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3. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

• Δημοτική Ενότητα Κορώνης
• Δημοτική Ενότητα Μεθώνης
• Δημοτική Ενότητα Νέστορος
• Δημοτική Ενότητα Πύλου

4. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

• Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας: 
Τοπ. Κοινότητες: Αρμενίων, Ραχών, 
Σπηλιάς, Φαρακλάδας και οι εκτός 
σχεδίου πόλης περιοχές της τοπ. 
Κυπαρισσίας

• Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων:
εκτός του σχεδίου πόλης της τοπ. 
κοιν. Γαργαλιάνων

• Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών:
εκτός του σχεδίου πόλης της τοπ. 
κοιν. Φιλιατρών

1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

• Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας: 
Τοπ. Κοινότητες: Αντικαλάμου, 
Ασπροχώματος, Σπερχογείας

• Δημοτική Ενότητα Άριος
• Δημοτική Ενότητα Θουρίας:

Τοπ. Κοινότητες: Άνθειας, Αιθαίας, 
Θουρίας, Μικρομάνης

• Δημοτική Ενότητα Αρφαρών:
Τοπ. Κοινότητες Πλατέος, Πηδήματος

2. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

• Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης:
εκτός του σχεδίου πόλης της τ.κ. 
Μεσσήνης

• Δημοτική Ενότητα Αίπειας
• Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου:

Τοπ. Κοινότητες: Αχλαδοχωρίου, 
Δάρα, Καρποφόρας, Πεταλιδίου

Εισαγωγή

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μεσσηνίας καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει έδρα την πόλη της Καλαμάτας. Συνορεύει στα Βόρεια 
με την Π.Ε. Ηλείας, ΒΑ με την Π.Ε. Αρκαδίας και Ανατολικά με την Π.Ε. Λακωνίας ενώ 
στα Νότια βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Το ειδυλλιακό φυσικό τοπίο όπου κυριαρχεί ο 
Ταΰγετος και οι θαλασσόβρεχτες ακρογιαλιές, σε συνδυασμό με την μακραίωνη ιστορία 
του τόπου υπό το φως του δυναμισμού του Πολιτισμού της Ελιάς, κερδίζουν τους 
επισκέπτες όλη την διάρκεια του χρόνου.

Ο παρόν οδηγός αφορά στην περιοχή παρέμβασης LEADER Μεσσηνίας και 
συγκεκριμένα σε 4 δήμους και επιλεγμένες Δημοτικές Ενότητες της Π.Ε. 
Μεσσηνίας.

Αστυνομία / Police
100

Πυροσβεστική Υπηρεσία/
Fire Department
199 

ΕΚΑΒ / First Aid (EKAV)
166

Νοσοκομείο Καλαμάτας /
Kalamata Hospital
+30 27210 46000

Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας /
Messinia Police Department
+30 27210 44600

Τουριστική Αστυνομία /
Tourist Police
171

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας /
Regional Unit of Messinia
+30 27213-61200

ΚΤΕΛ Καλαμάτας /
Bus Service (KTEL) Kalamata
+30 27210 28581

Αεροδρόμιο Καλαμάτας /
Kalamata International Airport
+30 27210 69442

Ταχυδρομείο / Post Office
• +30 27210 22151

Διεύθυνση: Πλατεία Τελωνίου - Παραλία Καλαμάτας 
/ Address: Teloniou Square - Kalamata coast road
Ώρες λειτουργίας / Working hours: 08.30 – 14.00

• +30 27210 25096
Διεύθυνση: Βασ. Όλγας & A. Σκια 21 / 
Address: 21 A. Skia & Vas. Olgas
Ώρες λειτουργίας / Working hours: 07.30 – 14.30

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / USEFUL NUMBERS
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Introduction

The Regional Unit (R.U.) of Messinia covers the southwestern part of the Pelopon-
nese and is based in the city of Kalamata. Bordering to the north with the Regional Unit 
of Ileia, to the NE with the Regional Unit of Arcadia and to the east with the Regional 
Unit of Lakonia, it is bathed by the Ionian Sea on its southern coast. The beautiful natural 
landscape, dominated by Mount Taygetos and many stunning beaches, combined with 
the long history and the light and spirit of the region’s rich Cultural Heritage of the Olive, 
attract many visitors throughout the year.

The present guide concerns the area of intervention of the Messinia LEADER 
Program and, specifically, the four municipalities and selected Municipal Units 
of the R.U. of Messinia.

1. MUNICIPALITY OF KALAMATA

• Municipal Unit of Kalamata: Local 
Communities: Antikalamos, Asprocho-
ma, Sperchogeia

• Municipal Unit of Aris
• Municipal Unit of Thouria: Local Com-

munities: Antheia, Aithaia, Thouria, 
Mikromani

• Municipal Unit of Arfara: Local Com-
munities: Platy, Pidima

2. MUNICIPALITY OF MESSINI

• Municipal Unit of Messini: outside the 
urban planning zone of the L.C. of 
Messini

• Municipal Unit of Aipeia
• Municipal Unit of Petalidi: Local 

Communities: Achladochori, Daras, 
Karpofora, Petalidi

3. MUNICIPALITY OF PYLOS
– NESTOR

• Municipal Unit of Koroni
• Municipal Unit of Methoni
• Municipal Unit of Nestor
• Municipal Unit of Pylos

4. MUNICIPALITY OF
TRIFYLIA

• Municipal Unit of Kyparissia: Local 
Communities: Armenioi, Raches, 
Spilia, Faraklada and outside the urban 
planning zone of the L.C. of Kyparissia 

• Municipal Unit of Gargalianoi: outside 
the urban planning zone of the L.C. of 
Gargalianoi

• Municipal Unity of Filiatra: outside the 
urban planning zone of the L.C. of 
Filiatra

Συνολική έκταση / Total Area: 2991 km2

Πληθυσμός: 159.954 κάτοικοι (απογραφή 2011 ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Population: 159.954 legal residents (2011 ELSTAT census)
Κλίμα / Climate: Εύκρατο κλίμα με μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος 
13 - 19oC / Temperate climate with an average annual temperature range 
of 13oC – 19oC
Γεωμορφολογία: Κύριος ορεινός όγκος της ΠΕ Μεσσηνίας είναι ο 
Ταΰγετος που αποτελεί και το φυσικό όριο με την Π.Ε. Λακωνίας ενώ η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα ανεπτυγμένο υδρογραφικό δίκτυο.
Geomorphology: The main mountain range of the R.U. of Messinia is Mt. 
Taygetos which is the natural boundary with the R.U. of Lakonia. The area 
is also characterized by a developed hydrographic network.
Ακτογραμμή / Shoreline: 145 km

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / REGIONAL UNIT OF MESSINIA
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Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής

Ο βιοτουρισμός – τουρισμός με πυρήνα το περιβάλλον και τον πολιτισμό – 
βασίζεται στην προσφορά για την ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η κάθετη διάσταση του βιοτουριστικού προορισμού τονίζει τον μύθο, την ιστορία 
και τις παραδόσεις, ενώ η οριζόντια προβάλλει τις σημερινές διαστάσεις της 
φύσης, των τοπίων, της βιοποικιλότητας, τις τοπικές ενδυμασίες, την γευσιγνωσία, 
την φιλοξενία, το φιλότιμο. Ο πλούτος αυτός πολλαπλασιάζεται όταν δεν αφορά 
μόνο στην διασκέδαση και στην αναψυχή, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνική 
προσφορά, όπως είναι η συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η εκπαίδευση, 
και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων μιας οργανωμένης διεθνούς προβολής.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για την προώθηση του βιοτουρισμού, η Διεθνής 
Οργάνωση Βιοπολιτικής ανέλαβε την εκπόνηση του παρόντος προγράμματος 
βασισμένου στoυς φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους των περιοχών παρέμβασης 
της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα αποτελεί ενέργεια του Ευρωπαϊκού έργου 
«Δράσεις Προβολής και Προώθησης των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων Περιοχών 
Παρέμβασης της Π.Ε. Μεσσηνίας», το οποίο εντάσσεται στο Τοπικό Πρόγραμμα 
LEADER.

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (www.biopolitics.gr) ιδρύθηκε στην Αθήνα 
το 1985 με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και εκπαίδευσης για 
το περιβάλλον. Σήμερα, αναγνωρίζεται σε 165 χώρες για την πρωτοποριακή της 
δράση, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις, και προγράμματα για την κινητοποίηση 
της κοινής γνώμης. Διαμέσω ενός εκτενούς προγράμματος ηλεκτρονικής 
μάθησης (http://elearning.biopolitics.gr/), αποσκοπούμε στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και εξασφαλίζει μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. 

Για την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος 
ευχαριστώ τους: Έλενα Ευφραιμιάδου, Λένα Παπαδημητρίου, Φρανσέσκα 
Χρυσολούρη, Γιάννης Δελακουρίδης, Θεοδώρα Καραχάλιου, Γιώτα Φλέντζερη, 
Εύα Φλέντζερη και Άννα Αγγελίδου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στο Ίδρυμα Μανιατάκη για τον δανεισμό από 
την βιβλιοθήκη του ιδρύματος επιστημονικών συγγραμάτων και λευκωμάτων 
καθώς και στον κ. Φώτη Κονταργύρη για την παροχή φωτογραφικού υλικού.

Θερμές ευχαριστίες για την συμβολή τους στην παροχή στοιχείων για τον τόπο της 
Μεσσηνίας εκφράζονται στην τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα στους: Α. Σαούτη, 
Ι. Δημογκότση, Γ. Λύρα, Α. Παρασκευόπουλο, Δ. Αντωνόπουλο, Μ. Κοσμόπουλο, 
Ά. Παπανικολάου, Α. Κορακάκη, Ι. Μερκούρη, Σ. Μπακούρο, Θ. Τσαλαμάντη, Π 
Λυμπέρη, Θ Τσόκα, Κ Κυρκοριανό, Β Ανδρεάδου, Π Δημόπουλο, Γ Καραμπάτο, Α 
Μπακούρο, Παναγόπουλος, Β Δημόπουλος και τον κληρικό Παπαηρεμία.

Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα την κα Καίτη Κυριακοπούλου για την αμέριστη 
υποστήριξή της επί σειρά ετών στο έργο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής.

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη
Πρόεδρος και Ιδρύτρια, Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής
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Biopolitics International Organisation

Biotourism – tourism that supports the environment and conserves natural and 
cultural resources – is a precious tool for the discovery of the wealth of our 

planet. In a vertical perspective, it draws inspiration from a deeply rooted past, 
while its horizontal dimensions promote environmental and minimally intrusive 
travel, allowing for a greater appreciation of local habitats and cultures. It is not 
limited to fun and recreation, but contributes decisively to the development of a 
wholesome tourism system and a better quality of life. Preserving the richness 
and beauty of bios – all life on our planet, ensuring better health and education, 
and creating equal opportunities for all, including people with special needs, are 
the cornerstones of biotourism for a resource efficient and hopeful future.

The current project is among the many activities of the Biopolitics International 
Organisation for the promotion of biotourism. It is implemented in the frame-
work of a European Commission LEADER program, aimed at the development 
of the comparative advantages of the Regional Unit of Messinia, with a focus on 
olive cultivation. 

The Biopolitics International Organisation – B.I.O. (www.biopolitics.gr) was 
founded in Athens in 1985 to promote international cooperation and education 

in environmental protection. Through a network of supporters in 165 
countries, B.I.O. has as its mission to bring the interests of all life on our 
planet to the center of policy making. Through a plethora of conferences and 
special events, including an extensive e-learning program (http://elearning.
biopolitics.gr/), we seek to infuse society with environmental values and to 

inspire leadership with a vision.

For their valuable contribution to the completion of this project, I wish to 
thank: Helen Efraimiadou, Lena Papadimitriou, Francesca Chrysolouri, Giannis 
Delakouridis, Theodora Karachalios, Giota Flentzeri, Eva Flentzeri and Annie An-
gelides.

Special thanks are expressed to the Maniataki Foundation for borrowing scientific 
textbooks and albums from the Foundation’s Library as well as Mr. Fotis Contar-
gyris for providing photographic material.

Many thanks for their contribution to providing information about Messinia are 
expressed to the local community and specifically to: A. Saouti, J. Dimogkotsi, 
Y. Lyras, Ant. Paraskevopoulos, D. Antonopoulos, M. Kosmopoulos, A. Papani-
kolaou, Ant. Korakakis, J. Mercouri, S. Bakouris, Th. Tsalamantis, P. Liberis, Th. 
Tsokas, C. Kyrkorianos, B. Andreadou, P. Dimopoulos, George Karampatou, Al. 
Bakouros, Panagopoulos, B. Dimopoulos and the cleric Papairemia.

I would also like to extend my deepest gratitude to all the B.I.O. sponsors who 
have made our work possible over the years, and above all to Kitty P. Kyriacopou-
los for her unwavering support.

Prof. Agni Vlavianos Arvanitis
President and Founder, Biopolitics International Organisation

9



Ελιά και Μεσσηνιακή Γη

Σχέση προαιώνια, άφθαρτη, που πρεσβεύει τις διαχρονικές αξίες του 
Ελληνισμού και ακτινοβολεί το φως της κάθε μικρής πατρίδας 

αυτού του τόπου.

Ταξιδεύοντας από την Κορώνη στην Μεθώνη και την 
ευλογημένη γη της Καλαμάτας, στους περίφημους 
ελαιώνες της Κυπαρισίας, τα ανάκτορα του 
Νέστορα και στα μυθικά τοπία των Νυμφών, ο 
Πολιτισμός της Ελιάς απλώνει βαθιά τις ρίζες του 
στην Μεσσηνιακή Γη και χάνεται στα βάθη των 
αιώνων. 

Σύμβολο του Φωτός, της Ελπίδας και της Ειρήνης, η ελιά, 
το ιερό δένδρο της Αθηνάς και του Δία, ταυτίστηκε με την 
ίδια την ζωή, τον Βίο. Η γαλήνη των Μεσσηνιακών ελαιώνων, 
συμπυκνώνει τις μνήμες και την ιστορία του τόπου, τους μόχθους 
των ανθρώπων της και αντικατροπτρίζει την ισορροπία μεταξύ του 
φθαρτού και του άφθαρτου, του σήμερα και του αιώνιου, την συνέχιση της 
ίδιας της ζωής.

Από τους πρόποδες του Ταΰγετου έως την πεδιάδα της Καλαμάτας και τις 
όχθες με τα καταγάλανα καθάρια νερά, μαγευτικές εικόνες έρχονται να συνθέ-
σουν έναν ιδανικό βιοτουριστικό προορισμό για τον περιπλανώμενο ταξιδιώτη. 
Γραφικά τοπία, ποτάμια, καταρράκτες, πλούσια βιοποικιλότητα και χρυσές 
αμμουδιές εξυμνούν τον θρίαμβο, και την χαρά της ζωής στην Μεσσηνιακή Γη.

Η Μεσσηνία καλεί τον επισκέπτη να ζήσει μία βαθιά βιωματική εμπειρία. Η 
ελιά στον Μύθο, την Ιστορία, την Τέχνη και τις λατρευτικές και θρησκευτι-
κές συνήθειες του τόπου, συνδέεται με την συλλογική πορεία των κατοίκων 
της και αποτελεί την ίδια την βάση της ζωής τους. Το μωσαϊκό της διαδρομής 
στον χρόνο και στο χώρο, συνθέτουν σημαντικά ευρήματα από το Ανάκτορο 
του Εγκλιανού στην Πύλο με τις αναφορές σε πινακίδες Γραμμικής Β’ έως και 
τα σημερινά παραδοσιακά ελαιοτριβεία που εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
λειτουργία.  

Τα ήθη και τα έθιμα, οι παραδόσεις για την καλλιέργεια της ελιάς και την πα-
ραγωγή παρθένου ελαιολάδου, η μεσογειακή διατροφή, η καθημερινότητα των 
ανθρώπων, μαρτυρούν και σήμερα την ιερότητα της σχέσης τους με την Ελιά 
και καλούν τον επισκέπτη να συμμετάσχει σε αυτή. 

Ο πολιτιστικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο περιβαλλοντικός και επιστη-
μονικός-εκπαιδευτικός τουρισμός καθώς και ο τουρισμός υγείας είναι μόνο 
κάποιες μορφές του θεματικού βιοτουρισμού που περιβάλλουν τον Πολιτισμό 
της Ελιάς και που προσφέρει η Μεσσηνία στον επισκέπτη, αποτελώντας της 
απαρχή της περιήγησης.
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Messinia: land of the 
olive

An immortal, everlasting re-
lationship that represents 

the eternal values of Hellenism 
and radiates its light across the 
land and across the world.

The seaport towns of Koroni 
and Methoni, the palace of the wise 

King Nestor, and the world-renowned olive groves 
of Kyparissia have blessed the land of Messinia with deep 

beauty. This is also the land where the olive tree, valued for both its 
splendor and its fruit, has shaped civilization since the beginning of 
time.

Symbol of Light, of Hope and Peace, the olive is the sacred tree of Ath-
ena and Zeus. It is identified with life itself, with bios. The peacefulness 

of the Messinian olive groves possess the memory and the history of 
place, the hardships of its people and reflects the balance between the sacred 
and the worldly, of the present and the eternal, the continuation of life itself. 

From the foothills of Mount Taygetos to the plains of Kalamata and the 
banks of clear blue waters, come enchanting images which compose an ideal 
biotourism destination for the wandering traveler. Picturesque landscapes, 
rivers, waterfalls, a wealth of biodiversity and golden beaches glorify the tri-
umph and the joy of life in the Land of Messinia.

Messinia invites the visitor to indulge in a deep personal experience. The olive 
throughout myth, history, art, ritual and religious practices, is linked to the 
collective progress of its inhabitants and forms the basis of their lives. The 
mosaic of this journey through time and space is pieced together from signif-
icant findings from the Palace of Nestor at Englianos in Pylos with references 
to tablets of Linear B to the traditional olive presses that continue to remain 
in operation.

The timeless values, customs and traditions of olive cultivation, the produc-
tion of virgin olive oil, the local cuisine and everyday life, all testify to an 
unbroken link with the Olive, inviting the visitor to partake in this unique 
relationship.

Cultural tourism, agrotourism, environmental and scientific-educational 
tourism, as well as health tourism, are only some of the forms of thematic 
biotourism that surround the Culture of the Olive and constitute the thresh-
old from where your journey in Messinia will begin.
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Ιστορική αναδρομή 

Σε ένα από τα νοτιότερα σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας 
βρίσκεται ο ιστορικός και πανέμορφος τόπος της Μεσ-

σηνίας. Η εύφορη γη της και το ήπιο κλίμα της, οφείλονται 
στο γεγονός ότι βρέχεται από παντού, πλην του Βορρά, από 
θάλασσα. 

Η ονομασία της περιοχής, κατά τη Μυθολογία, προέρχεται 
από τη Μεσσήνη, συζύγου του Πολυκάονα. Με παρό-
τρυνσή της, ο Πολυκάων εγκαταστάθηκε με στρατό από το 
Άργος και τη Λακεδαίμονα στην Ανδανία, που την ονόμασε 
Μεσσήνη προς τιμήν της γυναίκας του. Γενάρχης, ωστόσο, 
των πρώτων κατοίκων της Μεσσηνίας θεωρείται ο Λέλεγας, 
μυθικός γενάρχης και των Λακώνων.

Η περιοχή μετονομάστηκε σε Μεσσηνία κατά την ελληνιστι-
κή περίοδο.  Στη διήγηση της μακραίωνης και σημαντικής 
ιστορίας της Μεσσηνίας συμβάλλει το γεγονός ότι δεν έχει 
υποστεί καταστροφές ή καλυφθεί από νεώτερο οικισμό. 

Η ιστορία της Μεσσηνίας έχει αφετηρία στην πρώτη κατοί-
κηση στην περιοχή, κατά τη Νεολιθική Εποχή (6000-3100 
π.Χ.) καθώς δεν υπάρχουν ευρήματα που να αποδεικνύουν 
πως υπήρχε ζωή κατά την παλαιολιθική εποχή. 

Στα χρόνια της Τελικής Νεολιθικής Περιόδου κατοικήθη-
κε, πιθανότατα, η περιοχή της Βοϊδοκοιλιάς, των Ακοβίτικων 
και της ενδοχώρας της δυτικής Μεσσηνίας. Σημειώνεται δε, 
ότι διάφορα ευρήματα υποδηλώνουν πως υπήρχαν ήδη σχέ-
σεις με τις Κυκλάδες.  

Στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3100-2050 π.Χ.) ήταν 
πλέον αρκετοί οι οικισμοί, οι οποίοι φέρονται να είχαν επα-
φές με τον υπόλοιπο κόσμο. Μεγάλος οικισμός ήταν αυτός 
στον Ρωμανό Πυλίας.   

Κατά τη μετέπειτα περίοδο, που ονομάζεται Μεσοελλαδική 
(2050-1680 π.Χ.) οι οικισμοί είναι ακόμη περισσότεροι κι ο 
πληθυσμός της περιοχής παρουσιάζει ραγδαία αύξηση. Ήδη 
από αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι φαίνεται πως ασχολούνταν 
με τη γη.

Η πληθυσμιακή αύξηση συνεχίζεται και κατά τη Μυκηναϊ-
κή Εποχή (1680-1060 π.Χ.), οπότε εμφανίζονται περί τους 
200 οικισμούς σε κοιλάδες, πεδιάδες, πηγές και παραλίες. Η 
Πυλία ήταν η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Μεσσηνίας 
και αποτελούσε το διοικητικό κέντρο. Γεωργία και βιοτεχνία 

Ελαιόδεντρο / Olive tree

Ελαιόκαρπος / Olive fruit

Ελαιόλαδο / Olive oil

Ιδεογράμματα Γραμμικής Β’

Linear B Ideograms
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Historical background

In one of the southernmost parts of continental Greece lies 
a historical place of exceptional beauty called Messinia. 

Its fertile land and moderate climate are due to the fact that 
it is surrounded by the sea on all three sides, save for the 
north. 

The name of the region, according to mythology, comes 
from Messini, wife of King Polykaon. With her encour-
agement, Polykaon established himself with an army from 
Argos and Lacedaemon in the land of Andania and renamed 
it Messina in honor of his wife. The founder, however, of the 
first to settle in Messinia is believed to be King Lelegas from 
Megara, who is also considered the mythical founder of the 
Laconians.

The area was renamed Messinia during the Hellenistic peri-
od. The fact that Messinia has never been destroyed or built 
over by a newer settlement has contributed to its long and 
uninterrupted history.

The history of Messinia commences with the first habita-
tion in the area during the Neolithic Age (6000-3100 BCE) 
since there are no findings to verify that humans existed 
there during the Stone Age.

The areas of Voïdokoilia, Akovitikon and the hinterland of 
western Messinia were possibly inhabited in the Late Neo-
lithic Age. It is noted that various findings show that rela-
tions had already been established with the Cyclades.

By the Early Bronze Age (3100-2050 BCE) there were al-
ready several settlements with alleged contacts with the 
outside world. One large settlement was that of Romanos 
Pylia.

In the subsequent period, called Middle Helladic (2050-
1680 BCE), we see that the number of settlements has in-
creased and the population of the region has experienced 
rapid growth. Already in these early years the inhabitants 
seem to be engaged in the land.

Population growth continues during the Mycenaean peri-
od (1680-1060 BCE), when 200 settlements appear in the 
valleys, plains, and around the springs and coastal areas. Py-
lia was the most densely populated region of Messinia and 
its administrative center. Agriculture and artisanship were 

Ελαιόδεντρο / Olive tree

Ελαιόκαρπος / Olive fruit

Ελαιόλαδο / Olive oil

Ιδεογράμματα Γραμμικής Β’

Linear B Ideograms
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ήταν οι κύριες ασχολίες των κατοίκων, οι οποίοι ζούσαν σε 
ένα φεουδαρχικό καθεστώς. Οι θολωτοί τάφοι της εποχής 
αυτής μαρτυρούν πολλά για τον τρόπο ζωής και τα έθιμα 
των ανθρώπων.  Εκτός από τις Κυκλάδες, η Μεσσηνία 
διατηρούσε εμπορικές σχέσεις και με την Κρήτη, γεγονός 
που φανερώνεται από τις μινωικές επιρροές που είναι 
εμφανείς στα ευρήματα αυτής της περιόδου. Επαφές επίσης 
διατηρούσε με το Ιόνιο, αλλά και χώρες του βορρά.

Η ζωή στη Μεσσηνία διεκόπη λόγω καταστροφής του 
ανακτόρου του Εγκλιανού. Όλα τα μυκηναϊκά κέντρα 
εγκαταλείφθηκαν κατά το 1200 π.Χ. κατά πάσα πιθανότητα 
λόγω μιας μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς που σημειώθηκε στην 
Πελοπόννησο. Μέχρι και τον 13ο αιώνα μ.Χ. η κατοίκηση 
ήταν περιοδική. Και αυτή την εποχή οι καλλιέργειες και η 
κτηνοτροφία ήταν από τις βασικές ενασχολήσεις των κατοίκων. 
Επίσης, η περιοχή είχε αναπτυχθεί οικοδομικά, καθώς έχουν 
βρεθεί οικοδομήματα ορθογώνια και με επίπεδη στέγη.   

Η κάθοδος των Δωριέων που έγινε τον 11ο αιώνα π.Χ. με 
επικεφαλής τον Κρεσφόντη τους έφερε και στη Μεσσηνία. 
Άγνωστο, ωστόσο, παραμένει αν η καταστροφή του μυκηναϊκού 
πολιτισμού προκλήθηκε από αυτό το φύλο ή αν οι Δωριείς 
καρπώθηκαν τα αποτελέσματα της ερήμωσης της περιοχής.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ 11ου-8ου αιώνα π.Χ. έχει 
ονομαστεί «Σκοτεινοί χρόνοι», καθώς δεν υπάρχει καμία πηγή 
που να μας παρέχει με πληροφορίες, ο πληθυσμός μειώθηκε 
ραγδαία και δεν υπήρχαν πλέον επαφές μεταξύ των περιοχών. 

Συνεχίζοντας το ταξίδι μας μέσα στην ιστορία της Μεσσηνίας, 
φτάνουμε στη Γεωμετρική περίοδο (900-700 π.Χ.). Οι 
κάτοικοι μιλούν τη δωρική πλέον διάλεκτο και ασχολούνται 
με την κτηνοτροφία.   Κατά τον 8ο αιώνα, και επί 4 αιώνες, 
η Μεσσηνία περνά στα χέρια των Σπαρτιατών. Κατά την 
περίοδο αυτή, οι Μεσσήνιοι είλωτες εξεγείρονται και 
προκαλούνται οι Μεσσηνιακοί πόλεμοι (743-723, 685-667, 
464-454 π.Χ.).   Όταν οι Σπαρτιάτες ηττήθηκαν στα Λεύκτρα 
το 371 π.Χ. έληξε και η κυριαρχία της Σπάρτης στη Μεσσηνία.  
Το 356 π.χ. οι Μεσσήνιοι προχώρησαν σε συμμαχία με τους 
Αθηναίους και στη συνέχεια με τον Φίλιππο Β’. Μάλιστα, στη 
μάχη της Χαιρώνειας η ουδετερότητά τους, τους απέφερε ως 
δώρο την περιοχή δυτικά του Ταΰγετου.

Κατά τη Ρωμαιοκρατία και συγκεκριμένα το 191 π.Χ. η 
Μεσσηνία προσχώρησε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία ώστε να 
προστατευτεί. Το 146 π.Χ., όμως, οι Ρωμαίοι εγγυήθηκαν 
αυτονομία και αυτοδιοίκηση και οι Μεσσήνιοι αποχώρησαν 
από τη Συμπολιτεία. 
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the main occupations of the inhabitants, who lived in a 
feudal regime. The chamber tombs of this era reveal a great 
deal about the lifestyle and customs of the people. Apart 
from the Cyclades, Messinia maintained commercial re-
lations with Crete, something which is proven by Minoan 
influences that are evident in the findings of that period. 
Contacts were also maintained with the Ionian Sea and 
northern countries.

Life in Messinia was interrupted due to the destruction 
of the palace of Englianos. All Mycenaean centers were 
abandoned in 1200 BCE probably due to a major fire that 
occurred in the Peloponnese. Up until the 13th century CE 
habitation was periodic. Also during this period agricul-
ture and livestock rearing were the main occupations of the 
inhabitants. Construction had also developed in the area 
during this time, as many rectangular buildings with a flat 
roof have been found.

The descent of the Dorians, lead by Cresphontes, brought 
them to Messinia in the 11th century BCE. It remains un-
known, however, if the destruction of the Mycenaean civi-
lization was caused by this tribe or if the Dorians benefited 
from the desertion of the region.

The period between the 11th and 8th century BCE has been 
named the “Dark Ages,” as there is no source that provides 
us with information; the population declined sharply and 
there were no contacts between the regions.

Continuing our journey through the history of Messinia, 
we reach the Geometric period (900-700 BCE). Residents 
speak the Doric dialect and are now engaged in livestock 
rearing. During the 8th century, and for four continuous 
centuries thereafter, Messinia passes into the hands of the 
Spartans. During this period, the Messinian Helot (state 
slave) revolt leads to the Messinian Wars (743-723, 685-667, 
464-454 BCE). The defeat of the Spartans at Lefktra in 371 
BCE ended Spartan domination in Messinia. In 356 BCE 
the Messenians entered an alliance with the Athenians and 
then King Philip II. Indeed, in the battle of Chaironeia, their 
neutrality brought them as a gift the area west of Mount 
Taygetos.

During the Roman period and specifically in 191 BCE 
Messinia joined the Achaean League for protection. In 
146 BCE, however, the Romans guaranteed autonomy and 
self-government, and the Messenians left the Confedera-
tion. 
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Το εύφορο έδαφός της σε συνδυασμό με την πλούσια 
αγροτική παραγωγή απέφεραν στη Μεσσηνία σημαντικά 
οικονομικά προνόμια από τους Ρωμαίους. Όταν άρχισε να 
φθείρεται η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, άρχισε αντίστοιχα και 
η αντίστροφη μέτρηση για την οικονομία και τον πληθυσμό 
της περιοχής. 

Με χρονικό σημείο εκκίνησης τον 4ο αιώνα μ. Χ. ο 
χριστιανισμός διαδίδεται όλο και πιο πολύ και οι κάτοικοι 
αποχωρούν από τις αρχαίες πόλεις.  Ωστόσο, η πρωτεύουσα 
της Μεσσηνίας αντιστάθηκε στο μαρασμό και μετατράπηκε 
σε ένα εξέχον πολιτικό και καλλιτεχνικό κέντρο.

Λίγα είναι τα στοιχεία που έχουμε για την πρωτοβυζαντινή 
περίοδο στη Μεσσηνία.  Κατά τα πρώτα βυζαντινά χρόνια 
(4ος αιώνας μ.Χ) στη Μεσσηνία, υπό βυζαντινή κυριαρχία 
πλέον, κατασκευάζονται τα πρώτα χριστιανικά μνημεία. 
Αυτό που κατέστρεψε την Μεσσηνία ήταν οι σεισμοί του 
4ου και του 6ου αιώνα. Ένα ακόμα γεγονός που ταλάνιζε τη 
Μεσσηνία ήταν οι θαλάσσιες επιδρομές.  Ωστόσο, από τον 1ο 
αιώνα π.Χ. η περιοχή αρχίζει να συνδέει το όνομά της με τον 
καρπό της ελιάς, καθώς να αναπτύσσεται η ελαιοκαλλιέργεια 
στην περιοχή. Μάλιστα, την ίδια περίοδο μαρτυρούνται και 
εμπορικές σχέσεις με Γότθους και Βανδάλους. 

Στα μέσα περίπου των βυζαντινών χρόνων παρατηρούνται 
νέα οργάνωση και πληθυσμιακές αλλαγές στην περιοχή. Από 
τον 9ο αιώνα και μετά, η Μεσσηνία ανήκει στην Πελοπόννησο 
στρατιωτικά και πολιτικά.  Τον 10ο-11ο αιώνα οικοδομούνται 
πάρα πολλές χριστιανικές εκκλησίες, αποτέλεσμα της 
εδραίωσης του Βυζαντίου στην περιοχή.   

Το 1205 η Μεσσηνία ανήκει πλέον στη Δύση, γεγονός που 
επηρέασε μέχρι και την ελαιοκομία. Η ελιά αποτελούσε 
από τότε σημαντικό κομμάτι της ζωής των Μεσσηνίων. 
Ο Φράγκοι επιθυμώντας να εκμεταλλευθούν τα κέρδη, 
αναλαμβάνουν τον κάμπο της περιοχής.  Στα τέλη του 13ου 
αιώνα το πριγκιπάτο της Πελοποννήσου ήκμασε πολύ. 
Τα κάστρα της περιοχής της Μεσσηνίας όπως και γενικά 
η οχύρωση της επεκτάθηκαν. Την περίοδο 1420-30 το 
Δεσποτάτο του Μορέως θα περάσει πάλι σε βυζαντινά χέρια. 
Η Μεσσηνία, όμως, όπως και η υπόλοιπη Πελοπόννησος 
κυριεύθηκε στους Οθωμανούς λίγες δεκαετίες αργότερα.

Λίγες είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν για τη Μεσσηνία στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας. Πολλές περιοχές ερημώθηκαν. Η 
ζωή των κατοίκων γινόταν όλο και χειρότερη, με ταπεινώσεις 
και βαριά φορολογία.  Από το 1685 έως το 1715 η Μεσσηνία 
βρίσκεται και πάλι υπό Βενετική κυριαρχία. 
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Fertile soil in combination with the rich agricultural pro-
duction in Messinia yielded significant economic benefits 
for the Romans. When the Roman Empire began to deteri-
orate, however, so began the decrease in the economy and 
population of the region.

By the 4th century CE, Christianity is spreading more and 
more, and people are leaving the ancient cities. The capi-
tal of Messinia resists the decline and becomes a prominent 
political and artistic center instead.

Very little information exists as to the pre-Byzantine pe-
riod. During the early Byzantine yeas (4th century CE), the 
first Christian monuments are built in Messinia which is 
now under Byzantine rule. What finally destroyed Messinia 
was a series of earthquakes which occurred during the 4th 
and 6th centuries. One other factor that plagued Messinia 
was pirate raids. However, from the 1st century BCE the area 
begins to associate its name with that of the olive and de-
velops olive cultivation in the area. References to commer-
cial relations with the Goths and the Vandals have also been 
made during this time. 

In the middle of the Byzantine period, a new social or-
ganization and changes in the population of the area are 
observed. By the 9th century onwards, Messinia belongs 
militarily and politically to the Peloponnese. During the 10th 
and 11th century many Christian churches are built, the re-
sult of the supreme establishment of the Byzantine state in 
the region.

By 1205 Messinia belongs to the West when the area ced-
ed to the Frankish crusaders. Olive production, which has 
constituted an inherent part of Messenian life, is greatly af-
fected. In their desire to reap the benefits of this, the Franks 
take over the plains of the area. In the late 13th century, un-
der the rule of the Villehardouin dynasty, the Principality 
of the Peloponnese prospered greatly. The castles of the re-
gion of Messinia, as well as its fortifications, were increased. 
Between 1420 and 1430 the Despotate of Morea returns 
to Byzantine hands. Messinia, however, like the rest of the 
Peloponnese was conquered by the Ottomans a few decades 
later.

There is little information available about Messinia during 
the years of Turkish rule. Many areas were deserted. Life for 
the inhabitants greatly deteriorates, with humiliating acts 
and harsh taxation. From 1685 to 1715, Messinia finds itself 
again under Venetian rule.
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Τότε ήταν που χωρίστηκε σε εννέα βιλαέτια: Φαναρίου, 
Αρκαδιάς, Ναβαρίνου, Μεθώνης, Κορώνης, Ανδρούσας, 
Νησίου, Καλαμάτας και Ιμλακίων. Όταν επέστρεψε στα χέρια 
των Τούρκων έμεινε εκεί μέχρι και την αρχή της επανάστασης 
το 1821. Η αγροτική παραγωγή της περιοχής ήταν μεγάλη, με 
σημαντικό κλάδο, βέβαια, την ελαιοκαλλιέργεια.

Οι Μανιάτες υπό την ηγεσία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 
ουσιαστικά άναψαν τη φωτιά της Ελληνικής Επανάστασης, 
μπαίνοντας στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821.  Άλλωστε, 
η Μεσσηνία αναδείχθηκε σε πρωταγωνίστρια περιοχή 
κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Περιοχές ολάκερες 
καταστράφηκαν ολοσχερώς από τον Ιμπραήμ αν και δόθηκαν 
ιστορικές μάχες.  Μετά την απελευθέρωση, ακολουθούν 
χρόνια ανάπτυξης των περιοχών, όπως η Καλαμάτα, η Πύλος 
και η Κυπαρισσία με συνακόλουθη την άνοδο, με κανονικούς 
ρυθμούς, της οικονομίας.

Σταθμός για την οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης της 
Καλαμάτας αλλά κι ολόκληρης της περιοχής της Μεσσηνίας 
ήταν η κατασκευή του λιμανιού που θεμελιώθηκε το 1882 κι 
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα (1901).

Κατά τον 20ο αιώνα, η οικονομία πλήττεται από τη 
σταφιδική κρίση και νέα προϊόντα όπως τα σύκα και ο 
καπνός κάνουν έντονη την παρουσία τους. Η συμμετοχή 
στους Παγκόσμιους Πολέμους και η οικονομική κρίση θα 
φέρουν τη Μεσσηνία χρόνια πίσω. Από τη δεκαετία του 
1980 και έπειτα αρχίζει και πάλι η ανάπτυξη της Μεσσηνίας, 
παρότι το 1986 ένας ισχυρός σεισμός έπληξε την περιοχή. 
Το γεγονός αυτό ωστόσο συνέβαλε στη διαμόρφωση της 
οικιστικής ταυτότητας της Καλαμάτας ως μιας σύγχρονης 
μεγαλούπολης, που έχει υποβάλει υποψηφιότητα ως 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.
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It was then that it was divided into nine vilayets (provinces): 
Fanari, Arcadia, Navarino, Methoni, Koroni, Androusa, Ni-
sio, Kalamata and Imlakia. Following its re-conquest by the 
Turks in 1715, Messinia remains under Ottoman rule until 
the Greek Revolution of 1821. The agricultural production of 
the area is great, with olive cultivation as its most important 
crop.

Under the leadership of Petrobeis Mavromichalis, the Ma-
niates literally lit the fire of the Greek war of independence 
when they entered Kalamata on March 23, 1821. Moreover, 
the area of Messinia played a leading role throughout the 
revolution. Entire areas were completely destroyed by Ibra-
him Pasha even though they put up a historical fight. The 
liberation of the Greeks was followed by years of growth and 
development in areas such as Kalamata, Pylos, and Kyparis-
sia, with the consequent rise, after the return to normality, 
of the economy.

A turning point for economic development, not only for Ka-
lamata but for the entire area of Messinia, came with the 
creation of the city’s harbor, whose construction began in 
1882 and was completed in 1901.

During the 20th century, the economy suffers yet again 
due to a major crisis that hit raisin production and exports. 
New products, such as figs and tobacco enter the market. 
Greece’s participation in the World Wars and the financial 
collapses that follow will push Messinia many years back. 
From the decade of 1980 onwards, Messinia begins to grow 
again despite the devastating earthquake of 1986. This event 
however contributed to the restructuring of Kalamata’s resi-
dential identity into a modern city that has been submitted 
for nomination as Cultural Capital of Europe in 2021.
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Μεσσηνία,
συνώνυμο της ελιάς

Θα ήταν καλό να γίνει μία αναδρο-
μή στην ιστορία της ελιάς, ενός 

αγαθού τόσο σημαντικού για την πε-
ριοχή της Μεσσηνίας.

Από την Εποχή του Χαλκού κιόλας η 
περιοχή της Μεσσηνίας ασχολείται με 
την ελαιοκαλλιέργεια. Κατά την Μυ-
κηναϊκή εποχή, η απασχόληση αυτή 
είναι συστηματική. Η χρήση του ελαι-
όλαδου είναι πολλαπλή, από τη δια-
τροφή έως τη λατρεία. 

Η διαδικασία της παραγωγής του 
ελαιόλαδου έχει τρία στάδια. 

Πρώτο είναι η τριβή, που ουσιαστι-
κά είναι η αφαίρεση του πυρήνα, ενώ 
ακολουθεί η έκθλιψη. Στο στάδιο 
αυτό γίνεται η πίεση του πολτού. Τέ-
λος, φτάνουμε στον διαχωρισμό του 
λαδιού από το νερό.

Και στα βυζαντινά χρόνια η Μεσση-
νία ήταν η κύρια περιοχή παραγωγής 
ελαιόλαδου στην Ελλάδα. Η διαδι-
κασία περιλάμβανε επίσης τριβή του 
καρπού και πίεση του πολτού. 

Όταν η Μεσσηνία βρισκόταν υπό Ενε-
τική κυριαρχία, η καλλιέργεια ελιάς 
και αμπελιών αποτελούσε κύρια ενα-
σχόληση των κατοίκων, που νοίκια-
ζαν τις εκτάσεις από Ενετούς.

Οι τελευταίοι εμπορεύονταν σε με-
γάλο βαθμό το ελαιόλαδο από τον 13ο 
αιώνα. Στα τέλη του 17ου αιώνα στην 
περιοχή της Κορώνης έγινε επαναφύ-
τευση ελαιόδεντρων από όπου παρα-
γόταν η διάσημη και υψηλής ποιότη-
τας κορωνέικη ποικιλία. 

Η συστηματική καλλιέργεια της ελιάς 
στην Ελλάδα άρχισε γύρω στα 1750, με 
μεγαλύτερη παραγωγό να αναδεικνύεται

η Νοτιοδυτική Πελοπόννησος. Ο Ιω-
άννης Καποδίστριας υποστήριζε την 
επαναφύτευση ελαιόδεντρων στην 
περιοχή. Η Μεσσηνία από το 1850 και 
έπειτα φέρεται να παράγει το καλύτε-
ρο ελαιόλαδο στην Ελλάδα.

Ακόμα και σήμερα, η καλλιέργεια της 
ελιάς στη Μεσσηνία, με πάνω από 
200 ελαιοτριβεία, αποτελεί σημείο 
αιχμής ως επαγγελματική ενασχόλη-
ση των κατοίκων. Παράλληλα, συμ-
βάλλει στην οικονομία της περιοχής. 
Είναι μέρος της ζωής και της ταυτό-
τητας των Μεσσηνίων. 
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Messinia,
a history of the olive in retrospect

The area of Messinia is already engaged in the cultivation of the olive from 
as early as the Bronze Age. During the Mycenaean Age, this occupation 

becomes organized and permanent. The use of olive oil is manifold, from diet 
to worship.

The production process of olive oil has three stages: First is the abrasion, 
which is essentially the removal of the core so that the olive can then be 
pressed. The second stage involves pressing the pulp. Finally, we get to the 
separation of oil from water.

During the Byzantine era, Messinia was the main production area of olive oil 
in all of Greece. When the region came under Venetian rule, the cultivation of 
the olive and the vine were the main occupations of the residents, who rented 
their land from the Venetians. The latter traded the olive oil to a great extent 
in the 13th century. At the end of the 17th century, in the area of Koroni, most 
of the olive trees were re-planted with the famous and high quality Koroneiki 
olive variety.

The systematic cultivation of the olive in Greece began around 1750, with the 
Southern Peloponnese developing as its greatest producer. Ioannis Kapodis-
trias, the First Governor of the Free Greek State, supported the re-planting of 
the Koroneiki variety olive trees in the area. From 1850 onwards, Messinia is 
known to produce the best quality olive oil in all of Greece.

Even today the cultivation of the olive in Messinia, with more than 200 olive 
presses in operation, constitutes the main professional activity of the resi-
dents, contributing to the economic welfare of the area. But more than any-
thing, olive cultivation is a part of the life and identity of every Messinian.
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Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Στη Μεσσηνία, όπου και να βρεθείς 
διαπιστώνεις την αγάπη που τρέφουν οι 

Μεσσήνιοι για την ελιά και το Μεσσηνιακό 
ελαιόλαδο, το υγρό χρυσάφι της περιοχής. Το 
μεσσηνιακό ελαιόλαδο είναι ένα φυσικό προϊόν 
που παράγεται από την σύνθλιψη της ελιάς 
χωρίς βελτιωτικά πρόσθετα. Είναι ένα δώρο 
της φύσης με μεγάλη βιολογική αξία, γευστικό 
και με υπέροχο φρουτώδες άρωμα. Σήμερα 
πιστεύεται ότι το ελαιόλαδο προστατεύει την 
καρδιά, βοηθά στη καλή λειτουργία πολλών 
οργάνων, δρα ευεργετικά σε πολλές ασθένειες 
και τα συστατικά του παίζουν προστατευτικό 
και προληπτικό ρόλο για διάφορα νοσήματα 
και μορφές καρκίνου.

Στη Μεσσηνία θα το χαρούμε άφθονο, αγνό 
και εύγεστο σε πλούσιες σαλάτες και σε χόρτα 
διαφόρων ειδών. Χρησιμοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά και σε όλα τα μαγειρευτά  
φαγητά.

To παραδοσιακό λιομάζωμα στη 
Μεσσηνία

Από τον 12ο π.Χ. αιώνα στην εύφορη πε-
ριοχή της Μεσσηνίας και γύρω από την 

Καλαμάτα  καλλιεργείται το Ιερό δέντρο της 
ελιάς. Οι ανασκαφές στο παλάτι του Μεσσή-
νιου Βασιλιά Νέστορα  έφεραν στο φως στοι-
χεία που αποδεικνύουν την τεράστια σημασία 
που είχε ο χυμός του καρπού της ελιάς για την 
τότε κοινωνία. Την ίδια σημασία εξακολουθεί 
να κατέχει ακόμα και σήμερα, μιας και η καλ-
λιέργεια της ελιάς αποτελεί την κατ εξοχήν 
φροντίδα των Μεσσήνιων αγροτών.

Ολόκληρη η Μεσσηνία είναι ένας απέραντος 
ελαιώνας. Το ευνοϊκό κλίμα, η ηλιοφάνεια, ο 
μικρός κλήρος, η συλλογή του ελαιοκάρπου 
στο σωστό βαθμό ωρίμανσης αλλά και η αρ-
χαία γνώση των μυστικών της ελαιοκομείας, 
δίνουν την άριστη ποιότητα του Μεσσηνιακού 
ελαιολάδου.
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Extra virgin olive oil

In every little village of Messinia, the 
visitor realizes the great love that the 

Messinians have for the olive trees and the 
olive oil, the “liquid gold” of the region. 
The Messinian Olive oil is a natural prod-
uct produced by the crushing of olives and 
without admixtures. The oil produced has 
an exceptional flavor and a unique quality 
known worldwide. It is a gift of nature. It 
has a great biological value, it is tasty and 
with a wonderful fruity aroma. Today it is 
believed that olive oil protects the heart, 
helps in the proper functioning of many 
organs, acts beneficially to many diseases 
and its components play a protective and 
preventive role for various diseases.

In Messinia, the traveler will taste it in 
abundance, pure and delicious in the 
Greek salads and almost in all local tradi-
tional recipes.

The traditional olive harvesting 
in Messinia

Since the 12th BC century, in the fertile 
region of Messinia and around Kalama-

ta city, the holy tree of the Olive is grown. 
The excavations at the palace of the Mes-
sinian King Nestoras, unearthed evidence 
of the enormous significance of the olive 
fruit juice for the ancient societies. The 
cultivation of olives still holds the same 
importance since it is the main local occu-
pation of the Messinian farmers.

The whole area of Messinia is a huge ol-
ive grove. The favourable climate, the 
sunshine and the small properties as well 
as the collection of the olives at the right 
ripeness and the ancient knowledge of the 
secrets of the olive oil production, lead to 
the delivery of a high quality olive oil.
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Μετά το σκάψιμο και τη σπορά 
οι χωρικοί «δεν προλαβαίνουν να 
πάρουν ανάσα», γιατί οι ελιές έχουν 
ωριμάσει τον καρπό τους. Αρχίζει το 
σούρσιμο (λιομάζωμα) σε γρήγορους 
ρυθμούς καθώς οι καιρικές συνθήκες 
και ο δάκος μπορεί να απειλήσουν 
την παραγωγή. Το λάδι ήταν και είναι 
σημαντικό εισόδημα για την κάλυψη 
βασικών αναγκών της Μεσσηνιακής 
οικογένειας.

Χαράματα ξεκινούσαν οι Μεσσήνιοι 
για τους ελαιώνες. Με το γάιδαρο ή το 
μουλάρι κουβαλούσαν τα απαραίτητα 
σύνεργα της δουλειάς. Φθάνοντας στο 
χωράφι, καθάριζαν την ρίζα της ελιάς 
από παρακλάδια για να απλωθούν 
τα λιόπανα κάτω από το φίλωμα των 
δέντρων.

 

Κανένας καρπός δεν έπρεπε να χαθεί. 
Με τα χέρια μάζευαν έναν έναν τους 
καρπούς (κοκολόγημα).

Ο κλαδούχος (κλαδευτής) έκανε 
το ξεκίνημα κόβοντας όσα κλαδιά 
έκρινε ώστε να στηριχθούν οι σκάλες 
στο δέντρο. Ακολουθούσε το μάδισμα 
του δέντρου με τα χέρια ή τα λανάρια, 
ώστε οι καρποί να πέσουν στα 
λιόπανα.

Με σεβασμό, χτυπώντας όσο λιγότερο 
το δέντρο για να μην τραυματιστούν 
τα κλαδιά του αφαιρούσαν τους 
καρπούς. Στο τέλος ξεχώριζαν τους 
καρπούς από τα μικρά κλαδάκια 
(έβγαζαν τα μπάμπαλα). Ο καρπός 
μεταφερόταν μέσα σε σακιά στο σπίτι 
για να λιχνιστεί, να φύγουν τα φύλλα 
που έκαναν το λάδι να πικρίζει.

Άπλωναν, λοιπόν, στην αυλή ή σε 
μια μεγάλη καμάρα άνα λιόπανο, 
και με ένα πιάτο πέταγαν σε αυτό 
τις ελιές από απόσταση. Ο καρπός 
σαν βαρύτερος έφτανε στο τέρμα 
ενώ τα φύλλα έπεφταν στη μέση 
της διαδρομής. Σήμερα, οι ελιές 
μεταφέρονται στα παραδοσιακά 
ελαιοτριβεία.
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After digging and sowing, the villag-
ers “didn’t have time to take breath”, 
because the olives had matured. The 
olive harvest began in fast since the 
weather and the plant diseases may 
threaten the production. The oil is un-
til today an important income to cover 
the Messinian family basic needs.

The Messinians began at the dawn 
to go to the olive groves. The donkey 
or the mule of the family was carry-
ing the necessary equipment for the 
harvesting. Arriving in the field, they 
cleaned the root of the olive trees in 
order to strew large fabric sails (li-
opana) beneath the trees.

No olive should be missed. They 
gathered one by one each of the 

fruits. The pruner cut some branches 
in order the ladders to be stable on 
the tree.By their hands or wooden 
sticks, they threw the fruit at the sails. 
With respect to the tree, in order to 
injure as much less the branches of 
the trees, the fruits were taken away 
(small twigs were removed).

The olives were transported in sacks 
at home so the winnower to separate 
the leaves that made the oil bitter.

The process was simple. For each of 
the fabric sails, they threw the ol-
ives with a plate. The olive as heavi-
er reached the end while the leaves 
were falling halfway. Today the olives 
are transported to the traditional ol-
ive mills of Messinia.

25



K
a

la
m

a
ta

Κι αν είμαι δέντρο,
είμ’ένα δέντρο

από χορδή και μουσική,
και τίποτ’ άλλο...

