εγκαταλειμμένα οχυρωμένα πυργόσπιτα συγκεντρωμένα  γύρω από μια όμορφη εκκλησία 

του 18ου αιώνα.  

 

 

4. Στούπα   
 

Η Στούπα είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό της 

Μεσσηνιακής Μάνης και το πιο ανεπτυγμένο τουριστικά 

χωριό όχι μόνο στο Δήμο Λεύκτρου αλλά και σε ολόκληρο 

το νομό Μεσσηνίας. Ανατολικά του χωριού υψώνεται το 

κάστρο που υπήρξε ακρόπολη της παλιάς πολιτείας του 

Λεύκτρου. Στη Στούπα έζησε ο Νίκος Καζαντζάκης και ο 

Αλέξης Ζορμπάς, που επίσης εμπνεύστηκε και έγραψε το 

έργο “Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά”. Το χωριό έχει 

δυο παραλίες με άμμο, η μια βρίσκεται μέσα στο χωριό και 

είναι γνωστή ως η παραλιά της Στούπας, ενώ η άλλη είναι η πασίγνωστη παραλία της 

Καλόγριας. Σε επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών στη Στούπα μπορεί να βρει κανείς τα πάντα, 

καλής ποιότητας φαγητό, καφετέριες και μπάρ για βραδινή διασκέδαση και το 

σημαντικότερο απ’ όλα ανθρώπους πρόθυμους να σας εξυπηρετήσουν σε ό,τι χρειαστείτε. 
 

 

 

5. Ο πύργος του Μούρτζινου 

 
Στην Καρδαμύλη θα συναντήσετε έναν από τους πιο 

αξιόλογους πύργους που βρίσκονται διάσπαρτοι στην 

ευρύτερη περιοχή της Μάνης. Πρόκειται για τον Πύργο του 

Τρουπάκη Μούρτζινου, σημαντικού καπετάνιου την εποχή 

της Επανάστασης του 1821, ο οποίος χτίστηκε το 1807. Ο 

Πύργος του Μούρτζινου είναι στην ουσία ένα οχυρό 

συγκρότημα, που περιλαμβάνει διάφορα κτίσματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Μονή Καράβελη  

 
Απέναντι από τον οικισμό Πετροβούνι στα Σωτηριάνικα της 

δυτικής Μανης, βρίσκεται η Μονή Καράβελη. Το μοναστήρι 

είναι χτισμένο περίπου τον 14ο αιώνα και είναι γνωστό στην 

περιοχή ως «Καράβελι», επειδή σύμφωνα με την παράδοση,  

το λάδι που μαζευόταν από την περιουσία του μπορούσε 

να γεμίσει ένα καράβι. Είναι μία μονόκλιτη, 

καμαροσκέπαστη βασιλική με τρούλο, ο οποίος μάλιστα 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διακόσμησή του, 

γεωμετρικά μοτίβα και άλλα λιθανάγλυφα, ενώ κατά την 

Τουρκοκρατία η Μονή λειτουργούσε ως κρυφό σχολείο και μετά το 1821 ως μοναστήρι 

καλογριών. 

 

 

7. Το φαράγγι του Βυρού  
 

Το φαράγγι του Βυρού, διαθέτει μήκος περίπου 20χλμ. και 

είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά 

φαράγγια της Ελλάδας. Πέρα από τη φυσική του ομορφιά, 

ξεχωρίζει και λόγω της ιστορικής του σημασίας, καθώς 

κατά μήκος του διερχόταν η αρχαία Βασιλική Οδός που 

ένωνε την αρχαία Σπάρτη με το λιμάνι της Καρδαμύλης. 

 

 

 

 

 

8. Λιμένι 

 
Το Λιμένι αποτελεί παραθαλάσσιο χωριό, ίσως κι ο 

ωραιότερος παραδοσιακός οικισμός της Μάνης, που 

συνδυάζει εξαιρετικά τη θάλασσα  με το όμορφο τοπίο. 