Κωστής Παλαμάς

And if I am a tree,
I am a tree

Made of chords and music,
and of nothing else…

Kostis Palamas



Κ
α

λ
α

μ
ά

τ
α





Καλαμάτα, μια πόλη με μακραίωνη 
ιστορία και παράδοση. Με αφετη-

ρία τα Ομηρικά έτη, έχοντας συνδέσει 
άρρηκτα το όνομά της με τον καρπό 
της ελιάς και τα παράγωγά του, απο-
τελεί από τα σημαντικότερα λιμάνια 
της νότιας Ελλάδας. Χτισμένη στους 
πρόποδες του όρους Καλάθι, στις πα-
ρυφές του Ταΰγετου, αγκαλιάζει αρ-
μονικά τον Μεσσηνιακό Κόλπο. 

Ιστορία δεμένη με τα 
λιόδεντρα

Η Καλαμάτα (Φαρές ή Φαραί 
κατά τον Όμηρο) λόγω της 

στρατηγικής της θέσης στα σύνορα με 
την Λακωνία, στην έξοδο του ορεινού 
όγκου του Ταΰγετου και με πρόσβαση 
στον Μεσσηνιακό Κόλπο ευρισκόταν 
υπό την κυριαρχία των Σπαρτιατών 
έως την ίδρυση της Μεσσήνης (369 
π.Χ.). Στην περιοχή του Μεσαιωνικού 
Κάστρου, έχουν εντοπιστεί ευρήματα 
από την Μυκηναϊκή έως και την 
Ρωμαϊκή εποχή. Από το Μεσαίωνα, 
κι έπειτα μετασχηματίστηκε σε 
πόλη-φρούριο για να αποκρούσει 
τις επιθέσεις των Αβαροσλάβων. 
Πιθανολογείται δε ότι έλαβε το όνομά 
της από ένα παλιό Βυζαντινό μοναστήρι, 
αφιερωμένο στην 
Παναγία Καλομάτα.

Ακολουθώντας τη 
μοίρα της Βυζα-
ντινής Αυτοκρα-
τορίας, έπεσε στα 
χέρια των Οθω-
μανών Τούρκων του Μωάμεθ Β’ 
του Πορθητή το 1459. Η απελευ-
θέρωση από τους Θ. Κολοκοτρώ-
νη, Νικηταρά, Πετρόμπεη Μαυρο-
μιχάλη και Παπαφλέσσα ήταν το 
σημείο καμπής για τη μετεξέλιξη 
της πόλης. 

Kalamata: a city with a long histo-
ry and tradition. Starting from 

Homeric times and having inextri-
cably linked its name to the olive 
and its by-products, it is considered 
one of the most important seaports 
of southern Greece. Built along the 
slopes of Mount Kalathi, at the foot 
of Mount Taygetos, harmoniously 
embracing the Messinian Gulf.

A history inseperably bound 
with the olive tree

Due to its strategic location bor-
dering Lakonia, at the exit of 

Mount Taygetos and with access 
to the Messinian Gulf, Kalamata 
(Phares or Pharai according to Ho-
mer) was under Spartan rule until 
the establishment of Messini in 369 
BCE. In the surrounding area of 
the Medieval Castle, findings from 
the Mycenaean to the Roman age 
have been located. From the Middle 
Ages and beyond, the city was trans-
formed into a city-fortress to fend off 
the attacks of the Avaro-Slavs. It is 
speculated that it received its name 
from the old Byzantine monastery, 
dedicated to Panagia Kalomata.

Following the fate of the Byzantine 
Empire, it fell to the Ottoman Turks 
under the rule of Mehmed II the Con-
queror in 1459. Its liberation from 
Th.Kolokotronis, Nikitaras, Petrobei 
Mavromihalis and Papaflessas during 
the Greek War of Independence was

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Αρισταίος, γιος του Απόλ-
λωνα δίδαξε στους ανθρώπους την ελαιοκομία.

According to legend, Aristaios, son of Apollo, 
taught man to cultivate the olive.
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Με την έλευση του Ιωάννη Καποδί-
στρια, η πρωτεύουσα Καλάμαι (όπως 
ονομαζόταν τότε) ήταν το διαμετακο-
μιστικό κέντρο της Μεσσηνίας που 
αναπτύχθηκε ταχύτατα λόγω του 
εμπορίου, των αγροτικών και βιοτε-
χνικών προϊόντων της περιοχής. Το 
ελαιόλαδο και οι ελιές Καλαμών, μαζί 
με τα σύκα, το μετάξι και τη σταφίδα 
συνιστούσαν την κύρια πηγή εισο-
δήματος των κατοίκων. Ήδη από τα 
τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας 
από το λιμάνι αναχωρούσαν εμπορικά 
πλοία με προορισμούς τη Σμύρνη, την 
Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, 
τη Μασσαλία και τη Βόρειο Ιταλία.

the turning point for the city’s trans-
formation. With the arrival of Ioan-
nis Kapodistrias, the capital Kalamai 
(as it was named then) was the transit 
hub of Messinia and developed rap-
idly due to its commerce of agricul-
tural and industrial products of the 
area. Kalamon olives and olive oil, 
along with figs, silk and raisins con-
stituted the main source of income 
for the city’s inhabitants. Even from 
the last years of Ottoman rule, the 
port of Kalamata was congested with 
merchant ships bound for Smyrna, 
Constantinople, Alexandria, Mar-
seille and Northern Italy.

Η Καλαμάτα ήταν η πρώτη πόλη που ελευ-
θερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό την 
23η Μαρτίου 1821, διακηρύσσοντας σε όλα 
τα έθνη το μήνυμα «Ελευθερία ή Θάνατος»

Kalamata was the first city to be liberated 
from Ottoman occupation on the 23rd of 
March 1821, spreading to all nations its 
message of “Freedom or Death”.
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Ταξίδι στο παρελθόν

• Σήμα κατατεθέν της πόλης της Κα-
λαμάτας αποτελεί το Κάστρο που έχει 
ενταχθεί στον πολεοδομικό ιστό.

• Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μου-
σείο Καλαμάτας φιλοξενεί αντικείμε-
να που σχετίζονται με την αγροτική 
ζωή, τη γεωργία, την υφαντική, την 
αγγειοπλαστική, κ.ά.

Αγίου Ιωάννου 12 & Κυριακού,
τηλ.  27210 28449

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνί-
ας που στεγάζεται σε ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον τριώροφο κεραμοσκεπές 
κτήριο λαϊκού τύπου – δωρεά του 
Αντώνιου Μπενάκη.

Μπενάκη & Αγίου Ιωάννου,
τηλ. 27210 83485

• Το Μουσείο της Στρατιωτικής Ιστο-
ρίας Καλαμάτας από το 2006 εκθέτει 
τη νεότερη Ελληνική Ιστορία παρου-
σιάζοντας ιστορικά εκθέματα που 
αναβιώνουν τις μνήμες των αγώνων 
των Ελλήνων για την Ελευθερία.

Μητροπολίτου Μελετίου 10, 24100,
Καλαμάτα, τηλ. 27210 21219
Είσοδος Ελεύθερη

A journey into the past

• Trademark of the city of Kalamata 
is its Castle which is fully integrated 
into the urban landscape.

• The Historical and Folklore Muse-
um of Kalamata is home to artefacts 
related to agricultural life, weaving, 
pottery and other exhibits pertaining 
to daily life.

Agiou Ioannou 12 & Kyriakou,
tel. +30 27210 28449

• The Benakio Archaeological Muse-
um of Kalamata is housed in an inter-
esting three storey tiled roof building 
of folk architectural style, donated by 
the benefactor Antonis Benakis.

Benaki & Agiou Ioannou,
tel. +30 27210 83485

• The Museum of Military History of 
Kalamata exposes the newer Greek 
history and presents historical exhib-
its that revive memories of the Greek 
struggle for freedom

10 Mitropolitou Meletiou, 24100,
Kalamata, Tel. +30 27210 21219
Free Entrance
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Δημοτική Ενότητα 
Καλαμάτας

Municipal Unit of 
Kalamata
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Η θεά Αθηνά, θεά 
της φρόνησης, 

ταυτίστηκε με το 
δέντρο της ελιάς.

The goddess 
Athena, goddess 
of wisdom, was 

identified with the 
olive.

1
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The secrets of Antikalamos

After Kalamata and Asprochoma, Antikalamos or Azigaga come into view. 
The Mycenaean settlement, built 3000 years ago, is the first one that is 

located so close to the capital of the prefecture. Of interest are the wall paint-
ings, the figurines and the small clay statuettes which came to light in the 
excavation. Tombs and cemeteries have also been found in the general area of 

Ancient Thouria. Especially unique is the church of Agios Geor-
gios, with its hermitage built into the rock.

The traveler will find several shops offering a rich selec-
tion of local products, including olives, olive oil and 
vinegar.

Τα μυστικά του Αντικάλαμου

Μετά την Καλαμάτα και το Ασπρόχωμα, ξεπροβάλλει ο Αντικάλαμος ή 
Αζήγαγα. Ο Μυκηναϊκός οικισμός που ανακαλύφθηκε εκεί μετρά 3.000 

χρόνια και είναι ο πρώτος που βρίσκεται τόσο κοντά στην πρωτεύουσα του 
νομού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοιχογραφίες, τα ειδώλια και τα μικρά πή-
λινα αγαλματίδια που ήρθαν στο φως από την ανασκαφή. Στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αρχαίας Θουρίας έχουν βρεθεί επίσης τάφοι 
και νεκροταφεία. Ιδιαίτερος είναι ο ναός του Αγίου Γεωργί-
ου, ένα ασκητήριο διαμορφωμένο επάνω σε βράχο.

Ο ταξιδιώτης μπορεί να βρει στα καταστήματα της περι-
οχής τοπικά προϊόντα, με κύρια τις ελιές, το ελαιόλαδο 
και το ξύδι. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται τα Γουλί-
σματα. Ένα υπέροχο μικρό χωριό με μόλις 29 κατοίκους.
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Διαδρομές στις Τοπική 
Κοινότητα Ασπροχώματος

Ακοβίτικα

Τόπος με εξαιρετικό αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον, τα Ακοβίτικα Μεσ-

σηνίας ξεχωρίζουν για την παραγωγή 
προϊόντων παγκόσμιας αναγνώρισης 
με βάση την ελιά.

Κατά τη διάρκεια αντιπλημμυρικών 
έργων στον ποταμό Άρι 1 στα τέλη της 
δεκαετίας του 1960, αποκαλύφθηκαν 
δύο Πρωτοελλαδικά Μέγαρα 2 (2650-
2200 π.Χ.)  καθώς και τμήμα αρχαίου 
οικοδομήματος. Από την αρχαιολο-
γική σκαπάνη ήρθαν ακόμη στο φως 
σιδερένια ομοιώματα σε σχήμα κου-
πιού ή πηδαλίου, τα οποία εικάζεται 
ότι ήταν αναθήματα ναυτικών, ενώ 
δύο ενεπίγραφα όστρακα αγγείων 
επιβεβαιώνουν τη χρήση του χώρου 
ως Ιερού του Ποσειδώνα κατά την 
Αρχαϊκή (700-480 π.Χ.) και Κλασική 
εποχή (480-323 π.Χ.). Ο Ναός είχε 
την μορφή αυλής που περιβάλλεται 
από στοές, με τον βωμό του Θεού πι-
θανώς στο κέντρο. 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Discovering the Local 
Community of Asprochoma

Akovitika

An area of rich archaeological 
interest, Akovitika in Messinia 

stands out for its world renowned 
production of exceptional olive 
products. Towards the end of the 
1960s, anti-flood works taking place 
in the river Aris 1 revealed two Ear-
ly Hellenistic Palaces 2 as well as a 
part of an ancient building. The ex-
cavations also brought to light iron 
images in the shape of an oar or a 
rudder, which are believed to have 
been offerings that the sailors made, 
while two inscribed potsherds con-
firm the area was used as a Sanctu-
ary of Poseidon during the Archaic 
(700-480 BCE) and Classical period 
(480-323 BCE). 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Τα προϊόντα ελιάς 
των Ακοβίτικων 

είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένα.

Akovitika olive 
oil products 

are worldwide 
renowned.

2



Αφιερωματικό ειδώλιο ιππόκαμπου, 
Ακοβίτικα (Ιερό του Ποσειδώνος), 6ος 
- 5ος αιώνας π.Χ.4
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Akovitika olive 
oil products 

are worldwide 
renowned.

Ο Ποσειδώνας λατρευόταν διότι κατά 
της αρχαιότητα η περιοχή πιθανόν 
να ήταν παραθαλάσσια ενώ στο ιερό, 
το οποίο ήλεγχε η αρχαία Θουρία, 
διεξάγονταν και ιππικοί αγώνες. Το 
Πρωτελλαδικό κολοσιαίο Μέγαρο 
που ανακαλύφθηκε αποτελούσε κέ-
ντρο ενός προϊστορικού οικισμού που 
γνώρισε άνθηση, με διοικητικές και 
οικονομικές λειτουργίες. 

Πιθανολογείται ότι καταστράφηκε 
κατά την αρχαιότητα από πλημμύρα 
του ποταμού Αρι. Είναι ένα από τα λι-
γοστά Πρωτοελλαδικά κτίρια τέτοιου 
τύπου, στον ελλαδικό, συγκρινόμενο 
με παρόμοια Μέγαρα στη Λέρνα Αρ-
γολίδας, στη Φυλακωπή Μήλου, στη 
Βασιλική Κρήτης, στην Τροία κ.ά.. 
Σημειώνεται ότι τα θραύσματα των 
πήλινων αγγείων που βρέθηκαν στα 
Ακοβίτικα κι ένα σφράγισμα από το 
Πρωτοελλαδικό μέγαρο εκτίθενται 
στο Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Καλαμάτας.

Poseidon was worshiped here be-
cause it is quite likely that, in antiq-
uity, the sanctuary was by the sea. 
Horse races are also believed to have 
taken place at the sanctuary that, at 
the time, was under the control of 
ancient Thouria. The Early Hellenis-
tic palace discovered there was the 
center of a flourishing prehistoric 
settlement complete with financial 
and administrative functions.

It is believed that the palace was 
destroyed in antiquity by the 
flooding of the river Aris. It is one of 
the few Pre-Hellenistic buildings of 
this particular type that compare to 
similar palaces from Lerna in Argolis, 
Phylakopi in Mylos, Vasiliki in Crete 
and the citadel of Troy. It is important 
to note that clay pot fragments found 
in Akovitika and a seal from the Early 
Hellenistic palace are on exhibit at 
the Benakio Archaeological Museum 
of Kalamata.

3
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Μην παραλείψετε να αναζη-
τήσετε τα τοπικά προϊόντα 
από ελαιόδεντρα της Κορω-
νέικης ποικιλίας, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από το Διε-
θνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
ως ποικιλία παγκόσμιας 
κληρονομιάς.

A WEALTH OF
WORLD
HERITAGE

Do not miss the opportunity 
to try local products made 
from the Koroneiki olive tree 
variety, which has been 
characterized from the Na-
tional Olive Oil Council as a 
world heritage variety.

7

6

5
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Στην περιοχή έχει έδρα ένα πρότυπο 
κέντρο αποκατάστασης & αποθερα-
πείας για άτομα με κινητική αναπη-
ρία. Προσφέρει υψηλού επιπέδου 
ιατρικές υπηρεσίες, π.χ. ρομποτική 
αποκατάσταση, φυσικοθεραπεία, 
υδροθεραπεία, θεραπευτική ιππασία 
κ.α., ενώ ασθενείς και συνοδοί έχουν 
τη δυνατότητα διαμονής σε ειδικά δι-
αμορφωμένο ξενοδοχείο δίπλα στη 
θάλασσα.

A modern recovery and rehabilita-
tion center for people with physical 
disabilities is located in the area. It 
offers a very high standard of medi-
cal services such as robotic rehabili-
tation, physical therapy, hydrothera-
py, therapeutic horseback riding etc., 
as well as accommodation facilitates 
for patients and their companions in 
a specially designed hotel next to the 
sea.
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Ασπρόχωμα - οι θησαυροί του ποταμού Άρι

Ο ποταμός Άρις, που διασχίζει την περιοχή, αποτελεί έναν μοναδικό υδρο-
βιότοπο με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Είναι μάλιστα ένας από τους 

ελάχιστους ποταμούς στον ελλαδικό χώρο που είναι πλεύσιμοι. 8 - 9 - 10 Τον 
Οκτώβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη γέφυρα του Άρι στο 
Ασπρόχωμα για την ανάδειξη του ποταμού και της ανάγκης προστασίας του, 
η οποία περιελάμβανε βαρκάδα με κανό και ποδήλατα θαλάσσης, ιππική 
επίδειξη και βόλτα με άμαξα, ποδηλατάδα στις όχθες του ποταμού, επίδειξη 
καλαθοπλεκτικής με τα καλάμια του ποταμού, προβολή της υδρόβιας πανί-
δας και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο στα Ακοβίτικα που βρίσκεται στην 
ανατολική όχθη του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην περιοχή ο Ιερός Ναός 
Παμμέγιστων Ταξιαρχών ως δείγμα νεοκλασικίζουσας αρχιτεκτονικής.



8
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Asprochoma – the treasures of 
the river Aris

The river Aris, which transvers-
es the area, is a unique wet-

land with an abundant variety of 
flora and fauna. It is also one of 
the few rivers of Greece which are 
navigable. 8 - 9 - 10 To showcase the 
river and the need for its protec-
tion, an event was organized at 
the bridge of Aris in Asprochoma 
in October of 2014 that included 
boat rides with canoes and ped-
al boats, equestrian shows and 
rides with horse drawn carriages, 
bike rides along the river bank, 
basket weaving demonstrations 
using reeds from the river, an ex-
hibit of river fauna and a tour of 
the archaeological site of Akov-
itika which is located on the east 
bank of the river. The area of the 
Church of Pammegiston Taxiar-
chon is considered an ideal exam-
ple of neoclassical architecture.
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ

Στην ευρύτερη περιοχή της 
Κορώνης, όπου ανήκει και 
το Ασπρόχωµα, κατασκευά-
ζονταν παλαιότερα μεγάλα 
πιθάρια για την αποθήκευ-
ση και φύλαξη του ελαιολά-
δου, αλλά και του παστού 
χοιρινού. Η παραδοσιακή 
γουρουνοπούλα (ή γουρ-
νοπούλα, όπως την αποκα-
λούν στην Πελοπόννησο) 
αποτελεί σήμα κατατεθέν  
για αυτό και είναι ονομαστή 
σε όλη την Ελλάδα.

A CULINARY
DESTINATION 
FOR THE OLIVE

In the general area of Koro-
ni, where Asprochoma is lo-
cated, large earthenware 
jars were made for the stor-
age of olive oil and salted 
pork. The traditional roast 
sow, or “gournopoula” as 
it is referred to in the Pelo-
ponnese, is a local delicacy 
and well known throughout 
Greece.

9



Άλλες κρυμμένες γωνιές της τοπικής 
κοινότητας Ασπροχώματος...

Τα Καγκαρέικα, το Κατσίκοβο και 
η Λαγκάδα ή Δημητρακοπουλέ-

ικα είναι άλλοι πολύ όμορφοι μικροί 
οικισμοί του Δήμου Καλαμάτας. Επί-
σης, για τον οικισμό Καλάμι υπάρ-
χουν ήδη αναφορές από τον περιηγη-
τή Παυσανία:

«Έστι δε εν τη μεσογαίω, κώμη 
Καλάμαι και Λίμναι χωρίον»

“Μεσσηνιακά - Ηλειακά”, “Ελλάδος 
περιήγησις” 4 ( 31,3,1-2)

Other hidden treasures of the 
Municipality of Kalamata...

The area is filled with many quaint 
and charming little villages with 

few inhabitants but well worth a visit. 
Among them are Kargkareika, Kat-
sikovo, Lagkada or Dimitrakopou-
leika. References have been made to 
the village of Kalami by the ancient 
explorer Pausanias in his book “Ex-
ploration of Greece,” when he visited 
the areas of Messini and Helia.

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Κατσούλα = γάτα

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Αλάργα = μακριά
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Ο Καλαμιατιανός

Ένας από τους πιο δημοφιλείς Ελληνικούς πα-
ραδοσιακούς χορούς είναι ο Καλαματιανός. 
Πρόκειται για συρτό χορό με πανάρχαιες ελ-
ληνικές ρίζες όπως φαίνεται και από απεικο-
νίσεις σε αγγεία και τοιχογραφίες. Τα βασικά 
του βήματα είναι 12 και οι χορευτές σχηματί-
ζουν κύκλο πιασμένοι από τους καρπούς ή με 
μαντήλια.

The Kalamatianos

The Kalamatianos is one of the most popu-
lar Greek chain dances based on the syrtos, 
an ancient dance still danced today in many 
varieties all over Greece. The dancers in the 
chain hold hands, form a circle and maintain 
12 fundamental steps. Ancient vase paint-
ings often depict dancers in this formation.

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Κατσούλα = γάτα
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Σε απόσταση 7-8 χλμ. από 
την Καλαμάτα, πλησίον 

του νέου Νοσοκομείου της 
πόλης βρίσκεται η Σπερχό-
γεια. Χτισμένη σε πρόποδες 
βουνού, επί Tουρκοκρατίας 
ονομαζόταν Κουρτσαούσι (πι-
θανότατα εξαιτίας κάποιου 
ανώτατου τούρκου διοικη-
τή πασά που ήταν κουτσός ή 
προέρχεται από τις τούρκικες 
λέξεις Κουρτ και τσαού, που 
σημαίνουν λύκος και λοχί-
ας, αντίστοιχα). Η σημερινή 
του ονομασία Σπερχόγεια (ή 
Σπερχογεία) πιθανολογείται 
ότι προέρχεται από το ρήμα 
«σπέρχω» (διοικώ – επιβλέ-
πω). Μάλιστα, κατά την Τουρ-
κοκρατία το χωριό αποτελού-
σε ισχυρό διοικητήριο λόγω 
της εξαιρετικής γεωγραφικής 
του θέσης και του υψομέτρου 
που το καθιστούσε στρατηγι-
κό παρατηρητήριο. 

Ο τοπικός θρύλος λέει ότι 
κάτω από την Σπερχόγεια 
υπάρχει τούνελ που καταλή-
γει μέχρι τη Μονή Υπαπαντής. 
Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυ-
ρίες όσων ισχυρίζονται ότι το 
έχουν επισκεφτεί, υπάρχουν 
σταλακτίτες που μοιάζουν με 
επιτάφιο . 

Ο μονόχωρος ναός της Κοί-
μησης της Θεοτόκου που βρί-
σκεται στην περιοχή χρονολο-
γείται από τον 16ο-17ο αιώνα και 
διαθέτει τρεις προεξάρχουσες 
τρίπλευρες αψίδες.
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Sperchogia

The village of Sperchogia 
is located at a distance of 

7-8 kilometers from Kalama-
ta, adjacent to the new Hos-
pital of the city. Built along 
the foothills of the moun-
tain, it was called Kourtsa-
sousi during the Ottoman 
rule (possibly named after a 
Turkish commander-Pasha 
or it comes from the Turkish 
words Kourt and tsaou, which 
mean wolf and sergeant re-
spectively). Its current name 
Sperchogia is believed to orig-
inate from the verb “spercho” 
which in Greek means to rule 
or oversee. Indeed, under 
Turkish rule, the village was a 
powerful headquarters due its 
excellent geographical loca-
tion and its altitude, allowing 
it to be a strategic observation 
point.

A local legend says that un-
derneath Sperchogia there is 
a tunnel that leads all the way 
to the Monastery of Panagia 
Ypapanti in Kalamata.

The single-nave church of the 
Assumption located in the 
area is dated from the 16th-17th 
century and features three 
prominent three-sided apses.



46 Δήμος Καλαμάτας | Municipality of Kalamata

Rice Festival
in Sperchogia

U N I Q U E  D E L I C A C I E S  M A D E  F R O M  R I C E  A N D  O L I V E  O I L

11

12



ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Η ετήσια Γιορτή Ρυζιού που κάθε Ιούλιο διοργανώνεται από τον Σύλλογο 
Γυναικών Σπερχογείας «Η Αγία Κυριακή» και με την υποστήριξη του 

Δήμου Καλαμάτας, προβάλλει το μοναδικό, λόγω του εδάφους, ρύζι Καρολίνα 
Μεσσηνίας. Σήμερα ο κάμπος της περιοχής δεν φιλοξενεί τόσες καλλιέργειες 
όσες τις δεκαετίες 1940-1960, εντούτοις συνεχίζεται σε μικρότερη κλίμακα 
η παραγωγή ρυζιού. 11 -12 Κατά τη διάρκεια της γιορτής οι επισκέπτες, υπό τις 
μελωδίες παραδοσιακής μουσικής, έχουν τη δυνατότητα να γευτούν τοπικές 
γλυκές και αλμυρές λιχουδιές με βάση το ρύζι  και το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας, όπως μιλφέιγ από ρύζι, μπακλαβά με ρύζι, 
κολοκυθανθούς γεμιστούς με ρύζι, ντολμάδες, γεμιστά, ρυζοκεφτέδες, πίτες 
με ρύζι, ρυζόγαλο κ.ά. . Η γιορτή κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής 
με τους επισκέπτες να φθάνουν τις 2.000. Μην χάσετε την εμπειρία!

The annual Rice Festival which 
is organized every July by the 

Women’s Association of Sperchogia 
“Agia Kiriaki” with the support of the 
Municipality of Kalamata, showcases 
the unique Karolina Messinia rice va-
riety produced here exclusively due 
to favorable soil conditions. Today, 
however, the fertile plains of the area 
do not produce as many crops as they 
did during the decades of 1940–1960 
resulting in smaller scale rice produc-
tion. 11 -12 During the festival visitors 

will have the opportunity to listen 
to traditional music and taste local 
sweet and savory delicacies made 
primarily of rice and PDO Kalama-
ta extra virgin olive oil such as rice 
mille feuilles, rice baklava, zucchini 
flowers stuffed with rice, dolmades, 
stuffed tomatoes and peppers, rice 
cakes, rice pies, rice pudding and 
much more. The festival becomes 
more and more popular every year 
with visitors in the thousands, so 
don’t miss this unique event!
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΣΤΗ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ



Δημοτική Ενότητα 
Άριος

Municipal Unit of 
Aris
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Αλώνια και η Αθλοφόρος 
Αγία Παρασκευή

Με θέα προς το μοναδικό όρος 
του Ταΰγετου, τα Αλώνια είναι 

ένα γραφικό, πεδινό χωριό, που απέ-
χει περίπου 17 χλμ από 
την Καλαμάτα. Στις 
26 Ιουλίου γιορτάζει η 
προστάτιδα των Αλω-
νίων Αθλοφόρος Αγία 
Παρασκευή, που απο-
τελεί το κέντρο της 
ζωής του χωριού, για αυτό και η γιορ-
τή που διοργανώνεται είναι το γεγο-
νός της χρονιάς για τους κατοίκους.

Στη «Ράχη του Καπετάνιου» 
- Άμμος

Στα σύνορα με τα χωριά Ασπρο-
πουλιά, Αλώνια και Άρι, έχει την 

έδρα του ο Άμμος. Πρόκειται για ένα 
καταπράσινο χωριό, του οποίου ο κά-
μπος, που εκτείνεται δυτικά μέχρι την 
όχθη του ποταμού Παµίσου , διαθέτει 
πλήθος καλλιεργειών.

Χτισμένο στη δυτική 
πλαγιά µας ράχης, 
που φέρει το όνομα 
«Ράχη Καπετάνιου» 
και «Τράφος», το χω-
ριό αριθμεί περίπου 
600-700 χρόνια ζωής, 
καθώς πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε 
περίπου το 1204, επί Φραγκοκρατίας 
και Παλαιολόγων. Με αρχική ονομα-
σία Μπαλιάγας (BaIiaga), μετονο-
μάστηκε το 1927 σε Άμμο, λόγω της 
άμμου που είναι άφθονη, στο έδαφος 
και τις καλλιέργειες.

Alonia and Athloforos Agia 
Paraskevi

With a view to the extraordinary 
Mount Taygetos, Aloni is a pic-

turesque village in the plains, only 17 
kilometers away 
from Kalamata. 
The feast day of 
the patron saint, 
Athloforos Agia 
Paraskevi on July 
26 is the main 

event of village life and is organized 
meticulously by the inhabitants 
throughout the year.

On the «Captain’s Spine»
- Ammos

Bordering the villages of As-
propoulia, Alonia and Aris is the 

beautifully verdant village of Ammos 
whose fertile plains, extending west-
erly to the river Pamissos, offer a rich 
variety of crops.

Built along the west-
ern side of a slope 
which is named “Ra-
chi Kapetanaiou” 
(captain’s spine) 
and “Trafos”, the 
village is said to be 

600-700 years old and was probably 
established around 1204 during the 
Frankish rule and that of the Paleolo-
gous dynasty. It had been first named 
Baliaga, but in 1927 it was renamed 
Ammos (sand) due to the abundant 
sand found in the soil.

Η προσπάθεια, η άμιλλα, 
δηλαδή το αθλητικό ιδεώδες, 
η αρετή και η δύναμη στεφα-
νώθηκαν με κλαδιά ελιάς...

Effort, emulation, the 
athletic ideal, virtue and 

strength are crowned with 
olive branches ...
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Ανεμόμυλος και παραγωγή 
προϊόντων ελιάς

Με κύριο προϊόν το ελαιόλαδο, ο 
Ανεμόμυλος ή αλλιώς Γλειάτα 

είναι ένα μικρό χωριό, σε υψόμετρο 
25 μέτρων, κοντά στο Πλατύ. Η κύρια 
απασχόληση των κατοίκων είναι οι 
γεωργικές καλλιέργειες και οι κτηνο-
τροφικές δραστηριότητες, με σημείο 
αιχμής την ενασχόληση με την ελιά 
και τα παράγωγά της.   Δίπλα στο γιο-
φύρι του Ανεμόμυλου 13, υπάρχει σύγ-
χρονο ελαιοτριβείο.

Anemomilos

With olive oil being its main 
product, Anemomilos (Wind-

mill), otherwise known as Gleiata, 
is a small village at an altitude of 25 
meters near Plati. The inhabitants 
mainly involve themselves with agri-
culture and livestock, with their main 
crop being the olive and its by-prod-
ucts. A modern olive press (the main 
one of the village) is located next to 
the bridge of Anemomilos 13.

Ελιά,
σύμβολο του 

πολιτισμού και 
της ειρήνης
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The olive,
a symbol of culture 

and peace
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Άρις - Σαϊτοπόλεμος και Γιορτή του Αγρότη
στη «Μακαρία Γη»

Ένα ιστορικό χωριό άρρηκτα συνδεδεμένο με την παραγωγή ελαιολάδου 
είναι ο Άρις. Αν και στο τέλος της Τουρκοκρατίας ονομαζόταν Ασλάνα-

γα 14 και παρά τις προτάσεις να μετονομαστεί σε “Μακαρία”, καθώς ήταν το 
μεγαλύτερο χωριό της Κάτω Μεσσηνιακής Πεδιάδας (γνωστής στην αρχαι-
ότητα ως “Μακαρία γη”) έλαβε προσωρινά το όνομα Μεσοποταμία, καθώς 
ήταν κτισμένο ανάμεσα σε δύο ποταμούς, τον Άρι και τον Πάμισο. Τελικά 
το όνομα Άρις επικράτησε λόγω του προαναφερθέντος παρακείμενου πο-
ταμού.

Αποτελεί τον τόπο καταγωγής του οπλαρχηγού Αναστάσιου Τζαμαλή (ή 
Τσαμαλή), αρχηγού της Μεσσηνιακής Επανάστασης του 1834, μνημείο του 
οποίου κοσμεί την πλατεία του χωριού.

Aris: rocket fights and farmers festivals – “Makaria Gi”

Aris is a historic village of Messinia inextricably linked with olive oil pro-
duction. Τowards the end of the Ottoman rule it was called Aslana-

ga 14, despite the suggestion that it be renamed “Makaria” (blessed), since 
it was the largest village in the Lower Messinian Plain (known in antiquity 
as “Makaria Gi” – blessed earth). Instead, it received the temporary name of 
Mesopotamia, as it was built between two rivers: the Aris and the Pamissos. 
The name Aris finally prevailed because of the aforementioned adjacent river.

The village is the birthplace of the chieftain Anastasios Tzamalis, leader of 
the Messinian Revolution in 1834, whose monument adorns the main village 
square.
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Η μάχη του Ασλάναγα / Battle of Aslanaga
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• During Carnival, residents light a 
big on fire in the town square to cre-
ate a warm atmosphere. On Clean 
Monday the women offer guests 
warm spaghetti and yoghurt with 
honey, while on the same day a rep-
resentation of a “Shepherds Wed-
ding” takes place.

• On the first Monday after Easter 
Sunday, two traditional customs, 
the rocket war 15 and the burning of 
Judas, turn the village into a popu-
lar attraction.

• The Farmers Festival takes place 
every summer in the town square 16 
giving farmers the opportunity to 
celebrate after the harvest. During 
the celebration, the Women’s Asso-
ciation of Aris offer guests local culi-
nary delicacies such as roasted pork, 
stuffed peppers and tomatoes, baked 
broad beans in a festive atmosphere 
filled with live traditional music.

• Τις Απόκριες οι κάτοικοι ανάβουν 
μια μεγάλη φωτιά στην πλατεία, για 
να δημιουργήσουν μια ζεστή ατμό-
σφαιρα. Την Καθαρά Δευτέρα οι γυ-
ναίκες προσφέρουν δωρεάν μακα-
ρονάδα και γιαούρτι με μέλι, ενώ την 
ίδια ημέρα γίνεται η αναπαράσταση 
του «Βλάχικου Γάμου». 

• Τη Δευτέρα του Πάσχα, το χωριό γί-
νεται πόλος έλξης λόγω των εθίμων 
που τηρούνται όπως είναι ο παραδο-
σιακός σαϊτοπόλεμος 15 και το κάψι-
μο του Ιούδα.

• Το καλοκαίρι στην πλατεία 16 πραγ-
ματοποιείται η ετήσια γιορτή του 
αγρότη. Εκεί ο Σύλλογος Γυναικών 
Άριος, υπό τους ήχους ζωντανής πα-
ραδοσιακής μουσικής, προσφέρει 
τοπικές γαστρονομικές δημιουργίες 
όπως είναι ψητό γουρουνόπουλο (η 
λεγόμενη γουρνοπούλα), γεμιστά, 
ψιλοφάσουλα, φασόλια γίγαντες 
κ.ά..

Aris is bustling with cultural events 
throughout the entire year.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου ο Άρις 
σφύζει από πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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Other points of interest

• The two olive presses of Aris highlight the importance of the olive on the 
local economy given the fact that the area produces, apart from various fruits 
and vegetables, primarily olives and olive oil. 17

• The central church of the village is adorned with a beautifully carved iconos-
tasis, crafted by artists from Epirus in the 19th century. 18 -21

• The dam of the river Pamissos, whose banks harbor rich flora and fauna, is 
near the air-force base of Kalamata. 19

• The facilities of the former Autonomous Currant Organization (ASO) are an 
exceptional sample of Industrial History. 20

Άλλα ενδιαφέροντα σημεία

• Τα δύο ελαιοτριβεία του Άρι που αναδεικνύουν τη σημασία που έχει στην 
τοπική οικονομία η ελιά, καθώς η περιοχή παράγει κυρίως, εκτός από ποικίλα 
οπωροκηπευτικά προϊόντα, ελαιόλαδο και ελιές. 17

• Η κεντρική εκκλησία του χωριού που κοσμείται από ξυλόγλυπτο τέμπλο, 
κατασκευασμένο από Ηπειρώτες καλλιτέχνες του 19ου αιώνα. 18 - 21

• Το φράγμα του ποταμού Πάμισου, στις όχθες του οποίου έχει αναπτυχθεί 
πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται επίσης η 
αεροπορική βάση Καλαμάτας. 19

• Οι εγκαταστάσεις του πρώην Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) που 
αποτελούν ιδιαίτερο δείγμα Βιομηχανικής Ιστορίας. 20
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Useful Tip

18

17
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Αριοχώρι – γενέτειρα του 
Παύλου Δαγρέ

Γνωστό ως Βλαχάταγα πριν από το 
1927, το Αριοχώρι αποτελεί πατρί-

δα του τρικουπικού βουλευτή Παύλου 
Δαγρέ. Στα σημεία 
ενδιαφέροντος της 
περιοχής συγκατα-
λέγονται η ανακαι-
νισμένη οικία του 
πολιτευτή, το πα-
λαιό δημοτικό σχο-
λείο, η βρύση Δα-
γρέ και η εκκλησία 
του Αγίου Δημη-
τρίου. Επίσης, στα 
πέριξ του χωριού, 
υπάρχουν βιολογικοί ελαιώνες 25 και 
αμπελώνες 23 - 24 καθώς και ένα σύγ-
χρονο και ένα παλαιό ελαιοτριβείο. 22

The village of Ariochori

Known as Vlachataga before 1927, 
the village of Ariochori is the 

homeland of 19th century politician 
Pavlos Dagres. Plac-
es of interest in the 
area include the 
renovated house 
of the politician, 
the old elementary 
school, the foun-
tain of Dagres and 
the church of Agios 
Dimitrios. Also 
within the vicinity 
of the village, or-

ganic olive groves 25 and vineyards 23 - 24 
can be found, as well as an old 22 and 
modern olive press.

Πεποιθήσεις και μύθοι θέλουν 
το έλαιον να είναι δώρο της 
Θεάς Αθηνάς που συνδέθηκε 
με το δέντρο της ελιάς.

Local  beliefs and myths 
want the oil to be a gift of the 
goddess Athena, who was 
associated with the olive tree.

22
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βιολογικοί 
αμπελώνες

organic
vineyards
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Aspropoulia – the traditional 
festival of Zoodochos Pigi

Next to the river Aris, in the plain 
of Messinia, Aspropoulia stands 

out for its cultivation of olives and 
other agricultural products. It was 
previously known as Bismpardi.

Zoodochos Pigi is the main church 
of the area and its festival takes place 
every year on July 20 (on Saint Ilias’ 
feast day).

Ασπροπουλιά – γλέντι και 
χοροί στο παραδοσιακό 
πανηγύρι

Δίπλα στον ποταμό Άρι, στον κά-
μπο της Μεσσηνίας, η Ασπρο-

πουλιά ξεχωρίζει για την ενασχόληση 
των κατοίκων με την καλλιέργεια της 
ελιάς κι άλλων αγροτικών προϊόντων. 
Προγενέστερα ονομαζόταν Μπι-
σμπάρδι.  

Η κύρια εκκλησία της περιοχής είναι 
αυτή της Ζωοδόχου Πηγής με το πα-
νηγύρι να πραγματοποιείται στις 20 
Ιουλίου (Προφήτη Ηλία).
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

«Του Άι Λια μπαίνει το λάδι στην 
ελιά» ή «Τ’ Αι Λια λαδών η ελιά» 
λένε οι παροιμίες σε πολλές ελ-
ληνικές περιοχές. Υπάρχει ηχη-
τική συγγένεια του Άι Λια με την 
ελιά στην ελληνική γλώσσα. Η 
μέρα της γιορτής του (20 Ιου-

λίου) συμπίπτει με την περίοδο 
που ο ελαιοκάρπος έχει αρχί-
σει να μεγαλώνει πάνω στα δέ-
ντρα. Έτσι πιστεύεται ότι ο άγου-
ρος μέχρι τότε καρπός αρχίζει 
να «λαδώνει», να γεμίζει δηλα-
δή με το πολύτιμο λάδι του.
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AGIOS ILIAS 
AND THE OLIVE

In Greek, the 
word for olive (elia) and 
Agios Ilias sound very simi-
lar. The ripening of the olive 
fruit on the tree usually coin-
cides with the period of the 
Saint’s feast day (July 20). 
That is when it is believed 
that the still unripe fruit be-
gins to “oil” and the fruit be-
gins to fill with its precious oil.



Δημοτική Ενότητα 
Θουρίας

Municipal Unit of 
Thouria
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Περιήγηση στις Τοπικές 
Κοινότητες της Άνθειας

Αίπεια

Η πόλη που βρίσκεται σε υψηλή 
θέση: αυτή είναι η σημασία της Αιπεί-
ας, το όνομα της οποίας προέρχεται 
από το επίθετο αιπύς (που σημαίνει 
“υψηλή”). Την αρχαία πόλη Αίπεια, 
που αποτελούσε μία από τις «ομορ-
φοβαλμένες πόλεις», έδινε, μάλιστα, 
προίκα ο Αγαμέμνονας σε όποια από 
τις τρείς κόρες του επέλεγε ως γυναί-
κα του ο Αχιλλέας.

A tour through the Local 
Communities of Antheia

Aipeia

The city, which has been built quite 
a few meters above sea level, was 
named after its geographical loca-
tion. Aipis in ancient Greek meant 
“high.” The ancient city of Aipeia was 
considered one of the most beautiful 
in the area and it is said that Agam-
emnon offered it as wedding dowry 
for the daughter that Achilles would 
choose for his wife.

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Κλαίει τα μυρενά 
= κλαίει και 

οδύρεται

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Μπορούτε = 
μπορείτε

Χρυσός σφραγιστικός δακτύλιος, 
Άνθεια (θολωτός 

τάφος), 16ος 
- 15ος αι. 

π.Χ.

Gold 
signet 

ring, 
Antheia (tholos 

tomb), 16th-1 5th CE BCE

Gold 
jewelry, An-

theia (”Ellinika” - 
Chamber tombs), 

14th-1 3th CE BCE

Χρυσό κόσμημα, Άνθεια 
(«Ελληνικά» - 

Θαλαμωτοί τάφοι), 14ος 
- 13ος αι. π.Χ.
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Άνθεια

Το χωριό Άνθεια αποτελεί πόλο έλξης 
για τους λάτρεις του θρησκευτικού 
τουρισμού, παρουσιάζοντας παράλλη-
λα μοναδικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

O ναός της Μονής Ελληνικών ή Πα-
λαιοκάστρου, που είναι αφιερωμένος 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, χτί-
στηκε τον 13ο-14ο αιώνα με μεγάλους 
ορθογώνιους λίθους από τα τείχη της 
αρχαίας Θουρίας, ενώ τα κελιά χρο-
νολογούνται από το 1899 . 

Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία με τους 
Μεσοελλαδικούς τύμβους από το 
2200 π.Χ., ο Θολωτός τάφος Βασιλι-
κού μεγέθους από το 1600 π.Χ., - ο κα-
λύτερα κτισμένος θολωτός τάφος της 
Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου - κα-
θώς και οι 25 θαλαμωτοί τάφοι από το 
1400 π.Χ. (γνωστοί ως «καταφύγια»), 
που ξεχωρίζουν για τις επιβλητικές δι-
αστάσεις τους και την ιδιαίτερη αρχι-
τεκτονική τους εκτείνονται ανατολι-
κά των κοινοτήτων Αιπείας-Ανθείας, 
ως αποτέλεσμα των ανασκαφών στη 
λοφοσειρά “Ελληνικά”, όντας μέρος 
της Ομηρικής Άνθειας Βαθύλειμου.

Πλούσιο Μυκηναϊκό Κέντρο, η Άνθεια 
αναφέρεται στον Όμηρο ως μία εύ-
ρωστη πόλη, με μεγάλα βοσκοτόπια. 
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η 
Άνθεια ήταν μία από τις επτά πόλεις 
που προσέφερε ο Αγαμέμνονας στον 
Αχιλλέα. Τα θραύσματα από οψιδιανό 
λίθο, που ανακαλύφθηκαν αποδεικνύ-
ουν μάλιστα ότι η περιοχή ήταν κατοι-
κήσιμη από την τελική Νεολιθική επο-
χή. Στη βορειότερη κορυφή, γνωστή 
ως “Ελληνικά” ή “Παλιόκαστρο”, ξε-
προβάλλει η ακρόπολη της κλασικής 
πόλης Θουρίας, που άνθησε μέχρι και 
τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Antheia

The village of Antheia attracts reli-
gious enthusiasts and offers unique 
archaeological interest.

The church of the Monastery of El-
linika, or Palaiokastro, dedicated to 
the Assumption of the Virgin Mary, 
was built between the 13th and 14th 

century with large rectangular stones 
that were taken from the walls of an-
cient Thouria, while the monks cells 
date back to 1899.

Excavations along the hills of “El-
linika” brought to light Mycenaean 
cemeteries with Middle Helladic 
tombs dating as far back as 2200 
BCE. The royal vaulted tomb of 
1600 BCE (the most finely built 
vaulted tomb of the southwestern 
Peloponnese) as well as 25 cham-
bered tombs from 1400 BCE (better 
known as shelters) stand out with 
their impressive dimensions and 
their unique design across the east-
ern communities of Aipeia-Antheia 
and are all part of the Homeric land 
of Antheia Vathyleimou.

A rich Mycenaean center, Antheia is 
referred to by Homer as a robust city 
with large pastures. He mentions 
that Antheia was one of the seven 
cities that Agamemnon offered as 
dowry to Achilles. The obsidian frag-
ments that have been discovered in 
the area testify of settlements as early 
as the Neolithic Age.

On the most northern slope, known 
as “Ellinika” or “Palaiokastro,” stands 
the acropolis of the ancient city of 
Thouria which flourished until the 
years of the Turkish occupation.
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Η αρχαία Θουρία ήταν η σπουδαι-
ότερη πόλη της δυτικής Μεσσηνίας 
μέχρι το 369 π.Χ. και μετέπειτα η 
δεύτερη πιο σημαντική μετά την Αρ-
χαία Μεσσήνη. Τα ερείπια του κοίλου 
του θεάτρου, τα λείψανα τείχους της 
ακρόπολης, τα οικοδομικά θεμέλια, 
τα ίχνη από αρχαίο δρόμο, η μεγάλη 
λαξευτή δεξαμενή, τα λείψανα ναών, 
τα Ρωμαϊκά Λουτρά κ.ά. που αποκα-
λύφθηκαν ως αποτέλεσμα της αρχαι-
ολογικής σκαπάνης αναδεικνύουν τη 
σημασία της περιοχής, συνεπικου-
ρούμενη αρμονικά από τη θέα προς 
τον Μεσσηνιακό κόλπο και την πεδι-
άδα του Παμίσου. 

Στα δυτικά του λόφου, οι ανασκα-
φές έφεραν στο φως τα ερείπια ενός 
ιερού, με σπουδαιότερο εύρη-
μα έναν δωρικό ναό, 
κτισμένο στο κέ-
ντρο. Στο λεγόμενο 
Ασκληπιείο της 
Θουρίας, μεταξύ 
άλλων, απο-
καλύφθηκαν 
στήλες με 
επ ιγραφές 
όπου γονείς 
αφιέρωσαν 
τα αγάλ-
ματα των 
παιδιών τους 
στον Ασκληπιό 
και την Υγεία.

Ancient Thouria was the most sig-
nificant city of western Messinia 
until 369 BCE and after that the 
second most significant city after 
Ancient Messini. The ruins of the 
hollow theater, citadel relics, build-
ing foundations, traces of an ancient 
road, the large carved tank, the re-
mains of temples and roman baths 
that all came to light as a result of 
archaeological excavations, as well 
as the strategic vantage point of the 
Messinian Gulf and the plains of the 
Pamissos, indicate the importance of 
the area.

On the western side of the slope, 
excavations revealed the ruins of a 
sanctuary with a significant Dor-
ic temple built in the center. The 

so-called Asklipieio 
of Thouria, among 

other important 
findings, yielded 

inscribed col-
umns that told 

of parents 
offering to 
A s c l e p i u s 
(the god of 
m e d i c i n e 
and heal-
ing) and the 

goddess Hy-
geia (health) 

statues of their 
children.

Πιθαμφορέας, Άνθεια,
16ος -1 5ος αι. π.Χ.

Pithamphora, Antheia,
16th-1 5th CE BCE
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Αιθαία - Τόπος αναβίωσης 
των εθίμων της μεσσηνιακής 
παράδοσης

Το χωριό Αιθαία, συγκεντρώνει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον την περίοδο 

του Πάσχα. Την Δευτέρα του Πάσχα 
το κάψιμο του Ιούδα και ο σαϊτοπόλε-
μος αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα 
της περιοχής. Τα μπουλούκια, όπως 
ονομάζονται οι ομάδες που σχημα-
τίζουν όσοι συμμετέχουν στον σαϊ-
τοπόλεμο, εκτοξεύουν αυτοσχέδιους 
χάρτινους σωλήνες γεμισμένους με 
μπαρούτι, δημιουργώντας ένα φα-
ντασμαγορικό θέαμα προς τέρψιν των 
κατοίκων και των επισκεπτών. 

Ο σαϊτοπόλεμος έλκει τις ρίζες του 
από το 1821, όταν οι Μεσσήνιοι χρη-
σιμοποιούσαν εκρηκτικά για να τρο-
μάξουν τα άλογα των Τούρκων. Δε-
σπόζουσα θέση στην περιοχή έχουν 
τόσο ο βυζαντινός ναός του Αγίου 
Δημητρίου όσο κι αυτός του Αγίου 
Μερκουρίου.

Aithaia – a revival of traditional 
Messinian customs

The village of Aithaia attracts a lot 
of interest especially during the 

Easter period. On Easter Monday, the 
burning of Judas and the rocket wars 
highlight the traditional singularity 
of the region. People who participate 
in the rocket wars form in groups and 
simultaneously fire makeshift paper 
tubes filled with gunpowder, creating 
a spectacular sight for both residents 
and visitors alike.

The roots of the rocket wars, known 
in Greek as “saitopolemos,” go back 
to 1821 when the Messinians used ex-
plosives to frighten the horses of the 
Turks. The Byzantine church of Agios 
Dimitrios and Agios Mercurios also 
have a dominant place in the area.
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Θουρία: από την Αρχαιότητα 
έως σήμερα

Η Αρχαία Θουρία, μία εκ των πιο 
σημαντικών πόλεων της δυτικής 

Μεσσηνίας, ήρθε στο φως από τους 
αρχαιολόγους σε μια πλαγιά περίπου 
10 χλμ. βορειοδυτικά της Καλαμάτας.

Η σημερινή Θουρία αποτελεί μία ξε-
χωριστή κωμόπολη, 9 χλμ. βορειο-
δυτικά της πόλης της Καλαμάτας με 
πολλά παραδοσιακά κτίσματα. Εδώ 
η ελιά διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο 
όσον αφορά την αγροτική παραγωγή. 
Με κύρια πηγή εσόδων το ελαιόλαδο, 
τα σύκα, τη σταφίδα και τα κηπευτι-
κά, η Θουρία αποτελεί μια περιοχή 
που καλύπτει τις διατροφικές ανά-
γκες των κατοίκων της Μεσσηνίας. 
Μάλιστα, στην περιοχή δραστηριο-
ποιείται μονάδα που παράγει βιολογι-
κό βαλσάμικο ξύδι εξαιρετικής ποιό-
τητας.

Thouria: from antiquity to 
today

Ancient Thouria, one of the most 
important cities of western Mes-

sinia, was brought to light by archae-
ologists on a slope approximately 
10km northwest of Kalamata.

Modern day Thouria is a distinctive 
town with many traditional build-
ings where the olive plays a domi-
nant role in agricultural production. 
The region’s main source of income 
comes from the production of olive 
oil and the cultivation of figs, rai-
sins and other fruits and vegetables 
allowing Thouria to meet the nu-
tritional needs of the residents of 
Messinia. Organic balsamic vinegar 
of exquisite quality is also produced 
here.
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Το στεφάνι ελιάς στην πόρτα

Κατά την αρχαιότητα, ο ερχομός ενός 
αγοριού στην ελληνική οικογένεια ήταν 
μία από τις πιο σημαντικές στιγμές 
και δηλωνόταν στην κοινότητα με ένα 
στεφάνι ελιάς που το κρεμούσαν στο 
υπέρθυρο του σπιτιού.

The olive wreath outside the door

The birth of a boy child was one of the 
most important moments in the lives 
of a Greek family during antiquity and 
was announced to the community by 
hanging an olive wreath outside the 
door of the house.



Ο εορτασμός της αγκινάρας στη Μικρομάνη

Ιδιαίτερα γνωστή για την παραγωγή αγκινάρας 26 - 27 - 28, η Μικρομάνη ονομαζό-
ταν κατά τον 15ο αιώνα Μάνη. Μάλιστα, οι πρώτοι που την κατοίκησαν ήταν 

βυζαντινοί κάτοικοι του Δεσποτάτου του Μυστρά και υπήκοοι των τελευταίων 
Παλαιολόγων. Το εύφορο έδαφος της περιοχής λόγω του ποταμού Νέδοντα και 
το ήπιο κλίμα, ευνοούν την καλλιέργεια αγκινάρας 
που ευδοκιμεί στην περιοχή και συμβάλλει στην 
τοπική ανάπτυξη. Η γιορτή της αγκινάρας 29 

που διοργανώνεται σε ετήσια βάση συντελεί 
στην κατανάλωση από τους επισκέπτες 
περίπου 12.000-15.000 (!) αγκιναρών για 
την παρασκευή τοπικών συνταγών.

Celebrating 
the artichoke in Mikromani

Especially known for its artichoke 
production 26 - 27 - 28, Mikromani was 

known as Mani in the 15th century. 
Its first inhabitants were Byzantine 
residents under the Seigniory of 
Mystra and subjects of the last of 
the Paleologous dynasty. The fertile 
lands near the banks of the river 
Nedon and the mild climate favor 
the cultivation of artichoke, which 
thrives in the region and contributes 
to the local economy. During the 
festival of the artichoke 29, which 
takes place every year, about 12000 
to 15000 artichokes are consumed 
by visitors in the production of local 
recipes.

26
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• Ο ναός της Κοίμησης Θεοτόκου (Με-
τόχι της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου 
Όρους) όπου το 1824 με διαταγή του 
Γρηγορίου Δικαίου (Παπαφλέσσα) λει-
τούργησε το πρώτο δημόσιο σχολείο 
της Ελλάδας. 30 - 31

• Ο βυζαντινός ναός του Σωτήρος 32

• The Church of the Assumption 
(dependent upon the Monastery 
of Megisti Lavra on Mount Athos) 
under the order of Grigorios Dikaios 
(Papaflessa) in 1824, operated the 
first public school in Greece. 30 - 31

• The Byzantine Church of Sotiros 
(Savior) 32

30
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Το ελαιόλαδο 
αποτελεί το βασικό 
στοιχείο του Αγίου 

Μύρου.

Olive oil is the 
basic ingredient of 

Holy Chrism.

32



Δημοτική Ενότητα 
Αρφαρών

Municipal Unit of 
Arfara
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Ιππικοί Αγώνες στο ιστορικό 
χωριό Πλατύ

Ιστορικό χωριό με πλούσια παράδο-
ση, το Πλατύ Μεσσηνίας βρίσκεται 
στα βορειοδυτικά της Καλαμάτας. 
Γνωστό ως Μπάιστα παλαιότερα, με-
τονομάστηκε σε Πλατύ το 1927, από 
το πλάτωμα του ποταμού Πάμισου 
που βρίσκεται έξω από το χωριό. 

Στην ετήσια τοπική γιορτή του Αγίου 
Γεωργίου, στις 23 Ιουλίου, πραγμα-
τοποιούνται ιππικοί αγώνες. 33 Πρό-
κειται για ένα παλιό έθιμο με ρίζες 
στην Τουρκοκρατία όπου λαμβάνουν 
μέρος άλογα που εκτρέφονται στην 
περιοχή, όπως και καθαρόαιμα ιπ-
ποδρόμου. Οι αγώνες πραγματοποι-
ούνται σε έναν χωματόδρομο μήκους 
ενός χιλιομέτρου - από το ξωκλήσι 
του Αγίου Γεωργίου μέχρι το χωριό. 

Το Πλατύ παράγει εκλεκτό μέλι που 
είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες από 
τοπικούς παραγωγούς.

Horse racing in the historical 
village of Plati

A historical village with rich tradi-
tion, Plati is located northwest of Ka-
lamata. Previously known as Baista, 
it was renamed Plati in 1927 from the 
plateau of the river Pamissos which 
lies just outside the village.

Horse races 33 take place on July 23 to 
commemorate the feast day of Agios 
Georgios (Saint George). This is an 
age-old custom, with its roots from 
the Turkish occupation, where local 
horses take place in the competitions 
alongside purebred race horses. The 
race takes place on a one-kilometer 
long dirt track from the church of 
Agios Georgios to the village.

Plati produces choice honey available 
to visitors through local producers.

33
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ο Πλάτωνας 
πίστευε πως 
το στεφάνι που γίνεται από 
κλάδους ελαίας, πρέπει να 
αποτελεί το μοναδικό βρα-
βείο για τους νικητές στους 
αθλητικούς αγώνες.

SECRETS
OF THE OLIVE

Plato believed 
that a wreath 
made of olive branches 
should be the only prize give 
to the winners of athletic 
competitions.



Άλλα αξιοθέατα της περιοχής

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου 34 που θεωρείται μνημείο νεό-
τερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 
Ο Ναός σχεδιάστηκε από τον Τσίλερ, 
ενώ το έτος κατασκευής του τοποθε-
τείται γύρω στα 1830-1890 από τους 
φημισμένους μάστορες από τα Λα-
γκάδια Αρκαδίας. Την αγιογράφηση 
είχε δημιουργήσει ο Μίμης Σπυρίδων 
Πελεκάσης , δάσκαλος του Φώτη 
Κόντογλου . Σύμφωνα με μαρτυρίες, 
ανήμερα της γιορτής του το 1940 η ει-
κόνα του Αγίου Γεωργίου «δάκρυζε» 
συνεχώς για τα επερχόμενα δεινά (Β’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, Εμφύλιος).

Το Μπαστογέφυρο, που βρίσκεται 
στην περιοχή «Κάραβος» είναι επί-
σης ένα πέτρινο ιστορικό διατηρητέο 
γεφύρι.

Other sites of interest

The Church of the Analypsis (the 
Assumption) 34 is considered a land-
mark of modern architectural heri-
tage. The church was designed by the 
famous German architect Ernst Ziller 
between 1830 and 1890 and was built 
by Arcadian stone masons famous 
for their craftsmanship. The hagiog-
raphy was made by Mimis Spyridon 
Pelekasis, teacher of Fotis Konto-
glou. It is said that on the anniversary 
of the Saint’s nameday in 1940, tears 
ran from the icon of Agios Georgios 
(Saint George). They continued to 
run throughout the tragedy that fol-
lowed with WWII and the Greek civil 
war.

Bastogefiro, located in the area of 
“Karavos” is a historical landmark 
stone bridge dated around 1950.

74 Δήμος Καλαμάτας | Municipality of Kalamata

34



Την ευρύτερη περιοχή διασχίζει μια 
ρηξιγενής ζώνη, με πολλά μικρά    
ρήγματα. Σύμφωνα με τον υδρογεω-
λόγο – γεωλόγο, Ευστ. Σαμπαζιώτη 
«το ρήγμα ενεργοποιήθηκε ξανά τα 
τελευταία 20.000 χρόνια και θεωρεί-
ται πολύ πιθανό να ευθύνεται για τον 
μεγάλο σεισμό που προκάλεσε την 
καταστροφή της Αρχαίας Θουρίας 
πριν από δύο χιλιάδες χρόνια περί-
που». 35

A fault zone traverses the region and, 
according to hydrogeologists, the 
fault has been activated again over 
the last 20,000 years and is likely to 
be responsible for a large earthquake 
that caused the destruction of An-
cient Thouria approximately 2000 
years ago. 35

35
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Ερευνητικά 
Ινστιτούτα της 

χώρας πραγματοποιούν 
γεωαρχαιολογικές έρευ-
νες για τους παράγοντες 

που επηρέασαν τους 
αρχαίους πολιτισμούς 

της περιοχής

Research
Institutes in Greece 

carry out geo-
archaeological

 surveys on the factors 
that influenced the

ancient 
civilizations in the

region.



Το γραφικό χωριουδάκι του Πηδήματος

Γραφικό χωριό με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και γεωλογικό 
ενδιαφέρον, το Πήδημα ξεχωρίζει για τις πηγές 38 του ποταμού 
Άρι, από τον οποίο υδρεύονται περιοχές της Μεσσηνίας, όπως η 
Καλαμάτα, η Μεσσήνη και άλλα χωριά.

Το όνομά του προέρχεται κατά άλλους από το νερό των πηγών 
που «πηδούσε», καθώς έβγαινε με μεγάλη πίεση και κατά 
άλλους από την τραγική ιστορία νεαρών κοριτσιών που πήδηξαν 
για να γλιτώσουν από τους Τούρκους από 
τα απότομα βράχια που υψώνονται 
πάνω από τις πηγές. Στο χωριουδάκι, 
ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει 
τοπικούς μεζέδες απολαμβάνοντας το 
όμορφο φυσικό τοπίο. 36 - 37

The picturesque village of 
Pidima

A picturesque village with ex-
traordinary natural beauty and 

geological interest, Pidima stands 
out for its springs 38 along the river 
Aris, from where the greater part 
of Messinia (including Kalamata, 
Messini and other villages) is 
irrigated. Some claim that 
the name, which means 
“jump” in Greek, orig-
inates from how the 
water “jumped” out of 
the spring with great 
force. Others say that 
it was due to a trag-
ic story of a group of 
young girls that jumped 
over the steep rocks that 
stand above the springs to save 
themselves from the Turks. In this 
quaint village, visitors will have the 
opportunity to taste local delights 
while enjoying the lovely natural 
landscape. 36 - 37
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Τοπικοί
Ιδιωματισμοί

Θέλουτε = θέλετε

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Έχουτε = έχετε
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟΝ

Η ιστορία του Πηδήματος δι-
απλέκεται με την ελιά, καθώς 
το εύκρατο κλίμα της περιοχής 
ευνοεί την ανάπτυξη ελαιόδε-
ντρων. Το παραδοσιακό ελαι-
οτριβείο με μυλόπετρες είναι 
ενδεικτικό της μακράς ιστορίας 
ελαιοπαραγωγής του τόπου. 

Φημισμένα είναι τα τοπικά 
προϊόντα ελιάς, όπως το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο, ενώ μέ-
ρος της παραγωγής αυτού εμ-
φιαλώνεται και τυποποιείται με 
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα 
και ονομασία προέλευσης.
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OLIVE OIL, THE EXCEPTIONAL

The history of Pidima is inter-
woven with the olive since the 
temperate climate is condu-
cive for the cultivation of ol-
ive trees. The traditional olive 
press with mill stones is indica-
tive of the area’s long history 
of olive production. The local 

olive products are famous 
throughout Greece and the 
world. A large portion of extra 
virgin olive oil produced in the 
area is bottled and packaged 
with a registered trademark 
and appellation of origin.

38



Το Κάστρο του Πηδήματος:
φύση και αρχιτεκτονική σε συνεχή 
διάλογο

To Κάστρο του Πηδήματος 39 - 40 - 41 
βρίσκεται στην κορυφή ενός 

απόκρημνου βράχου με θέα στον 
Μεσσηνιακό κάμπο. Κατασκευάστη-
κε γύρω στα 1300 από Βυζαντινούς, 
κατακτήθηκε το 1463 από τους Βενε-
τούς και 4 χρόνια αργότερα από τους 
Τούρκους. Σήμερα διασώζονται η 
πύλη, μέρη των τειχών και τα ερείπια 
ενός μικρού νεκροταφιακού ναού, 
που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Ιω-
άννη τον Πρόδρομο.

The Castle of Pidima:
nature and architecture in a 
constant dialogue

The Castle of Pidima 39 - 40 - 41 
is perched upon a steep 

cliff overlooking the Messini-
an plain. Constructed around 
1300 by the Byzantines, it was 
conquered in 1463 by the Vene-
tians and four years later by the 
Turks. Today the gate, portions 
of the wall, and the ruins of a 
small funerary temple that was 
dedicated to St. John the Baptist 
are what remain at the site.

Η φύλαξη του ελαιόλαδου

Το αλάβαστρο 42 και η λήκυθος  43 αποτελούν 
τα δύο πιο χαρακτηριστικά δοχεία του 
αρχαίου κόσμου που χρησιμοποιούνταν 
για την φύλαξη του πολύτιμου ελαιόλαδου 
και του αρωματισμένου ελαίου.

Storing olive oil

Alabaster 42 and lecythus 43 were the two 
most characteristic vessels used in the 
ancient world for storing precious olive 
oil and scented oil.

42

43
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Άλλοι θησαυροί του Πηδήματος

Το γεμάτο τοιχογραφίες εκκλησάκι 
της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται 
κάτω από το Μεσαιωνικό κάστρο, 
στον ελαιώνα του Πηδήματος και 
χρονολογείται στον 14ο αιώνα.

Απέναντι από το αντλιοστάσιο 
που προμηθεύει νερό την Καλαμά-
τα υπάρχει το μονοπάτι που οδηγεί 
στο Κάστρο των Παλαιολόγων. Εκεί 
βρίσκεται ο ερειπωμένος ναός της 
Παυσολύπης, από όπου η θέα είναι 
μαγευτική και φαίνονται το χωριό 
Βουλκάνο, οι πηγές του ποταμού Άρι 
και οι παλιοί νερόμυλοι 44 - 45 - 46 που 
φημολογείται ότι ήταν ιδιοκτησία του 
Κολοκοτρώνη.

Η σπηλιά απέναντι από τις πηγές στο 
Πήδημα. Εκεί λέγεται ότι παρέμεινε 
μέχρι το θάνατό του το 1952, ο τελευ-
ταίος αντάρτης που παρέμεινε στο 
βουνό μετά την ήττα του Δημοκρα-
τικού Στρατού Πελοποννήσου, Ετεο-
κλής Δουμουλάκης.

Ο επισκέπτης επίσης δεν πρέπει να 
χάσει την ευκαιρία να περπατήσει ή 
να κάνει ποδήλατο στο πανέμορφο 
Δημοτικό Πάρκο Πηδήματος. 47
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Ζωή

Μυστήρια, μαγεμένη,
σαν μια πηγή που τρέχει
αστείρευτο γάργαρο νερό
είναι η ζωή
Σταγόνες εξατμίζονται 
αλλά το νερό πάντα τρέχει

Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, 
Συλλογή Στοχασμοί45



Other treasures of Pidima

Decorated with impressive frescoes, 
the Church of Agia Kyriaki is found 
beneath the medieval castle in the 
olive groves of Pidima and dates as 
far back as the 14th century.

Across from the pumping station 
that supplies Kalamata with water, 
there is a path that leads to the Castle 
of the Paleologous. Therein lies a ru-
ined church from where visitors can 
admire an absolutely breathtaking 
view of the village of Voulkano, the 
springs of the river Aris, and a row of 
old watermills 44 - 45 - 46 said to have be-
longed to Th. Kolokotronis.

The cave across from the springs of 
Pidima is said to have provided shel-
ter to the last mountain rebel, Eteok-
lis Doumoulakis, who remained 
there until his death after the defeat 
of the Democratic Army of the Pelo-
ponnese during the Greek civil war. 

Visitors should not miss the oppor-
tunity to walk or cycle through the 
beautiful Municipal Park of Pidima. 47

44
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Life

Mysterious, wonder
Like a spring that runs

endlessly sparkling water
is life

Droplets evaporate
but water always flows

Agni Vlavianos Arvanitis,
Collection Reflections 46



Afternoon stroll

in the park of pidima



Απογευματινός περίπατος

στο πάρκο Πηδήματος

47
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...και λαγαρός και ασάλευτος

Ο αγέρας του ελαιώνα
Μηδέ καπνίζουνε οι ελιές
Μιαν άχνη προς τον ήλιο.

...πάντα η ελιά θα ‘ναι ιερή,
και στον αιώνα η γλαύκα
μαζί μ’ εμάς θε να κοιτάη
στυλά τις θείες εσπέρες.

Άγγελος Σικελιανός

...and clear and motionless
the air within the olive grove;

and from the olive trees
no vapours rise towards the sun.

…the olive tree shall be for ever sacred,
and to eternity the owl,

like us, will gaze, transfixed,
on nightfall’ s holy splendour.

Angelos Sikelianos
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Municipal Unit of 
Messini

Δημοτική Ενότητα 
Μεσσήνης
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Ταξίδι στη μαγευτική Δημοτική 
Κοινότητα Μεσσήνης

Χαλάρωση για μικρούς και μεγάλους 
στην παραλία της Μπούκας

Μία μαγευτική παραλία με απί-
στευτη φυσική ομορφιά και 

πολλές υποδομές βρίσκεται πολύ 
κοντά στο χωριό του Αγίου Κωνστα-
ντίνου, απέχοντας μόλις 4 χιλιόμετρα 
από το κέντρο της Μεσσήνης. Πρό-
κειται για την Μπούκα, παραλία δη-
μοφιλή στην περιοχή της Μεσσηνίας 
και βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία 
εδώ και πολλά χρόνια. Χαρακτηριστι-
κό της Μπούκας είναι η ψιλή άμμος 
και τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα 
νερά. Το beach bar, τα πολλά γήπεδα, 
αλλά και η παιδική χαρά για τους μι-
κρούς λουόμενους αποτελούν ακόμα 
έναν λόγο για να επισκεφτεί κανείς 
την ξεχωριστή αυτή παραλία. 

Η ιστορική σημασία της Μπούκας 
ίσως είναι άγνωστη για τους περισσό-
τερους, καθώς από εκεί το 1862 έφυγε 
για τον Πειραιά ο βασιλιάς Όθωνας, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει την 
επανάσταση που είχε ξεσπάσει στην 
Αθήνα, όπου ο λαός ζητούσε την απο-
μάκρυνσή του. Δυστυχώς, όμως, ο 
νεαρός τότε Όθων δεν κατάφερε να 
αποβιβαστεί κι έτσι αναγκάστηκε να 
φύγει οριστικά από την Ελλάδα.

A Journey into the 
enchanting land of Messini

Relaxation for young and old on 
the beach of Bouka…

An increadibly charming and 
beautiful beach with many ame-

nities is located very near the village 
of Agios Konstantinos and just 4 ki-
lometers from the center of Messi-
ni. Bouka is a very popular beach in 
the area of Messinia and has been 
awarded with the Blue Flag, an inter-
national eco-award given to beaches 
that comply to strict environmental 
criteria, for many years now. Bouka 
is characterized by its fine sand and 
crystal clear blue-green water. The 
beach bar, the playing fields, and the 
children’s playground are just some 
of the many reasons to visit this spe-
cial beach.

The historical importance of Bouka 
is probably unknown to most, but 
in 1862 King Otto (first king of the 
modern Greek state) departed from 
there for Piraeus to deal with the rev-
olution that had broken out in Ath-
ens, where the people were demand-
ing his expulsion. The then young 
Otto never managed to disembark 
and was thus forced to permanently 
leave Greece.

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Πινιάτα = μικρό 
πήλινο πιθάρι

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Σκαφίδι = η σκάφη 
που ζύμωναν

το ψωμί.
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Στην τοποθεσία Φυτιές, πλησίον 
του Μυλωνά, η Μεσσήνη προ-

σφέρει τη δυνατότητα ιατρικού τουρι-
σμού. Μέσα σε μία έκταση περίπου 6 
στρεμμάτων, γεμάτη πράσινο μπορεί 
κανείς να βρει κέντρο αιμοκάθαρσης 
με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που 
επανδρώνεται από ιατρικό προσωπικό 
με μεγάλη εμπειρία. Το κέντρο δίνει 
τη δυνατότητα σε νεφροπαθείς να δε-
χθούν τις ιατρικές υπηρεσίες ενώ πα-
ράλληλα μπορούν να απολαύσουν τις 
μοναδικές ομορφιές σε τριγύρω προο-
ρισμούς μαζί με τους συνοδούς τους.

Fyties, next to Mylona, is an ideal 
location for medical tourism in 

Messini. Within a verdant and lush 
area of approximately 6 hectares, 
one can find a hemodialysis center 
which offers ultra-modern facilities 
and a highly qualified medical staff. 
The center allows kidney patients to 
receive the medical attention they 
require while enjoying the natural 
beauty that the surrounding environ-
ment offers along with their escorts.

Ξινός

Ο όμορφος και μικρός γραφικός οι-
κισμός Ξινός έχει το πλεονέκτημα 

ότι βρίσκεται σχετικά δίπλα στην πόλη 
της Μεσσήνης, σε υψόμετρο 21 μέτρων 
από την επιφάνεια της θάλασσας.

Xinos

The beautiful and small pictur-
esque village of Xinos has the ad-

vantage of being relatively near the 
city of Messini, at an altitude of 21 
meters above sea level.
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ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ελιά και κυρίως το 
λάδι της, από τα προϊστορικά 
χρόνια αποτελούσαν αναπό-
σπαστο στοιχείο της ιατρικής 
καθότι άλλοτε αυτούσιο και άλ-
λοτε αρωματισμένο ήταν βασι-
κό για την σωματική φροντίδα 
και την επούλωση των πληγών.

SECRETS OF THE 
OLIVE

The olive and pri-
marily the oil produced from 
it were integral elements of 
medicine from prehistoric 
times as it was used either 
plain or scented in physical 
care and hygiene and for the 
healing of wounds.
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Στην ιστορική κοινότητα 
του Αβραμιού

Αβραμιό και η Γιορτή του Μούστου

Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, μέσα στην 
πεδιάδα της Μεσσηνίας και σε 

μικρή απόσταση από τις ακτές του 
Μεσσηνιακού Κόλπου, βρίσκεται το 
αγροτικό χωριό Αβραμιό ή Αβραμιού. 
Πρωτοκατοικήθηκε το 1816, εν μέσω 
Τουρκοκρατίας, οπότε αποτελούσε 
χωρίο της επαρχίας Κορώνης. Οι κά-
τοικοι αναγκάστηκαν να το ξαναχτί-
σουν από την αρχή, αφού καταστρά-
φηκε από σεισμούς το 1846. 

Βασίζεται στην ελιά ως αγροτικό προ-
ϊόν, καθώς απλώνονται τεράστιες 
εκτάσεις ελαιώνων 48 - 49 αναπτύσσο-
ντας έτσι πλούσια αγροτική παραγω-
γή. Μέρος της παραγωγής της περιο-
χής αποτελεί εκτός από το φημισμένο 
καλαματιανό ελαιόλαδο και το εξαι-
ρετικό κρασί.

Κάθε Σεπτέμβριο ο Σύλλογος Γυναι-
κών Αβραμιού διοργανώνει τη «Γιορ-
τή του Μούστου» όπου οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα να γευτούν εξαι-
ρετικά τοπικά προϊόντα, παράγωγα 
του μούστου αλλά και του οίνου. 

Τόπος καταγωγής του πρωθυπουρ-
γού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, το 
Αβραμιό έχει συνδέσει την ιστορία 
του με τον Γέρο της Δημοκρατίας, 
Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Εμμανουήλ 
Κωνσταντακόπουλος αναφέρει πως 
το 1964, ο παππούς του, Κωνσταντί-
νος, κατάφερε να πετύχει αλλαγή 
στην τιμή της σταφίδας στέλνοντας 
μία επιστολή με την άποψή του στον 
τότε πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, 
συνέταξε πάνω σε χαρτί από πακέτο 
τσιγάρων (!) μια επιστολή απευθυνό-
μενος στον Γεώργιο Παπανδρέου, 

αιτούμενος τη σωστή τιμή της σταφί-
δας. Σύντομα, ο ίδιος και η Αγροτική 
Τράπεζα έλαβαν εγκύκλιο, με βάση 
την οποία είχε πραγματοποιηθεί ανα-
προσαρμογή στην τιμή της σταφίδας, 
όπως ο ίδιος είχε προτείνει! Ο γιος 
του υπήρξε πρόεδρος του Αβραμίου 
επί 12 έτη και έφερε στο χωριό νερό, 
έχτισε δημοτικό σχολείο, ενώ επί των 
ημερών του εγκαινιάστηκε η επαρχια-
κή οδός Αβραμίου-Στρεφίου.
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Avramio

Avramio and the Festival of Must

In an idyllic landscape in the plain 
of Messini and a short distance 

from the coast of the Messinian Gulf, 
lies the rural village of Avramio or 
Avramiou. The village was first in-
habited in 1816, during the Ottoman 
Occupation and was part of the prov-
ince of Koroni. Residents were forced 
to rebuild it from scratch after it was 
destroyed by an earthquakes in 1846.

With the olive as its main agricul-
tural product, vast olive groves 48 -49 
spread out throughout the area, thus 
ensuring a rich agricultural yield. 
Another local agricultural product, 
apart from the famous Kalamata ol-
ive oil, is the exceptional wine which 
is made here.

Every September the Local Wom-
en’s Association of Avramio organize 
the “Festival of Must,” where visitors 
have the opportunity to taste the ex-
ceptional products of the area, prod-
ucts made from must (the mass of 
crushed grapes) and, of course, the 
new wine of the season.

Birthplace of politician Alexandros 
Koumoundouros, who served ten 
terms as Prime Minister between 
1865 and 1883, Avramio has associ-
ated itself with another prominent 
Greek statesman, George Papandre-
ou. In the 1960s, the village president 
elicited his support to secure a change 
in the price of raisins. Soon George 
Papandreou, who was then Prime 
Minister, and the Agricultural Bank 
of Greece circulate a report based on 
the adjusted price of raisins that the 
village president had proposed.

Oλόκληρη η 
Μεσσηνία είναι 
ένας απέραντος 

ελαιώνας.

The whole area 
of Messinia is a 

huge olive grove.

48
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Δρακονέρι

Το όμορφο αυτό χωριό σε υψόμε-
τρο 50 μέτρων από την επιφάνεια 

της θάλασσας ονομάζεται έτσι από το 
1927, καθώς κατά την Τουρκοκρατία 
λεγόταν Ισμαΐλ. Υπάρχουν διάφορες 
απόψεις σχετικά με την ονομασία του. 
Από τη μία πιστεύεται πως αναφέρε-
ται στην λειψυδρία που αντιμετώπιζε 
η περιοχή. Από την άλλη λένε πως το 
όνομα μιλάει για έναν δράκο που φυ-
λάει την πηγή νερού. Τέλος, υποστη-
ρίζεται πως μπορεί και να προέρχεται 
από τη λέξη Δακρυνέρι (ότι το νερό 
δηλαδή έπεφτε σαν δάκρυ). Σήμερα 
κατοικείται από μόλις 86 άτομα. Η 
επίσημη ονομασία του είναι “το Δρα-
κονέριον”.

Drakoneri

This lovely village of 86 permanet 
residents has been named Dra-

koneri (dragon water) since 1927. 
During the Turkish occupation it 
went by the name of Ismail. There 
are a number of theories as to how 
the village obtained its current name. 
One suggests that it was due to the 
water shortages that the village is 
often plagued with. Another states 
that the name refers to a dragon who 
guards the village’s water source. A 
final hypothesis is that the name 
comes from the words “Dakryneri,” 
which is a combination of the words 
“dakry” (tear) and “neri” (water) 
meaning the water fell like a tear.

Άγιος Αυγουστίνος

Πρόκειται για ένα χωριό σε υψό-
μετρο 20 μέτρων με θέα στην θά-

λασσα, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να 
απολαύσουν και την όμορφη παραλία 50 
πλησίον του χωριού.

Λούτσου Χάνια

Ένας καινούργιος οικισμός δημι-
ουργήθηκε το 2011 στην πρώην 

κοινότητα Αβραμιού και ονομάστηκε 
Λούτσου Χάνια.

Agios Avgoustinos

A charming village at an altitude of 
20 meters overlooking the sea, 

where visitors will enjoy the splendid 
beach 50 nearby.

Loutsou Chania

This is a very new settlement es-
tablished in 2011 in the former 

community of Avramio and has been 
named Loutsou Chania.

50
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Local community of Analipsi 
– nature and tradition

Combining sea and lush greenery, 
the area of Analipsi is a favor-

ite summer holiday destination for 
many.

This village is 
otherwise known 
as Tzitzori. Pro-
fessor Efstathios 
G. Stathopoulos 
describes it in his 
book with many 
details.  “Analip-
si is a combina-
tion of blue and 
green, of the hot 
sand and the 
cool sea breeze, 
of the full bright 
sun and the star 

filled sky at night… For some it is 
the whole world, for others a favorite 
destination for their summer holi-
days, a place of rest, relaxation and 
meditation and sometimes a place 
of nostalgia for immigrants who left 
their homes long ago in search of a 
better life.”.

Τοπική κοινότητα Αναλήψεως 
– φύση και παράδοση

Συνδυάζοντας θάλασσα και πλού-
σια βλάστηση, το μαγευτικό μέ-

ρος της Ανάληψης, σε υψόμετρο 20 
μ., αποτελεί αγαπημένο προορισμό 
καλοκαιρινών δι-
ακοπών για πολ-
λούς.

Γνωστό κι ως Τζι-
τζώρη, περιγρά-
φεται από τον κα-
θηγητή Ευστάθιο 
Γ. Σταθόπουλο ως 
εξής: «Η Ανάληψη 
είναι συνδυασμός 
του γαλάζιου και 
του πράσινου, της 
καυτής άμμου 
και της δροσερής 
θαλάσσιας αύρας, 
του ολόλαμπρου ήλιου και του κα-
θάριου έναστρου ουρανού… Για κά-
ποιους ο κόσμος όλος, για άλλους, 
αγαπημένος τόπος προορισμού των 
καλοκαιρινών διακοπών τους, τόπος 
ξεγνοιασιάς, ξεκούρασης και περι-
συλλογής ενίοτε ή τόπος νοσταλγίας 
για τους ξενιτεμένους.».

52
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Σε απόσταση μόλις 
20 χλμ. από την πόλη 
της Καλαμάτας η πα-
νέμορφη παραλία της 
περιοχής γοητεύει με 
τα καταγάλανα και 
καθάρια νερά της. 

Οι επισκέπτες εκτός 
από το μπάνιο και την 
ηλιοθεραπεία μπο-
ρούν να απολαύσουν 
καφέ ή φαγητό, κα-
θώς υπάρχουν καφε-
τέρια και ταβέρνα. Τα 
μικρά παιδιά μπορούν 
να διασκεδάσουν 
στην παιδική χαρά, 
ενώ οι μεγαλύτεροι 
έχουν τη δυνατότητα 
να κάνουν windsurf 
και ιστιοπλοΐα. Ένα ακόμα συν την πε-
ριοχής είναι η ύπαρξη ξενοδοχείων και 
ενοικιαζόμενων δωματίων. Πολύ κοντά 
στην παραλία βρίσκεται επίσης το εκ-
κλησάκι της Ανάληψης. 51 - 52 - 53 - 54

Εκτός από τον τουρισμό, η Ανάληψη 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
ελιά. Η ύπαρξη ελαιοτριβείου και 
πλήθους ελαιόδεντρων καθιστά την 
παραγωγή ελαιόλαδου βασική ενα-
σχόληση των κατοίκων.

At a distance of 20 
kilometers from the 
city of Kalamata, the 
beautiful beach of the 
area enchants visitors 
with its crystal clear 
blue waters. 

Apart from swim-
ming and sunbath-
ing, visitors can 
enjoy a coffee or 
delicious meal, as 
there are a number 
of cafes and restau-
rants in the area. 
Children can have 
fun at the play-
ground and older 
“kids” will be able to 
wind surf and sail. 

Another advantage of the area is 
the many hotels and apartments 
for holiday renting. The Church 
of the Assumption is located very 
close to the beach. 51 - 52 - 53 - 54

Apart from tourism, Analipsi is in-
extricably connected with the olive. 
The abundance of olive trees and the 
existence of an olive press make olive 
oil production the main occupation 
of its residents.

54
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Ο πεδινός οικισμός
της Βελίκας

Ένα ονειρεμένο μέρος 55 δη-
μιουργήθηκε στον Μεσ-

σηνιακό Κόλπο στις αρχές του 
20ού αιώνα: η Βελίκα. Παλιά 
ονομαζόταν Βελίκ Αγά, από τον 
ξακουστό Τούρκο στρατηγό που 
διέμενε εκεί. Η Βελίκα δημιουρ-
γήθηκε ουσιαστικά λόγω της με-
τακίνησης πληθυσμών από την 
τοποθεσία Φιλιππάκι που ολο-
κληρώθηκε λίγο πριν από τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και υπήρ-
χαν οικογένειες που διέμεναν στο 
Φιλιππάκι μέχρι και τη δεκαετία 
του 1960.

The settlement
of Velika

A dreamland 55 called Velika 
was created in the Messini-

an Gulf at the beginning of the 
20th century. It used to be called 
Velik Aga after a famous Turkish 
general.

Residents moved from the vil-
lage of Filippaki and settled in 
the area a little before the Second 
World War, although some fam-
ilies remained in Filippaki until 
the 1960s.

55
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Ο ποταμός Βελίκας

Σημαντικός πόλος έλξης της πε-
ριοχής είναι το ποτάμι Βελίκα 56 

που εκβάλλει στην ομώνυμη πα-
ραλία, ιδανικό για περιπάτους και 
πεζοπορίες. Μία διαδρομή από το 
ποτάμι έως το Νιοχώρι διαρκεί πε-
ρίπου 2 ώρες όπου θα συναντήσει 
κανείς φαράγγι και μικρούς κα-
ταρράκτες. Στο ύψος του χωριού 
Στρέφι ο ποταμός διέρχεται δυτικά 
και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου 
εξερχόμενος από ένα γραφικό φα-
ράγγι συναντά ένα μικρό λεκανο-
πέδιο με το όνομα Ντεμπρίζ. Εκεί, 
στην αρχή της εξόδου του βρισκό-
ταν ένας νερόμυλος , ο λεγόμενος 
«ο μύλος του Ντεμπρίζ».

Μετά τον μύλο ο ποταμός συνεχί-
ζει και σε απόσταση 500 μέτρων 
βρίσκεται η γέφυρα Ντεμπρίζ, ένα 
καλλιτέχνημα που στέκει αγέρωχο 
μέσα στους αιώνες. Με άγνωστη 
τη χρονολογία κατασκευής της, 
θεωρείται, μάλιστα, η αρχαιότερη 
γέφυρα της Μεσσηνίας. Αψιδωτή, 
διαθέτει ελάχιστη αμβλεία γωνία 
στο επάνω μέρος που ομοιάζει με 
το γοτθικό ρυθμό, ενώ είναι κατα-
σκευασμένη με ασβεστόλιθο. Μά-
λιστα, το πλάτος της είναι τέτοιο 
ώστε να είναι δυνατή η διέλευση 
ενός μικρού αυτοκινήτου.

Στην περιοχή της Βελίκας υπάρχει 
επίσης παλαιό Αρωματοποιείο με 
βάση το γιασεμί που λειτουργούσε 
την περίοδο 1970-1990. Συνυφα-
σμένο με την ελιά και την παραγω-
γή ελαιολάδου, το χωριό διαθέτει 
ελαιοτριβείο 57 που υποδέχεται τους 
καρπούς της ελιάς που έχουν δρέ-
ψει οι τοπικοί καλλιεργητές, ενώ 
υπήρχε και μεγάλο οινοποιείο.
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The Velika River

An important attraction of the 
area is the Velika river 56 which 

flows into the beach with the same 
name and is ideal for walks and 
hikes. A path from the river to Neo-
chori takes about two hours, where 
one will meet a gorge and small 
waterfalls. At the point of the vil-
lage of Strefi, the river shifts to the 
west and about 1 kilometer away it 
comes out of a gorge and meets a 
little basin named Debriz. There, 
at its mouth, is a water mill known 
as “the water mill of Debriz.”

After about 500 meters down-
stream one comes across the De-
briz Bridge, a work of art that 
stands proud century after cen-
tury. Its year of construction still 
remains unknown but it is consid-
ered the oldest bridge in Messin-
ia. Arched with a minimal obtuse 
angle at the top in the Gothic style 
and constructed from limestone, 
the bridge is wide enough to allow 
the passage of a small car.

Also in the area of Velika is an old 
jasmine perfumery that operated 
from 1970 to 1990, as well as a large 
winery. Interwoven with the olive 
and the production of olive oil, the 
village has an olive press 57 where 
local producers can take their olive 
harvest to be made into oil.

56
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Xαρά

O ουρανός και η θάλασσα καθάρια
ανταύγεια μιας ζωής όλο χαρά
σαν ξένοιαστης παιδούλας γέλιο
που ακούγεται σαν γάργαρα νερά

Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Συλλογή Στοχασμοί



Velika Beach

After following a beautiful path 
among olive groves and reeds for 

two-and-a-half kilometers starting 
from the village of Velika, travelers will 
reach the famous beach of Velika 58. Its 
fine white sand and shade providing 
trees attract many tourists and locals. 
The river of the region flows into 
the beach further beautifying the 
landscape.

As far as facilities go, the beach of 
Velika offers a modern café and 
restaurants where one can enjoy local 
delicacies, but also choice accommo-
dation. An ultra-modern luxury hotel 
will also be in operation as of 2017.

Παραλία Βελίκας

Με αφετηρία το χωριό της Βελίκας 
και έπειτα από μία διαδρομή μό-

λις δυόμισι χιλιομέτρων, κατάμεστη 
από ελαιώνες και καλαμιώνες, συνα-
ντάμε την γνωστή για την ομορφιά της 
παραλία του χωριού 58. Η λευκή ψιλή 
άμμος, τα δέντρα και η σκιά έλκουν 
τουρίστες και ντόπιους. Στην ίδια παρα-
λία εκβάλλει και ο ποταμός της περιο-
χής προσφέροντας ένα όμορφο τοπίο.

Όσον αφορά τις υποδομές, η παραλία 
της Βελίκας διαθέτει μια νεανική κα-
φετέρια, ταβέρνες με ντόπιους μεζέ-
δες, αλλά και καταλύματα. Από το 2017 
θα λειτουργήσει και μία υπερσύγχρονη 
και πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα. 

58
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Joy 

The sky and sea all clarity
reflections of a life full of joy

like the laughter of a young girl
that sounds like sparkling water

Agni Vlavianos Arvanitis, Collection Reflections



Το πανέμορφο Καρτερόλι ή Καρτε-
ρόλιον 59 βρίσκεται πέντε χιλιόμε-

τρα έξω από τη Μεσσήνη.

Όντας κεφαλοχώρι διαθέτει δημοτικό 
σχολείο 60 για τα παιδιά και των τρι-
γύρω περιοχών. Για το σχεδόν ιστορι-
κό κτίριο πλέον, τα θεμέλια μπήκαν 
το 1905. Ανάμεσα στους απέραντους 
ελαιώνες του μεσσηνιακού κάμπου 
ξεπροβάλλουν τα μικρά σπίτια του 
χωριού με κατακόκκινες στέγες που 
ξεχωρίζουν ως χαρακτηριστικά δείγ-
ματα λαϊκής παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής.

Η παραγωγή και συγκομιδή της ελιάς 
είναι από τις σημαντικότερες στην πε-
ριοχή. Κύριο προϊόν αποτελεί το ελαι-
όλαδο, η παραγωγή του οποίου απο-
φέρει τα βασικά έσοδα των κατοίκων.

Σημείο κατατεθέν του χωριού είναι η 
πέτρινη βρύση στην κεντρική πλατεία  
που αποτελεί  μια νότα δροσιάς για

τους επισκέπτες του χωριού με το πα-
γωμένο νερό της. Το Καρτερόλι και ο 
αρχαίος οικισμός του είναι μία περι-
οχή πλούσιου αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος. Κατά καιρούς έχουν ανα-
καλυφθεί ευρήματα της μυκηναϊκής 
περιόδου. Τόσο οι θαλαμωτοί τάφοι 
όσο και τα υφάσματα και τα οικιακά 
σκεύη που βρέθηκαν δηλώνουν πως 
υπήρχε ένας μεγάλος οικισμός στην 
περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο 
οικισμός αυτός αποτελεί ίσως τον 
μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της μυ-
κηναϊκής εποχής στο δυτικό άκρο της 
κοιλάδας του Παμίσου, σύμφωνα με 
τους αρχαιολόγους.

Μεγάλο πανηγύρι διοργανώνεται 
κάθε χρόνο στις 25 και 26 Ιουλίου 
στην πλατεία, για να γιορτάσει το 
χωριό την προστάτιδά του Αγία 
Παρασκευή, ο ιερός ναός 61 της οποίας 
ανακαινίσθηκε πρόσφατα εκ βάθρων.

Καρτερόλι: από τους μυκηναϊκούς χρόνους
στις τοπικές εορτές του σήμερα

59
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Karteroli: from the Mycenaean Age
to the local festivals   of today

Beautiful Karteroli or Karterolion 59 

is located only five kilometers 
away from Messini. Being the largest 
village of the area, it has a primary 
school 60 for the children from the 
surrounding area. The school build-
ing is practically a historical land-
mark of the village whose founda-
tions were laid in 1905.

Nestled amongst the endless olive 
groves of the Messinian plain, the 
small houses of the village with their 
red tiled roofs stand out as an exam-
ple of traditional architecture. The 
main harvest here are olives for the 
production of olive oil, which is also 
the basis of the village’s income. 

A stone fountain in the central square 
welcomes all guests with its cool re-
freshing water.

Karteroli and its ancient settlement 
are areas of rich archaeological inter-
est. Various significant artifacts from 
the Mycenean Age have come to light 
throughout the years. The chamber 
tombs and the textiles and house-
hold utensils found there indicate 
that a very large settlement existed 
in the area of Agios Konstantinos. 
According to archaeologists, this set-
tlement is probably the only archae-
ological Mycenaean site to be found 
in the western end of the Pamisos 
valley.

A large festival is organized every year 
on July 26 and 26 in the town square 
to celebrate the town’s patron saint 
Agia Paraskevi, whose church 61 has 
been recently completely renovat-
ed. As in many of the other areas of 
Messinia, olive oil is the main prod-
uct here and constitutes the principal 

source of income for many 
of its inhabi-

tants.

60
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Λευκοχώρα

Η Λευκοχώρα που από το 1912, 
οπότε πρωτοσυστάθηκε, έως 

το 1927 είχε την ονομασία Χάστεμη ή 
Χαστέμι, είναι πεδινός οικισμός του 
Δήμου Μεσσήνης. Μια από τις βασικές 
ενασχολήσεις των ντόπιων παραγωγών 
είναι τα αποξηραμένα φρούτα. Έχει 
δώσει στην Ελλάδα πολλές επιφανείς 
προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων 
ο χαράκτης, Τάσσος Αλεβίζος, ο 
ποιητής και δικηγόρος Αθηνών, 
Άρις Αλεβίζος, κι ο αρχισμηνίας της 
Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, 
Νικήτας Κων/νου Μαλλιαρός. 

Άρις Αλεβίζος

Ο ποιητής και δικηγόρος Άρις 
Αλεβίζος γεννήθηκε το 1955, 

σπούδασε νομικά και δικηγορεί στην 
Αθήνα. Έχει εκδώσει συλλογές διη-
γημάτων, μυθιστορήματα καθώς και 
ποιητικές συλλογές. Ανάμεσά τους τα 
έργα: Ας μην ενοχληθεί κανείς, Ένας 
Αύγουστος χωρίς επίλογο.

Νικήτας Κων/νου Μαλλιαρός

Ο Νικήτας Κων/νου Μαλλιαρός 
γεννήθηκε το 1908. Το 1928 κα-

τατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή 
Αεροπλοΐας, από όπου αποφοίτησε 
ένα χρόνο αργότερα ως οδηγός αερο-
πόρος και ονομάστηκε Λοχίας.

Το 1933, ενώ είχε εκτελέσει την κα-
θημερινή του πτήση-άσκηση με εκ-
παιδευτικό αεροπλάνο Moran και 
ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αε-
ροδρόμιο Τατοΐου, ένα άλλο αερο-
σκάφος απέσπασε την πτέρυγα του 
αεροσκάφους του το οποίο κατέπε-
σε στο έδαφος με μεγάλη ταχύτητα. 
Λόγω του μικρού ύψους, δεν κατάφε-
ρε  να εγκαταλείψει το αεροπλάνο κι 
έτσι βρήκε τραγικό θάνατο.
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ο Θεόφρα-
στος (371-
287πΧ) θεμελιωτής της βο-
τανικής επιστήμης αναφέρει 
την αναγέννηση ενός ελαι-
όδεντρου ύστερα από πυρ-
καγιά «Μια ελία, που κάηκε 
κάποτε εντελώς, ξαναβλά-
στησε ολόκληρη και αυτή 
και οι κλάδοι της.»



Lefkochora

From its establishment in 1912 and 
until 1927, Lefkochora had the 

name of Chastemi. The settlement 
is located on the plain of Messini 
and the main agricultural product 
of the area is dried fruit. The vil-
lage of Lefkochora has given Greece 
many prominent figures, among 
them the engraver Tassos Alevizos, 
the poet and lawyer Aris Alevizos, 
and the chief warrant officer of the 
Greek Air Force Nikitas Konstanti-
nos Malliaros.

Aris Alevisos

The poet and lawyer Aris 
Alevisos was born in 1955 

and studied and practiced law in 
Athens. He published collections 
of short stories, novels and poetry 
collections. Among them are the 
works: The Invisible Refuge and An 
Endless August.

Nikitas Konstantinou Malliaros

Nikitas Konstantinou Malliar-
os was born in 1908. In 1928 he 

joined the Military Aviation School, 
where he graduated a year later as an 
aviator guide with the rank of Ser-
geant.

He was tragically killed in 1933, after 
performing his daily flight-training 
exercise with a training plane which, 
accidentally rammed by another air-
craft right before landing, crashed to 
the ground at high speed.

62
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SECRETS
OF THE OLIVE

The Greek 
P e r i p a t e t i c 
philosopher Theophrastus (371-
287 BCE), founder of botanical 
science, says of the regenera-
tion of an olive tree after it has 
been burned in a fire: “An olive 
tree, which was once com-
pletely burned, re-sprouted 
green leaves and branches.”



Τάσσος Αλεβίζος

Από το έτος ίδρυσής της και 
μετά, δηλαδή το 2013, η Πολι-

τιστική Ομάδα «Α. Τάσσος» προ-
σπαθεί να προωθήσει τα έργα του 
χαράκτη αλλά και άλλων καλλι-
τεχνών. Η Πολιτιστική Εβδομάδα 
«Α. Τάσσος» που θα πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο ευελπιστεί να πα-
ρουσιάσει τη σύνδεση τέχνης, γης 
και αγροτικής κουλτούρας. Υπάρ-
χει πρόβλεψη για τη χρήση του 
κτιρίου του εργοστασίου σύκων 
και των αφημένων αποθηκών του 
ΑΣΟ για την προβολή του έργου 
του Α. Τάσσου και τη δημιουργία 
ενός Μουσείου Ξύλων. Ταυτόχρο-
να, υπάρχει η ελπίδα ανέγερσης 
ενός Μεσογειακού Κέντρου Χαρα-
κτικής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο ανιψιός του χαράκτη, Μιχάλης 
Αλεβίζος στο πλαίσιο πρόσφα-
της έκθεσης για τα 100 χρόνια 
από τη γέννηση του Μεσσήνιου 
χαράκτη, ο Τάσσος Αλεβίζος 
γεννήθηκε το 1914 στη Λευκοχώ-
ρα «έναν τόπο που αγάπησε όχι 
απλά ως γενέτειρά αλλά ως έναν 
τόπο που μαζί με τους ανθρώ-
πους του ήταν πηγή έμπνευσης 
για να εκφράσει το ταλέντο του 
και να δημιουργήσει καλλιτεχνι-
κά». Όλη η ζωή του Τάσσου ήταν 
εικόνες. Πάλευε μαζί τους βγάζο-
ντας ό,τι θησαύριζε η ψυχή και το 
μάτι του πάνω στο ξύλο και στο 
χαρτί 62 - 63 - 64. Στο τοπίο των χω-
ραφιών της ιδιαίτερης πατρίδας 
του υπάρχουν οι απλοί άνθρωποι, 
οι εργάτες της γης, τα όνειρα και 
οι αγωνίες τους. Οι καθημερινές 
μικρές και μεγάλες χαρές, οι λύ-
πες, οι αγώνες για επιβίωση». 
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Tassos Alevizos

From the time it was es-
tablished in 2013 and on-

wards, the “A. Tassos” Cultur-
al Group seeks to promote the 
work of engravers and other 
artists. The “A.Tassos” Cultur-
al Week to be held every year 
hopes to present the connec-
tion of art, land and agrarian 
culture. There are plans to use 
the building of the fig ware-
house and the abandoned 
warehouse of the ASO (Raisin 
Association) to present Tas-
so’s work and for the creation 
of a Museum of Wood. There 
is simultaneously the hope of 
construction of a Mediterra-
nean Engraving Center.

The nephew of the engraver, 
Michalis Alevizos, said during 
a recent exhibit commemo-
rating 100 years since the birth 
of the Messinian artist: “Tas-
sos Alevizos was born in 1914 
in Lefkochori, a place he loved 
not just as his birthplace but 
as a land that, together with 
its people, inspired him to ex-
press his talent and create art. 
Tassos’ entire life were his im-
ages. He struggled with them 
until he finally brought out on 
whatever treasure he had in 
his soul and placed them on 
wood and paper 62 - 63 - 64. In the 
rural landscape of his home-
land are everyday people, the 
workers of the land, their 
dreams and struggles. Their 
daily pleasures, large and 
small, their woes and struggle 
for survival.”
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Απόκριες στα χωριά του 
Λυκότραφου

Λυκότραφος

ΟΛυκότραφος είναι ένα πολυά-
σχολο και γραφικό ημιορεινό 

χωριό. Όπως τα περισσότερα χωριά 
της Μεσσηνίας, έτσι κι αυτό  είναι 
στενά συνδεδεμένο με την ελιά, την 
οποία καλλιεργούν οι κάτοικοί, πα-
ράλληλα με την κορινθιακή σταφίδα.

Διάφορες εκδηλώσεις πραγματοποι-
ούνται τόσο κατά τη διάρκεια της 
γιορτής του χωριού (29 Ιουνίου, των 
Αγίων Αποστόλων) στον ομώνυμο 
ιερό ναό, όσο και τον Αύγουστο με τις 
μουσικές βραδιές.

Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν και 
τα δρώμενα τις Απόκριες.

Ιστορικά, η πρώτη αναφορά του χω-
ριού απαντάται το 1700. Κατά την 
Τουρκοκρατία ανήκε στην επαρχία 
Εμπλακίων Μεσσηνίας. Στην επαρχία 
αυτή έμεινε έως και το 1835.

Όσον αφορά την ονομασία του χω-
ριού, υπονοείται η παρουσία του λύ-
κου, όπως συμβαίνει και σε άλλα χω-
ριά της Πελοποννήσου.

Carnival in the villages
of Lykotrafos

Lykotrafos

Lykotrafo is a busy and picturesque 
semi-mountainous village. As 

with most of the villages of Messinia, 
so too is Lykotrafo closely connected 
to the olive, which is extensively cul-
tivated by its residents along with the 
Korinthian raisin.

Various events take place year-round, 
from the village festival on June 29 to 
commemorate the Agioi Apostoloi 
(the village’s patron saints) to the 
musical evenings in August.

The folkloric proceedings that take 
place during Carnival also attract 
great interest.

First mention is made to the village 
in 1700 and when it belonged to the 
province of Emplakion of Messinia 
during the Ottoman occupation. It 
remained in this province until 1835.

As far as the name of the village is 
concerned, it suggests the presence 
of a wolf (lykos), as in other villages 
of the Peloponnese. 
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Ο λύκος έχει έντονη παρουσία τόσο 
στην αρχαία ελληνική μυθολογία όσο 
και σε παραμύθια και νεότερες ελλη-
νικές παραδόσεις.

Μυρτοποταμιά

Το όμορφο και κατα-
πράσινο χωριό Μυρ-

τοποταμιά ή Μισερλί 
απαρτίζεται από λίγους 
κατοίκους. 

Η ελιά και το ελαιόλα-
δο είναι από τις βασικές 
ενασχολήσεις στο χωριό 
αποφέροντάς τα απαραί-
τητα προς το ζην έσοδα 
στους κατοίκους. Η κτη-
νοτροφία και η καλλιέρ-
γεια σταφίδας και πορτο-
καλιών είναι επίσης από 
τις κύριες δραστηριότη-
τες στην περιοχή. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
γιορτή τις Απόκριες. Στην πλατεία 
του χωριού ανάβει μία φωτιά και οι 
ντόπιοι γλεντούν και απολαμβάνουν 
δωρεάν κρασί και μακαρονάδα με για-
ούρτι ή μυζήθρα. Άλλο ένα δρώμενο 
που έλκει επισκέπτες είναι οι καλοκαι-
ρινές μουσικές βραδιές που διοργανώ-
νονται κάθε χρόνο.