Στο χωριό συναντάτε μια γραφικότητα που σπάνια θα τη 

βρείτε αλλού, με τα παλιά πέτρινα σπίτια στη βραχώδη 

πλαγιά, τα ψηλόκορμα κυπαρίσσια και  τη θάλασσα με το 

βαθύ γαλάζιο χρώμα. Το Λιμένι, έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 και εκεί είναι 

αναστηλωμένο το τετραόροφο Πυργόκαστρο των 

Μαυρομιχαλαίων, που έχει αναπαλαιωθεί και θα χρησιμοποιηθεί σαν Μουσείο (Μπενάκειο). 

 

 

 

9. Δάσος Βασιλικής  

 
Το δάσος της Βασιλικής καλύπτει περίπου 11.000 

στρέμματα δασικής έκτασης κυρίως αποτελούμενη από 

έλατα και πεύκα. Εκτείνεται στο νότιο τμήμα της οροσειράς 

του Ταϋγέτου και βαδίζοντας μέσα στο δάσος, έχετε την 

αίσθηση πως βαδίζετε στα ίχνη της αρχαίας Βασιλικής 

Οδού των βασιλέων της Λακεδαίμωνος. 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Πεζοπορία 

 

Η περιοχή διαθέτει αρκετές διαδρομές και μονοπάτια για 

τους λάτρεις της πεζοπορίας. Μπορείτε να επιλέξετε 

ανάλογα με τα γούστα σας και τις δυνατότητες σας, 

διαδρομές με μικρές κλίσεις από 2 έως 3 ώρες, μεσαίας 

δυσκολίας διαδρομές με 5 έως 6 ώρες σε σκληρό έδαφος 

ή μέσα από φαράγγια και οι πιο δύσκολες διαδρομές 

μπορεί να διαρκέσουν πολλές ώρες (6-8 ώρες) και 

περιλαμβάνουν διέλευση ή αναρρίχηση στα βουνά, όπως 

στην κορυφή του Ταϋγέτου στα 2.407 μέτρα. 

 

  

2) Αναρρίχηση  

 

 

Η κατάλληλη περιοχή υπαίθριας αναρρίχησης στο 

Καλαμίτσι είναι μια φυσική επιφάνεια στα μισά του δρόμου 

μεταξύ της Καρδαμύλης και της Στούπας. Στους βράχους 

ασβεστόλιθου της, θα βρείτε περισσότερες από 30 έτοιμες 

αναρριχητικές διαδρομές με ευρύ φάσμα δυσκολίας, με τον 

απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρους 

εκπαιδευτές. 

 

 

3) Ποδηλασία 

 

Εκπληκτικά δρομολόγια που περνούν μέσα από τη φύση 

από χωματόδρομους, δάση και πέτρινα μονοπάτια. Τα 

ορεινά χωριά της Δυτικής Μάνης συνδέονται με τα 

παραθαλάσσια χωριά με ένα δίκτυο μικρών 

ασφαλτοστρωμένων δρόμων που μπορούν να σας 

προσφέρουν μεγάλες ανηφορικές και κατηφορικές βόλτες 

για τους λάτρεις της ποδηλασίας δρόμου. Μπορείτε, είτε με 

το δικό σας ποδήλατο, είτε να νοικιάσετε ένα και να 

ανακαλύψετε την περιοχή μόνοι σας ή να συμμετάσχετε 

στις ποδηλατικές εκδρομές. 

 

 

 

4) Θαλάσσιο καγιάκ  

 

Το θαλάσσιο καγιάκ, αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο για να 

εξερευνήσετε κωπηλατώντας με το κατάλληλο και πλήρη 

εξοπλισμό, αλλά και με εκπαιδευμένους και 

πιστοποιημένους οδηγούς, τα γαλαζοπράσινα νερά και 

τους πρόποδες του επιβλητικού Ταϋγέτου, ανακαλύπτοντας 

την άγρια ομορφιά του τόπου. Μια από τις πιο 

εντυπωσιακές και φημισμένες παραλίες είναι η παραλία της 

Καλογριάς. 