The presence of the wolf is strong in 
both ancient Greek mythology, as 
well as in modern Greek folklore and 
tradition. 

Myrtopotamia

The alluring 
and verdant 

village of Myr-
topotamia or 
Miserli is made 
up of few res-
idents. Their 
main occupa-
tion is farming, 
livestock, olive 
cultivation and 
olive oil produc-
tion, raisin and 
orange cultiva-
tion. The village 
draws a great 
deal of interest 

due to its Carnival festivities. A large 
bon fire is lit in the middle of the 
village square for both residents and 
visitors to enjoy, along with free wine 
and spaghetti served with yoghurt 
or myzithra cheese. Another activity 
which draws visitors are the musical 
evenings that take place every year 
during the summer months.
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Μάδενα και Δροσιά

Η ελιά έχει αναδειχθεί σε ζωτικό 
στοιχείο για την κοινωνικοοι-

κονομική κι όχι μόνο ανάπτυξη της 
Μεσσηνία. Στον κατάφυτο από ελαι-
ώνες οικισμό Μάδενα (Μάδαινα έως 
το 1940), που απέχει 4 χλμ. από τη 
Μεσσήνη και 15 χλμ. από την Καλα-
ματα, ένα νέο ελαιοτριβείο κατασκευ-
άζεται. 

Πόλο έλξης όμως αποτελεί και το χω-
ριό Δροσιά, σε απόσταση μόλις τριών 
χλμ.από τη Μάδενα. Προκαλεί ενδι-
αφέρον με τη γραφικότητά του αλλά 
και το υπέροχο καταπράσινο τοπίο 
του με το ποτάμι Μαύρη Λίμνα να το 
διασχίζει και να αποτελεί έναν ξεχω-
ριστό οικότοπο με πλούσια χλωρίδα.

Madena and Drosia

A new olive press is being built 
in the lush olive groves of the 

settlement of Madena (called Ma-
daina until 1940). Another point of 
attraction is the charming village of 
Drosia, just three kilometers from 
Madena. Its picturesque and verdant 
landscape with the Mavri Limna river 
running through it make Drosia well 
worth a visit.
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Mavrommati – the land of ancient roots

Located in an area full of centuries-old olive trees 65 known as “manes” 
(mothers in Greek), is Mavrommati. An important part of the region is the 

“Kalogeropoulos grove” that produces extra virgin olive oil of the Koronaiiki 
variety. This is a high quality olive oil, with low acidity and a bitter fruit taste. 
It contains substances that have significant health benefits. Other products of 
the area are the famous “chondroelies” (fat olives) and the famous olive paste 
made from Kalamata olive, otherwise known as the “green caviar of Messinia.” 
The production of all of these delicacies is done by traditional means.

The visitor may continue on this magical path to other small pictorial settle-
ments 66 like Neochori, Pilalistra and Piperitsa.

Μαυρομμάτι – Η Γη των αιωνόβιων ριζών

Σε μία περιοχή κατάμεστη από ελαιώνες και παρουσία αιωνόβιων ριζών 65, 
γνωστών και ως «μάνες», βρίσκεται το Μαυρομμάτι Μεσσηνίας. Σημαντι-

κό κομμάτι της περιοχής αποτελεί ο «ελαιώνας Καλογεροπούλου» ένα μικρό 
πράσινο διαμάντι, που συμπληρώνει τον απέραντο ελαιότοπο της ευρύτερης 
περιοχής και  παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κορωνέικης ποικιλίας. Πρό-
κειται για ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας, με χαμηλή οξύτητα και φρουτοπικρώ-
δη γεύση, το οποίο περιέχει ουσίες με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Άλλα 
προϊόντα της περιοχής είναι οι περίφημες «χονδροελιές» και οι πάστες ελιάς 
καλαμών, το γνωστό δηλαδή «πράσινο χαβιάρι της Μεσσηνίας». Η παραγωγή 
των προϊόντων αυτών γίνεται με παραδοσιακά μέσα.

Ο επισκέπτης μπορεί να συνεχίσει σε άλλες μαγικές διαδρομές συναντώντας 
μικρούς γραφικούς οικισμούς 66 όπως το Νεοχώρι, την Πιλαλίστρα και την 
Πιπερίτσα.
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Ένα χωριό με ιστορική σημασία, 
το Σπιτάλι 67 - 68 - 69 απέχει 17 χι-

λιόμετρα από την Καλαμάτα και 
κατοικείται από 120 κατοίκους. Το 
1700 όντας Τουρκοκρατούμενο είχε 
93 κατοίκους, σύμφωνα με το βιβλίο 
Μεσσηνιακά Χρονικά. Στα χρόνια 
της Φραγκοκρατίας, γύρω στο 1209, 
στο γραφικό αυτό χωριό ιδρύθηκε 
φέουδο της Βαρονίας του Τάγματος 
του Αγίου Ιωάννη. Κύριος στόχος του 
ήταν η παροχή νοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης, γι’ αυτό και στα λατινικά 
ονομαζόταν Fraternitas Hospitalaria. 
Τα μέλη του τάγματος στην Πελο-
πόννησο ονομάζονταν «Οσπιτάλιοι», 
από τους οποίους έλαβε και την ονο-
μασία του το χωριό.

Στο Σπιτάλι έχουν διασωθεί μέρη 
ενός κάστρου 70 - 71 που κατασκευά-
στηκε εκείνη την περίοδο.

Στο Σπιτάλι γίνεται αναφορά από τον 
Σφραντζή (Χρονικόν) στον κατάλογο 
των χωρίων και πόλεων που παραχω-
ρήθηκαν το 1428 από τον Δεσπότη 
του Μυστρά Θεόδωρο Β’ Παλαιολόγο 
στον αδελφό του Κωνσταντίνο (τον 
μετέπειτα τελευταίο αυτοκράτορα). 
Το 1460, όταν η Πελοπόννησος κατα-
κτήθηκε από τον Μωάμεθ Β’, το κά-
στρο του Σπιταλίου δεν αξιοποιήθηκε 
κι έτσι εγκαταλείφθηκε σχετικά νω-
ρίς και ερήμωσε.

Fraternitas Hospitalaria - Το ιστορικό χωριό Σπιτάλι
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A village with historical signifi-
cance, Spitali 67 - 68 - 69 is located 

17 km from Kalamata and has a pop-
ulation of 120 inhabitants. According 
to the Messinian Chronicle, when it 
was under Turkish rule in 1700, it had 
93 inhabitants. During the Frankish 
rule, around 1209, a fief of the Bar-
ony of the Order of St. John was es-
tablished in this quaint little village. 
The main objective of the battalion 
was to provide hospital care, which 
is why in Latin it was called 
Fraternitas Hospita- laria. The 
members of the or- der in the 
Peloponnese were c a l l e d 
“Ospitalaioi,” which led to the 
name of the village.

Today, remains of a medieval cas-
tle 70 - 71 can be found in the area.

Spitali is mentioned by the chron-
icler Sfrantzis in the catalogue of 
villages and cities that were grant-
ed in 1428 by the Bishop of Mys-
tra, Theodore II Palaiologos, to his 
brother Konstantinos (the latter 
and last emperor of Byzantium). 
In 1460, when the Peloponnese was 
conquered by Mehmed II, the castle 
of Spitali was not utilized and was 
thus abandoned relatively early, 
leading to its desertion.

Fraternitas Hospitalaria – The historic village of Spitali
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Δημοτική Ενότητα 
Αίπειας

Municipal Unit of 
Aipeia
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Πεζοπορία στην Αδριανή

Η όμορφη και ιδιαίτερη διαδρο-
μή 72 έχει αφετηρία το πετρόχτι-

στο δημοτικό σχολείο της Αδριανής. 
Σημαντικές στάσεις είναι αυτή της 
«Αναβύσσου» και των πηγών του Κε-
φαλόβρυσου. 

Στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου 
βρίσκεται ένας χριστιανικός ναός, 
που κατασκευάστηκε πάνω στα ερεί-
πια του ναού του Απόλλωνα, που βρι-
σκόταν εκεί κατά την αρχαιότητα. 

Επόμενος σταθμός είναι η περιοχή 
Μπογάζι, οι πηγές της οποίας υδρο-
δοτούν την Κορώνη και το Χαροκοπιό. 
Μάλιστα, ο περιηγητής Παυσανίας 
είχε κάνει σαφή αναφορά σε κείμενά 
του. Εκεί εντυπωσιάζει ο περιβάλλων 
χώρος που προκαλεί 
δέος στον επισκέπτη, κα-
θώς περιλαμβάνει πλού-
σια βλάστηση, καθάρια 
ποταμίσια νερά και τιτά-
νια βράχια. 

Η «Κλεισούρα» είναι 
το χωριό που αποτελεί 
την επόμενη στάση για 
τους πεζοπόρους. Έλα-
βε αυτό το όνομα κα-
θώς βρίσκεται σε στενό 
σημείο ανάμεσα σε δύο 
λόφους. Ο οικισμός 
ιδρύθηκε έπειτα από την 
εγκατάσταση ανεβοκατεβάρηδων 
κτηνοτρόφων από την Αλωνίσταινα 
Αρκαδίας. 

Η διαδρομή ολοκληρώνεται με την 
επιστροφή στην Αδριανή και μπορεί 
να κλείσει ιδανικά με ένα λουκούλ-
λειο παραδοσιακό γεύμα με μεζέδες 
και γλυκά.

Hiking through Adriani

The beautiful and unique path 72 
begins at the stone built primary 

school of Adriani. Important stops 
along the way are those of Anavyssos 
and the springs of Kefalovrisso.

A Christian church is found in the 
area of Agios Antonios that was built 
over the foundations of a temple 
dedicated to the god Apollo from an-
tiquity.

Next stop is the area of Bogazi, whose 
springs supply water to Koroni and 
Charokopio. The ancient explorer 
Pausanias had referred directly to 
this area in his texts. This is a land 
of breathtaking beauty, of lavish 

vegetation, crystal 
clear river streams 
and colossal rocks 
that will leave the 
visitor in awe.

The village of 
Kleisoura is the 
next stop for hik-
ers. It is found 
in the narrowest 
location between 
two hills, hence 
its name, which 
in Greek means 

closed in. It was founded by herders 
from the village of Alonistaina in Ar-
cadia.

The route ends with the return to 
Adriani, and what a sweet return 
it can be with a sumptuous tradi-
tional meal of sweet and savory 
delicacies.
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ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Οι Έλληνες κατά την 
αρχαιότητα απεικόνι-
σαν την ίδια την Ειρή-
νη, την κόρη του Δία 
και της Θέμιδας, της 
θεάς της δικαιοσύ-
νης με κλαδί ελιάς.



Κλεισούρα

Ανάμεσα σε δύο τεράστιους δασικούς λόφους, σε ένα στενό πέρασμα, στο 
οποίο οφείλει και το όνομά του, βρίσκεται το χωριό Κλεισούρα. Κατά τα 

Βυζαντινά χρόνια ήταν ύψιστης σημασίας καθώς εκεί ενώνονταν οι δρόμοι με-
ταξύ Πύλου και Κορώνης. 

Κατά την εποχή των Ενετών την κατοικούσαν τρεις οικογένειες, ενώ σύμφωνα 
με το βιβλίο «Περιήγησις  του Μορέως» του Γάλλου φιλέλληνα Πουκεβίλ το 
1816 οι οικογένειες είχαν αυξηθεί σε δώδεκα. Αρκάδες «ανεβοκατεβάτες» κτη-
νοτρόφοι πρωτοκατοίκησαν το χωριό αυτό. Ήταν το χειμερινό τους χωριό, ενώ 
την άνοιξη επέστρεφαν στην Αρκαδία. Οι πρώτες οικογένειες ήταν οι: Κοτσά-
φτης, Γκαρδιακός, Μπουζαλάς, Μάντης, Ηλιόπουλος, Κουτρουμπής. 

Κατά την Τουρκοκρατία κάτοικοι της Κλεισούρας με πιο χαρακτηριστικούς τον 
Κλεφτοκαπετάνιο Μαντά, τον Κωνσταντή Μάντη και τον Στάθη Κοτσάφτη, 
αντιστάθηκαν και αντιτέθηκαν με τους Τούρκους. Την ίδια περίοδο στο χωριό 

είχε την έδρα του Τούρκος μπέης. Στα 
καθήκοντά του συμπεριλαμβανόταν 
ο έλεγχος του φαραγγιού του Μπογα-
ζιού από όπου περνούσε, όπως προα-
ναφέρθηκε, ο βασικός οδικός άξονας 
της εποχής: το πέτρινο καλντερίμι 
που ένωνε  τα κάστρα της Πύλου και 
της Μεθώνης με εκείνο της Κορώνης. 
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης 
και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο 
του 1825, το χωριό καταστράφηκε 
ολοσχερώς. Εκκλησίες, σπίτια, κτή-
ματα κ.ά. πυρπολήθηκαν από  το πέ-
ρασμα του Ιμπραήμ πασά.

Ως είθισται στην περιοχή, κύρια απα-
σχόληση των κατοίκων είναι η καλλι-
έργεια ελαιόδεντρων και η παραγωγή 
ελαιολάδου.

Ancient Greeks 
depicted Eirini 

(peace), the daugh-
ter of Zeus and 

Themis, goddess 
of justice, with an 

olive branch.

72
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Kleisoura

Between two majestic forest hills, in 
a narrow passage, to which it owes 
its name, the village of Kleisou-
ra can be found. In the Byzantine 
years, it was a place of paramount 
importance as the roads of Pylos 
and Koroni joined there.

During the time of Venetian rule, 
three families lived in the area and, 
in 1816, according to the French 
philhellene Francois Pouqueville’s 
book “The Journey of Moree,” this 
number had increased to twelve. 
Arcadian livestock breeders were 
the first to settle in the village. It 
was their winter pasture. In spring 
they would return to Arcadia. The 
first families to come were the Kot-
saftis, Gkardiakos, Bouzalas, Man-
tis, Iliopoulos, and Koutroumbis. 
As usual, the main occupation of 
the village residents is the cultiva-
tion of the olive.

During Turkish rule, the residents 
of Kleisoura, the most character-
istic of which were Captain Man-
das, Konstantis Mandis and Stathis 
Kotsaftis, resisted and opposed the 
Turks. At the same time, the Turkish 
Bey had made the village his base. 
His duties included control of the 
Bogazi gorge from where, as men-
tioned above, the main rural road 
of the area passed: the stone paved 
route that joined the castles of Py-
los and Methoni to that of Koroni. 
During the Greek War of Inde-
pendence, and more specifically 
in February of 1825, the village was 
completely destroyed. Churches, 
homes, crops etc. were all burned to 
the ground by the passing of Ibra-
him Pasha. 

As with the rest of the region, the 
main occupation of the residents is 
the cultivation of olive trees and the 
production of olive oil.
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Στο  χωριό  υπάρχουν  τέσσερις εκκλησίες: ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Γεώρ-
γιος, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Σώστης. 

Στον Άγιο Νικόλαο είναι αφιερωμένη η κεντρική εκκλησία του χωριού  που βρί-
σκεται   πάνω σε έναν μικρό λόφο.Είναι κατασκευασμένη με πελεκητές πέτρες, 
πιθανόν τη δεκαετία του 1840 , από Λαγκαδινούς βλαχομαστόρους. Δίπλα από 
την είσοδο του ναού δεσπόζει το εντυπωσιακό μοναδικής τεχνοτροπίας πέτρι-
νο καμπαναριό.   

Το πρώτο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου πυρπολήθηκε από τον Ιμπραήμ πασά 
τον Φεβρουάριο του 1825 όπως κι όλο το χωριό. Το σημερινό ξωκλήσι κατα-
σκευάστηκε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και συγκεκριμένα τη δεκαετία 
του 1930.  Για όσους αναζητούν το γλέντι, η Κλεισούρα δίνει την τέλεια ευκαιρία 
στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου όπου το χωριό γιορτάζει κάνοντας ένα πανηγύρι 
με εδέσματα, μουσική και χορό, ύστερα μάλιστα κι από την εκ βάθρων ανακαί-
νιση του ναού το 2009 .

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ερείπια βυζαντινής εκκλησίας, αφι-
ερωμένης στην Αγία Παρασκευή. Βασικός στόχος του Συλλόγου και των επι-
τρόπων της εκκλησίας του χωριού είναι η διάνοιξη του δρόμου, η ανάδειξη του 
ξωκλησιού, η επαναλειτουργία του και η τέλεση θείας λειτουργίας.

Δίπλα στο μεσαιωνικό πέτρινο καλντερίμι που ένωνε την Μεθώνη με  την Κο-
ρώνη και διέσχιζε τον κάμπο της Κλεισούρας παράλληλα  με τον Ακρίτα ποτα-
μό φημολογείται ότι υπάρχει αρχαία εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Σώστη. 
Μάλιστα, λέγεται ότι σε κάτοικο του χωριού εμφανίστηκε στον ύπνο του ο Άγι-
ος  ζητώντας του να εντοπίσει την εκκλησία και την εικόνα του.

124 Δήμος Μεσσήνης | Municipality of Messini



Churches

There are four churches to be found in the village: Agios Nikolaos, 
Agios Georgios, Agia Paraskevi and Agios Sostis (the Saviour)

The central church of the village, which can be found on top of a small 
hill, is dedicated to Agios Nikolaos. It is constructed with carved stones, 
possibly in the decade of 1840, by shepherd craftsmen from Langadas. 
Next to the entrance of the church is a commanding and impressive 
stone bell tower of unique craftsmanship.

The first chapel of Agios Georgios was burned to the ground by Ibra-
him Pasha in February of 1825 along with the rest of the village. The 
chapel that stands here today was constructed between the two world 
wars, sometime in 1930, and underwent a complete renovation in 2009. 
For those in search of a bit of merriment, Kleisoura provides the ideal 
opportunity with the festival of Agios Georgios where the whole village 
celebrates with a feast of delicious food, music and dance.

Of particular interest are the ruins of the Byzantine church dedicated 
to Agia Paraskevi. Primary goals of the association and church commis-
sions of the village is the opening of the road, the showcasing of the 
chapel and its re-opening for the service of the holy liturgy.

Legend says that next to the medieval path that connects Methoni with 
Koroni and crosses the fields of Kleissoura, next to the Akrita River, 
there is an ancient church dedicated to Agios Sostis. Indeed, it is said 
that the saint appeared in a resident’s dream asking him to find his 
church and his icon.
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Νεραϊδόβρυση

Ένα ξεχωριστό χωριό 73 - 74 βρίσκε-
ται σε υψόμετρο 360 μέτρων. 

Πρόκειται για τη Νεραϊδόβρυση 
(πρώην Κουτσομάδι), που έλαβε το 
όνομά της λόγω της πηγής που βρί-
σκεται στον οικισμό όπου μύθοι έλε-
γαν πως εμφανίζονταν νεράιδες.

Η ιδιαιτερότητα του χωριού έγκειται 
στο γεγονός ότι είχε εγκαταλειφθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε 
μείνει μια μεγάλη έκταση ακαλλιέρ-
γητη, ενώ είχε πολλές δυνατότητες 
λόγω της ύπαρξης ελιών και χαρου-
πιών. Όλα αυτά όμως άλλαξαν γύρω 
στο 2014 όταν κάποιος οραματίστηκε 
μια αυτάρκη οικοκοινότητα φυσικής 
καλλιέργειας. Σε μία έκταση 17 στρεμ-
μάτων, ονομαζόμενη «Αίπεια Γη», 75 
οι κάτοικοι καλλιεργούν φυσικά όλα 
αυτά που θα χρειαζόταν μία κοινό-
τητα για να είναι αυτάρκης, όπως 
τομάτες, αγγούρια, ηλίανθους, καλα-
μπόκι, μαϊντανό κι άλλα προϊόντα. Οι 
κάτοικοι ελπίζουν να παράγουν πολ-
λά λαχανικά, δημητριακά, όσπρια, 
ενώ σκοπεύουν να φυτεύσουν αμπέ-
λια και οπωροφόρα δέντρα. 

Κάτι επίσης πρωτόγνωρο που έχει να 
παρουσιάσει το χωριό είναι το γεγονός 
ότι θα υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι 
για μαγείρεμα και φαγητό, αλλά και 
για ψυχαγωγία, ενώ τα φωτοβολταϊκά 
πάνελ θα παράγουν την ενέργεια που 
είναι απαραίτητη. Παράλληλα, οι κά-
τοικοι θα κατασκευάζουν οι ίδιοι βιο-
ντίζελ για την αυτοκίνησή τους.

Το χωριό κατοικείται ήδη και έχουν 
αρχίσει οι κατασκευές προκειμένου 
να καταστεί λειτουργικό και βιώσιμο, 
όπως φούρνοι, κομποστικές τουα-
λέτες και υποδομές εκμετάλλευσης 
και συλλογής βρόχινων και γκρίζων 
νερών.

74
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Neraidovrissi (fairies spring)

A unique and very special vil-
lage 73 - 74 located at an altitude 

of 360 meters is Neraidovrissi 
(previously called Koutsomadi), 
because of a spring that is located 
in the settlement that legend said 
was often visited by fairies. 

The peculiarity of the village is 
that it had been abandoned for 
years. A very large area had been 
left uncultivated despite the exis-
tence of abundant olive and carob 
trees

 All of this changed however when 
in 2014 someone envisioned a 
self-sufficient eco-community of 
natural farming. In an area of 17 
acres, called “Epia Earth” 75, resi-
dents grow naturally everything 
that a community needs in order 
to preserve itself, such as toma-
toes, cucumbers, sunflowers, corn, 
parsley and many other products.

In the near future, residents hope 
to begin cultivating more vegeta-
bles, grains, legumes, and intend 
to plant vines and fruit trees. The 
community soon has plans to 
present common areas for cook-
ing and eating, common areas of 
entertainment, while photovoltaic 
panels will produce all their ener-
gy needs. The residents also plan 
to make biodiesel fuel themselves 
for all their transportation needs.

This charming village is already 
being populated, and construc-
tion has also begun for viability, 
such as ovens, compost toilets and 
infrastructure needed for the col-
lection and use of rain and gray 
water. 

75

73
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Λογγά: ο Φράγκικος Πύργος 
της Μέσσηνης

Χωριό με μακρά ιστορία αποτελεί 
η Λογγά. Η ονομασία της είναι 

φραγκικής προέλευσης και σημαίνει 
οχυρό. Είναι πιθανό να αναφέρεται 
στον γνωστό Φράγκικο Πύργο της. 
Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλες θεωρίες 
σχετικά με την ονομασία του χωριού. 

Στην περιοχή της Λογγάς, πιθανολο-
γείται ότι βρισκόταν η αρχαία Αίπεια, 
η οποία στους μυκηναϊκούς χρόνους 
απαριθμούσε 35.000 κατοίκους. Λέ-
γεται μάλιστα ότι ο Αγαμέμνονας είχε 
σκοπό να τη δωρίσει ως προίκα στον 
Αχιλλέα, αν παντρευόταν μία κόρη 
του.

Το 1827, η Λογγά καταστράφηκε 
από τον Ιμπραήμ, τον οποίο οι Μα-
νιάτες προσπάθησαν να αναχαι-
τίσουν το 1824 όταν οχυρώθηκαν 
στον Πύργο του χωριού. Κατά τη 
Φραγκοκρατία αποτέλεσε συχνά το 
όριο μεταξύ Φράγκων και Ενετών 
όταν οι τελευταίοι το κατέλαβαν. Το 
πυργοφυλάκιο ήταν κάτι σαν τα ση-
μερινά διόδια.

Όταν απελευθερώθηκε το χωριό, 
αποτέλεσε εξέχον κεφαλοχώρι της 
Ανατολικής Πυλίας. Σημαντικό ρόλο 
έπαιξε και κατά τη διάρκεια της Κρη-
τικής επανάστασης, καθώς εγκατα-
στάθηκαν πολλοί Κρητικοί.

Τα γραφικά καλντερίμια, πιθανόν κα-
τασκευή του Αλή, αποτελούν πόλο 
έλξης για τους επισκέπτες. Βασική 
ενασχόληση των κατοίκων είναι η αλι-
εία 76, η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο 
τουρισμός. Σε αυτό συμβάλλει και το 
γεγονός πως πολλές παραθαλάσσιες 
περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος βρί-
σκονται σε πολύ μικρή απόσταση. 
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Longa: The Frankish Tower 
of Messini

The village of Longa has a long his-
tory. Its name is of Frankish de-

scent and means fort and quite possi-
bly refers to the well-known Frankish 
Tower which exists in the area. There 
are also other theories however as to 
how the name Longa came to be.

Agamemnon had considered giv-
ing the area of Longa to Achilles as 
a dowry, if he decided to marry one 
of his daughters. The city he was re-
ferring to was probably the ancient 
city of Aipeia, which in the Mycenae-
an times had a population of 35,000 
residents.

In 1827 Longa was destroyed by 
Ibrahim Pasha, whom the Mani-
ates tried to stop in 1824 by barri-
cading themselves in the Tower of 
the village. During Frankish rule it 
was often used as a border between 
the Franks and the Venetians when 
the latter finally conquered it. The 
Tower was something like a mod-
ern toll station.

When the village was finally freed, 
it became a very important town 
of Eastern Pylia. The Cretan revo-
lution played an important role in 
this, since many Cretans established 
themselves here.

The picturesque cobblestoned 
streets, most likely constructed by 
Ali Pasha, invite you to walk them. 
The main occupation of the inhab-
itants is fishing 76, agriculture, live-
stock and tourism. This is enhanced 
by the fact that there are many 
coastal areas within a very close pe-
rimeter. 
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Άλλο ένα αξιοθέατο είναι ο μεσοβυζαντι-
νός ναός του Αγίου Αντωνίου, που βρίσκε-
ται εκεί λόγω του οργανωμένου οικισμού 
που υπήρχε την εποχή εκείνη στην περι-
οχή. Το πανηγύρι της ποταμιάς λαμβάνει 
χώρα στον περίβολο της εκκλησίας.

Ο Άγιος Ανδρέας, με την ομώνυμη εκκλη-
σία του, αποτελεί το επίνειο της Λογγάς. 
Ο βασιλικού τύπου ναός κατασκευάστη-
κε το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Οι 
επισκέπτες μπορούν στην ίδια περιοχή 
να δουν και τα ερείπια του αρχαίου ναού 
του Απόλλωνα Κορύθου, στον οποίο έχει 
κάνει αναφορά στα κείμενά του ο Παυ-
σανίας. Μάλιστα, στο Ιερό του ναού ανα-
καλύφθηκε χάλκινο ειδώλιο της εποχής 
540-520 π.Χ.. 

Πόλο έλξης αποτελούν επίσης η παραλία 
με τη μαρίνα, όπως και τα καταλύματα. 
Όλα αυτά καθιστούν τη Λογγά έναν αξιό-
πιστο τουριστικό προορισμό. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι γραφικές και όμορφες γιορτές του 
χωριού κατά τη διάρκεια  του καλο-
καιριού. Ξεκινώντας στις 23 Ιουνίου, 
αναβιώνουν τα έθιμα του Κλήδονα 
και του Αϊ-Γιάννη του Ριγανά. Η δια-
δικασία αυτή προβλέπει τη συλλογή 
του «αμίλητου νερού» και άναμμα 
φωτιάς με τους κατοίκους να πηδούν 
από πάνω της.

Another attraction is the Byzantine 
church of Agios Antonios, which is 
located here due to the organized 
settlement that existed at the time 
in the area. The festival of Potamia 
takes place in the churchyard.

Agios Andreas, and its church with 
the same name, is Longa’s seaport. 
The basilica-style church was built 
during the second half of the 10th 
century CE. Visitors here can also 
see ruins from the ancient temple 
of Apollon of Korythos which Paus-
anias mentions in his travelogue. A 
bronze statuette dating from 540-520 
BCE was discovered in the sanctuary 
of the church.

Some of the main attractions of Agios 
Andreas are the beach and marina, 
as well as a good variety of choice ac-
commodations. All of this and more 
make Longa an easy choice for your 
travel destination.

Of particular interest are the pictur-
esque and beautiful festivals of the 
village in the summer. Starting on 
June 23, locals revive the custom of 
the klidonas, an old fortune telling 
game involving the collection of “si-
lent water” that foretold who unwed 
girls would marry. 

Customs 
celebrated in 

Longa derive from 
Homeric times.

Έθιμα του Λογγά 
έχουν τις ρίζες 

τους στα Ομηρικά 
χρόνια.
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Το έθιμο του Κλήδονα έχει τις καταβο-
λές του στα ομηρικά χρόνια και γιορτά-
ζεται μέχρι σήμερα σε πολλά μέρη της 
Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτό, οι ανύπα-
ντρες κοπέλες μαζεύονται σε ένα από 
τα σπίτια του χωριού, μαζεύουν νερό 
από το πηγάδι ή την πηγή και το τοπο-
θετούν σε πήλινο δοχείο, την υδροφό-
ρο. Στη συνέχεια, κάθε κοπέλα ρίχνει 
στο νερό ένα αντικείμενο (κόσμημα, 
κλειδί, μήλο πράσινο ή κόκκινο κ.α.), 
το λεγόμενο ριζικάρι. Το δοχείο σκε-
πάζεται με κόκκινο ύφασμα, το οποίο 
δένεται γερά με ένα κορδόνι («κλειδώ-
νεται») και παραμένει σε ανοιχτό χώρο 
όλη τη νύχτα. Λέγεται ότι τη νύχτα 
αυτή οι κοπέλες θα δουν στα όνειρά 
τους το μελλοντικό τους σύζυγο. 

Παναμπέλια

Όσοι αναζητούν κάτι καινούργιο, 
μπορούν να επισκεφθούν τα 

Παναμπέλια. Πρόκειται για οικισμό, 
με μόλις 10 κατοίκους, ιδανικά τοπο-
θετημένο για υπέροχη θέα του Κόλ-
που, με νεόδμητες κατοικίες.

The festival is celebrated every year 
on the eve of the feast day of Aï-Gi-
annis Riganas with the setting of 
bonfires that residents jump over. 
The custom of the klidonas, which is 
celebrated in most parts of the coun-
try, derives from Homeric times. Un-
wed girls collect water in clay jars and 
drop a small object (piece of jewelry, 
key, token, etc.) inside. The jars are 
sealed with a piece of red cloth and 
placed outdoors, under the starlight, 
for the duration of the night. The 
girls are then supposed to dream of 
their husbands to be. The whole pro-
cedure is carried out in complete si-
lence, hence the reference to “silent 
water.”

Panampelia

For those seeking something new, 
they can visit Panampelia. This is 

a settlement with only 10 residents 
that is perfectly situated with an ex-
cellent view of the Gulf and all the 
homes are new.
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Ηλιοβασίλεμα στη Μηλίτσα

Χωριό με πολλές ομορφιές απο-
τελεί η Μηλίτσα. Η υπέροχη θέα 

κυρίως κατά τη δύση του ηλίου 77, η 
γραφικότητά του, το καταπράσινο 
τοπίο και οι εξαιρετικοί κάτοικοί της 
αποζημιώνουν τους επισκέπτες παρό-
τι απέχει λίγο περισσότερο από τη θά-
λασσα από ότι άλλα χωριά. Άλλωστε, 
κοντινοί προορισμοί της είναι οι Χρά-
νοι και η Φοινικούντα και είναι πολύ 
εύκολο να τους επισκεφθεί κανείς. Tο 
1821 στη Μηλίτσα, που αποτέλεσε οχυ-
ρό για τους επαναστάτες, δόθηκαν πο-
λύωρες μάχες κατά του Ιμπραήμ από 
τον Ντρίνη, τον Δαρειώτη, τον Πιλάφα 
και τα παλικάρια τους.

Sunset in Militsa

Militsa is a village with many 
attractions. The magnificent 

view, especially during sunset 77, its 
pictorial setting, the lush landscape 
and its exceptional residents who 
make up for the fact that the village is 
located a little further away from the 
sea shore than the other villages. Be-
sides, the coastal villages of Chranoi 
and Foinikounta are close and easy 
to get to from Militsa. The village 
was also a stronghold for the rebels 
of 1821 during the Greek Revolution 
with Drinis, Dareiotis and Pilafas as 
forerunners in the struggle for free-
dom.

Στην 
αρχαιότητα, 

το στεφάνι των 
Ολυμπιακών Αγώνων 

( ο κότινος) ήταν 
πλεγμένος από κλαδιά 
ελιάς που θεωρούνταν 

το ιερό δέντρο 
του Δία.

The wreaths 
orn by the winners of 
the Olympic Games in 

antiquity, known as Kotinos, 
were made of intertwined 
olive branches because the 

olive was the sacred tree 
of Zeus.

77

134 Δήμος Μεσσήνης | Municipality of Messini



Νέα Κορώνη

Αλλιώς γνωστή ως Καντιάνικα, 
η Νέα Κορώνη βρίσκεται δίπλα 

στον Άγιο Ανδρέα Λογγά και είναι ένα 
γραφικότατο χωριό. Αποτελεί όριο 
μεταξύ του Νέου Δήμου Μεσσήνης 
και του Νέου Δήμου Πύλου-Νέστο-
ρος. Αριθμεί 298 κατοίκους κι έχει 
υψόμετρο 22 μέτρα.

Nea Koroni

Otherwise known as Kantianika, 
Nea Koroni is a charming village 

situated next to Agios Andreas of 
Longa. It lies on the border between 
two municipalities, the New Munic-
ipality of Messini and the New Mu-
nicipality of Pylos-Nestoras. It has a 
population of 298 residents and an 
altitude of 22 meters.

Οι γραφικοί οικισμοί των 
Χράνων

Επισκοπή

Ιδανικός προορισμός για όσους 
προτιμούν την ησυχία και τον 

λίγο κόσμο στις καλοκαιρινές τους 
διακοπές. Οι κάτοικοι είναι 140 και 
το υψόμετρο 10 μέτρα. Η παραλία 
βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό 
και είναι αρκετά μεγάλη, με ψιλή 
άμμο.

The charming settlements of 
Chranoi

Episkopi

An ideal destination for those 
who prefer a quiet setting and 

few crowds on their summer vaca-
tion. 140 residents make Episkopi 
their home and it has an altitude of 
10 meters. The beach is located very 
close to the settlement and is quite 
large with fine sand.

Αχτίδα
Κάθε κόκκος της άμμου που γυαλίζει
κάθε μικρό πουλί που φτερουγίζει
του ήλιου κάθε αχτίδα το φως το λαμπερό
ψάλλουνε της πλάσης τον όμορφο σκοπό
Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Συλλογή Στοχασμοί

Ray
every grain of sand that glitters
every small bird that flutters its wings
the sun’s every ray, the bright light
chant the beautiful melody of the Creation
Agni Vlavianos Arvanitis, Collection Reflections
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Κακόρρευμα

Η δημοσίευση «Breve Descrittione 
del Regno di Morea» (1702-1703) 

αναφέρεται στο Κακόρρευμα ως 
Cacorema. Το χωριό αυτό ανήκε στην 
Επικράτεια την Κορώνης της Επαρχί-
ας της Μεσσήνης (Territorio di Coron 
της Provincia di Messenia). Πιστεύε-
ται πως το χωριό πήρε το όνομά του 
από το κοντινό φαράγγι Μπαστάρδη, 
το οποίο είχε παρασύρει άλογα σε μία 
κακοκαιρία. Μία άλλη άποψη είναι 
πως στον δυνατό δυτικό άνεμο, συ-
χνό στα μέρη αυτά, οφείλει το όνομά 
του το χωριό. Στην τοπική προφορική 
παράδοση η μόνη προϋπάρχουσα των 
υπολοίπων οικογένεια είναι αυτή με 
το όνομα “Μπουσούνης”.

Το χωριό έχουν κατοικήσει οι «Ανε-
βοκατεβάτες» από την Αρκαδία και 
τη Βόρεια Μεσσηνία. Δυστυχώς ο εμ-
φύλιος πόλεμος του 1945-1949, αλλά 
και η μετανάστευση του 1950 και 1960 
έπληξαν βαριά την περιοχή. Οι ελαι-
ώνες καταλαμβάνουν πολύ μεγάλη 
έκταση, δεδομένου ότι η κύρια πα-
ραγωγή του Κακορρεύματος ήταν το 
ελαιόλαδο. Εκεί μάλιστα είναι

επισκέψιμο και το παραδοσιακό ελαιο-
τριβείο. Ο όμορφος αυτός τόπος πλέον 
προσφέρεται για παραθερισμό, με Βρε-
τανούς, Γερμανούς κι άλλους Ευρω-
παίους να έχουν εγκατασταθεί μόνιμα. 

Ενδιαφέρον για τους επισκέπτες 
έχουν ο βασιλικός ναός του Αγίου Βα-
σιλείου (1894) και ο μικρός ναός του 
Αγίου Δημητρίου. Ο τελευταίος κατα-
σκευάστηκε κατά την Τουρκοκρατία 
και πλέον λειτουργεί ως κοιμητήριο. 
Στην περιοχή βρίσκονται δύο πηγάδια 
Οθωμανικού συστήματος. Το ονο-
μαζόμενο «Τούρκος» μπορεί κανείς 
να το επισκεφθεί σε μικρή απόσταση 
από το χωριό.

Για όσους αγαπούν τη φύση και την 
πεζοπορία, το Φαράγγι του Μπαστάρ-
δη είναι ιδανικό. Αρχή του είναι το 
Κλήμα και τέλος του η θάλασσα. Τα 
νερά της πηγής Κάνελος, που υδρεύ-
ουν το χωριό, διατρέχουν το φαράγγι.  
Κοντά στον οικισμό αναφέρεται και 
το «Λουτρό του Αγά» χωρίς ωστό-
σο να είναι τεκμηριωμένη η ύπαρξη 
εγκαταστάσεων ή κατασκευής, που 
να δικαιολογεί μία τέτοια ονομασία.
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Kakorrevma

The publication “Breve Descrit-
tione del Regno di Morea” 

(Brief description of the kingdom 
of Morea) issued in 1702-1703 refers 
to Kakorrevma as Cacorema. The 
village belonged to the Territory of 
Koroni of the Province of Messina. 
It is believed that it was named after 
the nearby Bastardi gorge, in which 
horses had been swept away in a bad 
storm. Another theory is that the 
village was named after the strong 
west wind that often blows in these 
parts. In the local oral tradition, the 
only preexisting family in the area is 
named Bousounis.

The “Anev-
okatevates” 
shepherds 
of Arcadia 
and North-
ern Mes-

sinia had settled here. But unfortu-
nately the civil war of 1945-1949 and 
the mass migration of the 1950s and 
1960s hit the village hard. Olive trees 
are found on the greater portion of 

the land, since the main product of 
Kakorrevma was olive oil. One can 
still visit the traditional olive press 
of the area. Presently, this lovely 
place is offered only for holidays, 
with many British and German 
nationals owning vacation homes 
here.

Of interest to visitors are the ba-
silica of Agios Vasileios (1894) and 
the small church of Agios Dimi-
trios. The latter was built during 
the Turkish occupation and is only 
used now as a cemetery. Other 
sites of interest in the area are two 
wells of the Ottoman system. The 
so-called “Tourkos” can be visited 
within a short distance from the 
village.

For nature and hiking lovers, the Bas-
tardi Gorge is a perfect destination. 

Η ελιά της ζωής και της 
νίκης! Αναγεννάται και 
αναβλαστάνει! Φέρει 

την αιωνιότητα...

The olive of life and 
victory! It is reborn and 
regenerated! It begets 

eternity…
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Καφού

Ένας οικισμός που αποτελείται από εξοχικές κατοικίες υψώνεται 
στα 151 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και ονομάζεται 

Καφού. Πρώτη φορά από το 1974, το χωριό υδροδοτήθηκε το 2013. 
Έχοντας αυτό ως αφορμή, οι κάτοικοι διοργανώνουν τη «Γιορτή 
νερού» στο ναό του Αγ. Σωτήρος, προσφέροντας στον κόσμο τοπικά 
εδέσματα. 

Χράνοι

Μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο, με υπέροχες παραλίες βρίσκεται 
το χωριό Χράνοι. Με σύγχρονες τουριστικές  υποδομές, στα 

πλεονεκτήματα του τόπου περιλαμβάνονται η άριστη φιλοξενία κι ο 
ευχάριστος χαρακτήρας των κατοίκων.  Οικονομικές ψαροταβέρνες 
και αναψυκτήρια κοντά στην παραλία αποτελούν ένα επιπλέον συν για 
την περιοχή. Οι Χράνοι είναι ιδανικοί, λόγω κλίματος, για εξορμήσεις 
στις γύρω περιοχές. Η παραλία είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες 
και τους κατοίκους 78. Η αμμουδιά αποτελείται από μικρό βότσαλο 
που εναλλάσσεται αρμονικά με την άμμο μέσα στη θάλασσα. 
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Kafou

Kafou is a holiday settle-
ment built 151 meters 

above sea level. The village 
was supplied with water 
for the first time since 1974 
in 2013. For this reason the 
residents organize the “wa-
ter festival” in the church of 
Agios Sotiros and offer local 
delicacies to the public.

Chranoi

Within an enchanting 
landscape and stun-

ning beaches is the village 
of Chranoi. Its infrastruc-
ture for tourism is very mod-
ern and the people are very 
pleasant. Affordable fish 
restaurants and snack bars 
near the beach are one of the 
many advantages of the area. 
Chranoi is ideal, due to its 
climate, for touring the near-
by areas. The beautiful beach 
is a magnet for many 78, and 
is made up of small pebbles 
that give way to fine sand in 
the water.



Municipal Unit of 
Petalidi

Δημοτική Ενότητα 
Πεταλιδίου
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Περιπλανήσεις στην τοπική 
κοινότητα Αχλαδοχωρίου

Χριστιανική παράδοση και 
ελαιόλαδο στο Αχλαδοχώρι

Προσφέροντας μια εξαιρετική θέα, 
το Αχλαδοχώρι 79 - 80 είναι ένα χω-

ριό που αξίζει να δει κανείς. Στα ση-
μεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται 
ο ναός του Αγίου Γεωργίου 81 - 82 - 83, ενώ 
ξεχωρίζει η εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής 85 - 86 - 87 - 90, στην οποία βρίσκεται 
μία σπάνια τοιχογραφία του Χάρου.

Wanderings through the local 
community of Achladochori

Christian tradition and olive oil 
in Achladochori

The beautiful view that Achlado-
chori 79 - 80 has to offer makes it well 

worth the visit. On the list of things to 
see is the church of Agios Georgios 81 

- 82 - 83, and of extra special interest is 
the church of Agia Paraskevi 85 - 86 - 87 - 

90 in which one can view a rare fresco 
depicting Death (Grim Reaper).

81

80

79
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Οι κάτοικοι του χωριού έχουν ως ενα-
σχόληση τον τουρισμό και τις καλ-
λιέργειες. Οι εξαγωγές μεσσηνιακού 
ελαιολάδου είναι άλλη μια βασική 
δραστηριότητα του τόπου, καθώς εκεί 
υπάρχει σύγχρονο ελαιοτριβείο 84.

The inhabitants of the village have 
tourism and farming as their main 
occupation. The exportation of Mes-
sinian olive oil is another basic activ-
ity of the residents here since there is 
a modern olive press in operation 84.

83
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Church of Agia Paraskevi

Ο Ναός της Αγίας 
Παρασκευής

Η σπάνια τοιχογραφία του Χάρου

The rare fresco depicting Death

87
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Καλαμάκι και Χελωναριά

Το Καλαμάκι είναι ένα παραθαλάσ-
σιο, τουριστικό χωριό όπου δε-

σπόζει η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου 88, ενώ η Χελωναριά 
είναι φημισμένη για την όμορφη πα-
ραλία της με τη μεγάλη αμμουδιά 89.

Kalamaki and Chelonaria

Kalamaki is a coastal tourist village 
dominated by the little Church 

of Agios Ioannis Prodromos (St. John 
the Baptist) 88, while Chelonaria is a 
famous and stunning beach with a 
large shore line 89.

89

88
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Εξερευνώντας την Τοπική Κοινότητα του Δάρα

Οι άγνωστοι ήρωες του Δάρα

Ιστορικής σημασίας χωριό σε υψόμετρο 257 μ. είναι ο Δάρας, καθώς 
έχει συνεισφέρει, μέσω των ανθρώπων του, στην Επανάσταση του 

1821. Σύμφωνα με το άρθρο του Ηλία Μπιτσάνη στην Ελευθερία, 
με τίτλο «Οδυνωμικά της Μεσσήνης», η οικογένεια Δαρειώτη είχε 
μεγάλη συμμετοχή και καίριες θέσεις στους αγώνες, πολιορκώντας την 
Κορώνη, όντας διοικητές του Νησιού και στρατολογώντας εξ ονόματος 
της κυβέρνησης. Η οικονομική συνεισφορά της οικογένειας ήταν και 
αυτή μεγάλη, καθώς ο Στασινός Δαρειώτης έδωσε το ποσό των 5.000 
γροσίων.
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Exploring the Local 
Community of Daras

The unknown heroes of 
Daras

A village of historical im-
portance, Daras contrib-

uted greatly to the Greek Rev-
olution of 1821 through many 
of its residents. According 
to an article by Ilias Bitsanis 
in the newspaper “Elefthe-
ria” (freedom) with the title 
“Street Names of Messini,” 
the Dareiotis family had great 
participation and key posi-
tions in the struggle for free-
dom, besieging Koroni, act-
ing as governors of Nisi and 
recruiting on behalf of the 
government. The financial 
contribution of the family was 
also great, as Stassinos Darei-
otis donated the sum of 5,000 
Grósi.



Ωδή στη φύση:
το χωριό Δάφνη

Μέσα σε ένα πανέμορφο 
καταπράσινο τοπίο 92 βρί-

σκεται το χωριό Δάφνη 91. Ο πο-
ταμός Βελίκας περνάει από την 
περιοχή και υπάρχουν εκτάσεις 
με ελαιόδεντρα, αμπέλια και συ-
κιές. Όποιος επισκεφθεί το χω-
ριό θα συναντήσει σε κεντρικό 
σημείο την εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου που ξεχωρίζει λόγω 
των κατακόκκινων κεραμιδιών 
στη σκεπή του.

Το χωριό παλιά ονομαζόταν 
«Καινούργιο Χωριό» αλλά δε-
δομένου του ότι υπήρχε κι άλλο 
χωριό με αυτό το όνομα, οι κά-
τοικοι αποφάσισαν να το αλλά-
ξουν. Η Δάφνη είναι γενέτειρα 
του ποιητή και δημοσιογράφου, 
Κώστα Χριστοφιλόπουλου.  Εκ-
πληκτική είναι η θέα προς τον 
Μεσσηνιακό Κόλπο.
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91

92

An ode to nature:
the village of Dafni

Within a green landscape 92 

lies the village of Daf-
ni 91. The river Velikas passes 
through the area that is filled 
with orchards, vineyards and fig 
trees. Anyone who visits the vil-
lage will come upon the Church 
of Agios Dimitrios at its central 
point, unique for its brightly 
red tiled roof.

The village used to be called 
“Kainourgio Chorio” (new vil-
lage) but because there was also 
another village with the same 
name, it was decided that its 
name should change. Dafni is 
the birthplace of the poet and 
journalist Kostas Christofilo-
poulos. The view of the Gulf of 
Messinia from here is absolutely 
stunning.



Λεξιλόγιο 
Ελαιόλαδου

Μαστέλο = ξύλινο 
και κυλινδρικό 
δοχείο ανοιχτό 

από πάνω

Παλιά ονομαζόταν Καρακασέλι ή 
Καρακαβέλι, και το τωρινό της 

όνομα το πήρε λόγω του εύφορου 
εδάφους της, που δίνει τη δυνατό-
τητα στους ντόπιους να καλλιερ-
γήσουν ελιές 94 - 95, συ-
κιές και αμπέλια. Εδώ και 
κάποια χρόνια ο πα-
πάς του χωριού βα-
φτίζει ομαδικά παιδιά 
οικογενειών με ανέχεια. 

Σε μικρή απόσταση, συναντά-
ται ο αρχαίος οικισμός Νι-
χώρια, που χρονολογείται 
από την 4η χιλιετία π.Χ. έως 
και τον 13ο αι. μ.Χ. Ο θολωτός 
τάφος των Νιχωρίων, σύμφωνα 
με αρχαιολογικές πληροφορίες, εί-
ναι ο μεγαλύτερος και πλουσιότερος 
σε ευρήματα μυκηναϊκός τάφος της 
Μεσσηνίας 93 (υπολογιζόμενο ύψος 
θόλου 5,60μ., διάμετρος θαλάμου 
6,60μ. μήκος δρόμου 8,90μ.), παρά 
το γεγονός ότι κατά την αρχαιότητα 
συλήθηκε. Τα πλούσια κτερίσματα 
που βρέθηκαν όπως πήλινα αγγεία, 
σφραγιδόλιθοι από ημιπολύτιμους

   λίθους και αντικείμενα από

Από τη Μυκηναϊκή Εποχή μέχρι την 
Επανάσταση του ‘21: η ιστορική Τοπική 
Κοινότητα Καρποφόρων

Καρποφόρα και ο αρχαίος Οικισμός Νιχωρίων
χρυσό, ελεφαντόδοντο και φαγετι-
ανή μαρτυρούν ότι οι νεκροί που εί-
χαν ενταφιαστεί ανήκαν σε εξέχουσα 
κοινωνική τάξη. Η ακμή του οικισμού 
έλαβα χώρα κατά το 1400 π.Χ. - 1200 
π.Χ. αποτελώντας σημαντικό τοπικό 
κέντρο σε σύνδεση με τον Ανάκτορο 

του Νέστορος. Στον συγκεκρι-
μένο οικισμό βρίσκεται ποι-
κιλία τάφων όπως θολωτοί, 
θαλαμωτοί, κιβωτιόσχημοι 
κτιστοί με αψιδωτή τη 
μία πλευρά, ταφικοί 

πίθοι κ.ά.. 

Η ανασκαφή του 
οικισμού των 

Νιχωρίων πραγμα-
τοποιήθηκε από το Πανε-
πιστήμιο της Minnesota 
από το 1969 έως το 1973 
με τη συνεργασία πολ-
λών ειδικευμένων επι-
στημόνων. Αρκετοί τάφοι 
ερευνήθηκαν από το ίδιο Πα-
νεπιστήμιο και από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ολυμπίας.
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From the Mycenaean Age to the Greek 
Revolution of 1821: the historic local 

community of Karpofora

Karpofora and the ancient settlement of Nichoria

Previously called Karakaseli or Karakaveli, it took its present name be-
cause of its fertile soil which allows its residents to cultivate olives 94 - 95, 

fig trees and vineyards. For quite a few years the village priest has been per-
forming group baptisms for families in need. 

At a short distance one meets the ancient settlement of Nichoria, which had 
been continuously inhabited from the 4th century BCE to the 13th Century 
CE. The vaulted tombs of Nichoria, according to archaeological information, 
is the largest and richest in artifacts Mycenaean tomb 93 found in Messinia 
(with an estimated height of 5.60 meters, width of 6.60 meters and length 
of 8.90 meters.), despite the fact that it had been looted in antiquity. The 
valuable funeral gifts that were found such as clay vases, cameos made from 

semi-precious stones and various objects made of gold, ivory and faience, 
testified that the dead that were buried here belonged to the prominent 

social class. The settlement’s apex was between 1400 BCE and 1200 
BCE when it was an important local center in connection with the 
Palace of Nestor. 

Various other tombs exist in this partic-
ular settlement such as vaulted, 
chamber, cist built and arched on 

one side, etc.

The excavation at the settlement 
of Nichoria was conducted by 

the University of Minnesota from 
1969 to 1973 with the cooperation 
of many highly qualified scien-
tists. Many of the tombs were 
investigated by the University 

and the Ephorate 
of Antiquities in 

Olympia.Λεξιλόγιο 
Ελαιόλαδου

Μαστέλο = ξύλινο 
και κυλινδρικό 
δοχείο ανοιχτό 

από πάνω
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The richest 

mycenaean tomb

in Messinia
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Ο πλουσιότερος

μυκηναΪκός τάφος

στη Μεσσηνία

93
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Η ζωή στον 
Μεσσηνιακό 

Ελαιώνα



Life in the 
Messinian 
Olive grove
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94Η ζωή στον 
Μεσσηνιακό 

Ελαιώνα
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Ο Ριζόμυλος είναι ένα γραφικό 
χωριό που έχει πολλά να δεί-

ξει σε όποιον ενδιαφερθεί να τον 
επισκεφθεί. Αποτελεί κόμβο στην 
Εθνική Οδό Καλαμάτας-Πύλου. 
Οι κάτοικοι ασχολούνται με τα 
ελαιόδεντρα 96, τις συκιές και τα 
αμπέλια. Ονομάστηκε έτσι από 
τον πολύ σημαντικό για τη ζωή 
του χωριού Μύλο, ο οποίος τώρα 
βρίσκεται μέσα σε ένα σπίτι. Εκεί 
μπορεί να βρει κανείς και ένα εκ-
κλησάκι αλλά και το ελαιοτριβείο 
μέσα στο σαλόνι της οικίας (!).

Το βιβλίο «Ριζόμυλος» του Αντώ-
νιου Χρονόπουλου (εκδόσεις 
Παύλος) μας πληροφορεί πως, 
όντας το μοναδικό πέρασμα για 
την Πύλο, το χωριό είδε όλους 
τους κατακτητές ή απελευθερω-
τές από την εποχή του Νέστορα, 
ως την εποχή του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. 

Από πλευράς αξιοθέατων, στο 
πηγάδι του χωριού έχει ανεγερθεί 
ένα μνημείο για τους άντρες του 
Μαυρομιχάλη που εναντιώθηκαν 
στους Τούρκους το 1770. Εκπλη-
κτική είναι η θέα  από την εκκλη-
σία των Αγίων Πάντων έχοντας 
μπροστά της τεράστιες εκτάσεις 
ελαιώνων που απλώνονται μέχρι 
τον Μεσσηνιακό κόλπο.
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Rizomylos

Rizomylos is a picturesque vil-
lage which has much to offer 

anyone who chooses to visit it. 
The inhabitants cultivate olives 96, 
fig trees and vineyards. It was 
named after the very important 
to the village mill, which can 
now be found inside one of the 
homes of the village.

The book “Rizomylos” by Anto-
nios Chronopoulos (published 
by Pavlos books) informs us that 
indeed as a passage to Pylos, the 
village saw all the conquerors 
and liberators from the age of 
Nestor to the age of the Second 
World War.

As far as sites of interest are 
concerned, at the village well a 
monument has been erected as a 
memorial to the men of Mavro-
michalis who resisted the Turks 
in 1770. Breathtaking views can 
be seen from the Church of 
Agion Panton with endless fields 
of olive groves spreading out un-
til the Messinian Gulf. 96



Στο θέρετρο της Μεσσήνης - δραστηριότητες
και αξιοθέατα

Χαλάρωση και εξερεύνηση στα μονοπάτια της Καρυάς

Μία μεγάλη παραλία με χοντρό βότσαλο και άμμο 100 - 102, που ονομάζεται 
Καρυά-Γωνιά βρίσκεται ανάμεσα στη Βελίκα και το Πεταλίδι. Με 

ψαροταβέρνες, καφετέριες και beach bar η Καρυά είναι ιδανική για κάθε 
επισκέπτη. Για τη διαμονή του μπορεί κάποιος να επιλέξει ανάμεσα σε camp-
ing, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

Οι φίλοι της περιπέτειας μπορούν να συμμετάσχουν σε πεζοπορία κατά μήκος 
του ποταμιού της Καρυάς 97, όπου θα θαυμάσουν τις καταπράσινες όχθες 98. Σε 
αυτή τη διαδρομή συναντά κανείς και καταρράκτες ή και μικρές λίμνες 99. Οι 
διαδρομές έχουν διάρκεια από 2 έως 4 ώρες και διοργανώνονται με ιδιαίτερη 
φροντίδα από τον Σύλλογο Φίλων του Ποταμιού της Καρυάς».
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The resort of Messinia – activities and attractions

Rest and adventure while exploring the paths of Karya

A large beach with pebbles and sand 100 - 102 named Karya-Gonia is located 
between the river Velikas and Petalidi. Among the facilities offered are 

fish restaurants, cafes, and a beach bar. For accommodation one can choose 
from a camping site, and a number of hotels and rooms to rent.

Adventurous souls will enjoy hikes along the green riverbanks 98 of Karya 97, as 
well as other routes around the area. Along this path one will pass waterfalls 
and small lakes 99 that can be crossed on foot. The routes have a duration of 
two to four hours and are organized with special care by the Friends of the 
River Karya Association.

98
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Πεταλίδι - Όταν η αρχαία Κορώνη συναντά τη 
θάλασσα

Μία περιοχή που ουσιαστικά τα έχει όλα είναι 
το Πεταλίδι, που οφείλει το όνομά του πιθα-

νόν στο πεταλοειδές σχήμα της ακτής του. Είναι 
μια παραθαλάσσια κωμόπολη, με τουρισμό, αλλά 
παράλληλα γραφική. Συνδυάζει βουνό, θάλασσα 
και κάμπο που προσφέρεται για καλλιέργεια ελι-
ών 101, συκιών, αμπελιών, εσπεριδοειδών και άλ-
λων. Στην πλατεία υπάρχουν καφετέριες και εστι-
ατόρια και το μικρό γραφικό λιμάνι είναι βασικός 
πόλος έλξης. Περιοχές για μπάνιο είναι οι παραλί-
ες Καρυά, Τζανέ, Φάρος, Καλαμάκι, Χελωναριά 
και Πεταλίδι, ενώ οι τουριστικές υποδομές έχουν 
αναπτυχθεί τόσο ώστε να ανταποκρίνονται  στις 
απαιτήσεις Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Όσοι 
αγαπούν τα πανηγύρια δεν πρέπει να λείψουν από 
το Πεταλίδι στις 13-14 Σεπτεμβρίου.

Το 1828 ο Γάλλος στρατηγός Μεζόν αποβιβάστη-
κε στον όρμο του Πεταλιδίου ώστε να προβεί σε 
εκκαθάριση της Πελοποννήσου από τους Αιγύ-
πτιους πολεμιστές του Ιμπραήμ. 

Από το 1830, ο Ι. Καποδίστριας παραχώρησε την 
περιοχή στον συνταγματάρχη Νικόλαο Πιερρά-
κο-Μαυρομιχάλη και με αποίκους από τη Μάνη 
που είχαν μεγάλη συνεισφορά στον Αγώνα, ιδρύ-
θηκε το σημερινό Πεταλίδι. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή ήταν χτισμένη η αρχαία Κορώνη και στο 
Πεταλίδι σώζονται ερείπια ρωμαϊκής έπαυλης με 
λουτρά και ψηφιδωτά. Η ορθή ανέγερση της πό-
λης, πάντως, άρχισε το 1835 βασισμένη στα σχέ-
δια των Βαυαρών μηχανικών Κόλμαν και Στρά-
ους.

Στο Πεταλίδι μπορεί κανείς να δει την Υπαίθρια Αρ-
χαιολογική Συλλογή, όπου φιλοξενούνται ευρήμα-
τα από την Αρχαία Κορώνη και τις εκκλησίες της 
Ζωοδόχου Πηγής και του Αγίου Νικολάου 103 στην 
πλατεία. Αξίζει επίσης μία επίσκεψη στο ενετικό 
Κάστρο (Πέρα Κάστρο) με την εκπληκτική θέα 
και στο χωριό Πανιπέρι με τον Προφήτη Ηλία. 
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει αξιόλογα 
έργα και υποδέχεται τους επισκέπτες καθημερινά 
(07.00-15.00, τηλ. 2722031269).
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Petalidi – When ancient Koroni 
meets the sea

Petalidi is an area that essentially has 
everything. It is a large coastal vil-

lage with many amenities for tourists, 
while at the same time maintaining 
its traditional heritage. It combines 
mountain, sea and plains and is ide-
al for the cultivation of olives 101, figs, 
grapes and citrus fruits among others. 
In the town square visitors will find 
coffee shops and restaurants, and the 
picturesque harbor is the main point 
of attraction. Some good choices for 
swimming are the beaches of Karya, 
Tzanes, Faros, Kalamaki, Chelonaria 
and Petalidi. You’ll definitely want to 
be in Petalidi between September 13 
and 14 if you enjoy festivals.

Ancient Koroni was built in the imme-
diate area and remains of an ancient 
Roman estate with baths and mosaics 
can also be seen in the area. Follow-
ing the Greek War of Independence, 
Governor Ioannis Kapodistrias gave 
the region to Colonel Nikolaos Pierra-
kos-Mavromichalis in 1830, who, with 
settlers from Mani, founded current 
Petalidi.

Sightseers can enjoy the Outdoor Ar-
chaeological Collection, as well as 

the Churches of Zoodochos Pigi 
and Agios Nikoloaos 103 in the 
town square. The Venetian Cas-
tle (Pera Castro) is well worth 
a visit for the astounding view, 
and so are the nearby villages 
of Paniperi and Profitis Ili-
as. The Municipal Library of 
Petalidi houses interesting 
collections and is open to 
the public daily from 07.00 to 
15.00 (Tel. +30 2722031269)
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Τζάνες

Σε απόσταση μόλις 27 χλμ. από την πρωτεύουσα του νομού, ένα 
χιλιόμετρο πριν από το Πεταλίδι βρίσκεται η περιοχή Τζάνες 

Μεσσηνίας. Ο πληθυσμός αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκεται η κατασκευή του οδικού δικτύου που συνδέει την περιοχή με 
το Καλαμάκι. Η ελιά ως αγροτικό προϊόν κυριαρχεί κι εδώ καθώς βρίσκει 
κάνεις πολλές καλλιέργειες, ενώ στον οικισμό υπάρχει και μοναστήρι για 
τους λάτρεις του θρησκευτικού τουρισμού.

Φόροι

Για να φτάσει κανείς στην παραλία Φόροι, περνάει δυτικά του παραλιακού 
δρόμου, συναντά τον οικισμό με τους 54 κατοίκους. Ο οικισμός αυτός, 

με υψόμετρο 43 μέτρα, τον οδηγεί στην παραλία.

Tzanes

Tzanes is located 27 km from the capital of the prefecture and one ki-
lometer before Petalidi. The population has recently increased in the 

nearby settlement, while under construction is the road network which 
links Tzanes to the area of Kalamaki. The olive tree as an agricultural 
product is dominant here too, as one finds many crops, while in the set-
tlement there is a monastery for religious tourism lovers.

Foroi

To reach the beach of Foroi, one takes the coastal road heading west 
which leads to the settlement of 54 inhabitants. This settlement, built 

at an altitude of 43 meters, leads to the beach.
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Τι όμορφη! Έχει πάρει 
τη μορφή της σκέψης 

που την αισθάνεται
όταν αυτή αισθάνεται

πως της είναι αφιερωμένη
Οδυσσέας Ελύτης

How beautiful! She has taken 
the shape

of the thought that senses her
when she feels

it’ s dedicated to her….
Odysseas Elytis
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Δημοτική Ενότητα 

Κορώνης
Municipal Unit of 

Koroni
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Koroni – the flagship 
community

Synonymous with the olive and 
of the unique “koroneiki” variety 

that thrives there, Koroni is located 
on the southwestern tip of the Mes-
sinian Gulf.

Imperiously built on a hill, for thou-
sands of years, the city is famous 
for its castle, and is classified as a 
Flagship Community of Greece. It 
is no coincidence that the city has 
been declared a representative for 
the protection, preservation and 
dissemination of the Mediterranean 
diet, considered by all an intangible 
treasure of the cultural heritage of 
humanity.

Along the waterfront, 
visitors and locals can 
enjoy cafés, taverns, 
ouzo bars and confec-
tioneries offering ex-
cellent local delicacies. 
The narrow streets, 
colorful houses and 

medieval atmosphere are character-
istic of a city that leaves no one un-
inspired.

The city’s patron saint is Panagia 
Eleistria (the merciful Virgin). For 
fifteen years, a local resident would 
see in his sleep a vision of the Virgin 
Mary indicating to him the exact lo-
cation where icons of Agios Loukas, 
the Virgin Mary and the Crucified 
Christ were buried.

Upon the discovery of the icons, the 
locals flocked to the area offering 
their tribute and with great person-
al effort and work, they successfully 
collaborated in building the church 
that stands in Koroni today.
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Η εμβληματική Κορώνη

Ταυτισμένη με την ελιά και τη μο-
ναδική ποικιλία που ευδοκιμεί 

στην περιοχή, την κορωνέικη, η Κο-
ρώνη βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο 
του Μεσσηνιακού Κόλπου.

Αγέρωχη, χτισμένη σε ύψωμα, εδώ 
και χιλιάδες χρόνια, η πόλη είναι ονο-
μαστή για την καστροπολιτεία της, 
ενώ έχει χαρακτηριστεί και ως Εμ-
βληματική Κοινότητα της Ελλάδας. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως την 
έχουν ανακηρύξει εκπρόσωπο από 
την UNESCO για την προστασία, δι-
αφύλαξη και διάδοση της Μεσογει-
ακής Διατροφής που αποτελεί άυλο 
θησαυρό της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της ανθρωπότητας.

Στην προκυμαία, οι 
επισκέπτες αλλά και οι 
ντόπιοι απολαμβάνουν 
τα καφέ, τις ταβέρνες, 
τα ουζερί και τα ζαχα-
ροπλαστεία δοκιμά-
ζοντας την εξαιρετική 
τοπική γαστρονομία. Τα στενά σο-
κάκια, τα πολύχρωμα σπίτια και η 
μεσαιωνική ατμόσφαιρα αποτελούν 
χαρακτηριστικά μιας πόλης που δεν 
αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Την πόλη προστατεύει η Παναγία Ελε-
ήστρια. Για δεκαπέντε χρόνια, κάτοι-
κος της περιοχής έβλεπε στον ύπνο 
της ένα όραμα με την Παναγία  που 
της υποδείκνυε το σημείο όπου ήταν 
θαμμένες οι εικόνες του Οσίου Λουκά, 
της Θεοτόκου και του Εσταυρωμένου.

Μετά την ανακάλυψή τους, οι ντό-
πιοι επισκέπτονταν το χώρο και με 
αφιερώματα και προσωπική εργασία 
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανέ-
γερση του ιερού ναού.
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Εκτέλεση

Ρίχνουμε στο τηγάνι λίγο λάδι και τηγανί-
ζουμε τα κολοκυθάκια. Όταν τηγανιστούν 
τα βγάζουμε και ρίχνουμε τις πατάτες κομ-
μένες σε κυβάκια και όταν ετοιμαστούν και 
οι πατάτες τις βγάζουμε και ρίχνουμε την 
τριμμένη ντομάτα. Όταν ετοιμαστεί και η 
ντομάτα, χωρίς να την βγάλουμε, προσθέ-
τουμε και τις πατάτες με τα κολοκυθάκια 
και από πάνω ρίχνουμε τα χτυπημένα αυγά. 
Τα αφήνουμε λίγο και σε λίγο είναι έτοιμα.

Pour some olive oil into a frying pan to 
fry the zucchini slices. Once they’re a 
nice golden color take them out and add 
the potatoes cut in cubes. Once the po-
tatoes are done too, take them out and 
add the tomatoes that have first been 
shredded. When the tomatoes have 
been simmering for a good five minutes, 
add the fried potatoes and zucchinis 
and then the eggs. Cover and simmer for 
a few minutes until the eggs are cooked.

Ιστορικές καταβολές

Κατοικημένη από τα Προϊστορικά έτη, ο 
Παυσανίας αναφέρει δύο εκδοχές για 

την προέλευση του ονόματός της: είτε το 
οφείλει στον Επιμηλίδη από την Κορώνεια 
Βοιωτίας ο οποίος ήταν και ο πρώτος οικι-
στής της περιοχής είτε έλαβε το όνομά της 
από χάλκινη κορώνη (νόμισμα) που βρέ-
θηκε κατά την ανέγερση των τειχών. 

Η Κορώνη λόγω της μεγάλης γεωστρατη-
γικής σημασίας της, ήταν συχνά στόχος 
επιδρομών. Για αυτό, οι Φράγκοι στο λόφο 
της Κορώνης το 1205 επάνω στα ερείπια 
των προηγούμενων αμυντικών εγκαταστά-
σεων των Βυζαντινών, κατασκεύασαν το 
κάστρο που στις μέρες μας αποτελεί υπό-
δειγμα οχυρωματικής τεχνικής. Ένα χρόνο 
μετά, όταν οι Ενετοί κατέλαβαν την πόλη 
μετατράπηκε σε σταθμό ανεφοδιασμού 
των πλοίων αλλά και σε διαμετακομιστικό 
κέντρο. Η άνθηση του εμπορίου και της 
βιοτεχνίας, λοιπόν, ήταν φυσικό επακό-
λουθο. 

Το 1500 την πόλη κατέλαβαν οι Τούρκοι και 
μέχρι το 1685, οπότε επανήλθαν οι Ενετοί, 
η Κορώνη συνέχιζε να αναπτύσσεται. Το 
1715 την ανακατέλαβαν οι Τούρκοι, ώσπου 
το 1828 απελευθερώθηκε από τον Μεζόν 
και το εκστρατευτικό του σώμα.

Το Ενετικό Κάστρο της Κορώνης κατοι-
κείται έως σήμερα. Εντός του βρίσκεται η 
βασιλική σταυροειδής εκκλησία της Αγί-
ας Σοφίας (12ος αιων.) και η Μονή Τιμίου 
Προδρόμου (1918).

Άλλα αξιοθέατα της Κορώνης είναι το αρ-
χοντικό του οπλαρχηγού Καραπαύλου, ο 
επτανησιακής σχολής Μητροπολιτικός 
Ναός του Αγίου Δημητρίου καθώς και το 
ρολόι του οικισμού ενώ η ευρύτερη περιο-
χή της Κορώνης είναι ιδανική για τον επι-
σκέπτη που αγαπά τις ακρογιαλές και το 
γαλάζιο της θάλασσας.

Τσίκι Τσίκι
(Με κολοκυθάκια)

Υλικά

4 κολοκύθια
3 πατάτες
1 ντομάτα 
φρέσκια
Λίγος δυόσμος
4 αυγά

Tsiki Tsiki
(with zucchini)

Ingredients

4 zucchini slices
3 potatoes
1 fresh tomato
A few fresh
spearmint leaves
4 eggs



Historical origins

Inhabited since prehistoric years, the 
chronicler Pausanias mentions two 

versions as to the origin of its name: 
it either derives from Epimilidis of 
Koroneia who was the first settler in the 
area or it took its name from a bronze 
rook (coin) found during the construc-
tion of the walls.

Due to the great geo-strategic impor-
tance of the area, Koroni was usually the 
target of frequent raids. For this reason, 
in 1205, the Franks built a castle atop the 
hill of Koroni over the ruins of previous 
defense structures of the Byzantines. To 
this day, the castle is an excellent exam-
ple of fortification building technique. 
A year later, when the Venetians con-
quered the city, they turned the castle 
into a supply and transit center for their 
ships. The flourishing of commerce and 
trade was a natural consequence.

In 1500 the city was taken over by the 
Turks and remained under their rule 
until 1685 when the Venetians re-cap-
tured the city, allowing Koroni to re-
sume its upward development. In 1715 
Koroni fell yet again into the hands of 
the Turks until 1828 when it was liber-
ated by General Maison after the Battle 
of Navarino.

The Venetian Castle of Koroni is inhab-
ited even today. Inside its walls lie the 
cruciform basilica of Agia Sofia, built in 
the 12th century CE, and the Monastery 
of St. John the Baptist, built in 1918.

Other sites worth discovering are the 
Mansion of the Chieftain Karapavlos, 
the Ionic Order Cathedral of Agios 
Dimitrios as well as the town clock. 
Furthermore, the entire area of Koroni 
is ideal for those who love the sea.
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Εκτέλεση

Ρίχνουμε στο τηγάνι λίγο λάδι και τηγανί-
ζουμε τα κολοκυθάκια. Όταν τηγανιστούν 
τα βγάζουμε και ρίχνουμε τις πατάτες κομ-
μένες σε κυβάκια και όταν ετοιμαστούν και 
οι πατάτες τις βγάζουμε και ρίχνουμε την 
τριμμένη ντομάτα. Όταν ετοιμαστεί και η 
ντομάτα, χωρίς να την βγάλουμε, προσθέ-
τουμε και τις πατάτες με τα κολοκυθάκια 
και από πάνω ρίχνουμε τα χτυπημένα αυγά. 
Τα αφήνουμε λίγο και σε λίγο είναι έτοιμα.

Pour some olive oil into a frying pan to 
fry the zucchini slices. Once they’re a 
nice golden color take them out and add 
the potatoes cut in cubes. Once the po-
tatoes are done too, take them out and 
add the tomatoes that have first been 
shredded. When the tomatoes have 
been simmering for a good five minutes, 
add the fried potatoes and zucchinis 
and then the eggs. Cover and simmer for 
a few minutes until the eggs are cooked.
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Στην Κορώνη διοργανώνονται 
εκδηλώσεις, όπως η γιορτή της 
σαρδέλας, το Καρναβάλι και η 
Ναυτική Εβδομάδα από τις 25 
Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. 

Η γνωστή φράση «Έχει μπάρ-
μπα στην Κορώνη» λέγεται πως 
προέκυψε καθώς κατά την τουρ-
κοκρατία ο μπέης της Κορώνης 
ήταν συγγενής με τον σουλτάνο. 
Έτσι, ο μπέης είχε ακόμη μεγαλύ-
τερη εξουσία και μπορούσε να 
βοηθάει όποιον του το ζητούσε. 

Η Κορώνη είναι εκπρόσω-
πος-πρεσβευτής της Μεσογεια-
κής Διατροφής της Ελλάδας. Η 
Μεσογειακή Διατροφή είναι ου-

σιαστικά τρόπος ζωής και δεν 
συνδέεται μόνο με τα τρόφιμα. 
Τα έθιμα και τα ήθη που αποτε-
λούν σημαντικό κομμάτι προκα-
λούν το ενδιαφέρον των ξένων. 

Στην Κορώνη, αλλά και γενι-
κά στη Μεσσηνία, παράγονται 
κυρίως ελιές, σταφύλια, σύκα, 
εσπεριδοειδή και οπωροκηπευτι-
κά. Η τοπική κουζίνα έχει να πα-
ρουσιάσει παστά, γίδα βραστή, 
γουρουνόπουλο, λουκάνικα κα-
πνισμένα σε φασκόμηλο, δίπλες 
και λαδοκουλούρα. Άλλα προϊ-
όντα της περιοχής είναι οι ελιές 
Καλαμών, εξαιρετικό μέλι, ούζο, 
μπαλσάμικο ξύδι και χυλοπίτες.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Many events are organized 
in Koroni throughout the year 
such as the Sardine Festival, the 
Carnival, and the Naval Week 
which takes place annually 
from June 25 to July 2.

Koroni is also a UNESCO Ambas-
sador of the Mediterranean Diet 
for Greece. The Mediterranean 
Diet, one of the healthiest diets, 
is more than a way to eat; it is a 
way of life, whose traditions and 
practices attract the interest of 
many visitors.

In Koroni, but also Messinia in 
general, the main agricultur-
al products are olives, grapes, 
figs, citrus fruits and vegetables. 
The local cuisine is filled with 
salted meat, boiled goat, pork, 
smoked sausages with sage, 
fried dough pastries and olive 
biscuits. Other products that 
hail from Koroni are the famous 
Kalamon olives, excellent hon-
ey, ouzo, balsamic vinegar and 
the traditional square cut pasta 
called chylopites.

A CULTURAL CENTER AND REPRESENTATIVE 
OF THE MEDITERRANEAN DIET



Akritochori – the “balcony 
of the Mediterranean”

This is how Akritochori is referred 
to due to the magnificent view it 

offers towards the sea 104 and the is-
lands of Schiza and Sapientza. At an 
altitude of 225 meters above sea level, 
Akritochori or Grizi, as it was previ-
ously called, is home to 195 residents 
who occupy themselves mainly with 
traditional farming and the produc-
tion of olive oil.

The fountain of “Tsoukalou” 105 is 
definitely a site that is worth visit-
ing. It was built in the 1930s by one of 
the first residents, to meet the water 
needs of the village.

The efforts made for tourist and res-
idential development in recent years 
seem to be bearing fruit, since the ex-
change of traditional seeds from the 
local seed bank and traditional pig 
slaughter events are held each year, 
attracting many locals and visitors.

173Δήμος Πύλου - Νέστορος | Municipality of Pylos - Nestor

Ακριτοχώρι - το «μπαλκόνι 
της Μεσογείου»

Έτσι έχει χαρακτηριστεί το Ακρι-
τοχώρι λόγω της θέας που προ-

σφέρει προς τη θάλασσα 104, καθώς 
μπορεί να αντικρίσει κανείς τα νησιά 
Σχίζα και Σαπιέντζα. Σε υψόμετρο 225 
μέτρων από την επιφάνεια της θάλασ-
σας το Ακριτοχώριον ή Γρίζι, όπως 
ονομαζόταν παλαιότερα, σήμερα έχει 
195 κατοίκους οι οποίοι ασχολούνται 
κυρίως με παραδοσιακές αγροτικές 
καλλιέργειες και δη την παραγωγή 
ελαιολάδου. 

Η βρύση της «Τσουκαλούς» 105 είναι 
από τα σημεία που αξίζει κανείς να 
επισκεφθεί. Κατασκευάστηκε στη 
δεκαετία του 1930, από τους πρώτους 
κατοίκους του χωριού, τους «ανεβο-
κατεβάτες», (που προέρχονταν από 
τα χωριά του Μαινάλου της Αρκαδί-
ας) με σκοπό την κάλυψη των ανα-
γκών ύδρευσης του οικισμού.

Η προσπάθεια τουριστικής και οικι-
στικής ανάπτυξης τα τελευταία χρό-
νια φαίνεται να αποδίδει καρπούς 
μιας και η τράπεζα ανταλλαγής πα-
ραδοσιακών σπόρων και οι παρα-
δοσιακές γουρνοσφαξιές είναι δρώ-
μενα που πραγματοποιούνται κάθε 
χρόνο και προσελκύουν ντόπιους κι 
επισκέπτες.

104

105
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Εξερευνώντας το Βασιλίτσι

Νοτιοδυτικά της Κορώνης σε από-
σταση 6 χλμ, βρίσκεται το μα-

γευτικό Βασιλίτσι. Πρόκειται για ένα 
γραφικό ημιορεινό οικισμό με σπιτάκια 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Κρυμ-
μένο παλαιότερα στο βουνό, υπό τον 
φόβο των πειρατικών λεηλασιών σή-
μερα εξαπλώνεται μέχρι τη θάλασσα. 
Λόφοι διαδέχονται τους απέραντους 
ελαιώνες και σε συνδυασμό με τις μα-
γευτικές ακρογιαλιές και τους πανέ-
μορφους κολπίσκους συνθέτουν ένα 
ξεχωριστό σκηνικό. Σήμερα αριθμεί 
περί τους 630 κατοίκους, απόγονους 
Αρκάδων. 

Άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελιά, το 
χωριό παράγει εξαιρετικής ποιότητας 
ελαιόλαδο -από κορωναίικες ελιές- που 
θεωρείται από τα καλύτερα της Ελλά-
δας, βρώσιμες ελιές καλαμών και κο-
ρινθιακή σταφίδα, ενώ αρκετοί κάτοι-
κοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία 
αλλά και με τον τουρισμό, καθώς ο τό-
πος ευνοείται από τη μικρή απόσταση 
που έχει από τις παραλίες της Φανερω-
μένης, του Καλαμακίου και της ευρύτε-
ρης περιοχής νότια της Κορώνης.

Ο πολιούχος του χωριού 110, Άγιος Βα-
σίλειος διαθέτει έναν μεγαλοπρεπή 
λιθόκτιστο ναό βυζαντινού ρυθμού 
μεγάλων διαστάσεων που κατασκευά-
στηκε χάρη στην προσωπική εργασία 
των κατοίκων το 1938, βασιζόμενος στα 
σχέδια του ναού της Υπαπαντής στην 
Καλαμάτα. 

Ιδιαίτερο είναι το Πάσχα στο Βασιλίτσι 
λόγω της αναβίωσης του εθίμου της 
«Αποκερασιάς» από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Βασιλιτσιωτών «Η Φανερωμέ-
νη» 106 - 107 - 108. Τότε οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν δημιουργίες της τοπικής 
γαστρονομίας, δίπλες αλλά και κρασί.
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Exploring Vasilitsi

Six km southwest of Koroni 
lies the enchanting village 

of Vasilitsi. It is a picturesque 
mountainous village with tra-
ditionally built homes. Previ-
ously hidden in the hills for fear 
of pirate raids, the village now 
spreads out by the sea.

Hills are succeeded by olive 
groves and the beautiful beach-
es and stunning bays come to-
gether to create a truly breath-
taking picture. Today the village 
has as many as 630 inhabitants, 
descended down from the Arca-
dians.

Inextricably linked to the olive 
tree, the village produces ex-
cellent quality olive oil – from 
the Koroneiki variety of olives 
– considered among the best 
in Greece, as well as Kalamata 
olives and currants, while sev-
eral inhabitants are engaged in 
livestock farming and tourism, 
as the area is a favored destina-
tion due to its close proximity 
to the beaches of Faneromeni, 
Kalamaki and the region south 
of Koroni.

The patron saint of the village, 
Agios Vasileios 110, has a magnif-
icent and very large stone Byz-
antine church built in his hon-
or, thanks to the personal work 
of residents in 1938.

During Easter, visitors will be 
able to taste and enjoy local del-
icacies and local wine prepared 
by the Cultural Association of 
Vasilitsi 106 - 107 - 108.108



Το Βασιλίτσι και η ελιά

Η ελαιουργία, όπως για όλη τη Μεσσηνία, έτσι και 
για το Βασιλίτσι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 
τόπου.

Οι ελιές μετά τη συλλογή τους μεταφέρονταν στα 
ελαιοτριβεία ώστε να προωθηθεί η διαδικασία παραγωγής 
με τελικό αποτέλεσμα το φημισμένο ελαιόλαδο από την 
κορωνέικη ποικιλία.

Αν και τα λιοτρίβια ήταν στο παρελθόν μόλις 4-5 – κι αυτά 
ιπποκίνητα, σήμερα έχει απομείνει μόνο ένα, που ωστόσο 
δεν υπολείπεται λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας κι 
εξυπηρετεί την ίδια ποσότητα παραγωγής με αυτή των 
παρελθόντων ετών. Μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 
1950 έγινε η εισαγωγή των μηχανών που έφεραν μεγάλη 
αλλαγή όσον αφορά στην παραγωγή ελαιολάδου. 
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Τα νησάκια του Βασιλιτσίου

Το Βενέτικο, το Πετροκάραβο ή Αυγό και το Νησακούλι 
είναι τα τρία νησάκια που υπάγονται στη διοικητική 

περιφέρεια του Βασιλιτσίου. 

Το Βενέτικο είναι το μεγαλύτερο από τα τρία νησιά. 
Βρίσκεται απέναντι από το ακρωτήριο Ακρίτας. Με αρχικό 
όνομα Θηγανούσα - όπως περιγράφει κι ο Παυσανίας στα 
Μεσσηνιακά - (μετέπειτα Αγανούσα) μετονομάσθηκε 
σε Βενέτικο όταν κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας 
εγκαταστάθηκε εκεί εταιρεία που θα εκμεταλλευόταν 
τους θηγανίτες λίθους. Ακατοίκητο, χρησιμοποιείται 
σήμερα ως βοσκότοπος, παρότι σώζονται ερείπια από 
παλαιό κτίσμα κι ένα μικρό εξωκκλήσι. Με έκταση μόλις 
1200 στρεμμάτων το νησί υπάγεται στο δίκτυο Natura 
2000. Είναι δηλαδή «διατηρητέο μνημείο της φύσης» και 
«ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή». 

Το Πετροκάραβο ή Αυγό αποτελείται από τρεις 
βραχονησίδες που από μακριά μοιάζουν με καράβι εξ ου 
και η ονομασία τους. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν 
καράβι πειρατών οι οποίοι σκόπευαν να λεηλατήσουν 
τη Μονή της Φανερωμένης. Η Παναγία, όμως, έκανε το 
θαύμα της, πέτρωσε το καράβι κι έτσι το Μοναστήρι και 
οι χριστιανοί σώθηκαν. 

Το Νησακούλι είναι ένα μικρό νησί χωρίς ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.
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The islands of Vasilitsi

Venetiko, Petrokaravo or Avgo, and Nisakou-
li are the three small islands that belong to 

the administrative region of Vasilitsi.

Venetiko is the largest of the three islands. It is 
located across from the Cape of Akrita and was 
originally named Thiganousa, as mentioned 
by Pausanias in his “Description of Messinia.” 
It was renamed Venetiko during the Venetian 
occupation. Although there are a few ancient 
ruins and the remains of an old building and 
small chapel, today the island is uninhabited 
and used only as a grazing site for livestock. 
With an area of 1200 acres, the island belongs 
to the Natura 2000 network, meaning that it is 
a “protected natural habitat” and “controlled 
hunting region.”

Petrokaravo (meaning stone ship), or Avgo, 
is made up of three small islets that from afar 
resemble a ship, hence its name. According to 
legend, it was a pirate ship that was planning to 
attack the Monastery of Faneromeni. But the 
Holy Mother performed her miracle and turned 
the pirate ship to stone, saving the Monastery 
and all the Christians within. 

Nisakouli is a small island of no particular in-
terest.

Vasilitsi and the olive

Olive production in Vasilitsi plays a major 
role in the economic and social develop-

ment of the area.

After their collection, the olives are transported 
to the olive press to bring forth the final product 
which is nothing less than the famous olive oil 
made from the Koroneiki olive variety.

Although in the past there were about four or 
five olive presses in operation, and those horse 
driven, today only one of them has remained. 
However, because of modern technology that 
was introduced in 1950, it is enough to cover the 
production needs of the entire area.

110
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Λίγα ιστορικά στοιχεία...

Στα σημερινά Χαλάσματα τοποθε-
τείται κατά μία άποψη παλαιότε-

ρα το Βασιλίτσι. Ήταν μία περιοχή, 
ορατή από τη θάλασσα και για αυτό 
καταστράφηκε από τους πειρατές. 
Εκεί βρίσκεται σήμερα το μικρό εκ-
κλησάκι του Αγίου Νικολάου.

Κατά άλλους το Βασιλίτσι ήταν το-
ποθετημένο ανάμεσα στον Κούκουρα 
και στη Φανερωμένη. Οι επιδρομές 
των πειρατών ήταν και πάλι ο λόγος 
που φημολογείται ότι οι κάτοικοι 
αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στα 
ενδότερα.

Σύμφωνα με άλλη άποψη στην περι-
οχή διέμεναν από τους αρχαιοτάτους 
χρόνους κάτοικοι της αρχαίας Ασίνης 
που έφτασαν εδώ μετά την καταστρο-
φή της πόλης τους  από τους Αργεί-
ους τον 8ο π.Χ. αιώνα.

Το Βασιλίτσι αποτελεί τόπο καταγω-
γής σημαντικών προσωπικοτήτων 
όπως του αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου

Παπασαραντόπουλου 109, του πρώ-
του ορθόδοξου ιεραπόστολου των 
νεοτέρων χρόνων που έδρασε στην 
Κεντρική Αφρική, του νομικού Γεώρ-
γιου Μπίζου, συνηγόρου του Νέλσον 
Μαντέλα, ενάντια στο ρατσιστικό 
καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότια 
Αφρική και του Βασίλειου Μάραντου, 
αντιστράτηγου με πλούσια αντιστα-
σιακή δράση κατά την περίοδο της 
κατοχής.

Παλαιότατος οικισμός ήταν κι αυτός 
στη Σέλιτσα (σέλο σημαίνει χωριό).

Ο ναός του Αγίου Ιωάννου και τα 
ερείπια τόσο του βυζαντινού ναού της 
Θεοτόκου όσο και 15 αγροικιών υπο-
δεικνύουν την δραστηριότητα που 
υπήρχε εκεί.

Μάλιστα, στο ναό της Θεοτόκου η αρ-
χαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 
μαρμάρινη λεκάνη ενετικής τέχνης, 
τμήματα κεραμικών και τάφους με 
οστά ανδρών, γυναικών και παιδιών.
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A brief historical background...

Vasilitsi was believed to have 
been located where the vil-

lage of Chalasmata is found today. 
It was an area clearly visible from 
the sea making it an easy target for 
pirates. Today, the small church of 
Agios Nikolaos can be found there.

According to other accounts, Vasil-
itsi was located between Koukoura 
and Faneromeni. The pirate raids 
were again the reason why the in-
habitants of the village had to take 
to the hills.

Yet another rendition states that 
inhabitants from ancient Asini 
(who had come here after the de-
struction of their city by the people 
of Argos in the 8th century BCE) 
lived here during antiquity.

Vasilitsi is the birthplace of import-
ant personalities such as the Archi-
mandrite Chrysostomos Papasa-
rantopoulos 109, the first Orthodox

missionary of modern times who 
was active in Central Africa. George 
Bizos who was Nelson Mandela’s 
lawyer against the racist apartheid 
regime in South Africa, and Vasile-
ios Marantos, a lieutenant who was 
very active in the resistance during 
the German occupation, also hail 
from this area.

Another very old settlement is Se-
litsa.

The church of Agios Ioannis and 
the ruins of the Byzantine church 
of the Virgin Mary, as well as the 
presence of 15 farmhouses, indicate 
that there was a highly organized 
settlement in the area.

Indeed, at the church of the Virgin 
Mary, archaeologists have exca-
vated a marble basin of Venetian 
design, ceramic fragments and 
human bones of men, women and 
children.
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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στον 
«Ακρίτα» (τεύχη 11 & 12/1979) η ενδιαφέ-
ρουσα μελέτη του Γιάννη Μπίζου «Όλα 
τα λιτρουβιά λειτουργούσαν σε ευρύχωρα οικήματα. Μέσα εκεί 
υπήρχαν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, όπως η γυριά με 
τα λιθάρια, η μηχανή, ο εργάτης, η κασέλα, τα παχνιά, το καζάνι 
και ο λινός. Στη μια μεριά του λιτρουβιού υπήρχε η γυριά. Ήταν 
μια μεγάλη στρογγυλή πέτρινη πλάκα στηριγμένη σε ομοιόσχη-
μο χτίσμα πάνω στην οποία γύριζαν με τη δύναμη του αλόγου 
τα λιθάρια και μετέβαλαν τις ελιές σε χαμούρι… Η όλη κατασκευή 
στηριζόταν στους νόμους των μοχλών και η δύναμη του αλόγου 
αρκούσε για να γυρίζει τα τεράστια σε όγκο και βάρος λιθάρια 
πάνω στην πλάκα όπου τοποθετούσαν τις ελιές.

Στο άλλο μέρος του λιτρουβιού ήταν η μηχανή που την αποτελού-
σαν δύο μεγάλες πλάκες, η λεκάνη κάτω και η πλάντρα επάνω. 
Η λεκάνη ήταν ακίνητη, ενώ η πλάντρα ανεβοκατέβαινε σε έναν 
άξονα με στροφές το λεγόμενο αδράχτι. Στη λεκάνη στήνονταν 
με επιμέλεια από τον καραβοκύρη οι γεμάτες χαμούρι τσαντήλες 
και με την πλάντρα γινόταν η πίεση για να βγει το λάδι. Επειδή για 
την πίεση είχαν μόνο τη δύναμη των εργατών, είχε εφαρμοστεί κι 
εδώ σύστημα μοχλών που πολλαπλασίαζε τη δύναμή τους και 
τη μετέφερε στην πλάντρα. Μόνιμη εγκατάσταση στο σύστημα 
αυτό ήταν ο «εργάτης», ένα χοντρό όρθιο ξύλο με δύο οριζό-
ντιους άξονες για να το γυρίζουν, βάζοντας τους ώμους τους 
οι «λιτρουβάρηδες». Βασικό εξάρτημα της μηχανής ήταν και η 
μανιβέλα, την οποία τραβούσαν στα μπόσικα με τα χέρια και στη 
συνέχεια με τον εργάτη, στον οποίο δενόταν με καραβόσχοινο.

Από τη λεκάνη της μηχανής το λάδι και τα υγρά που έβγαιναν με 
την πίεση από το χαμούρι μεταφέρονταν με ειδικό σωλήνα στην 
κασέλα, η οποία χωρισμένη σε δύο μέρη για να διευκολύνεται ο 
χωρισμός του λαδιού από το λιόσμο. Το λάδι μαζευόταν από τον 
καραβοκύρη και με τα ασκιά με-ταφερόταν στο σπίτι κάθε παρα-
γωγού, ενώ ο λιόσμος διοχετευόταν στο λινό, όπου γινόταν το 
τελικό καθάρισμα και το ακάθαρτο λάδι που μαζευόταν από εκεί 
το χρησιμοποιούσαν για σαπούνι.

Γύρω-γύρω μέσα στο λιτρουβιό, εκτός από την πλευρά που 
ήταν η μηχανή, υπήρχαν τα παχνιά. Ήταν μικροί αποθηκευτικοί 
χώροι με πλήθινα ή καλαμένια χωρίσματα, όπου οι παραγωγοί 
συγκέντρωναν τις ελιές από τα χτήματά τους μέχρι να τις κάμουν 
(σημ. αλέσουν).

Τέλος σε μια γωνιά του λιτρουβιού υπήρχε το καζάνι με το βρα-
στό νερό για το θέρμισμα. Το καζάνι με την πλούσια φωτιά του 
ήταν μια συμπαθής γωνιά του λιτρουβιού τόσο για το προσω-
πικό του όσο και για τους επισκέπτες, ιδιαίτερα τις ημέρες  που 
έκανε παγωνιά».

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ
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Άγιος Γεώργιος και ο Πύργος Κουλέ

Ο Άγιος Γεώργιος αποτελεί παρα-
θαλάσσιο προορισμό που αξίζει 

να τον επισκεφθείτε. Η παραλία με 
την ψιλή άμμο κι ο Κουλέ, ο μισοερει-
πωμένος πύργος που χτίστηκε προ-
κειμένου να ελέγχεται ευκολότερα η 
θάλασσα από τους πειρατές και τους 
κουρσάρους συνιστούν δύο μαγευτι-
κούς προορισμούς. Οι κάτοικοι του 
Άγιου Γεωργίου απασχολούνται κυρί-
ως με τον τουρισμό και παραδοσιακές 
αγροτικές καλλιέργειες.

Agios Georgios and the Koule

Agios Georgios is a coastal desti-
nation that is well worth a visit. 

The beach with its fine sand and the 
half-ruined tower of Koules, which 
was built to keep a look out for pi-
rates and privateers, are two magnif-
icent sites to visit. The residents of 
Agios Georgios are mainly occupied 
in tourism and traditional agricul-
ture.

Άλλοι οικισμοί

Ο Κούκουρας και οι Λακούλες 
αποτελούν νεοσύστατους οικι-

σμούς κυρίως εξοχικών και τουριστι-
κών κατοικιών. Κύρια απασχόληση 
των κατοίκων είναι ο τουρισμός, ενώ 
ακολουθεί η αγροτική καλλιέργεια. Η 
παραλία του Κούκουρα είναι γνωστή 
στην περιοχή και φιλοξενεί πλήθος 
επισκεπτών.

Τα Λιβαδάκια είναι επίσης ένας μι-
κρός οικισμός με λιγοστούς κατοί-
κους ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην 
παραλία Κρυονερίου.

Η Φανερωμένη είναι ένα όμορφο πα-
ραθαλάσσιο χωριό με την ομώνυμη 
παραλία του που είναι ιδιαίτερα δη-
μοφιλής συγκεντρώνοντας πλήθος 
ντόπιων κι επισκεπτών τους καλοκαι-
ρινούς μήνες.

Other settlements

Koukouras and Lakoules are two 
relatively new settlements made 

up mainly of cottages and holiday 
homes. The residents engage them-
selves with tourism and agriculture. 
The beach of Koukoura is well known 
in the area and attracts many visitors.

Livadakia is another small village 
with few residents located very near 
the beach of Kryoneri.

Faneromeni is a beautiful coastal 
village. Its beach is particularly pop-
ular among both visitors and locals 
during the summer months.
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Περιηγηθείτε στα όμορφα 
Βουνάρια

Ξεχωριστό παράδειγμα της Κορώνης 
είναι τα Βουνάρια 111. Εκεί που κάπο-

τε βρίσκονταν οι αρχαίες Κολωνίδες, με 
ιδρυτή τον μυθικό Αθηναίο βασιλιά Κό-
λαινο, τώρα συναντά κανείς τον όμορ-
φο αυτό παραδοσιακό οικισμό. Ο Ιερός 
Ναός της Ευαγγελίστριας αποτελεί αξι-
οθέατο του οικισμού ενώ σημειώνεται 
ότι τα Βουνάρια ήταν επίσης τόπος κα-
ταγωγής του ποιητή Γιάννη Καμβύση. 

Το 1821, στον τόπο αυτό δόθηκε μία 
από τις πρώτες νίκες στον απελευθε-
ρωτικό αγώνα ανάμεσα σε Έλληνες 
και Οθωμανούς. 

Σήμερα οι κάτοικοι απασχολούνται 
κυρίως με τον τουρισμό και την γε-
ωργία ενώ περίφημοι είναι οι ντόπιοι 
τεχνίτες αγγειοπλαστικής.

Wandering through 
beautiful Vounaria

Vounaria 111 stands out as a very 
special example of the area of 

Koroni. Where once the ancient city 
of Kolonides stood, founded by the 
mythical Athenian King Kolainos, 
one now finds this charming tradi-
tional village. The church of the An-
nunciation is surely worth visiting, 
while the famous Greek poet, Gi-
annis Kamvysis hails from Vounaria.

One of the first victories of the Greek 
Revolution in 1821 took place here be-
tween the Greeks and the Ottomans.

Today the villagers’ main occupation 
is tourism and agriculture, while the 
village is well known for its pottery 
craftsmen.

111
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Καπλάνι, τόπος του 
«ετήσιου ανταμώματος»

Με ονομασία που στα Τούρκικα 
σημαίνει τίγρης (δηλαδή πολε-

μικός, ανδρείος άνδρας) το Καπλάνι 
προσφέρει πανέμορφη θέα στον Λυ-
κόδημο και στην οροσειρά Ζαρναού-
ρα. Οι κάτοικοί του καλλιεργούν και 
παράγουν ελαιόλαδο και σταφίδες. 

Ο αιωνόβιος πλάτανος στην πλατεία 
καθιστά το μέρος ειδυλλιακό για σκιά 
και ξεκούραση. Σημαντικά αξιοθέατα 
της περιοχής είναι το Παλιόκαστρο 
αλλά και οι μυκηναϊκοί θολωτοί τά-
φοι 112. Μάλιστα, η περιοχή θεωρείται 
πως είναι ο τόπος των πρώτων κτι-
σμάτων θολωτού τάφου που από εκεί 
εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Στις 19 και 20 Ιουλίου πραγματοποι-
είται πανηγύρι προς τιμήν του Προ-
φήτη Ηλία, με μουσική, φαγητό και 
ποτό. Παράλληλα, τον Αύγουστο 
λαμβάνει χώρα στην πλατεία του χω-
ριού το ετήσιο αντάμωμα-πανηγύρι 
που δεν πρέπει να χάσετε!

Λίγο πιο πέρα συναντά κανείς τα μι-
κρά χωριά Εξοχικό και Ζιζάνιο.

Kaplani

Kaplani, which means tiger (i.e 
in war, a brave man) in Turk-

ish, offers a breathtaking view 
of Lykodimo and the Zarnaoura 
mountain range. The villagers cul-
tivate and produce olive oil and 
raisins.

The centenarian plane tree in the town 
square makes this an idyllic place for 
shade and relaxation. Major attrac-
tions of the area are Paliokastro and 
the Mycenaean vaulted tombs 112. In-
deed, the area is considered to be the 
place where the first vaulted tombs 
were built and from there spread to 
the rest of Greece.

On July 19 and 20 a festival takes 
place in honor of the Prophet Elias, 
with music, food and drink. Mean-
while, in August, the village cele-
brates its annual festival which is not 
to be missed.

A little further off one comes upon 
the small villages of Exochiko and 
Zizanio.
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Σε απόσταση 7 χλμ από την Κορώ-
νη βρίσκονται οι Κόμποι. Μέσα 

σε ένα τοπίο κατάφυτο από ελαιώ-
νες τα «λιόφτα» των κατοίκων, ξε-
προβάλλουν τα σπιτάκια του χωριού 
που έχουν κατασκευαστεί από τους 
ντόπιους με χώμα και κεραμίδια, που 
έχουν ψήσει μόνοι τους. Οι Κομπιαδί-
τες ήταν και δεξιοτέχνες αγγειοπλά-
στες, φτιάχνοντας, μεταξύ άλλων πή-
λινα πιθάρια και πιάτα. Η προέλευση 
του ονόματος των Κόμπων πιθανό-
τατα συνδέεται με το γεγονός ότι οι 
κάτοικοι κατασκεύαζαν ανεμόσκαλες 
και σχοινιά με κόμπους για να επιτε-
θούν στο Τουρκοκρατούμενο κάστρο 
της Κορώνης.

Κοντά στο χωριό, βρίσκεται η εξωτική 
παραλία Περούλια 114, με χρυσή άμμο 
και σχετικά ρηχά καταγάλανα νερά. 
Στην παραλία λειτουργεί και beach 
bar ενώ η πρόσβαση είναι εφικτή από 
ένα «ασανσέρ» που ανεβάζει και κα-
τεβάζει του επισκέπτες! Για όσους 
επιθυμούν να διανυκτερεύσουν υπάρ-
χουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστι-
ατόρια για να περάσουν τις διακοπές 
τους.

Kompoi

The exotic beach of Perou-
lia 114, with its fine golden 
sand and relatively shallow 
clear blue waters, is located 
quite near the village. The 
beach is equipped with a 
bar and an elevator for easy 
access. For those who wish 
to spend a night or two in 
this charming village, there 
are comfortable rooms for 
rent and restaurants to 
make their stay even more 
enjoyable.

113Κόμποι

At a distance of 7km from Koroni 
is the village of Kompoi. Within 

a landscape of lush olive groves that 
the locals call “liofta” emerge the 
small homes that the villagers have 
built themselves with home-baked 
mud and tiles. The Kompiotes were 
skilled potters, making, among other 
things, earthenware jars and dishes. 
The origin of the name “Kompoi” is 
possible linked to the fact that the 
villagers used to make rope ladders 
that were used in the siege of the 
Turkish occupied castle of Koroni.



185Δήμος Πύλου - Νέστορος | Municipality of Pylos - Nestor

Υάμεια - τόπος των 
απόγονων των Αρκάδων

Η Υάμεια κατοικείται από 115 άτο-
μα, που ασχολούνται τόσο με την 

καλλιέργεια ελιάς και σταφίδας 113 όσο 
και με την κτηνοτροφία. Ήταν και αυ-
τοί απόγονοι των Αρκάδων. Το όνομά 
της είναι αρχαίο.

Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν μυκηναϊ-
κοί τάφοι και άλλα ευρήματα στη Βίγ-
γα, που θα ρίξουν φως στο παρελθόν 
της αρχαίας Υάμειας. 

Το χωριό γιορτάζει τους Αγίους Κων-
σταντίνο και Ελένη στις 21 Μαΐου ορ-
γανώνοντας τοπικό πανηγύρι.