5) Scuba Diving   

 

Άλλη μια συναρπαστική θαλάσσια εμπειρία 

πραγματοποιείται στην παραλία της Καλογριάς και 

πρόκειται για το scuba diving. Είναι ένας διασκεδαστικός 

και ενδιαφέρον τρόπος για να εξερευνήσετε την ακτή και το 

υποβρύχιο οικοσύστημα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με τη 

βοήθεια σύγχρονων εγκαταστάσεων καταδύσεων, αλλά 

και έμπειρων εκπαιδευτών. Από την άλλη, όσοι δεν 

επιθυμούν κάτι τόσο extreme, μπορούν να απολαύσουν 

βόλτες με βάρκα και εκδρομές με μάσκα στην περιοχή. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Λαλάγγια Μανιάτικα 

 

Τα λαλάγγια είναι αλμυρά κομμάτια ζύμης τηγανισμένα με 

συγκεκριμένο σχέδιο, τα οποία περιέχουν ελαιόλαδο, μαγιά 

και αλάτι, ενώ συνοδεύονται με ντόπια τυριά. Δε 

φημίζονται μόνο σε περιοχές της Μάνης, αλλά και σε 

διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, ενώ 

δε λείπουν από καμία σχεδόν θρησκευτική γιορτή, κυρίως 

των Χριστουγέννων και των Φώτων.  

 

 

 

 

 Τραβηχτές πίτες Μάνης 

 

 

Πρόκειται για κομμάτια φύλλου που γίνονται από την ζύμη 

του ψωμιού τηγανισμένα σε μπόλικο ελαιόλαδο. Οι 

πεντανόστιμες, τραβηχτές παραδοσιακές πίτες, πήραν το 

όνομά τους επειδή τραβάνε τις άκρες της ζύμης την ώρα 

που τις ρίχνουν στο τηγάνι.  

 

 

 

 

 

 Δίπλες  

 

 

Ξακουστές  για κεράσματα σε γιορτές, γάμους, γεννήσεις, 

δεδομένου πως συμβολίζουν την χαρά και την αφθονία. 

Φτιαγμένες με αφράτη ζύμη, και πασαλειμμένες με μέλι, 

κανέλα και χοντροτριμμένα καρύδια. 

 

 

 



 Γαλατόπιτα  

 

 

Η γαλατόπιτα ή αλλιώς γνωστή κι ως Γαλόπιτα, είναι μια  

γλυκιά πίτα που συνήθιζαν να φτιάχνουν το Πάσχα με 

γάλα και αλεύρι και αυγά τυλιγμένα σε χειροποίητο φύλλο, 

αρωματισμένη με μπόλικη κανέλα. 

 

 

 

 

 

 

 Σύγκλινο  

 

Από τα παλιά τα χρόνια, κάθε σπίτι είχε τα δικά του χοιρινά 

και αξιοποιούσαν κάθε κομμάτι του. Μέρος από το μπούτι 

γινόταν σύγκλινο. Αφαιρούσαν το κόκαλο έριχναν αλάτι 

και το πάστωναν. Μετά το κρεμούσαν για να στραγγίξει 

και το κάπνιζαν πάνω από φασκόμηλα για ώρες 

ολόκληρες. Έκοβαν το κρέας σε κομμάτια και τσιγάριζαν 

το λίπος, έβαζαν μέσα το καπνιστό χοιρινό και το 

διατηρούσαν σε πήλινα δοχεία. Θα το βρείτε είτε βραστό, 

είτε τηγανιτό.  

 

 

 Ψώνια 

 

Η Μάνη φημίζεται για τα χειροποίητα ζυμαρικά, την 

μυζήθρα και τα άγρια χόρτα, όπως αμυγδαλίθρες, 

αγριοσπάνακο και σγατζίκια. Αποτελούν ιδανικά προϊόντα 

για να φέρετε μαζί σας από αυτό το ταξίδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η περιοχή είναι γεμάτη καφετέριες και μπαρ για τη 

νυχτερινή σας διασκέδαση. Σε παραλιακές περιοχές, όπως 

το Γύθειο, θα βρείτε πολλά μαγαζιά στην παραλιακή, 

δίνοντας την αίσθηση πως βρίσκεστε σε νησί. Σε άλλες 

περιοχές, όπως η Αρεόπολη, θα βρείτε μικρά μπαρ σε 

γραφικά σοκάκια που θα σας ενθουσιάσουν. 