Yameia - land of the Arcadian 
descendents

Yameia has a population of 115 
people who work mainly in ag-

riculture, particularly in the cultiva-
tion of olives, raisins 113 and livestock 
rearing. The residents are all mainly 
descendants of the Arcadians. The 
village has an ancient name. Myce-
naean tombs recently discovered in 
the area as well as other artifacts in 
Vinga are expected to shed light on 
Yameia’s ancient past.

The village celebrates Agios Kon-
stantinos and Agia Eleni on the 21st 
of May and organizes a local festival 
in their honor.
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Διαδρομές στη Φαλάνθη

Η Τοπική Κοινότητα της Φαλάνθης 
έχει δύο οικισμούς, το Χωματερό 

και το Μυστράκι. Στο χείμαρρο της 
Φαλάνθης βρίσκεται ο μικρός ναός 
της Αγίας Πελαγίας. Οι κάτοικοι είναι 
Αρκάδες οι οποίοι απασχολούνταν 
κυρίως με την καλλιέργεια της γης για 
την παραγωγή ελιών και σταφίδας.

Το Μυστράκι είναι ένας πετρόχτιστος 
οικισμός με παλιά σπίτια που χρονο-
λογούνται τουλάχιστον έναν αιώνα 
πριν. Το 2000 ανακηρύχθηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού παραδοσιακός 
οικισμός ιστορικού ενδιαφέροντος. 
Η ονομασία του είναι βυζαντινής 
προέλευσης και σημαίνει «Μικρός 
Μυστράς». Λόγω της θέσης του απο-
τελούσε παρατηρητήριο του κόλπου 
ενώ ο αδερφός του βυζαντινού αυτο-
κράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολό-
γου, Θωμάς, έμεινε στο Μυστράκι μέ-
χρι την πτώση το 1453. Το μοναστήρι 
της Παναγίας Γραβιτσιανής, του 11ου-
12ου αιώνα, αν και χωρίς καλόγερους 
πλέον, αξίζει να το επισκεφθείτε.

Mόλις 3χλμ από την Κορώνη, βρίσκε-
ται το Χωματερό. Μετά την Επανά-
σταση του 1821 εγκαταστάθηκαν στο 
χωριό Αρκάδες και συγκεκριμένα με 
προέλευση από την Αλωνίσταινα. Έξω 
από το χωριό βρίσκεται η Ιερά Μονή 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγία 
Γριβιτιανή-Άγιοι Θεόδωροι. Λέγεται 
ότι μία Ελληνίδα που παντρεύτηκε 
έναν Τούρκο ζήτησε να χτιστεί αυτή 
η εκκλησία ώστε να εξιλεωθεί για την 
πράξη αυτή – όπως κι έγινε. Η εκκλη-
σία του χωριού, ο Άγιος Διονύσιος, 
ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του τότε 
δημάρχου που συνέβαλε καθοριστικά 
στην ανέγερσή του. Στην περιοχή το 
1916 λειτουργούσε Λιγνιτωρυχείο.

The Falanthi routes

The local community of Falan-
thi has two settlements, that of 

Chomatero and Mystraki. The small 
church of Agia Pelagia is located 
next to the stream of Falanthi. The 
residents here are Arcadians who are 
mainly farmers and olive and raisin 
producers.

Mystraki is a stone village with 
old houses dating back to at least 
a century ago. In the year 2000 it 
was declared a traditional village 
of historic interest by the Min-
istry of Culture. The name is of 
Byzantine origin and means “Lit-
tle Mystras.” Due its location it 
was used as a lookout station of 
the bay while Thomas Paleologos, 
brother of the last Byzantine Em-
peror Konstantinos Palaiologos, 
lived in Mystraki until the fall of 
Constantinople in 1453. The mon-
astery of Panagia Gravitsiani from 
the 11th-12th century, although 
void of monks, is worth a visit.

Just 3km from Koroni is the village 
of Chomatero. After the Greek 
Revolution of 1821, Arcadians 
came to settle in the village, and 
specifically those from the village 
of Alonistaina. Outside the village 
is the Monastery of the Dormi-
tion of the Virgin Mary Grivitiani 
– Agioi Theodori. It is said that a 
Greek woman who married a Turk 
asked to build this church to atone 
for the act of marrying an infidel. 
The village church, Agios Diony-
sios, was named in honor of the 
then mayor that contributed deci-
sively to its construction. A lignite 
mine operated in the area in 1916.
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Το γραφικό κεφαλοχώρι 
Χαρακοπιό

Πέντε χιλιόμετρα απέχει από την 
Κορώνη το γραφικό κεφαλοχώρι 

Χαροκοπιό. Μαζί με τους οικισμούς 
που περιλαμβάνει, έχει περίπου 900 
κατοίκους.

Το όνομα προήλθε είτε από τα γλέντια 
των εμπόρων που έφταναν στην Κο-
ρώνη, είτε από τα πήλινα κεραμικά με 
αυλακώματα.

Έως και τη δεκαετία του 1960 οι κά-
τοικοι ήταν γνωστοί για την κατα-
σκευή πήλινων πιθαριών, τις «τζά-
ρες». Τα ευρήματα δηλώνουν πως το 
χωριό είχε ζωή σε όλα τα στάδια της 
ιστορίας.

Η παραλία Γαργαρού είναι μία μικρή 
και ήρεμη παραλία με αμμουδιά και 
πεντακάθαρα γάργαρα νερά. Στην δι-
αδρομή του στην περιοχή, ο ταξιδιώ-
της θα συναντήσει και τους μικρούς 
όμορφους οικισμούς της Αγίας Τρι-
άδας, του Αγίου Ισιδώρου, του Αγίου 
Ιωάννη, τα Κοτρωνάκια, τη Μυρτιά 
και την Ποταμιά.

The picturesque town of 
Charokopio

The very picturesque town of 
Charokopio is only 5 km away 

from Koroni. Together with all its 
surrounding settlements it has a 
population of about 900 inhabitants.

Its name derived either from the fes-
tivities the merchants participated in 
upon arriving in Koroni or from the 
engraved clay and ceramics manu-
factured in area.

Up until the 1960s, the residents were 
well known for their craftsmanship in 
making earthenware jars they called 
“tzares.” Findings show that the vil-
lage had an active life throughout all 
the stages of its history.

The beach of Gargarou is a small 
and peaceful sandy beach with crys-
tal clear waters. On the way to the 
region, the traveler will encounter 
the small beautiful villages of Agia 
Triada, Agios Isidoros, Agios Ioan-
nis, Kotronakia, Myrtia and Pota-
mia.
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Το μεγαλοχώρι της 
Χρυσοκελλαριάς

Τόπος με πλούσιο ιστορικό ενδια-
φέρον αλλά και παραλίες που ξε-

χωρίζουν. Το χωριό 115 χτίστηκε το 750 
μ.Χ. ενώ μέχρι το 1927 ονομαζόταν 
Σαρατσά. Στο μεγαλοχώρι θα βρει 
κανείς τη Μονή Χρυσοκελλαριάς 116, 
του 17ου αιώνα. Είναι εκκλησία βασι-
λική και τιμά την Κοίμηση της Υπερα-
γίας Θεοτόκου. Οι παραλίες που ξε-
χωρίζουν είναι το Τσαπί, το μικρό και 
μεγάλο Μαράθι και η Γλυφάδα. Κο-
ντά βρίσκεται και ο μικρός οικισμός 
των Αγίων Αναργύρων.

The “big” village of 
Chrysokellaria

A place of rich historical interest 
and beaches that stand out for 

their natural beauty. The village 115 
was built in 750 CE and was called 
Saratsa until 1927. Among the sites 
of interest is the 17th century Mon-
astery of Chrysokellaria 116. It is a ba-
silica that honors the Assumption of 
the Blessed Virgin. The most popular 
beaches are Tsapi, small and large 
Marathi, and Glyfada. The small set-
tlement of Agioi Anargyroi is also lo-
cated nearby.
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Δημοτική Ενότητα 
Μεθώνης

Municipal Unit of 
Methoni
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Η επιβλητική Μεθώνη

Ξακουστή σε όλη τη Μεσόγειο για 
την επιβλητική καστροπολιτεία 

της, με έκταση περίπου 93 στρεμμά-
των, η Μεθώνη τοποθετείται γεωγρα-
φικά στο νοτιότατο άκρο της δυτικής 
Πελοποννήσου. Η Μοθώνη, όπως 
αναφέρει ο Παυσανίας, ονομάστηκε 
έτσι σύμφωνα με μία άποψη από την 
κόρη του Οινέα. Άλλοι υποστηρίζουν 
ότι έλαβε το όνομά της από το μικρό 
νησί της που λεγόταν Λοθών λίθος. 

Ταυτισμένη με την ομηρική «αμπελό-
εσσα Πήδασο», η περιοχή ήταν οχυ-
ρωμένη από την αρχαιότητα κι απέ-
κτησε ακόμη πιο ισχυρές αμυντικές 
εγκαταστάσεις 117 κατά τον 4ο αιώνα 
π.Χ., τις οποίες διατήρησε μέχρι τη 
Ρωμαϊκή εποχή. Τα χρόνια της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας, η πόλη ήταν 
από τις πιο σημαντικές της Πελο-
ποννήσου, ενώ κατά την Ενετοκρατία 
μετεξελίχθηκε σε βασικό διαμετακο-
μιστικό κέντρο.
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Majestic Methoni

Renowned throughout the Medi-
terranean for its imposing castle 

city (built by the Venetians in the 13th 
centrury CE) with an area of about 93 
acres, Methoni is geographically sit-
uated at the southernmost tip of the 
western Peloponnese. Methoni, as 
mentioned by Pausanias, was named 
according to one interpretation, af-
ter the daughter of Oineas. Others 
believe that it took its name from a 
small island which was called Lothon 
Lithos (which means stone in Greek).

Identified with the Homeric “Am-
peloessa Pedasus” (Pedasus city of 
vine leaves in English), the city had 
fortifications since antiquity and ac-
quired even more powerful defensive 
structures 117 during the 4th century 
BCE, which remained intact until the 
Roman era. During the years of the 
Byzantine Empire, the city was one 
of the most important in the Pelo-
ponnese, and during Venetian rule it 
was a key transit center.
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Η Μεθώνη της ελιάς

Η ανάπτυξη της ελαιοκομίας 118 
στην Μεθώνη ευνοήθηκε ιδιαί-

τερα από τις αγροτικές πολιτικές που 
άσκησαν οι Βενετοί. Η αύξηση της 
ζήτησης του ελαιολάδου, εξαιτίας της 
ανάπτυξης των θαλασσοκρατοριών 
της Ιταλίας είχε ως αποτέλεσμα την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ελαιοκο-
μίας στη Μεσσηνία. Ως εκ τούτου η 
Μεθώνη εδραιώθηκε ως ένα από τα 
κυριότερα εμπορικά και εξαγωγικά 
κέντρα της Πελοποννήσου. Το 1500 
οι Τούρκοι την κατέλαβαν κι εκτέλε-
σαν τους κατοίκους στο Μπούρτζι, το 
μικρό οχυρωμένο νησί που υποδέχε-
ται από θαλάσσης τους επισκέπτες. 
Οι νέοι κάτοικοι εκείνη την περίοδο 
προήλθαν από όλη την Πελοπόννησο 
και παρότι φύσηξε άνεμος ανανέω-
σης του πληθυσμού, η πόλη γνώρισε 
την παρακμή. Εν τούτοις, η Μεθώνη 
παρέμεινε ένα από τα αποκλειστικά 
κέντρα εμπορίας και εξαγωγής ελαι-
ολάδου. Μάλιστα, η παύση του βενε-
τικού μονοπωλίου συνέβαλε ώστε η 
εμπορία του προϊόντος να αποδοθεί 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως 
η Αγγλία και η Γαλλία.

Το 1686 ο Μοροζίνι κατέλαβε τη 
Μεθώνη με αποτέλεσμα η πόλη να 
ανακάμψει προσωρινά, μέχρι το 1715 
οπότε επανήλθαν οι Τούρκοι και πα-
ρήκμασε και πάλι. 

Εκείνη την εποχή η ελαιοκομία είχε 
ήδη βασιστεί στη μονοκαλλιέργεια 
και η εμπορία του ελαιολάδου πέ-
ρασε εκ νέου σε Αγγλία και Γαλλία. 
Άλλωστε, στα μέσα του 18ου αιώνα 
εμπορικοί οίκοι που εμπορεύονταν το 
προϊόν εγκαταστάθηκαν στην περιο-
χή με την πλειονότητά τους να είναι 
γαλλικής προέλευσης. Σημειώνεται 
δε ότι λόγω της ανάπτυξης της υφα-
ντουργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο η 
παραγωγή σαπουνιού ήταν αυξημένη 
κι ως εκ τούτου η ζήτηση σε ελαι-
όλαδο παρουσίασε επίσης 
άνοδο (σ.σ. το σαπούνι εί-
ναι παράγωγο του ελαι-
ολάδου).  Μεθώνη: 

ιστορικό κέντρο 
εμπορίου 

ελαιολάδου.
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Methoni of the olive

The development of olive culti-
vation 118 in Methoni benefited 

greatly from the agricultural policies 
established by the Venetians. The in-
crease in the demand for olive oil, due 
to the growing power of Italian sea 
domination further enhanced olive 
production in Messinia. As a result, 
Methoni established itself as one of 
the major commercial and export 
centers of the Peloponnese. In 1500 
Methoni was conquered by the Turks 
and they executed all the inhabitants 

at Bourtzi, the small forti-
fied island that welcomes 

visitors coming from 
the sea. The new res-
idents that settled in 
the area came from 
all over the Pelopon-
nese, but though a 

wind of renewal blew 
through the population, 

the city met with decline. 
Methoni did however remain 

one of the sole commercial and 
export centers of olive oil. In fact, 
the end of the Venetian monopoly

contributed to exports to other Euro-
pean countries such as England and 
France. In 1686, General Morosini 
occupied Methoni and the city recov-
ered temporarily, until 1715, when the 
Turks returned and sent the city back 
into a period of decline.

During that time olive cultiva-
tion had already been based on the 
monoculture, and the export of olive 
oil crossed back into England and 
France. Furthermore, in the middle 
of the 18th century merchant houses 
which marketed the product settled 
in the area, the majority of them be-
ing of French origin. It is also noted 
that due to the increase of the textile 
industry on a European level, the 
production of soap also increased, 
therefore further increasing the de-
mand of olive oil (soap is a product 
of olive oil).

Methoni: 
historical 

commercial 
center of 
olive  oil.

 Μεθώνη: 
ιστορικό κέντρο 

εμπορίου 
ελαιολάδου.
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Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης το κάστρο της 

Μεθώνης 119 - 120 - 121 - 122  δεν ανακτήθη-
κε από τους Έλληνες, καθώς ο οχυ-
ρωμένος οθωμανικός πληθυσμός 
προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Το 
1825 ο Ιμπραήμ εγκαταστάθηκε στο 
κάστρο, το οποίο μετατράπηκε σε 
ορμητήριο των Αιγυπτίων κατά τη 
διάρκεια της εκστρατείας τους στην 
Πελοπόννησο.

Χρονολογία σταθμό αποτελεί το 
1828, όταν οι δυνάμεις του Μεζόν 
απελευθέρωσαν τους κατοίκους 
από τον τουρκικό ζυγό.

Πλούσιος τόπος σε αρχαία, βυζαντινά, 
βενετσιάνικα και τούρκικα μνημεία,

During the Greek Revolution, 
the castle of Methoni 119 - 120 

- 121 - 122 was not recovered by the 
Greeks, as the fortified Ottoman 
population put up a fierce resis-
tance. In 1825, Ibrahim himself 
settled in the castle, which was 
converted into a base for the 
Egyptian army during their cam-
paign in the Peloponnese.

A milestone year in the history of 
Methoni was 1828 when the forc-
es of Nicolas Joseph Maison lib-
erated the inhabitants from the 
Turkish yoke.

An area rich in antiquities, Byzantine, 
Venetian and Turkish landmarks,
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η Μεθώνη διατηρεί την παραδοσια-
κή αρχιτεκτονική της με τα ιδιαίτε-
ρα αρχοντικά της, ενώ καλύπτει τις 
απαιτήσεις του εκάστοτε επισκέπτη 
με τα ταβερνάκια, τα εστιατόρια, 
τους ξενώνες και τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια που διαθέτει.

Η δημοφιλής παραλία της συνδυά-
ζει το πράσινο με το γαλάζιο και με 
θέα το κάστρο 123. Μέσα στο πέλα-
γος, διακρίνει ο ταξιδιώτης το νη-
σιωτικό σύμπλεγμα των Μεσσηνια-
κών Οινουσσών.

Μοναδική ιστορία, ξεχωριστά 
αξιοθέατα

Η ιστορική σημασία της περιοχής 
διακρίνεται από ένα πλήθος αξιο-

θέατων. Βόρεια της πόλης, στην πλα-
γιά του βουνού του Αγίου Νικολάου 
βρίσκονται οι κατακόμβες του Αγίου 
Ονουφρίου, το παλαιότερο χριστιανι-
κό νεκροταφείο της Πελοποννήσου, 
το οποίο ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα. Οι 
κατακόμβες που είναι λαξευμένες στο 
βράχο κι αποτελούνται από έξι θαλά-
μους, περικλείουν αρκοσόλια (σκαμ-
μένες αψίδες πάνω στους τοίχους) και 
λακκοειδείς τάφους σκαμμένους στο 
έδαφος. Στα ύστερα βυζαντινά χρόνια 
ήταν ασκητήριο και διακοσμήθηκε με 
νέες τοιχογραφίες.

Ανατολικά του κοιμητηρίου, ο πετρόκτι-
στος Βυζαντινός Ναός του Αγίου Βασι-
λείου (10ος-11ος αιώνας) περιμένει τους 
επισκέπτες. Θεωρείται από τα πιο σημα-
ντικά μνημεία της βυζαντινής περιόδου 
στην περιοχή, καθώς πρόκειται για σταυ-
ροειδή εγγεγραμμένο ναό που ανήκει 
στο λεγόμενο μεταβατικό τύπο, δηλαδή 
το συνδυασμό του ελεύθερου σταυρού 
με την τρίκλιτη τρουλαία βασιλική. 
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Methoni maintains its traditional 
architecture which his visible in 
its unique mansions while meet-
ing the needs of every visitor by 
offering a wide choice of restau-
rants, taverns, inns and rooms for 
rent.

Its popular beach stretches all the 
way from the Venetian castle to a 
sandy tip on the other side of the 
bay 123. Looking across the sea, 
the traveler distinguishes the Oi-
nousses island network.

Unique history, distinct 
landmarks

The historical importance of 
the area is distinguished by a 

wealth of attractions. North of the 
city, along the slope of Mount Agios 
Nikolaos, are the catacombs of 
Agios Onoufrios, known as the old-
est Christian cemetery of the Pelo-
ponnese, dated from the 4th centu-
ry CE. The catacombs, which are 
carved into the rock, consist of six 
chambers enclosed by arcosoliums 
(arched recesses used as a place of 
entombment) and pit graves dug 
into the ground. In the later Byzan-
tine years they were used as a her-
mitage and decorated with frescoes.

East of the cemetery, the stone built 
Byzantine church of Agios Vasile-
ios (10th to 11th century CE) stands 
to greet visitors. It is considered 
one of the most important Byzan-
tine monuments in the area, as it 
is a cruciform temple belonging to 
the so-called transitional type (the 
combination of the free cross with 
the aisled domed basilica).

123
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Στο εσωτερικό του έχουν βρεθεί ίχνη τοιχογραφιών εκ των οποίων με δυσκολία 
διακρίνονται ο Άγιος Ευστάθιος και η Αγία Ειρήνη. Ξεχωρίζει επίσης για την 
οδοντωτή διακοσμητική ταινία στις κόγχες του ιερού, τα μικρά και ορθογώνια 
παράθυρα και τον υψηλό και κυλινδρικό τρούλο.

Εντυπωσιακά είναι επίσης τα ερείπια του ναού του Αγιολέου, 
όπως τον ονομάζουν οι κάτοικοι, κι εντοπίζονται στη θέση Πα-
λιομοθώνη. Πρόκειται για τα απομεινάρια του ναού του Αγίου 
Λέοντος, που βρίσκονται μέσα σε ελαιώνες. Είναι ουσιαστικά 
το καθολικό της κιστερκιανής μονής της Santa Maria de Berge 
που καταστράφηκε από τους Έλληνες το 1267 κι άνηκε στον 
τύπο της τρίκλιτης βασιλικής. Ως μοναδικό δείγμα γοτθικής 
αρχιτεκτονικής στο Μεσσηνιακό χώρο παρουσιάζει στοιχεία 
ναών της Δύσης κατά το 13ο αιώνα: οι αντηρίδες στις τέσσε-
ρις πλευρές του, οι προέχουσες κόγχες του ιερού, οι δύο διπλές 
βάσεις κιόνων πάνω σε ψηλά βάθρα σε επαφή εσωτερικά με 
το δυτικό τοίχο, η ύπαρξη πυλώνα στην κεντρική πύλη εισόδου 
στη δυτική πλευρά κ.ά. Κατά τον 15ο αιώνα στα ερείπια του 
ναού κατασκευάστηκε ένας άλλος μικρότερος, σταυρεπίστε-
γος ναός. 

Ονομαστό είναι επίσης το τοξωτό γεφύρι της Μεθώνης που 
αποτελεί εξαιρετικό δείγμα τεχνικής κατασκευής γεφυριών.

Άλλα αξιοθέατα που προκαλούν το ενδιαφέρον είναι η Πλα-
τεία Συγγρού με το ενετικό φρέαρ 124 της περιόδου της 2ης Ενε-
τοκρατίας (1686-1715) (στην ίδια περιοχή υπάρχουν και άλλα 
ενετικά φρέατα 125 με αντίστοιχη ιστορική σημασία), το Σχολείο Συγγρού (το 
δημοτικό σχολείο, δωρεά του Ανδρέα Συγγρού προς την πόλη), το Καποδιστρια-
κό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο της Μεθώνης που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο 
μνημείο κ.ά.

Η Μεθώνη είναι τόπος που τηρεί ζωντανές τις παραδόσεις. Κάθε Αποκριά πραγ-
ματοποιείται παρέλαση αρμάτων με καρναβαλιστές, τα λεγόμενα «Προικιά της 
Νύφης» και «Του Κουτρούλη ο γάμος», ενώ το καλοκαίρι στην τάφρο του κάστρου 
της Μεθώνης φιλοξενούνται θεατρικές παραστάσεις κι άλλα δρώμενα τέχνης.
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The interior bears traces of hardly distinguishable frescoes of Agios Efsta-
thios and Agia Eirini. The church also stands out for it serrated decorative 
band on the niches of the wall, the small rectangular windows and the high 
cylindrical dome. 

Equally impressive are the ruins 
of the church of Agioleou, as the 
locals call it, located in the area 
of Paliomethoni (the old town). 
These are the remains of the 
church of Agios Leon, found in-
side the olive groves. It is essen-
tially a Catholic Cistercian mon-
astery of Santa Maria de Berge, 
(destroyed by the Greeks in 1267) 
and a unique example of Goth-
ic architecture in the Messinian 
landscape. Another, smaller, cross 
shaped church was built over the 
ruins of the previous church. 

Also famous is the arched bridge 
of Methoni which is an excellent 
engineering example of bridge 
construction.

Other attractions of particular in-
terest is Syngrou Square with the Venetian well 124 from the second period of the 
Venetian occupation (1686–1715) as well as other wells 125, the Syngros School 
(the primary school donated to the city by Greek banker Andreas Syngros) 
and the Kapodistrian School of Methoni, considered a landmark monument.

Methoni is a land that maintains its traditions. A large parade takes place 
every year at carnival with large floats and other folk traditions of the area. 
During the summer, theatrical plays and other artistic events take place in the 
moat of the castle.

125
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S A P I E N T Z A
126



Νησάκι Σαπιέντζα:
Ορμητήριο πειρατών και τόπος 
ιστορικών μαχών

Αντίκρυ από τις ακτές της Μεθώνης 
128 ξεπροβάλλει το νησάκι Σαπιέ-

ντζα 130. Νοτιοδυτικά της Σαπιέντζας 
βρίσκεται και το βαθύτερο σημείο της 
Μεσογείου, γνωστό κι ως τάφρος των 
Οινουσσών με βάθος 5.267 μ. Πρό-
κειται για το σημαντικότερο νησί του 
συμπλέγματος των Μεσσηνιακών Οι-
νουσσών. Αποτελεί βιότοπο έκτασης 
8.500 στρεμμάτων με πυκνή βλάστη-
ση κι πανέμορφους ορμίσκους 127. 
Τα καθάρια νερά και οι καταπράσινες 
πλαγιές χαρίζουν στιγμές χαλάρωσης, 
ευεξίας, αλλά και περιπέτειας 129.

Αγαπημένο αγκυροβόλιο των πλοίων 
που είχαν δοσοληψίες με τη Μεθώνη 
και κατ’ επέκταση την Κορώνη σε όλο 
το Μεσαίωνα, η Σαπιέντζα παρουσι-
άζει ιστορικό κι όχι μόνο ενδιαφέρον. 

Islet of Sapientza:
A pirate base and setting of 
historic battles

The islet of Sapientza 130 emerges 
across the shores of Methoni 128. 

To the southwest of the islet is the 
deepest point of the Mediterranean, 
known as the Oinousses trench, with 
a depth of 5267 meters. This little 
island is the most important of the 
Messinian Oinousses complex of is-
lands and constitutes an 8.500 acre 
wildlife habitat with dense vegeta-
tion and beautiful coves 127. The crys-
tal clear waters and green slopes offer 
moments of relaxation, wellness and 
adventure 129.

A favorite mooring spot for ships 
that had dealings with Methoni and 
Koroni throughout the middle Ages, 
Sapientza possess a rich historical 
but also cultural interest.

127
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Συγκεκριμένα, ο ταξιδιώτης περνώ-
ντας από το Λαιμό, που είναι το στενό-
τερο σημείο του νησιού, φθάνει στον 
όρμο του Πόρτο Λόγγο όπου έβρισκαν 
καταφύγιο πλοία και ναυτικοί. Εκεί 
βρίσκεται και η βραχονησίδα Μπόμπα 
όπου έχει την αφετηρία του το μονο-
πάτι που οδηγεί στον πέτρινο φάρο 126 
της Σαπιέντζας που κατασκευάστηκε 
από τους Άγγλους το 1885. 

Στα δυτικά της Σαπιέντζας βρίσκεται 
ο προστατευόμενος κολπίσκος του 
Μανέτα που ονομάστηκε έτσι από τον 
πειρατή, που τον χρησιμοποιούσε σαν 
ορμητήριο, ενώ ακολουθεί η τοπο-
θεσία “Καράβια” όπου το υποβρύχιο 
“Παπανικολής” του Ελληνικού πολε-
μικού στόλου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, έδωσε πολλές νικηφόρες 
μάχες κατά των Γερμανικών πλοίων.

Ο μόλος με το όνομα Μαγαζάκια, 
αποτελεί το ξεκίνημα της διαδρομής 
προς το διατηρητέο μνημείο της φύ-
σης, το Δάσος από Κουμαριές. Πα-
ράλληλα, στο κέντρο του νησιού έχει 
δημιουργηθεί ένα ιδιόμορφο πέτρωμα 
που σχηματίστηκε από τεράστιες πο-
σότητες γύρης: είναι η Σπαρτόλακκα,

Specifically, the traveler who passes 
through Laimos (meaning “neck” in 
Greek), which is the narrowest point 
of the island, reaches the bay of Por-
to Longo that served as a sanctuary 
for ships and sailors. There lies the 
islet of Bomba where the path to the 
stone lighthouse 126 of Sapientza, 
built by the English in 1885, begins. 
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ένα πορτοκαλοκίτρινο πλάτωμα με 
βάση το οποίο οι επιστήμονες μπο-
ρούν να λάβουν αξιόλογες πληροφο-
ρίες για την ηλικία του δάσους.

Ο επισκέπτης μπορεί να τελειώσει 
την περιοδεία του στο νησάκι χαλα-
ρώνοντας στην αμμουδιά της παρα-
λίας Άμμος.

On the west coast of Sapientza lies 
the protected Bay of Manetas that 
was named after the pirate who 
used the island as a base. An area 
known as Karavia is located nearby, 
at a spot where the submarine “Pa-
panikolis” of the Greek naval fleet 
used to sink German ships during 
the Second World War.

The Magazakia pier is 
the starting point for 
the beginning of the 
route toward the pre-
served natural land-
mark of the strawberry 
tree (Arbutus unedo) 
forest. Meanwhile, in 
the center of the is-
land, a peculiar rock 
formation created by 
massive pollen depos-
its called Spartolakka, 
helps scientists deci-
pher the exact age of 
the forest. Visitors can 
end their sojourn on 
the island by relaxing 
on the sands of Am-
mos beach.

129
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Ο ιστορικός οικισμός Γεφυρίου

Ο οικισμός Γεφυρίου ονομάστηκε έτσι λόγω του παλαιού τοξοειδούς γεφυ-
ριού του χωριού το οποίο καταστράφηκε το 1960. Πολύ κοντά βρίσκονται 

επίσης ένας αιωνόβιος πλάτανος και ένα πηγάδι από την εποχή της Ενετοκρα-
τίας από το οποίο υδρευόταν η περιοχή. Αναφορές για το Γεφύρι υπάρχουν στις 
απογραφές του 1689 (ως Gioffiri) και του 1700 (ως Giofiri), ενώ ο Πουκεβίλ 
αναφέρει τον οικισμό ως Giophyri. Μετά τον Επαναστατικό Αγώνα ο οικισμός 
διατηρήθηκε μέχρι το μεγάλο σεισμό του 1886, οπότε καταστράφηκε και οι 
κάτοικοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στη Μεθώνη.

Τα Κρητικά

Στους Κρητικούς που κατά την εποχή του Καποδίστρια εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή οφείλει το όνομά του ο ιστορικός αυτός οικισμός. Ήταν μόλις 

το 1836 οπότε είχε ιδρυθεί δήμος με την ονομασία Νέα Κρητικά, που ωστόσο 
καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στον Δήμο Μεθώνης μόλις 4 χρόνια αργότε-
ρα. Βρίσκονται ανατολικά της περιοχής Βαρκά, γύρω από το ύψωμα του ναού 
του προφήτη Ηλία. Η πορεία του ναού είναι περιπετειώδης μέσα στο χρόνο 
καθώς φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ιστορία του τόπου τον 20ό αιώνα. 
Για δεύτερη φορά ο ναός γνώρισε την καταστροφή από τους Γερμανούς. Το 
1946 οικοδομήθηκε και πάλι χάρη στις προσπάθειες του Ιερέα Βασιλείου Άλε-
ξοπούλου και των κατοίκων της περιοχής Γεωργίου Χούλια, Παν. Μιχελή και 
Παν. Κουρούπα που συνέβαλαν στην επιτυχία του σχετικού εράνου. Στην πε-
ριοχή σώζονται παράλληλα το μοναδικό αντιαρματικό κτίσμα των Ιταλών και 
ερείπια ιταλικών πολυβολείων. Στην περιήγησή του στην περιοχή ο επισκέπτης 
θα συναντήσει επίσης τους μικρούς οικισμούς της Κοκκινιάς και της Τάπιας.
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The historical settlement of Gefyri

The settlement of Gefyri (meaning bridge in Greek) was named after an 
old arch bridge that was destroyed in 1960. Located nearby are a perennial 

plane tree and a Venetian well from where the entire area drew its water sup-
ply. Gefyri is mentioned in the census of 1689 (as Gioffiri) and 1700 (as Gio-
firi), while Pouqueville mentions the settlement as Giophyri. After the Greek 
Revolution, the settlement maintained itself until the great earthquake of 
1886 destroyed it completely, forcing its residents to move to Methoni.

Kritika

This historic settlement owes its name to the Cretans who settled here 
during the time of Ioannis Kapodistrias, first Governor of the free Greek 

state. It was the year 1836 when the village was established with the name 
“Nea Kritika” but, four years later, it was repealed and integrated into the 
Municipality of Methoni.

The village is located east of the area of Varka, around the slope of the church 
of Prophitis Ilias. The legacy of this church through the ages is a turbulent 
one, and is directly connected to the area’s history during the 20th century. 
The church was destroyed for the second time by the Germans during WWII 
and, in 1946, was re-built thanks to the efforts of the priest Vasileios Alexo-
poulos and the residents of the area. 

While touring the area, visitors will also come across the small settlements of 
Kokkinia and Tapia.

130
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Ο Ευαγγελισμός και οι τοπικοί θρύλοι

Ανάμεσα στη Φοινικούντα και τη Μεθώνη ξεπροβάλλει ο ημιορεινός οικι-
σμός του Ευαγγελισμού 131. Παλαιότερα γνωστός ως Γριβιτσά (Griviza), ο 

Ευαγγελισμός με τους περίπου 250 κατοίκους έχει χρονική αφετηρία το 1830. 
Ήσυχο και μικρό χωριό, έχει συνδέσει το όνομά του με το θρύλο σύμφωνα με 
τον οποίο η Μονή της Παναγίας Γριβιτσιανής που βρίσκεται κοντά στην Κο-
ρώνη, έλαβε το όνομά της όταν μια Μαρία από τα Γριβιτσά ερωτεύτηκε και 
παντρεύτηκε έναν Τούρκο και για να εξιλεωθεί ζήτησε από το σύζυγό της να 
χτίσει το μοναστήρι και επειδή αυτή ήτανε από τα Γριβιτσά ονόμασαν την μονή 
Παναγία Γριβιτσιανή. Τα καλοκαίρια το χωριό σφύζει από κόσμο, καθώς η πλα-
τεία με το σιντριβάνι, την εκκλησία και το κεντρικό καφενείο αποτελεί σημείο 
κατατεθέν.

Evangelismos and its local legends

Between Foinikounta and Methoni emerges the semi-mountainous village 
of Evangelismos 131. Formerly known as Grivitsa, Evangelismos with its ap-

proximately 250 residents established itself in 1830. A quiet and small village, 
it has linked its name to a legend according to which the monastery of Panag-
ia Grivitsiani, located near Koroni, received its name when a certain Maria 
from Grivitsa fell in love and married a Turk, and later asked her husband to 
build the monastery so she could atone for her sin. Because this happened 
in Grivitsa, they named the monastery Panagia Grivitsiani. During the sum-
mer months, the village is bustling with people. The village square with its 
fountain, church and central café (kafeneio) is the main meeting point of the 
residents.
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Καμάρια

Με μόλις 109 κατοίκους τα 
Καμάρια είναι μικρό χωριό 

που προσελκύει ντόποιους κι επι-
σκέπτες λόγω της όμορφης παρα-
λίας που διαθέτει. Συγκεκριμένα, 
το Μαυροβούνι Φοινικούντας (ή 
Μακρυνάμμος ή και Καμάρια, από 
τον ομώνυμο οικισμό) είναι από τις 
δημοφιλέστερες παραλίες της πε-
ριοχής με αμμουδιά που εκτείνεται 
σε μήκος 2.500 μ. και βρίσκεται 
μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώ-
νης. Αν και δεν είναι οργανωμένη, 
η παραλία διαθέτει εστιατόρια 
και καφετέριες ενώ είναι ιδανική 
για παιχνίδια στην αμμουδιά της. 
Λόγω μάλιστα της ευνοϊκής θέσης 
της, προστατεύεται από τους ΒΔ 
ανέμους.

Άλλοι μικροί οικισμοί της περιοχής 
είναι τα Δεντρούλια, το Αμουλάκι, 
το Καβουριανό, τα Παλιάλωνα.

Kamaria

With just 109 inhabitants, Kamaria may be a small village but attracts 
many visitors and locals because of its stunning beach. Specifically, 

the beach of Mavrovouni (or Makrynammo or Kamaria, from its namesake 
settlement) is located 1km west of Foinikounta (between Foinikounta and 
Methoni) and is one of the most popular beaches with sand that stretch-
es for 2.5km. Although not organized, the beach has several restaurants 
and cafes and due to its favorable orientation, it offers protection from the 
northwestern winds.

Other small settlements of the area are Dentroulia, Amoulaki, Kavouriano 
and Palialona.



Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου Μεσσηνίας

Βαράκες: Με θέα τους ελαιώνες και το γαλάζιο της θάλασσας

Με μόλις 32 κατοίκους οι Βάρακες είναι ένας οικισμός χτισμένος σε λόφο με 
θέα που αντικρίζει τους ελαιώνες της Μεθώνης και τη θάλασσα. Σημείο 

κατατεθέν είναι η εκκλησία του Σωτήρα με το ξεχωριστό τέμπλο, ενώ το όνομα 
του χωριού έχει δοθεί στο πικάντικο και ελαφρά πικρό εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο που χαρακτηρίζεται από τη φρουτώδη γεύση του και διατίθεται σε 
περιορισμένη ποσότητα. Κοντά στους Βαράκες βρίσκεται και το Καινούργιο 
Χωριό με μόλις 22 κατοίκους.

Λαχανάδα, τόπος «Κρητικής καταγωγής»

Μόλις 2 χλμ. από την ακτή, η Λαχανάδα είναι χτισμένη σε πεδιάδα 132 πλη-
σίον της Φοινικούντας, κατοικείται από μόλις 163 κατοίκους 133 – ως επί 

το πλείστον κρητικής καταγωγής οι οποίοι σύμφωνα με ιστορικές πηγές εγκα-
ταστάθηκαν στην περιοχή το 1831. Διαθέτει ενοικιαζόμενα δωμάτια και ταβέρ-
νες για όσους ενδιαφέρονται να την επισκεφθούν ενώ ο επισκέπτης μπορεί να 
ξαποστάσει στην προαύλιο χώρο της κεντρικής εκκλησίας 134 της Λαχανάδας. 
Στην περιοχή λειτουργούσε ελαιοτριβείο από το 1890 ενώ από το 1983 τέθηκε 
σε λειτουργία μία σύγχρονη μονάδα 135 - 136 - 137.

Άλλα μικρά χωριουδάκια που θα συναντήσει ο ταξιδιώτης στην διαδρομή του 
είναι το Ασπροχόρτι και οι Νεραντζιές.
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Lachanada, a place with a “Cretan personality”

Just two kilometers from the beach, Lachanada is built on a plain 132 next to 
Foinikounta and is inhabited by only 163 residents 133 - 134 – most of Cretan 

descent who, according to historical sources, established themselves in the 
area in 1831. Rooms to rent and restaurants are available for those who want to 
spend a few days in the area. 

Other quaint villages for travelers to see along their journey are Asprochorti 
and Nerantzies.

Local Community of Kainourgio Chorio

Varakes: With a view of the olive groves and the deep blue sea

With as few as 32 inhabitants, Varakes is a settlement built on a hill fac-
ing the olive groves and sea of Methoni. Its trademark is the Church of 

the Savior with the unique iconostasis, while the village was named after its 
exceptional virgin olive oil characterized by its fruity, slightly bitter, taste and 
limited quantities.

132
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Λάμπες Φοινίκης: 
ονειρική παραλία

Πανέμορφη παραλία 
με άμμο και καθάρια 

νερά 140 - 141 - 142, εύκολα προ-
σβάσιμη με το αυτοκίνητο. 
Ενδείκνυται για οικογένειες 
με μικρά παιδιά καθότι εί-
ναι οργανωμένη με ξαπλώ-
στρες και ομπρέλες. Για τον 
νέο κόσμο υπάρχουν beach 
bars όπου οργανώνονται 
διάφορα events. Λέγεται 
ότι το όνομά της το έδω-
σαν Κρητικοί από την Λά-
μπη Ρεθύμνου. Βορειότερα 
βρίσκεται ο ναός της Αγίας 
Ζώνης 138 - 139 που γιορτάζει 
στις 31 Αυγούστου.

Lampes Foinikis: 
the beach of your 
dreams

A gorgeous beach with 
sand and clean waters 140 

- 141 - 142, with easy access by 
car. It is perfect for families 
with small children be-
cause it is organized with 
sun beds and parasols. For 
the younger crowd there 
are beach bars that host 
various events. The beach 
is said to have been named 
by the Cretans who set-
tled here from the village 
of Lampi in Rethymno. A 
little further north, lies the 
Church of Agia Zoni 138 - 139 
which is celebrated on the 
31st of August.
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Περιήγηση στην μαγευτική 
τοπική κοινότητα 
Φοινικούντος

Ο δημοφιλής Φοινικούς

Η γνωστή σε όλους Φοινικούντα 
επισήμως ονομάζεται «Φοινι-

κούς». Το θηλυκό γένος διατηρήθηκε 
ανεπίσημα λόγω του παλιού ονόμα-
τός της που ήταν «Ταβέρνα». Η λέξη 
Φοινικούς σημαίνει βαθυκόκκινος 
ενώ η λέξη Ταβέρνα είναι λατινική και 
σημαίνει ξύλινο τραπέζι. Πριν καν την 
ίδρυση του χωριού λειτουργούσε εκεί 
ένα οινοπωλείο-ταβέρνα. Η ταβέρνα 
αυτή είναι γνωστή στην παράδοση ως 
«Ταβέρνα του Μπαγάσα», ο οποίος 
ήταν ο πρώτος κάτοικος του χωριού 
που δημιουργήθηκε αργότερα. 

Την σημερινή ονομασία του το χωριό 
την πήρε το 1930. Ιδρύθηκε από Κρη-
τικούς πρόσφυγες το 1840 και άρχισε 
σιγά σιγά να εξαπλώνεται. Αποτελεί 
έναν γραφικό προορισμό, που προ-
τιμάται κάθε χρόνο από Έλληνες και 
ξένους για τις διακοπές τους. Θεω-
ρείται μεγάλο ψαροχώρι με 559 
κατοίκους και οι παραλίες της 
είναι όμορφες και καθαρές. 

Η Φοινικούντα σήμερα 143 - 144 - 

145 - 148 είναι ένας από τους πιο 
δημοφιλείς προορισμούς 
της Μεσσηνίας και λόγω 
της ανάπτυξής της κοντεύει 
να γίνει κωμόπολη. Ένας πα-
ράγοντας που τη βοήθησε στην 
ανάπτυξή της είναι οι πολύ όμορφες 
παραλίες που την περιβάλλουν 146.

Για τη διαμονή του μπορεί ο επισκέ-
πτης να διαλέξει ανάμεσα σε ενοικι-
αζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ και ξενο-
δοχεία. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν 
εστιατόρια, καφετέριες αλλά και

A tour of the enchanting 
local community of 
Foinikounta

The very popular Foinikous 

The official name of the well-
known to all Foinikounta is 

“Foinikous,” which means deep red. 
The village was also once called Tav-
erna because of an old tavern that 
was found there even before the vil-
lage had been established.

The village acquired its present name 
in 1930. It was established by Cretan 
refugees in 1840 and slowly began 
to spread. Foinikounta is a very pic-
turesque destination and favorite 
summer holiday resort, preferred by 
locals and tourists alike. It is consid-
ered a big fishing village with 559 res-
idents and its beaches are very clean 
and beautiful.

T o -
day, Foin-

ikounta 143 - 144 - 145 

- 148 is one Messinia’s 
most popular desti-

nation spots and is close 
to becoming a town because of 

its rapid growth. One factor that con-
tributed to this growth is the magnifi-
cent beaches that surround it 146.

The visitor will find many excellent 
accommodation options to choose

Δοκιμάστε 
χαρουπόμελο 

τοπικής 
παραγωγής από 
χαρουπιές που 
ευδοκιμούν στη 

Φοινικούντα!

Don’t miss the 
chance to try 

some carob hon-
ey made by the 

local producers in 
Foinikounta!
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μαγαζάκια με τουριστικά είδη και 
τοπικά προϊόντα. Η περιοχή επίσης 
έχει χαρουπιές από όπου παράγεται 
το χαρουπόμελο που είναι ιδιαίτερα 
ευεργετικό για την υγεία.

Όποιος επισκεφθεί τη Φοινικούντα 
μπορεί να οργανώσει εκδρομές αρχαι-
ολογικού ενδιαφέροντος στις τριγύρω 
περιοχές, αλλά και να επισκεφθεί κο-
ντινές παραλίες, όπως η Βοϊδοκοιλιά. 
Μπορεί επίσης να εξερευνήσει τα κο-
ντινά χωριουδάκια με ποδήλατο. Πα-
ράλληλα, ο κόλπος της Φοινικούντας 
ενδείκνυται για θαλάσσια σπορ, με 
κυρίαρχο το windsurfing 147 - 149.

from including rooms to rent, camp-
ing sites and hotels. A number of very 
good restaurants and cafés as well as 
small tourist shops can also be readi-
ly found in the area.

Tours of archaeological interest 
can be organized for those visit-
ing Foinikounta as well as visits to 
nearby beaches, like the famous 
beach of Voïdokoilia. The charming 
little villages that one meets along 
the way can be visited by bicycle. 
Meanwhile, the bay of Foinikounta 
is perfect for watersports, especially 
windsurfing 147 - 149.

147
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Το Νησάκι της Aγίας Μαρίνας Φοινικούντος

Βρίσκεται ανάμεσα στην Σαπιέντζα και τη Σχίζα και είναι ακατοίκητο. 
Στην κορυφή του ξεπροβάλλει το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας όπου 

κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου εορτάζει και συρρέει κόσμος δια θαλάσσης για 
να την επισκεφθούν. Για τους λάτρεις των καταδύσεων ο βυθός της είναι 
καταπληκτικός και οι ακτές της μαγευτικές.

Agia Marina

The little island of Agia Marina is located between Sapientza and Schiza 
and is uninhabited. The Church of Agia Marina stands at the top of a hill, 

and is celebrated every year on July 17, when people flock to the island by sea 
to participate in the festivities. This is also a perfect spot for diving enthusiasts 
because the area is well known for its incredible seabed and stunning shores.
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Βραβευμένη με γαλάζια 
σημαία

Η πιο δημοφιλής παραλία 
της περιοχής απέχει 500 

μέτρα από τη Φοινικούντα και 
ονομάζεται Ανεμόμυλος (ή 
Χαρουπιά ή Μακρύναμμος). 
Η παραλία του Ανεμόμυλου 
είναι βραβευμένη με γαλάζια 
σημαία. Είναι πανέμορφη, με 
λευκή άμμο και πεντακάθαρα 
νερά. Οι οικογένειες μπορούν 
να την επισκεφθούν ανεπιφύ-
λακτα καθώς βαθαίνει ομαλά 
και είναι ιδανική για τα παιδιά.

Στον Ανεμόμυλο μπορεί κα-
νείς να βρει ομπρέλες και 
ξαπλώστρες καθώς είναι ορ-
γανωμένη η παραλία, αλλά 
παράλληλα μπορεί να κά-
νει και θαλάσσια σπορ 150. 
Windsurfers συγκεντρώνο-
νται συχνά στην περιοχή. 

Για διαμονή μπορεί κανείς να 
επιλέξει ανάμεσα σε ενοικια-
ζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ, 
ενώ μπορεί να απολαύσει το 
φαγητό του στις ταβέρνες που 
βρίσκονται πάνω στο κύμα.

150
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The beach of Anemomylos – 
awarded with the Blue Flag

The most famous beach 
of the area is located 500 

meters from Foinikounta 
and is called Anemomylos 
(or Charoupia or Makrynam-
mos). The beach of Anemo-
mylos has been awarded with 
the Blue Flag. It is absolutely 
stunning, with white sand 
and crystal clear water. Fam-
ilies will especially enjoy how 
the water deepens gradually, 
making it ideal and safe for 
small children.

Visitors will find several ame-
nities, sun beds and parasols, 
and will enjoy water sports 150, 
especially windsurfing, since 
the beach is one of the most 
popular for lovers of the sport.

There are a number of rooms to 
rent and camping sites for those 
who want to stay longer, as well 
as seaside restaurants that serve 
delicious local dishes.
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Γριζόκαμπος: με παράδοση στην 
επεξεργασία της ελιάς

Ο Γκριζόκαμπος, ή αλλιώς Τσωνέι-
κα, είναι ένας μικρός οικισμός που 

βρίσκεται κοντά στη Φοινικούντα. Επι-
κρατέστερη εκδοχή για την προέλευση 
του ονόματος Γκριζόκαμπος είναι αυτή 
που υποστηρίζει πως η ονομασία είναι 
συνδυασμός της βυζαντινής λέξης Γρίζι 
και της λατινικής campus-i.Η δεύτερη 
ονομασία του οφείλεται στο ότι το επί-
θετο όλων των κατοίκων είναι Τσώνης.

Η ζωή του Γκριζόκαμπου ξεκίνησε 
λίγο πριν το 1821. Σύμφωνα με την 
παράδοση, ο Σταμάτης Τσώνης εγκα-
ταστάθηκε στην περιοχή και άρχισε η 
δημιουργία του οικισμού. Οι πρώτοι 
κάτοικοι ήταν κτηνοτρόφοι αλλά σιγά 
σιγά άρχισαν να ασχολούνται και με 
την γεωργία. Κύρια προϊόντα τους ήταν 
τα δημητριακά και τα όσπρια, οι στα-
φίδες και τα αμπέλια αλλά και όπως 
ήταν φυσικό, και οι ελιές 151. 

Η επεξεργασία της ελιάς γινόταν πα-
ραδοσιακά με τη σύνθλιψη σε πέτρα, 
με κινητήριο δύναμη αυτή του αλόγου 
αλλά και του ανθρώπου. Στην περιοχή 
λειτουργούσαν δύο Ελαιουργεία.

Σε αυτόν τον τόπο καλλιεργούνταν και 
λινάρι, κάτι που στην Ελλάδα γινόταν 
από αρχαιοτάτων χρόνων. Η καλλιέρ-
γειά του απαιτεί την ειδική σύσταση 
του εδάφους, και οι κάτοικοι εκμεταλ-
λευόμενοι το έδαφός τους επιδόθηκαν 
στην παραγωγή του. 

Ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί 
ένα παλιό πηγάδι, τη Βρυσούλα, που 
πολύ πιθανόν να ύδρευε το Μικρό 
Μοναστήρι της περιοχής, ερείπια του 
οποίου υπήρχαν μέχρι πριν κάποια 
χρόνια. Τέλος, κοντά στο πηγάδι θα 
βρει κανείς το ελαιοτριβείο και το μύλο 
της περιοχής.
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Grizokampos – tradition in the 
processing of olives

Grizokampos, otherwise known 
as Tsonéïka, is a small settle-

ment located near Foinikounta.

The most popular version as to the 
origin of the settlement’s name 
is the one which claims that it is 
a combination of the Byzantine 
words “Grizi” and the Latin word 
“campus.” The name Tsonéïka 
stems from the fact that the last 
name of all the residents in the vil-
lage is Tsonis.

Life in Grizokampos began a little 
before 1821. According to tradition, 
Stamatis Tsonis settled in the area 
and began creating the settlement.

The first residents were livestock 
breeders but slowly farmers began 
to come too. The main products 
produced in the area were cere-
als, legumes, raisins and vineyards 
and, of course, olives 151.

The olives were processed tradi-
tionally and crushed by a stone ol-
ive press driven by horse and man 
power. There were two olive press-
es that operated in the area.

Linseed or flax is also cultivated in 
the area since antiquity. Linseed 
cultivation requires a special type 
of soil composition, which the res-
idents here took advantage of.

Visitors can visit an old well, 
called Vrysoula, which most 
probably provided water to a 
small monastery, remains of 
which existed up until a few 
years ago. Finally, an olive press 
and a watermill are located close 
to the well.
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Ο γραφικός οικισμός της Λούτσας

Ο γραφικός οικισμός της Λούτσας και η παραλία της απέχουν μόλις 1,5 χι-
λιόμετρο από την Φοινικούντα. Η αμμώδης παραλία και ο βυθός με τα 

βότσαλα είναι ιδανική για μπάνιο, ενώ είναι τόσο καθαρή που έχει πάρει γα-
λάζια σημαία. Πολλοί ψαράδες, ντόπιοι και ξένοι, συγκεντρώνονται εκεί. Στην 
παραλία υπάρχει ένα μικρό κάμπινγκ καθώς και παραδοσιακές ψαροταβέρνες. 
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και γκαρσονιέρες προσφέρονται προς ενοικίαση. 

Ένα αξιοθέατο της περιοχής είναι το Μπούρτζι, ένας παραθαλάσσιος πύργος, μάλ-
λον Βενετικής προέλευσης. Δύσκολα, όμως, μπορεί να φτάσει κανείς εκεί, καθώς 
είναι χτισμένος σε δυσπρόσιτο σημείο. Δεν γνωρίζουμε, δυστυχώς, ακριβώς τη 
χρησιμότητά του. Σύμφωνα με την παράδοση, ωστόσο, ήταν φάρος που σήμαινε 
το λιμάνι της Λούτσας.  Μέρος της παλιάς Πόλης λέγεται πως βυθίστηκε μετά από 
μεγάλο σεισμό. Πολλοί την παρομοιάζουν εν μέρει με την Ατλαντίδα. Η περιοχή 
γιορτάζει στις 26 Ιουλίου για να τιμήσει την Αγία Παρασκευή. Υπάρχει ένας ναός 
αφιερωμένος σε αυτή. Από τη Λούτσα κατάγονταν πρόγονοι του Ρήγα Φεραίου.

The picturesque settlement of Loutsa

The picturesque settlement of Loutsa and its beach are located just 1.5km 
from Foinikounta. This sandy beach has also been awarded with a Blue 

Flag and its pebbled seabed is ideal for swimming. It is a popular gathering 
point for fishermen, locals and visitors. There is a small camping site on the 
beach, as well as traditional fish restaurants. Apartments and rooms for rent 
are also available.

A landmark of the area is Bourtzi, a coastal tower, possibly of Venetian ori-
gin. Apporoaching the tower is difficult, because it is built on an inaccessible 
point. Its exact use is yet undetermined, however, according to tradition it was 
a lighthouse that signaled the port of Loutsa. A part of the Old City is said to 
have sunk after a great earthquake. Many have even compared it to Atlantis. 
The region celebrates its patron saint, Agia Paraskevi on July 26, when the 
local church built in the Saint’s honor hosts a series of festivities.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Στο παλάτι του 
Νέστορα στην 
Πύλο βρισκόταν και ο αρχαιότε-
ρος γυαλισμένος με λάδι λίθος, 
γνωστός από τα ομηρικά έπη. Κα-
ταστιλβωμένος με λάδι, αποτελού-
σε θέση που καθόταν ο βασιλιάς 
υποδηλώνοντας την ιερότητα της 
επαφής με το θείο. Οι ιεροί αυτοί 
λίθοι ονομάζονταν «λιπαροί».

SECRETS
OF THE OLIVE

The oldest 
known pol-
ished with olive oil stone was in 
King Nestor’s palace in Pylos. It 
designated the seat of the king 
indicating the sanctity of the 
space and its contact with the 
divine. These sacred stones were 
called “oily.”
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Η νησίδα της Σχίζας

Απέναντι από τη Φοινικούντα βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα νησιά των 
Μεσσηνιακών Οινουσσών, η ακατοίκητη νησίδα Σχίζα. Πρόκειται για ένα 

πανέμορφο νησάκι με πλούσια βλάστηση το οποίο σήμερα η πολεμική αεροπο-
ρία χρησιμοποιεί ως πεδίο βολής.

Η παλιά της ονομασία ήταν Καμπρέρα ή Καρβέρα. Πρόκειται για ένα νησάκι 
12 τετραγωνικών χιλιομέτρων και με μεγαλύτερο υψόμετρο τα 201 μέτρα. Οι 
παραλίες της δεν ενδείκνυνται για κολύμπι καθώς είναι βραχώδεις και τα νερά 
βαθιά. Ένας όρμος που δεν τον πιάνει εύκολα αέρας βρίσκεται στη νότια με-
ριά της. Τα μεγάλα δάση βελανιδιάς χρησίμευαν στους καραβομαραγκούς των 
Βενετών στη Μεθώνη. Στην ψηλότερη κορυφή, τη Βίγλα, εντοπίζονται ερείπια 
κτισμάτων που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή εποχή. 

Στη Σχίζα βρίσκεται και το υπέροχο, ανεξερεύνητο σπήλαιο «Μαύρη Τρύπα». Οι 
σταλακτίτες έχουν χωρίσει το χώρο σε «διαμερίσματα». Η κατάβαση και εξερεύνη-
σή του θεωρείται δύσκολη. Λέγεται πως στο σπήλαιο έκρυβαν οι πειρατές τη λεία 
τους.Άλλος οικισμός με σήμερα λιγοστούς κατοίκους αποτελούν τα Χουνάκια. 

The island of Schiza

Located across from Foinikounta is Schiza, an uninhabited island and the 
largest of the Messinian Oinousses, with an area of 12 square kilometers 

and at its highest point at 201 meters above sea level. It is a beautiful island, 
with lush vegetation, that the Greek Air Force now uses as a firing range.

The island was first called Kamprera or Karvera. Its beaches are not suitable 
for swimming as they are very rocky and the waters are deep. A bay that is pro-
tected by the wind is located on the southern side. Schiza’s large oak forests 
once served the Venetian shipbuilders of Methoni. On Vigla, its highest peak, 
ruins of buildings dating back to the Roman era have been found.

The beautiful, still unexplored, Mavri Trypa (Black Hole) cave – which was 
once a pirate hide-away – is also found on the island. The stalactites have 
divided the cave into different sections, but descent and exploration of the 
cave is considered very difficult. Another settlement with very few inhabitants 
today is that of Chounakia.
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Δημοτική Ενότητα 
Νέστορος

Municipal Unit of 
Nestor
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Η Χώρα και το Μυκηναϊκό 
ανάκτορο του Νέστορος

Μία πόλη όμορφη αλλά και με 
μεγάλο αρχαιολογικό ενδια-

φέρον βρίσκεται στην ενδοχώρα της 
Μεσσηνίας. Τοποθετημένη σε ένα 
ύψωμα με θέα τον κάμπο είναι μία 
γραφική πόλη, με στενά δρομάκια 
και σπίτια με κεραμίδια. Το τοπίο συ-
μπληρώνουν οι πλούσιοι ελαιώνες και 
τα αμπέλια. 

Στην ευρύτερη περιοχή έχει δοθεί η 
μάχη της Λιγουδίστας το 1821 με νικητή-
ριο αποτέλεσμα την επικράτηση των Ελ-
λήνων έναντι των Τούρκων. Μετέπειτα 
δόθηκε και η μάχη στο Μανιάκι το 1825.

Η πόλη βρίθει αξιοθεάτων. Πρώτο και 
κύριο το Μυκηναϊκό ανάκτορο του 
Νέστορος 152 - 153 - 154 - 155, που απέχει μόλις 4 
χιλιόμετρα από τη Χώρα και αποτελεί 
από τους σημαντικότερους αρχαιολο-
γικούς χώρους της Πελοποννήσου. Το 
συγκεκριμένο ανάκτορο, αν και από τα 
σημαντικότερα ευρήματα, καταστρά-
φηκε σε φωτιά τον 13ο ή 12ο αιώνα π.Χ. 
Στο ανάκτορο βρέθηκαν πινακίδες με 
τη Γραμμική Β’ γραφή και άλλα πολύ-
τιμα αντικείμενα που εκτείθονται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας.

Chora and the Mycenaean 
palace of Nestor

Another captivating town with 
great archaeological interest can 

be found in the hinterland of Mes-
sinia. Located on a hill with a view of 
the valley below is a very picturesque 
town, with narrow streets and tiled 
roof homes. The landscape is com-
pleted by the lush olive groves and 
vineyards that surround the area.

The battle of Ligoudista took place 
in the region, in 1821, which result-
ed in victory for the Greeks against 
the Turks. A subsequent battle took 
place in Maniaki, in 1825.

The city boasts a plethora of exciting 
attractions. First and foremost is the 
Mycenaean palace of the Homeric 
King Nestor 152- 153 - 154 - 155 (destroyed 
by fire in the 13th-12th century BCE), 
which is one of the most important 
archaeological sites of the Pelo-
ponnese and located just 4km from 
Chora. Linear B tablets have been 
found at the palace, along with oth-
er valuable artifacts currently on 
display at the Archaeological Mu-
seum of Messinia.
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Ο επισκέπτης δεν πρέπει να παραλεί-
ψει να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Χώρας. Τα χρυσά ευρή-
ματα είναι πολλά και εντυπωσιάζουν. 
Ωστόσο, εκεί θα βρει κανείς μέχρι 
και τοιχογραφίες από το Ανά-
κτορο του Νέστορα. 

Οι θολωτοί μυκηναϊ-
κοί τάφοι 156, στον 
Άνω Εγκλιανό 
και αλλού, είναι 
κάτι που αξίζει 
να επισκεφθεί-
τε. Χρονολο-
γούνται στα 
2200 έως 1800 
π.Χ.. Το Κεφα-
λόβρυσο.  ένα 
από τα σημαντι-
κότερα σημεία 
της περιοχής 
διαθέτει σημα-
ντικούς τάφους.

Travelers should not pass up a 
visit to the Archaeological Mu-
seum of Chora. The mtany gold 
artifacts and the frescoes from 

Nestor’s palace are truly 
impressive.

The vaulted Myce-
naean tombs 156 

in Ano Egklia-
nos and else-
where are also 
worth visit-
ing. They are 
dated as far 
back as 2200 
to 1800 BCE. 
S igni f icant 
Mycenaean 
tombs have 
been found in 
another most 
i m p o r t a n t 
region, Ke-
falovryso.

153 154
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ

Το ελαιόλαδο αποτελεί κύριο 
προϊόν της Χώρας. Η ποικιλία 
μαυρολιά έχει την ιδιαιτερότητα 
ότι παράγεται μόνο σε αυτή την 
περιοχή. Η μαυρολιά δίνει ελαι-
όλαδο λιγότερο φρουτώδες με 
ελάχιστη πικράδα και πολύ δια-
κριτική πικάντικη γεύση. Τυποποι-
ητές και διεθνείς εξαγωγείς προ-
τιμούν το ελαιόλαδο μαυρολιάς 
λόγω των πιο ήπιων γευσιγνωστι-
κών χαρακτηριστικών. Η άλλη ποι-
κιλία είναι η κορωνέικη, γνωστή για 
την υψηλή ποιότητά της.

A CULINARY
DESTINATION 
FOR THE OLIVE

Olive oil is the main product pro-
duced in Chora. The olive vari-
ety of Mavrolia has the particu-
larity that it is only produced in 
this area. Mavrolia leaves less of 
a fruity taste, minimal bitterness 
and has a more savory and 
full-bodied flavor. Local bottling 
companies and international 
exporters prefer the Mavrolia 
variety for its milder flavor char-
acteristics. The other variety 
produced here is the Koroneiki, 
famous for its exceptional quality.

155
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Αν πάλι αγαπάτε τη φύση και το 
πράσινο, η ιδανική περιοχή για 

εσάς θα ήταν η Αγία Σωτήρα που είναι 
κατάφυτη και με τρεχούμενα νερά. 

Όποιος επιθυμεί να βρεθεί στην πε-
ριοχή για καλοκαιρινές διακοπές, του 
δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθεί 
τις παραλίες Βοϊδοκοιλιά, Μπούκα 
και Πετροχώρι που συμπεριλαμβάνο-
νται στις ωραιότερες και καθαρότε-
ρες της χώρας μας. 

Η πόλη γεμίζει ζωή κατά το πανηγύρι 
του Αγίου Δημητρίου του Χωραΐτη. Οι 
εορτασμοί περιλαμβάνουν την μεγά-
λη εμποροπανήγυρη, τη Λιτανεία της 
εικόνας αλλά και παραδοσιακή γουρ-
νοπούλα και κρασί. 

Σε κοντινή απόσταση από την Χώρα, 
βρίσκεται ο μικρός οικισμός Στυλια-
νός.

If you are a nature lover and enjoy 
plush verdant surroundings, then 

the area of Agia Sotiria, with its dense 
vegetation and running streams, is 
the place for you.

Those lucky enough to be in the area 
for their summer holidays, will have 
the opportunity to visit the beaches 
of Voïdokoilia, Bouka and Petrocho-
ri, which are among the most beauti-
ful and cleanest beaches in the coun-
try.

The city is full of life during the festi-
val of Agios Dimitrios Choraitis. The 
festivities include a big fair, the pro-
cession of the Saint’s icon and lots of 
traditional food, including roast pork 
and plenty of good, locally produced 
wine.

The small settlement of Stylianos is 
located at a short distance from Chora.

157
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Αμπελόφυτο - τόπος με 
έντονη ιστορική εμπορική 
δραστηριότητα

Είναι ένα χωριό 158 - 159 - 160 με μεγάλη 
ιστορία. Επί Τουρκοκρατίας, το 

χωριό ονομαζόταν Αγορέλιτσακι και 
έλαβε το σημερινό του όνομα το 1930 
καθότι στην περιοχή υπήρχαν πολλοί 
αμπελώνες. Πλέον, όμως, οι ελιές εί-
ναι πολύ περισσότερες και οι περίπου 
263 κάτοικοι ασχολούνται με την πα-
ραγωγή ελαιολάδου. Στο χωριό υπάρ-
χει και ελαιουργείο για την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών των κατοίκων.

Στο ποταμό Σέλα που βρίσκεται κο-
ντά στο χωριό, δόθηκε η ιστορική 
μάχη της Αγορελίτσας το 1944. Έλλη-
νες αντιστασιακοί έστησαν ενέδρα σε 
γερμανικό κομβόι και ενίκησαν με πε-
ριορισμένες απώλειες. Μπορεί κανείς 
να δει το μνημείο που έχει αναγερθεί 
για να τιμήσει τους πεσόντες 157.

Το Αμπελόφυτο κάποτε ήταν ένα 
πολύ ανεπτυγμένο οικονομικά και 
πληθυσμιακά χωριό ως αποτέλεσμα 
της καλλιέργειας αμπελιών, σταφίδας 
αλλά και της παραγωγής οίνου.

Ambelofyto – history and 
commercial activity

During Turkish rule, the village 158 

- 159 - 160 was named Agorelitsaki 
and received the name Ambelofyto 
(sown with vines) in 1930 because of 
the many vineyards in the area. Since 
then though, far more olive trees 
have been planted, so the majority 
of its 263 residents involve them-
selves with the production of olive 
oil. There is also an olive press in op-
eration to accommodate the needs of 
the village.

The river Selas, which is found very 
near the village, was the site of the 
historical battle of Agorelitsa in 1944. 
Greek resistance fighters ambushed 
a German convoy and defeated them 
with limited losses. One can see the 
monument that was erected there in 
honor of the fallen Greek soldiers 157.

Ambelofyto was once a very devel-
oped village, both economically and 
demographically due to extensive 
grape, raisin and wine production. 

159
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Οι κάτοικοι κάποτε έφταναν τους 
1000. Ήταν τόσο μεγάλη η παραγωγή 
κάποτε, που χρειαζόταν να έρθουν ερ-
γάτες και από την Αρκαδία. 

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 
να κάνουν πεζοπορία 161 στο μονοπά-
τι που οδηγεί στους καταρράκτες 162. 
Θα μπορέσουν έτσι να θαυμάσουν τη 
φύση και να παρατηρήσουν τη ζωή 
εκεί.

Its population had reached 1000 resi-
dents at some point. At harvest time, 
extra workers from Arcadia had to be 
brought in to complete the work.

Visitors can enjoy long walks 161 on 
the path which leads to the water-
falls 162, while appreciating the rich 
flora and fauna of the area.

161
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Koryfasi – following goddess 
Athena’s footpath

Koryfasi is located on a green hill 163, 
full of olive groves 164 - 165. The view 

of the Bay of Navarino and the Ioni-
an Sea is unique. The village’s name 
comes from the ancient settlement 
of Koryfasio that was in a different 
position than where it is today. In 
the ancient village, there used to be 
a temple and statue dedicated to the 
goddess Athena.

The village residents mainly work 
the land with their major crop being 
the olive and the production of olive 
oil. Other products of the village are 
wine and various vegetables. 

There are many churches in the area. 
The main church of the village is 
Agios Charalambos. One can also 
visit various small chapels scattered 
around, such as Agios Georgios and

Κορυφάσι - ακολουθώντας 
το μονοπάτι της Αθηνάς

Μέσα σε ένα καταπράσινο λόφο 163, 
γεμάτο ελαιώνες 164 - 165 βρίσκεται 

το Κορυφάσι. Η θέα του όρμου του 
Ναβαρίνου και του Ιόνιου Πελάγους 
είναι μοναδική. Το όνομα του χωριού 
προέρχεται από τον αρχαίο οικισμό 
Κορυφάσιο, ο οποίος βρισκόταν σε 
διαφορετική θέση από τον σημερινό. 
Στον αρχαίο εκείνο οικισμό υπήρχε ο 
ναός και το άγαλμα της Κορυφασίας 
Αθηνάς. 

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με 
την γεωργία ενώ η βασική τοπική πα-
ραγωγή είναι το ελαιόλαδο και ακο-
λουθούν το κρασί και τα λαχανικά.

Πολλές είναι οι εκκλησίες και οι ναοί 
στην περιοχή. Η εκκλησία του χωριού 
είναι ο Άγιος Χαράλαμπος. Μπορεί 
ωστόσο να επισκεφθεί κανείς και τα 
μικρά εξωκλήσια τριγύρω, όπως αυτό

163
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ

Μεγάλη διάκριση σε διεθνές 
επίπεδο, έλαβαν το 2014 τοπι-
κοί παραγωγοί από το Κορυ-
φάσι, κατά την διάρκεια της 
μεγαλύτερης παγκόσμιας έκ-
θεσης βιολογικών προϊόντων 
BIOFACH που πραγματοποι-
ήθηκε στην στη Νυρεμβέργη 
της Γερμανίας. Βραβεύτηκαν 
με το πρώτο βραβείο για το βι-
ολογικό έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο που παρήγαγαν με 
βάση το Βιοκυκλικό Πρότυπο 
το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτε-
ρα αυστηρές προδιαγραφές 
για την προστασία και τον σε-
βασμό στην φύση.

A CULINARY
DESTINATION 
FOR THE OLIVE

The village received a 
great international distinc-
tion in 2014 when the local 
producers of Koryfasio were 
awarded first prize for their 
organic extra virgin olive oil 
at the largest world exhibi-
tion of organic products, 
BIOFACH, held in Nurem-
burg, Germany. This partic-
ular olive oil was produced 
using the BioCycle Stan-
dard, a production method 
of very strict standards for 
the protection and respect 
of the environment.

164

237Δήμος Πύλου - Νέστορος | Municipality of Pylos - Nestor



του Αγίου Γεωργίου και του Άγιου 
Τρύφωνα.

Αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρου-
σιάζει ο θολωτός τάφος της περιο-
χής που είναι και ο αρχαιότερος της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα ευρήματα 
ήταν λίγα καθώς βρέθηκε συλημένος, 
αλλά μόνο και μόνο η ηλικία του τον 
καθιστά πολύ σημαντικό.

Συνεχίζοντας την διαδρομή του ο τα-
ξιδιώτης συναντά τον οικισμό Πισά-
σκι με το εξωκλήσι του Αγίου Γεωρ-
γίου.

Agios Tryfonas.

A vaulted tomb found in the area 
is among the oldest on mainland 
Greece. Unfortunately, the tomb was 
looted and so very few artifacts were 
discovered, but its age alone classi-
fies it as one of the most important 
in Greece.

Continuing on their journey, travel-
ers will come accross the settlement 
of Pisaski with its chapel of Agios 
Georgios.
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Ο δρόμος της Μεταξάδας

Μεταξάδα και οι τοπικές 
ιπποδρομίες

Το όμορφο χωριό Μεταξάδα ως 
το 1927 ονομαζόταν Σαμπρίκι. Σε 

αυτό το γραφικό μέρος μπορεί κανείς 
να παρευρεθεί στη γιορτή του Αγίου Γε-
ωργίου, όποτε λαμβάνουν χώρα ιππο-
δρομίες, ενώ μπορεί να απολαύσει την 
καθιερωμένη γουρνοπούλα και κρασί 
διασκεδάζοντας με τοπική παραδοσια-
κή μουσική και χορό. Ο ναός του Αγίου 
Γεωργίου είναι αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος ενώ υπάρχει και το ιστορικό 
μοναστήρι Μεταξάδας, που θεωρείται 
μνημείο της μεταβυζαντινής εποχής.

Road to Metaxada

Metaxada and the local races

The village of Metaxada was called 
Sambriki until 1927. One should 

try to visit this attractive village 
during the festival of Agios Geor-
gios when the traditional horse races 
take place. The festival also offers the 
well-established roast pork specialty, 
local wine and traditional music and 
dancing. The Church of Agios Geor-
gios is of archaeological importance, 
while the historical Monastery of 
Metaxada is considered a monument 
of the meta-Byzantine era.
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Ποταμιά

Στα 600 μέτρα υψόμετρο βρίσκεται η Ποταμιά, 
ιδανικός προορισμός για περίπατο. Πρώτη 

αναφορά στην Ποταμιά γίνεται σε βενετική πηγή 
ενώ μέχρι το 1927 είχε το όνομα Καντιρόγλι. Σή-
μερα δεν κατοικείται αλλά ο επισκέπτης μπορεί 
να εξερευνήσει το μαγικό τοπίο της περιοχής με 
την πλούσια βλάστηση και τον γραφικό χαρακτή-
ρα του χωριού με τα διάσπαρτα πέτρινα σπιτά-
κια. Στα βόρεια, κοντά στο εκκλησάκι το Αγίου 
Αθανασίου βρίσκεται η φυσική πηγή νερού του 
χωριού ενώ ο οικισμός έχει τον κοιμητηριακό ναό 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που γιορ-
τάζει στις 13 Νοεμβρίου, αλλά και την εκκλησία 
της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Σταυρός

Στις 20 Ιουλίου οργανώνεται παραδοσιακό πα-
νηγύρι για τον Προφήτη Ηλία. Παράλληλα, 

ο παλιός οικισμός Σταυρός είναι μία καλή στάση 
για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την περιοχή 
με περιπάτους. Σήμερα δεν κατοικείται.

Potamia

Potamia is found at an altitude of 600 meters 
and is an ideal location for walking. The vil-

lage was first mentioned by a Venetian source, 
while, until 1927, it was known as Kantirogli. It 
is uninhabited today but the visitor can explore 
its enchanting landscape, abundantly luxurious 
vegetation and the charming character of its 
sparse, traditionally built stone houses. Further 
to the north, near the chapel of Agios Athana-
sios, is the natural spring of the village. The fu-
nerary Church of Agios Ioannis Chrysostomos, 
which celebrates on November 13, and the As-
sumption of the Virgin Mary are both located 
within the village.

Stavros

A traditional festival celebrating the Prophet 
Ilias is held at the old settlement of Stavros 

on July 20. The area is a good stop for those who 
prefer a little exploration on foot. Today the vil-
lage is uninhabited.
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Μυρσινοχώρι και τα προϊστορικά ευρήματα

Ονομάζεται και Πισπίσα ή Ρούστι. Έχει πλούσιο αρχαιολο-
γικό ενδιαφέρον καθώς εκεί υπήρχαν υπήρχαν προϊστο-

ρικός οικισμός και τάφοι. Το ανάκτορο του Εγκλιανού απέ-
χει πολύ λίγο από το χωριό και οι μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι 
χρονολογούνται στη μεσοελλαδική εποχή, δηλαδή 2200-1600 
π.Χ.. Ο ένας από τους δύο τάφους που βρέθηκαν ήταν ασύλ-
λητος. Τα ευρήματα και στους δύο έχουν μεγάλη σημασία, 
καθώς δίνουν πολλές πληροφορίες για τη ζωή και τα έθιμα 
της εποχής. Στην περιοχή κοντά στους θολωτούς τάφους βρί-
σκεται και ένας τύμβος της πρωτοελλαδικής εποχής.

Μία από τις βασικές ασχολίες των κατοίκων είναι η καλλιέρ-
γεια ελαιόδεντρων ενώ στο χωριό λειτουργεί σύγχρονο ελαι-
οτριβείο.

Στις 24 Ιουνίου κάθε χρόνο διοργανώνεται πανηγύρι προς 
τιμήν του Άγιου Ιωάννη του Ριγανά 166 - 167 - 168. Μετά τη Θεία 
λειτουργία ο Εκκλησιαστικό συμβούλιο μαζί με το τοπικό 
συμβούλιο διοργανώνουν γιορτή με βραστή γίδα και σούπα. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να χορέψουν και να γλεντήσουν. 
Όλα αυτά γίνονται με θέα τη θάλασσα αλλά και την απέραντη 
έκταση με τους ελαιώνες της περιοχής.

Prehistoric findings at Myrsinochori

Also named Pispia or Rousti, Myrsinochori holds archaeo-
logical interest since a prehistoric settlement and graves 

have been discovered in the area. The palace of Egklianos is 
located at only a short distance from the village and the My-
cenaean tombs found near there date from the Middle Hel-
ladic period (2200-1600 BCE). One of the two tombs bears no 
signs of looting. The artifacts of both tombs are of significant 
importance and offer much information and insight into the 
life and times of that age. Another tomb, but from the Early 
Helladic period, has also been found in the area.

One of the main occupations of the inhabitants is the culti-
vation of olive trees, and a modern olive press is in operation.

Every year, on 24 June, Myrsinochori hosts a festival in honor 
of Agios Ioannis Riganas 166 - 167 - 168. After the Divine Liturgy, 
the church council and the village council organize festivities 
with lots of traditional food and dance. Myrsinochori offers a 
beautiful view of the sea and the vast expanse of olive groves 
in the area.

168
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Το Παλαιό Λουτρό είναι ένα μι-
κρό χωριό με μόλις 13 κατοίκους, 

αλλά με μακρά ιστορία. Βρίσκεται 
πολύ κοντά στη Χώρα και στο παλάτι 
του Νέστορα. Ονομάζεται και Αλικο-
ντούζι. Είναι ένας αρχαίος οικισμός, 
που η κατοίκησή του ξεκινά περίπου 
από το 5000 π.Χ και συνεχίζει αδιάκο-
πα έως τα βυζαντινά χρόνια.

Ένα σημαντικό αξιοθέατο της περι-
οχής είναι η σπηλιά του Κουφιέρου 
169 - 170, δηλαδή το κρυφό ιερό. Θα τη 
βρει κανείς στο όρος Κουφιέρος, από 
όπου πήρε και το όνομά της. Η σπη-
λιά φιλοξενεί το εκκλησάκι των Αγί-
ων Αναργύρων. Κάποιοι χριστιανοί 
κρύβονταν εκεί για να προστατευθούν 
από τους Τούρκους, αλλά οι τελευ-
ταίοι τους έκαψαν εκεί ζωντανούς. Γι’ 
αυτό το λόγο χτίστηκε το εκκλησάκι

ώστε να τιμηθεί η μνήμη τους. Η περι-
οχή αποτελεί έναν από τους πρώτους 
τόπους που κατοικήθηκαν απο γεωρ-
γούς και κτηνοτρόφους στη Μεσση-
νία. 

Επίσης, λαϊκές δοξασίες μιλούν για 
υπερφυσικά φαινόμενα στην πηγή 
της Μαργέλαινας. Κατά καιρούς έχει 
γίνει λόγος για γλέντια όπου συμμε-
τείχαν νεράιδες και ξωτικά.

Όλη η περιοχή του Σπήλαιου Κουφιέ-
ρου έχει αναγνωρστεί από το κράτος 
ως αρχαίο μνημείο. 

Οι Άγιοι Ανάργυροι γιορτάζουν την 1η 
Ιουλίου και κάθε χρόνο στο χωριό του 
τιμούν με πανηγύρι. Κόσμος από πολ-
λές τριγύρω περιοχές συγκεντρώνεται 
για να παρακολουθήσει τον εσπερινό 
και να συμμετάσχει στους εορτασμούς.

Το Παλαιό Λουτρό από το 5000 π.Χ. έως σήμερα

169
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Palaio Loutro is a small village 
with only 13 residents but a long 

history. It is located very near Cho-
ra and King Nestor’s palace. It also 
goes by the name of Alikontouzi.

This is an ancient settlement 
whose habitation began as early as 
5000 BCE and continues unabated 
until the Byzantine years.

Palaio Loutro was one of the first 
areas in Messinia to be inhabited 
by farmers and herders.

An important attraction of the area 
is the Cave of Koufieros 169 - 170. Its 
name means “secret water” and 
it is located on Mount Koufieros, 
from where it received its name. 
The cave hosts the chapel of Agioi 
Anargyroi.

It was also used as a hiding place 
for Christians who were fleeing the 
Turks. They met with a tragic fate, 
however, as they were burned alive 
inside the cave.

For this reason, the chapel was built 
there in their honor. The entire area 
of the Cave of Koufieros has been 
designated by the state as an ancient 
landmark.

There are also folk tales that speak 
of supernatural phenomena and the 
presence of elves and fairies at the 
well of Margelaina.

The church of Agioi Anargyroi cel-
ebrates on July 1 with a big festival. 
People from the surrounding areas 
gather for the religious service which 
is followed by various festivities.

Palaio Loutro from 5000 B.C. to the present

170
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Ανακαλύπτοντας την τοπική 
κοινότητα Ρωμανού

Η παραλία Ρωμανού

Η παραλία στην οποία έχει αναγερθεί ένα 
από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συ-

γκροτήματα στη Μεσόγειο ονομάζεται πα-
ραλία Ρωμανού 171, ενώ οι άνθρωποι της πε-
ριοχής την αποκαλούν Γλυφαδάκι. Είναι μία 
κοσμική οργανωμένη παραλία με ξαπλώ-
στρες, beach bar και εστιατόριο. Ωστόσο 
ένα τμήμα της δεν έχει υποστεί την ανθρώπι-
νη παρέμβαση και μικρές χελώνες αφήνουν 
τα αβγά τους ενώ οικογένειες με τα παιδιά 
τους βρίσκουν ηρεμία.

Discovering the local community 
of Romanos

The beach of Romanos

One of the largest hotel chains of the 
Mediterranean has been built along 

the beach of Romanos 171, while the locals 
call it Glyfadaki. It is a very cosmopolitan 
beach that offers sun beds, shade, a beach 
bar and restaurant. There is however a 
portion of the beach that has remained 
undeveloped and pristine and is a nesting 
ground for sea turtles and a peaceful area 
for families with children.

171

172

173
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Σημαντικά ευρήματα από ανασκαφές 
στην περιοχή αποτελούν:

• ένας Πρωτοελλαδικός οικισμός 
(3200-2200 π.Χ.). Είναι ο μεγαλύ-
τερος του νομού, ενώ το εργαστή-
ριο χαλκού που ανακαλύφθηκε 
αποτελεί το μοναδικό στην Πελο-
πόνησσο.

• ένας Αρχαϊκός ναός 173 που φαί-
νεται να ήταν αφιερωμένος 
είτε στη θεά Αθηνά, είτε 
στην Πότνια Θηρών 172. Δεν 
υπάρχει άλλος παρόμοιος 
στο νομό. Δεδομένου ότι 
χτίστηκε κατά τους Μεσ-
σηνιακούς πολέμους, ο 
ναός έχει μεγάλη ιστορι-
κή σημασία. Όλα δείχνουν, 
δυστυχώς, πως καταστράφη-
κε από πυρκαγιά. 

• μία αγροικία ελληνιστικής εποχής 174, 
του 300-200 π.Χ., που ανακαλύ-
φθηκε βόρεια από τον ποταμό 
Σέλα. Τα ευρήματα ήταν λιγοστά 
και κυρίως κεραμικά 175 ενώ αυτό 
το σύμπλεγμα κτιρίων είναι το κα-
λύτερα διατηρημένο στη Μεσση-
νία και δίνει πληροφορίες για την 
εποχή. Δυστυχώς κι αυτό κατα-
στράφηκε από πυρκαγιά.

174

Important discoveries from excava-
tions of the region are:

• an Early Helladic settlement 
(3200-3300 BC). It is the largest of 
the entire county, while the copper 
workshop found there is the only 
one of its kind in the Peloponnese. 

• an Archaic temple 173 that seems 
to be dedicated to either Athena 

or Potnia, the goddess of the 
hunt 172. It is unique in the 
region. Given that it was 
built during the Messini-
an wars, the temple is of 
great historical impor-
tance. Unfortunately, all 
evidence shows that it 

was probably destroyed 
by fire.

• a farmhouse from the 
Hellenistic age 174, built around 
300-200 BCE, discovered north of 
the river Selas. The findings were 
scarce, mainly pottery items 175, 
while the building complex is the 
best preserved in Messinia and 
provides valuable information 
concerning life in the area at that 
time. Unfortunately, it too was 
completely destroyed by fire.

175
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Πετροχώρι

Σε κοντινή απόσταση θα συναντή-
σει κανείς ένα υπέροχο μικρό χω-

ριό, το Πετροχώρι. Είναι ένα ανεπτυγ-
μένο τουριστικά μέρος με πολλές 
επιλογές σε καταλύμματα και ταβέρ-
νες. Είναι φημισμένο για την ομώνυμη 
παραλία του η οποία βρίσκεται κοντά 
στην Βοϊδοκοιλιά. Η παραλία είναι 
οργανωμένη 176 ενώ κάποια βραχώδη 
σημεία της την καθιστούν ιδανική για 
ψάρεμα.

Petrochori

Not to far from Romanos beach 
one comes across the small vil-

lage of Petrochori. It is a relatively 
well developed village with many 
options for accommodation and 
dining. It is famous for its beach of 
the same name, located very near 
Voïdokoilia. The beach offers sev-
eral amenities 176, and some rocky 
areas are ideal for fishing.

176
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Η Φλεσιά του 
«Παπαφλέσσα»

Από τον γενναίο Έλληνα Παπα-
φλέσσα, εθνικό ήρωα της Ελ-

ληνικής Επανάστασης, πήρε την 
ονομασία του το χωριό που πλέον ονο-
μάζεται Φλεσιά ή Φλεσιάδα. Όταν ο 
Παπαφλέσσας αντιτάχθηκε κατά του 
Ιμπραήμ στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου 
του 1825, το χωριό της Φλεσιάς, που 
τότε ονομαζόταν Παιδεμένο, ήταν 
ο κοντινότερος οικισμός στον τόπο 
που έλαβε χώρα η μάχη. Ανάμεσα στο 
Μανιάκι και το χωριό έχει στηθεί ένα 
μεγαλοπρεπές μνημείο 177. Επίσης, 
κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου γίνεται 
δοξασία στους γενναίους άνδρες της 
μάχης, στο μικρό ναό που βρίσκεται 
κοντά στο μνημείο.

The heroic village of Flesia

This quiet village was named af-
ter Papaflessas, a national hero 

of the Greek War of Independence. 
When Papaflessas stood up against 
Ibrahim Pasha in Maniaki on the 
20th of May 1825, the village of Flesia, 
which was then named Paidemeno, 
was the nearest settlement to the lo-
cation of the battle.

An impressive monument has been 
erected between Maniaki and the vil-
lage of Flesia 177. Also, every yearm on 
the 20th of May, honor is paid to the 
brave men who fought in the battle, 
at the small church that is located 
near the monument.

249Δήμος Πύλου - Νέστορος | Municipality of Pylos - Nestor

177



Δημοτική Ενότητα 
Πύλου

Municipal Unit of 
Pylos

250 Δήμος Πύλου - Νέστορος | Municipality of Pylos - Nestor



Δημοτική κοινότητα Πύλου

Τουριστικός προορισμός με 
ιστορικές προεκτάσεις

Το χωριό Γιάλοβα έχει κερδίσει την 
προτίμηση των επισκεπτών και 

έτσι η πλειονότητα των περίπου 275 
κατοίκων έχει επενδύσει στις τουρι-
στικές υποδομές.

Ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζό-
μενα δωμάτια και camping περιμέ-
νουν όσους επιθυμούν να περάσουν 
στιγμές χαλάρωσης με θέα τη νήσο 
Σφακτηρία που βρίσκεται απέναντι. 
Κορωνίδα βέβαια αποτελούν πολυτε-
λείς ξενοδοχειακές μονάδες της πε-
ριοχής που θεωρούνται από 
τα καλύτερα τουριστικά 
θέρετρα σε όλη την 
υφήλιο.

Ευρισκόμενη στην 
κορυφή του κόλπου 
του Ναυαρίνου, η Γιά-
λοβα παρουσιάζει και 
ιστορικό ενδιαφέρον 
μιας και η ναυμαχία, που 
πραγματοποιήθηκε εκεί και 
σήμανε την ελευθερία της Ελλά-
δας, έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημά-
δια της στην περιοχή.

Τα απομεινάρια παλιών ναυαγίων πο-
λεμικών πλοίων θυμίζουν σε όλους 
τη νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων 
έναντι των Οθωμανών και την έναρξη 
μίας νέας εποχής για την ανεξαρτησία 
της χώρας.

Παράλληλα, το Λαογραφικό Μουσείο 
αποτελεί τη ζωντανή καταγραφή του 
πολιτισμού και της κοινωνικής υφής 
της περιοχής, καθώς φωτογραφίες 
και αντικείμενα συνιστούν απτές απο-
δείξεις του παρελθόντος του τόπου.

Municipal community of Pylos

A tourist destination with a 
historical legacy

The village of Gialova has become 
a main preference among visi-

tors, leading the majority of its 275 
residents to invest in tourist infra-
structure.

Modern and stylish hotels, rooms to 
rent and camping sites await those 
who wish to enjoy a relaxing break 
with a view of the island of Sfaktiria 
which is located directly across the 
bay. The region’s crowning achieve-
ment however in the leisure industry 

are the luxury hotels located 
in the area that are con-

sidered as some of the 
best in the world.

Situated at the top 
of the Bay of Navari-
no, Gialova presents 

historical interest 
since the naval battle 

that took place there in 
1827 signaled the libera-

tion of Greece from Turkish rule 
and has left its indelible marks in 
the region.

 The remains of warships that were 
sunk during the war remind ev-
eryone of the victory of European 
powers over the Ottoman Empire 
and the beginning of a new era for 
Greece as a free nation.

Simultaneously, the Folklore Muse-
um is a living record of the cultural 
and social texture of the area, with 
photographs and artifacts that offer 
tangible evidence of the significant 
past of Messinia.
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Η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας

Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας 178 κεντρίζει το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών και δεν είναι 

τυχαίο ότι είναι ονομαστή σε όλο τον κόσμο, χάρη 
στη βιοποικιλότητά της, την ιστορία της και την 
ομορφιά του τοπίου της. 

Μόλις 6 χλμ. μακριά από την Πύλο, η Γιάλοβα 
έχει χαρακτηριστεί περιοχή Natura 2000 καθώς 
διακρίνεται για την πανίδα και τη χλωρίδα της – 
αναγνώριση που έλαβε μόλις τη δεκαετία του 1990, 
καθώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις αλλοίωσαν το 
χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της.

Οι ελαιώνες είναι κι εδώ κυρίαρχοι, συνιστώντας 
την αγροτική ζώνη της περιοχής, ενώ η χλωρίδα 
αποτελείται από χορτολίβαδα, ενδημικά και 
σπάνια είδη, φρύγανα, μακία βλάστηση, καθώς 
κι από έτερα είδη που ευδοκιμούν σε έλη και 
αλμυρόβαλτους.

Συνάμα, η Γιάλοβα ξεχωρίζει για τα διαφορετικά 
είδη πανίδας που φιλοξενεί: ασβοί, αλεπούδες, 
κουνάβια, νυχτερίδες, τσακάλια, βάτραχοι, βίδρες, 
χελώνες, ο σπάνιος αφρικανικός χαμαιλέοντας, 
ψάρια, έντομα, αλλά και μια εξαιρετική 
ορνιθοπανίδα που περιλαμβάνει περισσότερα 
από 275 είδη πτηνών, όπως κιρκινέζια, ερωδιοί, 
φλαμίνγκος, κορμοράνοι,  βασιλαετοί , ψαραετοί, 
αιγαιόγλαροι, κίρκοι, τουρλίδες και άλλα 
χαραδριόμορφα και παρυδάτια πτηνά συνθέτουν 
ένα περιβάλλον εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους 
επισκέπτες που διαθέτουν μια ολοκληρωμένη 
οικολογική οπτική.

Το Διβάρι (όπως αλλιώς ονομάζεται η 
Λιμνοθάλασσα) συνιστά το νοτιότερο σταθμό 
μετανάστευσης αποδημητικών πτηνών στα 
Βαλκάνια και για αυτόν το λόγο η Ορνιθολογική 
Εταιρεία έχει στήσει όχι μόνο σταθμό παρατήρησης 
στη Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, αλλά και το 
Μονοπάτι της Φύσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος LIFE-Nature που διασχίζει τα 8 
κύρια οικοσυστήματα της Γιάλοβας. Εντός της 
ζώνης προστασίας, υπάρχει και η γνωστή παραλία 
το Διβάρι/Ντιβάρι ή Χρυσή Ακτή 179.
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The Gialova lagoon

Gialova attracts the interest of visitors 
and it is no coincidence that it is fa-

mous all over the world, thanks to its bio-
diversity, its history and the beauty of its 
landscape.

Only 6km away from Pylos, the Gialova la-
goon 178 is classified as a Natura 2000 area 
for its distinguished flora and fauna – a rec-
ognition it received in the 1990s because 
human intervention had already begun to 
alter its character and appearance.

Olive groves are dominant here as well, 
designating the area as a rural zone, while 
the flora consists of grassland, endemic 
and rare plant species, brushwood, maquis 
shrubland, as well as other species that 
thrive in fresh and salt water marshland.

In addition, Gialova stands out for the 
many different species of fauna it hosts 
including badgers, foxes, ferrets, bats, coy-
otes, frogs, otters, turtles, a rare African 
chameleon, fish, insects, and an excellent 
bird life that includes more than 275 spe-
cies of birds, such as kestrels, herons, fla-
mingos, cormorants, imperial eagles, os-
prey, seagulls, snipe, Eurasian curlews and 
other Charadriiformes, and wader birds, 
creating an environment extremely inter-
esting for visitors who have an integrated 
ecological perspective.

Divari (as the Lagoon is also called) is the 
southernmost migratory bird station in 
the Balkans and, for this reason, the Or-
nithological Society has set up not only an 
observation station at the lagoon, but also 
a Nature Trail in the framework of the LIFE 
Nature European program, that crosses the 
8 main ecosystems of Gialova. Within the 
protected zone, there is the well-known 
beach of Divari/Ntivari or Chrysi Akti 
(Golden Coast) 179.

178

179
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Για μπάνιο στην Βοϊδοκοιλιά

Είναι η δημοφιλέστερη συγκεντρώνοντας τουρίστες από όλα τα μέρη 
της Γης. Η Βοϊδοκοιλιά 180 οφείλει το όνομά της στη λέξη Βουφράς 

(ήτοι «εκεί που ζουν τα βόδια»), ενώ πολλοί το αποδίδουν στο γεγονός ότι 
η καμπύλη που έχει ο κόλπος μοιάζει με κοιλιά βοδιού! Η λευκή άμμος, 
τα καταγάλανα καθάρια νερά της, η έλλειψη οργανωμένης τουριστικής 
παρέμβασης και η ιδιαίτερότητά της (το σχήμα της που μοιάζει με το 
γράμμα Ω) την κατατάσσουν στις ομορφότερες ακρογιαλιές του κόσμου, 
που συνδυάζει ωστόσο και αρχαιολογικό ενδιαφέρον μιας και δίπλα στην 
αμμουδιά, στην κορυφή του λόφου βρίσκεται ο θολωτός τάφος του Θρα-
συμήδη, γιου του Νέστορα. Για αυτό άλλωστε η Βοϊδοκοιλιά ανήκει στην 
προστατευόμενη ζώνη του Natura 2000 καθώς η βιοποικιλότητα που πα-
ρουσιάζει θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.
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Swimming at Voïdokoilia

This is by far the most fa-
mous and popular beach 

of the area, attracting visitors 
from the four corners of the 
earth. Voïdokoilia 180 owes its 
name to the Greek word Vou-
fras that means “where the oxen 
live.” Others also believe that 
the name represents the curved 
shape of the shore which re-
sembles the stomach of an ox! 
The white sand and incredibly 
clear turquoise colored waters, 
the absence of any organized 
activity that allows the beach 
to maintain its pristine na-
ture, and the particularity of 
its shape (which resembles the 
Greek letter Ω) rank it as one of 
the most beautiful beaches of 
the world. It combines archae-
ological interest as well, since, 
next to the shore, at the tip of 
the adjacent hill, lies the vault-
ed tomb of Thrasymidis, son of 
Nestor. Voïdokoilia also belongs 
to the protected area of Natura 
2000, as its biodiversity is con-
sidered highly important.



Πύλος - Διαδρομή χιλιάδων ετών

Η γραφική κωμοπόλη των 2.500 
κατοίκων, στέκει στα νοτιοδυτικά 

της Πελοποννήσου και περιμένει τους 
επισκέπτες της, ατενίζοντας εδώ και 
χιλιάδες χρόνια τα καθάρια νερά του 
Ιονίου Πελάγους.

Με ιδρυτή τον μυθικό Πύλα και 
γνωστή από τον Όμηρο ως το 
Βασίλειο του Νέστορα, η Πύλος (ή 
τότε γνωστή ως Κορυφάσιο) άνθησε 
κατά την εποχή του Νηλέα (πατέρα 
του Νέστορα), ενώ ήταν υπό την 
κυριαρχία της γειτονικής Σπάρτης 
την περίοδο της Αρχαιότητας. Οι 
αλλαγές στην ονομασία της ήταν 
συνεχείς μέχρι να καταλήξει σε αυτό 
που γνωρίζουμε σήμερα. 

Ο όρμος του Ναυαρίνου

Γνωστή ως Ζόγκλος στα Βυζαντινά 
έτη, μετονομάσθηκε σε Αβαρίνο 

όταν την κατέλαβαν οι Αβάροι. Έτσι, 
μάλλον, εξηγείται κατά μία άποψη 
και η ονομασία του ξακουστού από τη 
ναυμαχία του 1827 Ναυαρίνο (δηλαδή 
το Νέο Αβαρίνο) που αφορά τον 
όρμο της Πυλίας. Η άλλη αποδίδει 
την ονομασία στους Σλάβους, όπου 
η λέξη Ναυαρίνο έχει τη σημασία 
«τόπος με σφεντάμια».  

Το 1770 βαρύς ήταν ο φόρος αίματος 
με τον οποίο πλήρωσαν οι κάτοικοι 
τη συμμετοχή τους στα λεγόμενα 
Ορλωφικά (δηλαδή την εξέγερση την 
εποχή του Ρωσοτουρκικού πόλεμου 
και τις συντονισμένες επιχειρήσεις 
των Ρώσων στην περιοχή) ώσπου 
το 1827 ήρθε η λύτρωση μέσω της 
πασίγνωστης Ναυμαχίας μεταξύ του 
στόλου των ευρωπαϊκών δυνάμεων 
και αυτού των Οθωμανών.
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Pylos – a journey through 
thousands of years of history

This charming town of 2,500 in-
habitants stands on the south-

western point of the Peloponnese 
beckoning its visitors and gazing 
across the clear waters of the Ionian 
Sea, as it has done for many thou-
sands of years.

Established by the mythical King Py-
las of Megara and known from Ho-
meric years as the realm of the wise 
King Nestor, Pylos (once known as 
Koryfasio) flourished during the age 
of Neleus (father of Nestor) and was 
under the domination of neighbor-
ing Sparta throughout antiquity. The 
name of the city changed many times 
until it finally settled on the pres-
ent-day name of Pylos.

The Bay of Navarino

During the Byzantine age, Pylos 
was known as Zogklos, but its 

name changed to Avarino when it 
was conquered by the Avars. This 
probably explains one theory con-
cerning the name of Navarino (i.e. 
the New Avarino), site of the famous 
naval battle of 1827 in the bay of Py-
lia. Another theory accredits the 
name to the Slavs, where “Navarino” 
meant “land of maples.”

A heavy toll of human lives was paid 
by the local population for participat-
ing in the so-called Orlov rebellion (a 
revolt during the Russo-Turkish war 
and the coordinated operations of 
the Russians in the area), until 1827 
when the residents were finally re-
deemed through the famous Battle of 
Navarino, a great victory for the Eu-
ropean forces against the Ottoman 
Empire.

181
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Παλαιόκαστρο και Νιόκαστρο - κάστρα και θρύλοι

Δημιούργημα του Νικόλαου ντε Σεντ Ομέρ στα τέλη 
του 13ου αιώνα (1278 είναι το έτος κατασκευής) το 

Παλαιόκαστρο - ή αλλιώς, Παλιοναβαρίνο ή Παλαιό-
καστρο Πύλου ή Κάστρο της Γιάλοβας 181 - 182 - 183 – κατα-
σκευάστηκε πάνω στην ακρόπολη της Πύλου και σε έναν 
οικισμό που βρισκόταν εκεί από την Αρχαιότητα, στην το-
ποθεσία του αρχαίου Κορυφάσιου. Δεν υπάρχει ταξιδιώ-
της που να μη μαγευτεί από αυτό που αντικρίζει όταν βρί-
σκεται στην κορυφή του υψώματος πάνω από το βόρειο 
άκρο του όρμου του Ναυαρίνου! «Είναι μια θέα εξαίσιας 
γαλήνης και φωτεινής απεραντωσύνης. Απ’ την αγέρωχη 
αυτή πέτρινη σκοπιά, το μάτι αγκαλιάζει το απότομο νησί 
της Σφακτηρίας, τον κοιμισμένο όρμο του Ναυαρίνου, 
τα γυαλιστερά βαλτωμένα νερά ενός ιχθυοτροφείου, τα 
πράσινα περιβόλια του κάμπου της Πύλου, μια κυματι-
στή αλυσίδα λόφων και βουνών και, τέλος, την ατέρμονη 
γαλήνια θάλασσα που χρυσίζει στον ήλιο»: έτσι χαρακτη-
ρίζει τη θέα από το Παλαιόκαστρο ο λογοτέχνης Κώστας 
Ουράνης στο βιβλίο του «Ταξίδια - Ελλάδα». 

Απόρθητο εκ κατασκευής, αποτέλεσε στόχος στρατηγι-
κής σημασίας για πολλούς κατακτητές, ώσπου το 1423 
πέρασε στους Ενετούς και το 1500 στους Τούρκους οπότε 
γνώρισε την παρακμή. 

Τη δυναμική του Παλαιόκαστρου που βρισκόταν πάνω 
στην ακρόπολη της Πύλου διαδέχεται αυτή του νεόδμη-
του Νιόκαστρου, μετά την κατάληψη του Ναυαρίνου 
από τους Τούρκους το 1500. Πρόκειται σήμερα για ένα 
από τα πλέον καλοδιατηρημένα φρούρια στην Ελλάδα, 
ένα εξαιρετικό δείγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του 
16ου αιώνα που ξεχωρίζει για την πυκνή βλάστηση (πεύ-
κα) από την οποία κατακλύζεται, το Μουσείο Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων και την εκκλησία της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος που φιλοξενεί εντός (Ωράριο λειτουργίας: Τρί-
τη – Κυριακή 8:00-15:00, Δευτέρα κλειστά).

Στον ίδιο βράχο είναι ορατό και το Σπήλαιο Νέστορος, 
στο οποίο είχε πραγματοποιήσει ανασκαφές ο γνωστός 
αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν με αποτέλεσμα να εντοπί-
σει ευρήματα της περιόδου του συγκεκριμένου βασιλιά. 
Ως προς τα χαρακτηριστικά του, το σπήλαιο διαθέτει 
τριγωνική είσοδο, σταλακτίτες, μεγαλοπρεπή τοιχώματα 
και είναι ευρύχωρο (20 μ. Χ 16 μ.), ενώ όπως αναφέρει ο 
Παυσανίας ήταν χώρος φύλαξης των βασιλικών βοδιών.
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Palaiokastro and Niokastro – castles and legends

Founded by the prominent Frankish ruler Nicolas 
de St. Omer in 1278, Palaiokastro (old castle) – also 

known as Palionavarino, or Palaiokastro Pylou, or Gia-
lova Castle 181 - 182 - 183 – was built on the acropolis of Pylos 
at the site of ancient Koryfasio, a settlement that had ex-
isted there since antiquity. No traveler is left uninspired 
when gazing from its northernmost summit across the 
Bay of Navarino. “It is a sight of serenity and lucid in-
finitude. From this lofty stone vantage point, the eye 
embraces the steep island of Sfaktiria, the sleeping Bay 
of Navarino, the shimmering marshy waters of a fish 
farm, the green orchards along the Pylos plain, a chain 
of undulating hills and mountains and finally, the in-
terminably serene sea turned to liquid gold by the sun.” 
is the way that the writer Kostas Ouranis describes the 
view from Palaiokastro in his book “Trips in Greece,” 
published in 1949.

Impregnable by design, Palaiokastro was a strategic tar-
get of many conquerors until 1423 when it passed to the 
Venetians and then the Turks in 1500, before eventually 
meeting with decline.

The strategic power of Palaiokastro on the top of the 
acropolis of Pylos is succeeded by that of the newly built 
Niokastro (new castle), after the conquest of Navarino 
by the Turks in 1500. Today, Niokastro is one of the best 
preserved fortresses in Greece and an excellent example 
of military architecture of the 16th century that stands 
out among the dense vegetation (mostly pines). Within 
its walls, one also finds the Museum of Underwater Ar-
chaeology housed in the Church of the Transformation 
of the Savior (Visiting Hours: Tuesday–Sunday from 
08:00 to 15:00, closed on Mondays).

The legendary Cave of Nestor is located on the same 
rock, at the base of Palaiokastro. Excavations carried 
out by the famous archaeologist Heinrich Schliemann 
in the late 19th century resulted in the discovery of var-
ious artifacts from the period of King Nestor. As to its 
characteristics, the cave is very spacious (measuring 
20m x 16m), has a triangular shaped entrance, stalac-
tites, grand stone walls and, as the ancient chronicler 
Pausanias pointed out, was used as a stable for the royal 
oxen.

182
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Το υδραγωγείο της Πύλου και το Παλαιόνερο

Το υδραγωγείο της Πύλου 184 κατασκευάστηκε τον 
16ο αιώνα, για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης 

του Νιόκαστρου και αποτελείται από δύο επιμέρους 
μικρότερα συστήματα τα οποία ενωνόντουσαν.

Από την θέση «Παλαιό Νερό» στο σημερινό ορεινό 
οικισμό Παλαιόνερο ήταν η αφετηρία του παλαιότερου 
συστήματος μεταφοράς νερού, νοτιοανατολικά του 
κάστρου, σε πήλινο αγωγό. Το δεύτερο σύστημα, που 
κατασκευάστηκε λίγο μετά, μετέφερε το νερό από τις 
πηγές «Κουμπέ», πλησίον του οικισμού Χανδρινός, 
μέσα σε κτιστή αύλακα και κατέληγε κοντά στην 
Πύλο στην θέση Καμάρες. Με υπόγεια διασύνδεση 
τροφοδοτούσαν πηγές εντός του Νιόκαστρου.

Η Πύλος σήμερα - πόλη με ιδιαίτερο χαρακτήρα και αξιοθέατα

Τη μορφή που ξέρουμε σήμερα, όπως και το όνομά της, έλαβε η Πύλος ένα 
χρόνο αργότερα, το 1828, με τη συνεισφορά των μηχανικών του στρατηγού 

Μεζόν που έχτισαν κτίρια κι εκτός του κάστρου βασιζόμενοι σε αρχιτεκτονικό 
σχέδιο που παρουσιάζει ιδιόμορφα χαρακτηριστικά. Πελοποννήσιοι, Μικρα-
σιάτες και Επτανήσιοι άφησαν τις πατρογονικές τους εστίες και μετακόμισαν 
στην περιοχή χτίζοντας το μέλλον τους μαζί με αυτό των παιδιών τους.

Από την αρχιτεκτονική της άποψη μέχρι την πολιτιστική της δραστηριότητα, 
η Πύλος διαθέτει απτά χαρακτηριστικά που την καθιστούν τόπο φυσικού κάλ-
λους 185 και ιστορικού ενδιαφέροντος. 

• Οι πετρόχτιστες κατοικίες με το λευκό χρώμα και τις κατακόκκινες σκεπές 
είναι το σήμα κατατεθέν της ιστορικής πόλης της Πύλου.

• Το λιμάνι 186 - 187, με την προβλήτα που είναι ιδανική για βόλτες, συνιστά εκ 
των ασφαλέστερων προορισμών ή στάσεων για τα πλοία που διασχίζουν τα 
πελάγη της Μεσογείου.

185
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The aqueduct of Pylos and Palaionero

The aqueduct of Pylos 184, essentially consisting 
of two smaller systems that came together, was 

constructed in the 16th century CE to meet the wa-
ter needs of Niokastro.

The older water transport system, which used clay 
pipes, began in the mountainous village of today’s 
Palaionero, to the southeast of the castle. The 
second system, which was constructed a little lat-
er, transported water from the “Koumbe” springs 
next to the village of Chandrinos, through built-
in grooves that ended up near Pylos, in the area 
of Kamares. It then moved underground to supply 
the water-wells inside of Niokastro.

Modern Pylos – unique character and attractions

Pylos earned its present day appearance in 1828, with the contribution of 
the engineers of French General Nicolas Joseph Maison, who construct-

ed buildings outside of the castle based on an architectural plan presenting 
structures of similar characteristics. People from the Peloponnese, Asia Mi-
nor and the Ionian Islands left their ancestral homelands and moved to the 
area in order to build a better future for themselves and that of their children.

From its architectural point of view to its cultural activities, Pylos possesses 
tangible characteristics that classify it as a place of natural beauty 185 and his-
torical interest.

• The white painted stone built homes with their bright red roofs are the 
trademark of the historic city of Pylos.

• The harbor 186 - 187 and pier are perfect for strolling and are the safest place to 
stop for ships crossing the Mediterranean.

184
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• Η πλατεία που φιλοξενεί το μνημείο των 
Τριών Ναυάρχων (Κόδρινγκτον, Δεριγνύ 
και Χέιδεν) οι οποίοι συνέβαλαν στην 
καθοριστική νίκη κατά τη Ναυμαχία του 
Ναυαρίνου είναι το κέντρο της δραστή-
ριας και άκρως τουριστικής κωμόπολης. 

• Ο ναός της Κοιμίσεως της Θεοτόκου που 
βρίσκεται πάνω στο λόφο αναδεικνύει το 
θρησκευτικό χαρακτήρα της περιοχής.

• Η οικία του αδικοχαμένου Ολυμπιονίκη 
Kωστή Tσικλητήρα στην πλατεία Νέστο-
ρος ξεδιπλώνει την πολιτιστική φυσιο-
γνωμία της Πύλου στεγάζοντας τη Συλ-
λογή του φιλέλληνα Ρενέ Πιο. 

• Το Ινστιτούτο Aστροσωματιδιακής Φυ-
σικής «Nέστωρ» του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου που φιλοξενείται στο Παλιό 
Γυμνάσιο συνδράμει στην ανάδειξη της 
επιστημονικής σημασίας του τόπου με τη 
συμμετοχή στο πείραμα της τοποθέτη-
σης του Υποβρύχιου Τηλεσκοπίου Νετρίνων στον πυθμένα της θάλασσας, 
ενός εκ των σημαντικότερων πειραμάτων σε όλη την υφήλιο. 

• Το αρχαιολογικό μουσείο Πύλου όπου εκτίθενται ευρήματα της περιοχής 
από τη Νεολιθική εποχή μέχρι και τη Ρωμαϊκή Περίοδο, το κοντινό ανάκτο-
ρο του Νέστορα, οι νήσοι Τσιχλι-μπαμπά ή Φανάρι και Χελωνήσι ή Χελωνά-
κι με τα μνημεία για τους Γάλλους κι Άγγλους πεσόντες της Ναυμαχίας του 
Ναυαρίνου, αντίστοιχα, μετατρέπουν την πόλη σε τόπο πλούσιας αρχαιολο-
γικής και ιστορικής σημασίας.
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• The village square, that hosts the monu-
ment of the Three Admirals (Carrington, De Ri-
gny and Heyden) who contributed to the decisive 
victory at the Battle of Navarino, is the center of 
all activity in this intensely touristic city.

• The church of the Assumption of the 
Virgin Mary found atop a hill highlights the reli-
gious character of the area.

• The house of Olympic champion Kostis 
Tsiklitiras, who met with a tragic and untime-
ly death, unravels the cultural heritage of Pylos 
by housing the Collection of the Philhellene, 
Rene Puaux, a French historian and journalist 
who worked for the internationally renowned 
Parisian newspaper “Le Temps” and was a fer-
vent supporter and advocate of the Greek cause 
during the Balkan Wars.

• The NESTOR Institute for Astroparticle 
Physics of the National Observatory, which is 
housed in the Old Gymnasium, contributes in 

highlighting the scientific importance of the area by placing an underwater 
neutrino telescope at the bottom of the sea and participating in one of the 
most important neutrino detection experiments in the world.

• The Archaeological Museum of Pylos where artifacts from the Neolithic to 
the Roman period found in the area are under exhibit, the nearby Palace 
of Nestor, the islands Tsichlibampa or Fanari and Chelonisi or Chelonaki, 
with their monuments dedicated to the French and the English who died 
in the Battle of Navarino, transform the city into a location of rich archae-
ological and historical importance.

187
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Ελαιόφυτο - τόπος με θρησκευτική ιστορία

Οικισμός μόλις των 81 κατοίκων με θρησκευτική ιστορία που αξίζει κανείς 
να γνωρίσει, το Ελαιόφυτο - άλλως Σγράπα - δεν επιλέγεται τυχαία ως τό-

πος τέλεσης γάμων και βαπτίσεων. Ο ιερός ναός της «Παναγίας της Σγράπας» 
με τη συναρπαστική ιστορία που συνοδεύει τη θαυματουργή εικόνα της Θεο-
τόκου έχουν κάνει γνωστό το χωριό σε όλη τη Μεσσηνία. Η πρώτη εκκλησία 
που κατασκευάσθηκε περίπου το 1400 γνώρισε την καταστροφή, με τις φάσεις 
ανακατασκευής να διαδέχονται αυτές της διάλυσης μέχρι το 1892. Τότε ήταν 
που ανακαλύφθηκε μέσα στα χωράφια από κατοίκους της περιοχής η εικόνα κι 
έκτοτε φιλοξενείται στην εκκλησία που αποπερατώθηκε χάρη στους εράνους 
και τις δωρεές πιστών.
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Elaiofyto – where religious history unfolds

A settlement of only 81 residents with a religious history worth learning 
about, Elaiofyto, otherwise known as Sgrapa, is not the selected locale for 

weddings and baptisms merely by coincidence. The Church of “Panagia Sgra-
pa” and the fascinating story that accompanies the icon of the Virgin Mary 
have made the village famous in all of Messinia. The first church, built around 
1400, was destroyed and was partially rebuilt throughout different phases un-
til its complete abandonment in 1892. It was then that the icon of the Vir-
gin Mary was discovered in an overgrown field by residents of the village and 
has since been kept in the church which was completely renovated thanks to 
fundraising and donations.
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Η νήσος Σφακτηρία

Ιστορικής και γεωστρατηγικής σημασίας, η νήσος Σφακτηρία δεσπόζει στα 
ανοικτά του όρμου του Ναυαρίνου και προστατεύει ως φυσικός κυματο-

θραύστης το λιμάνι της Πύλου. Το όνομά της οφείλεται είτε στο ρήμα σφάζω 
(από τις θυσίες ζώων προς τέρψιν του θεού Ποσειδώνα), είτε στη λέξη σφάκος 
(η ασφάκα είναι φυτό που ευδοκιμεί στην περιοχή). 

Η πρώτη αναφορά της Σφακτηρίας εμφανίζεται στις πήλινες πινακίδες που 
εντοπίστηκαν στο περίφημο ανάκτορο του Νέστορος. Έκτοτε, η Σφακτηρία 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως σκηνικό πολεμικών συρράξεων και τόπος 
μνημείων, τάφων και ηρώων.

Εκεί έλαβε χώρα η μάχη Αθηναίων-Σπαρτιατών 188 την περίοδο του Πελοποννη-
σιακού Πολέμου (425 π.Χ.) ενώ το 1825 η περιοχή στιγματίστηκε από την μάχη 
μεταξύ των Οθωμανών Τούρκων και των Ελληνικών και Συμμαχικών Δυνάμε-
ων. Στην μάχη αυτή, ο Ιμπραήμ εκμεταλλευόμενος τις εμφύλιες συρράξεις των 
Ελλήνων μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης με μια αποβατική επιχείρηση 
κατέλαβε τη Σφακτηρία αιφνιδιάζοντας τον ελληνικό και συμμαχικό στόλο 
προκαλώντας βαρύτατες απώλειες.

The island of Sfaktiria

Of historic and geostrategic importance, the island of Sfaktiria dominates 
the Bay of Navarino and protects the harbor of Pylos by serving as a nat-

ural breakwater. Its name comes either from the verb form of “slaughter” (an-
imal sacrifices to appease the god Poseidon for safe sea passage), or from the 
word “sfakos” from the Phlomis plant, called “Asfaka” in Greek, which grows 
readily in the area.

The first mention of Sfaktiria appears on clay tablets found in the famous 
palace of Nestor. Since then, Sfaktiria plays a key role as a frequent battle site 
and a place of monuments, graves and heroes.

The Athenian-Spartan battle 188 took place at Sfaktiria during the Pelopon-
nesian War (425 BCE) while, in 1825, the region was marked by the battle be-
tween the Ottoman Turks and the Greek and Allied forces. In this particular 
battle, Ibrahim Pasha took advantage of the various Greek civil clashes that 
had broken out during the Revolution, and surprised Greek and Allied forces 
by landing and occupying Sfaktiria causing them heavy losses.

188
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Τη νήσο Σφακτηρία συνοδεύουν 
αρμονικά στο πέλαγος μικρότερα 

νησάκια με σημαντικά επίσης 
ιστορικά στοιχεία.

Για το Τρυπητό 189 - 190, μια στοά που 
τη διαπερνά από το ένα μέρος της 
θάλασσας στο άλλο είναι γνωστή η 
νήσος Τσιχλή-μπαμπα (ή Φανάρι). 
Σύμφωνα με την παράδοση, αν 
τη διασχίσει μια έγκυος γυναίκα 
τότε θα κάνει αγόρι… Στο ίδιο νησί 
φιλοξενείται και το μνημείο των 
Γάλλων πεσόντων. 

Το Χελωνάκι αποτελεί ένα μικρό 
ξερονήσι που φιλοξενεί το μνημείο 
των Άγγλων που έχασαν τη ζωη τους 
στη ναυμαχία του Ναβαρίνου.

The island of Sfaktiria is harmoni-
ously surrounded by the islets of 

Tsichli-baba (or Fanari), and Chelon-
aki, each laden with small but signifi-
cant facets of Greek history. 

Tsichli-baba is famous for an under-
ground passageway, called Trypi-
to189 - 190 . According to the local tra-
dition, if a pregnant woman crosses 
this tunnel, she will give birth to 
a boy… On the same islet stands a 
monument to French soldiers killed 
in action.

Chelonaki hosts the monument of 
English soldiers who lost their lives 
in the Battle of Navarino.

189
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Η Σφακτηρία, προσβάσιμη με καρά-
βι μπορεί να χαρακτηριστεί κάλ-

λιστα ως η «βραχονησίδα των μνημεί-
ων». Και είναι στα αλήθεια τόσα πολλά 
αυτά που μπορεί να δει ο ταξιδιώτης…

• Ο τάφος του φιλέλληνα Παύλου 
Μαρία Βοναπάρτη, ανιψιού του 
Μεγάλου Ναπολέοντα, ξεχωρίζει 
εξαιτίας της ιστορίας του νεκρού 
που το καλοκαίρι του 1827 αφίχθη 
στη χώρα μας προκειμένου να συμ-
μετάσχει στην Επανάσταση, αλλά 
έχασε τη ζωή του στη φρεγάτα 
Ελλάς από εκπυρσοκρότηση του 
ίδιου του του όπλου. 

• Το μνημείο του Ιταλού στρατιω-
τικού, επαναστάτη τιτλούχου και 
Φιλέλληνα κόμη Σανταρόζα που 
έπεσε μαχόμενος για την Ελλάδα 
στη Μάχη της Σφακτηρίας το 1825, 
είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο και έργο τέ-
χνης. Το ανθέμιο, το μικροπροσω-
πείο στο άνω τμήμα της μαρμάρι-
νης στήλης και το ανάγλυφο της 
μορφής του Σανταρόζα αποτελούν

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

• Το μνημείο του Αλέξη Μαλέ κοσμεί 
επίσης τη βραχονησίδα της Σφα-
κτηρίας. Ήταν Γάλλος αξιωματικός 
του Μεζώνος που έχασε τη ζωή του 
το 1833 στην διάρκεια μονομαχίας.

• Το μνημείο των Ελλήνων πεσόντων 
κατά την Πτώση της Σφακτηρίας 
τον Απρίλιο του 1825 που κατα-
σκευάστηκε το 1959 και αυτό των 
Ρώσων Πεσόντων κατά τη Ναυμα-
χία του Ναυαρίνου που κατασκευά-
στηκε το 1872 και το επισκέπτονται 
τα πληρώματα του ρωσικού πολε-
μικού ναυτικού όταν βρίσκονται 
στην Ελλάδα, αποτελούν επίσης 
χαρακτηριστικά δείγματα της ιστο-
ρίας της νήσου.

• Στα βόρεια του νησιού το στενό της 
Συκιάς φιλοξενεί ενάλια μνημεία 
ναυαγίων, καθώς εκεί βρίσκονται 
πλοία που βυθίστηκαν από τους 
Οθωμανούς από την ναυμαχία της 
Ναυπάκτου το 1571.
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Sfaktiria, which is only accessible 
by boat, can be easily called the 

“island of monuments.” And truly, 
there is so much here for the traveler 
to see…

• Τhe grave of the Philhellene, Paul 
Maria Bonaparte, nephew of Na-
poleon the Great, stands out due 
to its unique story. Paul Maria 
Bonaparte arrived in Greece in the 
summer of 1827, to take part in the 
Greek Revolution but lost his life 
on the battleship Hellas when his 
own gun backfired on him. 

• The monument of the Italian no-
ble, military man, insurgent, and 
Philhellene, Count Santarosa, who 
fell fighting for Greece at the Bat-
tle of Sfaktiria in 1825. It is classi-
fied as a historical monument and 
a work of art. The palmette, the 
small mask in the upper part of 
the marble column, and the relief 
of the form of Santarosa

and artistic features of special in-
terest.

• The monument of Alexis Malais 
also adorns the island of Sfaktiria. 
He was a French officer of General 
Maison, who died in 1833 during a 
duel.

• The monument of the Greeks killed 
in the Fall of Sfaktiria, in April 1825 
(constructed in 1959).

• The monument of the Russians 
killed in action during the Battle of 
Navarino (built in 1872) that is vis-
ited by crews of the Russian navy 
when in Greece.

• To the north of the island, the strait 
of Sykia hosts underwater ship-
wreck monuments from a coalition 
naval force of southern European 
Catholic maritime states that was 
sunk by the Ottomans in the Bat-
tle of Nafpaktos, also known as the 
Battle of Lepanto, in 1571.
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Εκκλησίες και Ναοί

Η θρησκευτική ιστορία της βραχονησίδας αντικατοπτρίζε-
ται στις εκκλησίες και τους ναούς που διαθέτει:

• Ο μικρός ναός του Αγίου Νικολάου, είναι κατασκευασμένος 
πλήρως από ξύλο και αποπερατώθηκε χάρη στις δωρεές των 
ομογενών που προέρχονται από την πόλη Πετροζάβοντσε. 

• Στην εκκλησία της Αναστάσεως του Κυρίου, πλησίον του 
Μνημείου των Ρώσων Πεσόντων πραγματοποιούνται κάθε 
χρόνο λειτουργίες και τρισάγια στη μνήμη όσων έχασαν τη 
ζωή τους στις μάχες της περιοχής.

• Το εκκλησάκι της «Παναγούλας» ή της Αναλήψεως» που 
κατασκευάσθηκε την βυζαντινή περίοδο.

Churches and Chapels 

Several churches are also built on Sfaktiria, island with a 
long religious history:

• The small chapel of Agios Nikolaos is built entirely of wood 
and was completed thanks to the donation of Greek expa-
triates who came from the Russian city of Petrozavontse.

• At the Church of Anastaseos tou Kyriou (the Lord’s Resur-
rection), next to the Monument of the Russians killed in 
action, a memorial service is held every year to honor all 
those who lost their lives in the battles of the area.

• The chapel of “Panagoulas,” or the Ascension, was built 
during the Byzantine period.
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Schinolakka and the waterfalls of 
Kalamari

Schinolakka is identified with a 
key battle that transpired here in 

1825, and which contributed to the 
exhaustion of Ibrahim Pasha’s forces 
and the revival of the Greek morale 
during the course of the War of In-
dependence. This event is celebrated 
every year in mid-March. 

The waterfalls at Kalamari 192 are 
breathtakingly beautiful. Teeming with 
wild vegetation 191, gushing springs and 
small ponds, the area offers glorious 
moments of peace and refreshing cool-
ness to locals and visitors alike.
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Σχινόλακκα και ο καταρράκτης 
Καλαμάρη

Αν και ταυτισμένη με την όχι και 
τόσο γνωστή καίρια μάχη του 

1825, που συνέβαλε στην καταπόνηση 
των δυνάμεων του Ιμπραήμ και την 
αναπτέρωση του ηθικού των Ελλή-
νων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης και τιμάται κάθε χρόνο 
στα μέσα Μαρτίου από την τοπική 
κοινωνία, η Σχινόλακα κρύβει ένα 
μυστικό φυσικού κάλλους που αξίζει 
κανείς να ανακαλύψει: πρόκειται για 
τον καταράκτη Καλαμάρη 192. Πνιγ-
μένος στην άγρια βλάστηση 191, με 
τρεχούμενα νερά και μικρές λίμνες, 
χαρίζει στιγμές γαλήνης και δροσιάς 
σε ντόπιους κι επισκέπτες.
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Αμπελόκηποι και Κάτω 
Αμπελόκηποι

Ένας ακόμη οικισμός της Μεσση-
νίας που έχει συνδέσει το όνο-

μά του με το ελαιόλαδο και τις ελιές 
είναι οι Αμπελόκηποι και οι Κάτω 
Αμπελόκηποι. Οι Αμπελόκηποι μέχρι 
το 1940 ήταν γνωστοί ως Μηνάγια. 
Στους Κάτω Αμπελοκήπους, βρίσκε-
ται το βενετικό μεσαιωνικό οχυρό 
«Molendini», που με βάση τα λεγό-
μενα των αρχαιολόγων πιθανολογεί-
ται ότι αποτελούσε καταφύγιο για 
τους κατοίκους σε δύσκολες στιγμές.

Ambelokipoi and Kato 
Ambelokipoi

Two other settlements of Messinia 
that have affiliated their names 

with olive oil and olives are the vil-
lages of Ambelokipoi and Kato Am-
belokipoi. Until the year 1940, Ambe-
lokipoi was known as Minagia.

At Kato Ambelokipoi lie the ruins 
of “Molendini,” a medieval Venetian 
fortress that archaeologists specu-
late was a refuge for residents during 
hard times.

Γλυφάδα - τόπος με 
πλούσια λαογραφία

Η Γλυφάδα 193 είναι πλούσια σε 
παραδοσιακά ήθη και έθιμα με 

αποκορύφωμα το πανηγύρι της 17ης 
Ιουλίου (της Αγίας Μαρίνας) ενώ ο 
επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει την 
προγενέστερη ζωή του τόπου μέσω του 
Λαογραφικού Μουσείου Γλυφάδας. 
Ενδιαφέρον έχει το παλιό σχολικό 
κτίριο, όπου έχει δημιουργηθεί ένα 
υπόδειγμα παλαιότερης κατοικίας με 
όλη τη σχετική οικοσκευή, αλλά και 
τα αγροτικά σκεύη.

Glyfada – a land of rich 
folklore

Glyfada 193 has a rich tradition of 
folklore and customs, culminat-

ing in the celebration of Agia Marina 
on July 17th. At the Folklore Museum, 
visitors can view an array of exhibits 
about what life was like in the past. 
Another interesting place to visit 
is the old school building, where a 
model of a rural home of the past is 
on display, complete with furniture, 
household wares and agricultural 
tools.
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Ίκλαινα - πρωτεύουσα 
ηγεμονίας στην Εποχή του 
Χαλκού

Τόπος με σπάνια αρχαιολογικά ευ-
ρήματα, η Ίκλαινα 194 συγκαταλέ-

γεται στα μέρη που πρέπει κανείς να 
επισκεφθεί όταν βρεθεί στη Μεσση-
νία. Λέγεται ότι το όνομά της προήλθε 
από τη Νίγκλαινα, κόρη του βασιλιά 
Νέστορα που είχε εκεί τα λουτρά της.

Iklaina – a Bronze Age 
center of power and 
dominance

An area of rare archaeological 
importance, Iklaina 194 is on the 

must-see list of places in Messinia. It 
is believed that it has been named af-
ter the daughter of King Nestor, who, 
according to legend, took her baths 
in the area.

Ιστορικά στοιχεία

Η σκαπάνη της Αρχαιολογικής Υπη-
ρεσίας και του πανεπιστημίου του 

Μισσούρι-ST Louis με επικεφαλής τον 
καθηγητή Μιχάλη Κοσμόπουλου έφε-
ρε στο φως πλούσια ευρήματα από το 
1600-1100 π.Χ. (την Εποχή του Χαλ-
κού) και συνέβαλε τα μέγιστα ως προς 
τον εμπλουτισμό της γνώσης σχετικά 
με τη δημιουργία των μυκηναϊκών 
κρατών. Η ιστορία της έρευνας στην 
περιοχή έχει αφετηρία το 1954 τότε 
που ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινά-
τος έφερε στο φως μία πλακοστρωτη 
οδό, κυκλώπεια τείχη, τμήματα ενός 
μνημειώδους κτιρίου – πιθανόν ενός 
ανακτόρου. Ευρήματα ικανά ώστε να 
συμβάλουν στο χαρακτηρισμό της 
Ίκλαινας ως πρωτεύουσας ηγεμονίας. 

Historical Background

Excavations, led by Professor Mi-
chael Cosmopoulos of the Uni-

versity of Missouri-St. Louis, have 
been bringing to light rich Bronze 
Age finds from 1600-1100 BCE that 
are contributing greatly to enriching 
our knowledge about the creation of 
the Mycenaean states.

Research in the area had begun in 
1964, when archaeologist Spyridon 
Marinatos brought to light a paved 
road, cyclopean walls, and parts of 
a monumental building – possibly 
a palace – remains capable of con-
tributing to the characterization of 
Iklaina as a center of power.

194
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Οικογένειες από τον τόπο της 
Ίκλαινας παράγουν εξαιρετι-
κής ποιότητας παρθένο ελαι-
όλαδο ακολουθώντας πιστά 
τις παραδοσιακές μεθόδους. 
Η καλλιέργεια της ελιάς γίνεται 
με φυσικό τρόπο, χωρίς την 
χρήση χημικών λιπασμάτων. 
Η συγκομιδή της ελιάς λαβαί-
νει χώρα με το στρώσιμο των 
πανιών και το ράβδισμα της 
ελιάς ενώ η συλλογή του καρ-
πού γίνεται σε ημερήσια βάση 

με απευθείας μεταφορά και 
εξαγωγή του λαδιού σε πρότυ-
πο ελαιοτριβείο. Έτσι, ακολου-
θώντας μία παράδοση εκατο-
ντάδων χρόνων αλλά και με 
σύγχρονες πιστοποιήσεις από 
διεθνείς φορείς (HACCP - ΕΛΟΤ 
1416 και ISO 9001:2000) επιτυγ-
χάνεται η άριστη ποιότητα και 
υψηλή διατροφική αξία του 
παραγόμενου ελαιολάδου. να 
γεμίζει δηλαδή με το πολύτιμο 
λάδι του.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

The olive oil is produced by 
strictly following age-old tra-
ditional methods. Olive trees 
are cultivated with natural 
methods, without the use of 
chemical fertilizers. The olives 
are harvested by spreading 
large cotton sheets on the 
ground, while the branches 
of the trees are beaten with 
sticks so that the ripe olives 
may fall onto the sheets. At 

the end of the threshing, the 
olives are collected and di-
rectly transported to the olive 
press where the oil is extracted 
in a modern facility. By follow-
ing a centuries-old tradition 
that is certified by internation-
al standards (HACCP – ELOT 
1416 and ISO 9001: 2000) the 
quality and nutritional value of 
the olive oil is ensured. 

THE PRODUCTION OF EXCEPTIONAL EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
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Το λογιστήριο της αρχαίας Ίκλαινας

Σημαντικό εύρημα των νεότερων ανασκαφών, αποτελεί 
η πινακίδα Γραμμικής Β΄ που βρέθηκε σε έναν ελαιώνα 
στην Ίκλαινα, και τοποθετείται μεταξύ του 1490-1390 
π.Χ.. Δημιουργήθηκε από μυκηναίο γραφέα ομιλούντα 
την ελληνικήν μεταξύ του 1450 και 1350 π.Χ. στην οποία 
καταγράφονταν από τη μία πλευρά προϊόντα κι από 
την άλλη ανδρικά ονόματα. Το ενδιαφέρον, σύμφωνα 
με τους αρχαιολόγους, είναι ότι η πινακίδα αφορά κα-
ταγραφή οικονομικών στοιχείων για λογιστικά θέματα 
της άρχουσας τάξης, απόδειξη ότι η κρατική γραφειο-
κρατία ήταν υπαρκτή εκείνη την περίοδο. Η πινακίδα 
σώθηκε από τύχη καθότι τα αρχεία αυτά δεν ψήνονταν 
για να διαρκέσουν στο χρόνο αλλά λόγω μίας πυρκαγιάς 
θερμάνθηκε και σκλήρυνε. Έτσι διατηρήθηκε για 3.500 
χρόνια και ήρθε στο φως με τις ανασκαφές!

The financial data of the past revealed

A major discovery of the more recent excavations (2010) 
is a Linear B tablet found in an olive grove and dated 
between 1490-1390 BCE. It was created between 1450 
and 1350 BCE by a Greek-speaking Mycenaean scribe 
who recorded products on one side of the tablet and 
a list of men’s names alongside numbers on the other. 
What is interesting here, according to archaeologists, 
is that the tablet is a recording of financial data for ac-
counting matters of the ruling class, proving that state 
bureaucracy was active at that time and shedding light 
on early state formation. The tablet was fortuitously 
preserved when it was discarded in a pit and burnt. 
Thus, it was maintained for 3,500 years and came to 
light with the excavations.

Παράλληλα, η πόλη ήταν σημαντικό 
κέντρο μεταλλουργίας που απασχο-
λούσε πάνω από 200 επαγγελματίες.

Η ιστορία της περιοχής όμως δεν ανα-
κόπηκε ανά τους αιώνες. Σήμερα η 
Ίκλαινα κατοικείται από 313 κατοίκους 
και στηρίζει μέρος της τοπικής οικονο-
μίας στην παραγωγή υψηλής ποιότητας 
ελαιολάδου κορωνέικης ποικιλία. Τέ-
λος, η βρύση που βρίσκεται στην περι-
οχή, χρονολογείται από την εποχή των 
Ενετών και είναι ακόμη σε λειτουργία.

At the same time, the city was an 
important mining center, employ-
ing over 200 professionals. 

The history of the area has remained 
largely uninterrupted throughout 
the centuries. Today, Iklaina is in-
habited by just 313 residents and 
supports a portion of the local econ-
omy by producing high quality olive 
oil of the famous Koroneiki variety. 
A Venetian fountain is still in oper-
ation.
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Καλλιθέα

Σε υψόμετρο 200μέτρων, βρίσκεται 
ο οικισμός της Καλλιθέας 195 - 197 - 

198. Οι κάτοικοι έχουν συνδεθεί με την 
ελιά και τα παράγωγά της, μιας και η 
ελαιοκομία -μαζί με τη σταφιδοπα-
ραγωγή- είναι από τις βασικές πηγές 
εσόδων. Τα βλέμμματα στον οικισμό 
κλέβει η εκκλησία του Αγίου Νικολά-
ου με το τριώροφο καμπαναριό 196, την 
κεραμοσκεπή και το ρολόι. Σε κοντινή 
απόσταση βρίσκεται και ο μικρός οι-
κισμός της Αραπόλακκας.

Kallithea

The settlement of Kallithea 195- 197 - 

198 is located at an altitude of 200 
meters. Its residents have always been 
interconnected with the olive and its 
byproducts, since olive cultivation, 
together with raisin production, are 
their main sources of income. All eyes 
in the village are on the three-storey 
bell tower 196 with the tiled room and 
clock of the church of Agios Niko-
laos. The small village of Arapolakka 
is located not too far away.

196
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Κυνηγός

Γνωστός και ως Παλαιόκαστρο, ο 
Κυνηγός αποτελεί έναν μικρό οι-

κισμό που πρόκειται να φιλοξενήσει 
ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολτα-
ϊκά πάρκα των Βαλκανίων το οποίο 
προετοιμάζεται αυτή την περίοδο. Η 
παραγωγή του προβλέπεται να είναι 
στα 11,8- 14,5 εκατομμύρια kWh σε 
ετήσια βάση. Άλλος μικρός οικισμός 
της περιοχή είναι τα Βοζικέικα.

Kynigos

Also known as Palaiokastro, 
Kynigos is a small village that will 

soon host one of the largest photovol-
taic parks of the Balkans which is be-
ing designed at this time. Its produc-
tion is projected to be in the 11.8–14.5 
million kWh annually. Another small 
settlement of area is Vozikeika.

Μεσοχώρι

Ο μικρός οικισμός που παλαιότερα 
αποτελούσε κεφαλοχώρι, επίκε-

ντρο των χωριών Βαράκες, Κυνηγού, 
Παλιό Νερό, Καινούργιο Χωριό και Πή-
δασος έχει να επιδείξει πλήθος ναών: 
ο Αγιος Θεόδωρος, ο Αγιος Γιάννης, η 
Κοίμηση της Θεοτόκου, ο Αγιος Πα-
ντελεήμων κι ο Αγιος Γεώργιος της Σω-
τήρος έχουν διατηρηθεί σε πολύ καλή 
κατάσταση και είναι τόπος τέλεσης 
λειτουργιών της Εκκλησίας. Μην πα-
ραλείψετε να δοκιμάσετε, στις ντόπιες 
ταβέρνες τις τοπικές σπεσιαλιτέ και 
κυρίως τις πέτουλες ή πλακοτηγανίτες!

Mesochori

The small village that used to be 
the main town and center of 

the nearby settlements of Varakes, 
Kynigos, Palio Nero, Kainourgio Cho-
rio and Pidasos, boasts many church-
es confirming its key position: Agios 
Theodoros, Agios Giannis, the As-
sumption of the Virgin Mary, Agios 
Panteleimon, and Agios Georgios of 
the Savior have all been preserved in 
very good condition. One must defi-
nitely taste a few or all of the unique 
culinary specialties of the area at the 
local tavernas of Mesochori.
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Η άγνωστη ιστορία των 
Παππουλίων

Αν και δεν είναι ιδιαιτέρως γνω-
στό, τα Παππούλια αποτελούν 

έναν οικισμό με μακρά ιστορία. Οι 
ανασκαφές 199 - 200 που πραγματοποι-
ήθηκαν τη δεκαετία του 1950 και του 
1980 με επικεφαλής δύο γνωστούς 
αρχαιολόγους, τους Σπ. Μαρινάτο 
και Γ. Κορρέ, ανέδειξαν τον τύμβο στη 
θέση Αγ. Ιωάννης Παπουλίων. Πλησί-
ον του τύμβου η αρχαιολογική σκα-
πάνη έφερε στο φως κι έναν μικρό 
θολωτό τάφο με δύο λάκκους και ίχνη 
πυρράς στο δάπεδο, επιβεβαιώνοντας 
την ιστορικότητα της περιοχής.

Παράλληλα, η ύπαρξη ιερών ναών 
υπερτονίζει τη σημασία της θρησκεί-
ας για τους κατοίκους. Το εξωκλήσι 
του Αγίου Αθανασίου που κατασκευ-
άστηκε το 1950 και γιορτάζει στις 2 
Μαΐου, το έτερο εξωκλήσι του Αγίου 
Ιωάννου Προδρόμου που θεμελιώ-
θηκε το 1952-1953, ο ναός των Αγίων 
Αναργύρων που οικοδομήθηκε το 
1955 κι ο ναός της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου, ο παλαιότερος του οικισμού, 

The little known history of 
Pappoulia 

Even though it is not particular-
ly well known, Pappoulia is a 

village with a long history. Excava-
tions 199 - 200 which took place in the 
1950s and 1980s led by two well-
known archaeologists, Spyros Mar-
inatos and George Korres, revealed 
a burial mound in the area of Agios 
Ioannis in Pappoulia. Next to the 
mound, the excavations brought to 
light a small vaulted tomb with two 
small pits and traces of fire on the 
ground, confirming the historical 
significance of the area.

Moreover, the existence of many 
churches more than emphasizes the 
importance of religion for the inhab-
itants. The chapel of Agios Athana-
sios, built in 1950 and celebrated 
on May 2, the chapel of St. John the 
Baptist which was built between 1952 
and 1953, the church of Agioi Anar-
gyroi built in 1955, and the Church 
of the Assumption, the oldest of the 
settlement and suspected to have
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που πιθανολογείται ότι χτίστηκε πριν 
από το 1846, αποτελούν τόποι συγκέ-
ντρωσης των ντόπιων αλλά και των τα-
ξιδιωτών τόσο για την 
τέλεση θρησκευτικών 
τελετών και μυστηρίων, 
όσο και για οργάνωση 
τοπικών πανηγύρεων. 

Τα Παππούλια αν και 
δεν είναι μεγάλος οι-
κισμός – μόλις 81 κά-
τοικοι διαμένουν εκεί, 
με βάση την τελευταία 
απογραφή – βασίζουν 
την τοπική τους οικονο-
μία όχι τόσο στον τουρι-
σμό, αλλά στην εκμετάλλευση της ελιάς 
201 και των παραγώγων του.

Σε κοντινή απόσταση και ο οικισμός 
Πλάτανος φημίζεται για την σύνδεσή 
του με την ελαιοκομία ενώ από το 1979 
ελαιοτριβείο για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων της περιοχής.

been built before 1846, are popular 
sites for local gatherings, religious 
ceremonies and festivals. 

Papoulia is 
not a large 
village – 
based on 
the most re-
cent census, 
only 81 res-
idents live 
here. The 
local econ-
omy does 
not rely on 
tourism but 

on the cultivation of olives 201 and their 
byproducts. 

At a close distance, the settlement of 
Platanos is famous for its olive pro-
duction, and in 1979 a modern olive 
press was built to serve the residents 
of the surrounding area.

201
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Ο οικισμός Πήδασος

Η Πήδασος γνωστή και ως Χον-
ζόγλι ή Αβαρινίτσα, φαίνεται να 

συνδέεται με την Μεθώνη μιας και 
ο Παυσανίας αναφέρει ότι πριν από 
τον Τρωικό Πόλεμο είχε το όνομα 
Μοθώνη. Κατά άλλη άποψη, το χω-
ριό οφείλει το όνομά του είτε στον 
Τρώα πολεμιστή Πήδασο, είτε σε ένα 
από τα άλογα του Αχιλλέα που έφερε 
τούτη την ονομασία. Η Πήδασος της 
σημερινής εποχής είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με τον ελαιοπαραγωγικό 
χαρακτήρα του νομού καθώς διαθέτει 
ελαιοτριβεία.

Πύλα και η πανοραμική θέα 
στον όρμο του Ναυαρίνου

Αξίζει κανείς να απολαύσει την πα-
νοραμική θέα 202 - 204 από την Πύλα 

προς τον όρμο του Ναυαρίνου. Παρό-
τι το όνομα του θυμίζει τη γειτονική 
Πύλο, το χωριό έχει ιστορική σημασία 
καθώς έχει φιλοξενήσει κατά τα Βυζα-
ντινά έτη τον αυτοκράτορα Ιωάννη Η’ 
Παλαιολόγο, προτού αναχωρήσει.

The settlement of Pidasos

Known also as Chonzogli or Ava-
rinitsa, Pidasos seems to be re-

lated with Methoni since Pausanias 
mentions that it was called Mothoni 
before the Trojan War. Another the-
ory states that the village owes its 
name to the Trojan warior, Pidasos 
or to one of Achilles’ horses with the 
same name. Today, Pidasos is inex-
tricably linked to the production of 
olive oil.

The historic village of Pyla

The village of Pyla offers a pan-
oramic view 202 - 204 of the Bay of 

Navarino. Although its name re-
minds one of neighboring Pylos, it 
has its own historical significance 
as it hosted, in 1438, one of the last 
Byzantine Emperors, John VI Palai-
ologos, before he left Greece.

202
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Χωματάδα και τα τοπικά 
ελαιοτριβεία

Η Χωματάδα είναι γνωστή για τα 
ελαιοτριβεία 203 που βρίσκονται 

εκεί και αναδεικνύουν τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο της ελιάς στην κοινωνι-
κή και οικονομική ζωή της περιοχής 
ενώ λίγο πιο πέρα συναντά κανείς τον 
οικισμό Περιβολακίων. 

Chomatada and the local olive presses

Chomatada is famous for its olive presses 203, which confirm the leading role 
that the olive plays on the social and economic life of the area. The quaint 

village of Perivolakia is located at a small distance from Chomatada.

συνοδευόμενος από τον πατριάρχη 
Ιωσήφ για τη σύνοδο Φεράρας-Φλω-
ρεντίας.

Πριν φθάσει κανείς στην Πύλο, συνα-
ντά τον οικισμό Μπαλοδημαίικα που 
ονομάστηκε έτσι αφού οι κάτοικοι 
είχαν στην πλειονότητά τους το επώ-
νυμο Μπαλοδήμας.

for the Council of Ferrara-Florence 
accompanied by the Patriarch of 
Constantinople.

Before reaching Pyla, visitors will 
come to the village of Balodimaiika, 
named after the majority of its in-
habitants who have the name of Ba-
lodimas.

204

203
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Κάθε λέξη και από ‘να χελιδόνι

για να σου φέρνει την άνοιξη 
μέσα στο θέρος, είπε

Και πολλά τα λιόδεντρα
που να κρησάρουν 

στα χέρια τους το φως
κι ελαφρό ν’απλώνεται στον ύπνο σου

Οδυσσέας Ελύτης

Every word a swallow
To fetch you spring in the midst

Of summer, he said
And apple the olive trees to shift the light through 

their hands
As it spread softly over your sleep

Odysseas Elytis
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Δημοτική Ενότητα 
Κυπαρισσίας

Municipal Unit of 
Kyparissia
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Local Community of 
Kyparissia: Dreamy beaches 
and traditional settlements

Uniting the historical and 
religious tradition

Referred to as the bride of the Io-
nian, Kyparissia was previously 

called Arcadia by the Arcadians that 
had arrived here during the middle 
ages to escape the Slavic raids. A road 
from the square of the upper city leads 
to the Frankish castle 205, its final des-
tination being a sacred tree of the 
Arcadians, the famous plane tree.

This plane tree has been in that 
particular spot since 1704 and is 
connected with a widely popular 
folk legend. According to this leg-
end, the Corfiot Athanasios Myni-
otis, a graduate of the Thessaloniki 
School of Theology, was forced to 
become engaged to the aristocrat 
Evdokia. In a dream, he envisioned 
the Holy Virgin Mary calling out to 
him. 

Δημοτική Κοινότητα 
Κυπαρισσίας: 
Ονειρεμένες παραλίες και 
παραδοσιακοί οικισμοί

Ενώνοντας την ιστορική και τη 
θρησκευτική παράδοση

Χαρακτηρισμένη ως νύφη του Ιο-
νίου η Κυπαρισσία, είχε παλαι-

ότερα το όνομα Αρκαδιά από τους 
Αρκάδες που έφτασαν εδώ λόγω 
των επιδρομών των Σλάβων. Ένας 
δρόμος από την πλατεία της επάνω 
πόλεως οδηγεί στο κάστρο 205 , με 
τελικό προορισμό το ιερό δέντρο 
των Αρκαδιανών, τον ιστορικό 
πλάτανο. 

Ο πλάτανος υπάρ-
χει στο σημείο αυτό 
από το 1704 και 
συνδέεται με έναν 
πανελλήνιο λαϊκό 
θρύλο. Σύμφωνα 
με αυτόν, ο Κερκυ-
ραίος Αθανάσιος 
Μυνιώτης, από-
φοιτος της Θεο-
λογικής Σχολής, 
αναγκάστηκε να 
αρραβωνιαστεί 
την αριστοκρά-
τισσα Ευδοκία. 
Στον ύπνο του 
είδε την Παναγία να του λέει τα 
εξής: «Σκεύος εκλογής και υπη-
ρέτη τού Υίοϋ μου. Βούλομαι γε-
νέσθαι, ω Αθανάσιε, πεμψον ούν 
τους δούλους μετά των νυμφι-
κών ύματιων προς τον σοι γεν-
νήτορα και ή κόρη έτέρω άνδρί 
συζευχθήτω. Σύ δε πορεύου εις 
Κωνσταντινούπολη όπως λά-
βεις ότι ο Υιός και Θεός ηυδό-
κησεν». 

205
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Ανακοίνωσε, λοιπόν, σε όλους πως 
θα ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού, 
προκαλώντας νευρικό κλονισμό στην 
Ευδοκία. Όντας πια Επίσκοπος Χρι-
στιανουπόλεως, ο Αθανάσιος λει-
τουργούσε στην Αρκαδιά και η Ευδο-
κία αποφάσισε να τον συναντήσει για 
να ζητήσει συγχώρεση κλαίγοντας. Ο 
Άγιος την ευλόγησε και τα δάκρυά της 
έπεσαν πάνω σε ένα κλαδί πλατάνου. 
Αυτό άνθισε και δημιουργήθηκε το 
σημερινό δέντρο. Λέγεται και πως η 
πηγή δίπλα στον πλάτανο προέρχεται 
από τα δάκρυά της. Η Ευδοκία αφο-
σιώθηκε στη μοναχική ζωή. 

Η ιστορία του πλάτανου, 206 όμως, 
δεν σταματά εδώ. Λέγεται πως ένας 
Τούρκος Πασάς θέλησε να ξεριζώσει 
τον πλάτανο με σκοπό να δημιουρ-
γήσει μία πλατεία. Βλέποντας όμως 
στον ύπνο του την Οσία Ευδοκία να 
του λέει «Άνθρωπε, δυνατέ, μετέβαλε 
τις σκέψεις σου διότι τα δάκρύα μου 
θά πνίξουν το λαό σου», μεταπείστη-
κε και αντί αυτού έφτιαξε μία βρύση 
στη ρίζα του δέντρου.

Soon after he announced to all that 
he would follow the road of God, 
causing poor Evdokia to have a ner-
vous breakdown. As Bishop of Chris-
tianoupoli, Athanasios was perform-
ing the holy liturgy in Arcadia when 
Evdokia went to visit him, with tears 
in her eyes, to seek his forgiveness. 
The Saint blessed her and her tears 
fell on a plane branch. That branch 
grew into the plane tree that is found 
there today. It is also said that the 
spring that is found next to the tree 
comes from Evdokia’s tears. Evdokia 
went on to devote her life to the ser-
vice of God as a nun.

But the story of the plane tree 206 

does not stop here. It is said that a 
Turkish Pasha wanted to uproot the 
tree to build a square in its place. He 
changed his mind though when he 
saw the blessed Evdokia in his sleep 
who said to him: “Man of strength, 
change your mind or else my tears 
will drown your people,” and decid-
ed to build a fountain next to the tree 
instead.

206
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Βαθύ

Πόλος έλξης το Βαθύ της Κυπαρισσίας, διαθέτει μεγάλη παραλία 207 με 
άμμο, χαρίζοντας στους επισκέπτες και τους ντόπιους ένα ονειρικό 

ηλιοβασίλεμα.

Vathy

Vathy is a popular attraction of Kyparissia with a large sandy beach 207 that 
offers visitors and locals alike a breathtaking sunset. 

207
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Καρτελάς

Μία υπέροχη παραλία 208 ενός χι-
λιομέτρου με πλατιά αμμουδιά 

και με βότσαλο, αυτή του Καρτελά 
απλώνεται τρία χιλιόμετρα βόρεια 
της Κυπαρισσίας. Στα συν της παρα-
λίας περιλαμβάνεται η ήπια οργάνω-
σή του με ξαπλώστρες και ομπρέλες, 
ενώ υπάρχει και καντίνα.

Ο Καρτελάς συγκαταλέγεται στις πιο 
δημοφιλείς παραλίες της Κυπαρισσί-
ας για τη νεολαία λόγω του beach bar 
αλλά και του γηπέδου beach volley. 
Ωστόσο, την παραλία επισκέπτονται 
και οικογένειες καθώς η πρόσβαση 
είναι εύκολη και τα νερά βαθαίνουν 
ομαλά, καθιστώντας την ασφαλή για 
τους λουομένους. Πινακίδες από την 
Κυπαρισσία βοηθούν να εντοπίσει ο 
ταξιδιώτης εύκολα την ακριβή τοπο-
θεσία. Η παραλία οφείλει την ονομα-
σία της στον δυνατό άνεμο που φυσά-
ει συχνά, τον λεγόμενο Καρτελά. 

Όποιος αγαπά τα ηλιοβασιλέματα, 
καλό θα ήταν να μείνει μέχρι το σού-
ρουπο στην παραλία για να δει τον 
ήλιο να βουτά στη θάλασσα. Η ημέρα 
μπορεί να συνεχιστεί στο δημοφιλή 
οικισμό Καλό Νερό, γνωστό για τις 
ψαροταβέρνες.

Kartelas

A lovely beach 208, one kilometer 
long, with a broad sandy shore 

and pebbles located only 3 kilome-
ters north of Kyparissia, is the beach 
of Kartelas. Another plus to add to 
the beach here is that it is organized 
and offers bathers loungers, parasols 
and a snack bar.

The beach of Kartelas is a favorite 
among young crowds in Kyparissia 
because of the beach bar and the 
beach volley court. It is also ideal for 
families with young children, as ac-
cess to the sea is easy and the water 
deepens smoothly making it safe and 
convenient for bathers. There are 
many signs from Kyparissia to help 
the traveler easily find the exact loca-
tion of the beach. The beach received 
its name from the strong wind that 
blows there, which the local resi-
dents call Kartelas. 

If you enjoy sunsets, then it would 
be a good idea to stay on the beach 
till dusk and watch the sun dip into 
the sea. The day can continue at the 
nearby settlement of Kalo Nero, fa-
mous for its fish restaurants.

Κολυμπήστε στα 
καταγάλανα νερά του 

Καρτελά!

Don’t miss the 
opportunity to swim 

into the deep blue 
waters of Kartelas 

beach!

208
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Memi

Memi (or Mimi as some of the 
locals call it) is a coastal settle-

ment located 4 kilometers north of 
Kyparissia, at an altitude of just 22 
meters. Located within olive groves 
of endless beauty, the settlement of 
Memi has enjoyed great progress and 
development in recent years. The 
beach is renowned for its golden sand 
and clean water. Its wide shore and 
moderate organization with para-
sols, loungers, beach volley courts, a 
football field, showers and changing 
rooms, as well as parking, makes it a 
great choice for a day at the beach. 
One restaurant and one café can be 
found in the village of Memi and two 
supermarkets on the national road 
outside of Memi serve the residents 
of Kyparissia. Other beautiful beach-
es can also be found near Memi that 
are part of an important and protect-
ed sea habitat for the Caretta caret-
ta 209 Mediterranean loggerhead sea 
turtle. The bay of Kyparissia alone 
hosts about 630 nests.

Το Μεμί

Ένας παραθαλάσσιος οικισμός με 
υψόμετρο μόλις 22 μ. που βρί-

σκεται 4 χιλιόμετρα βόρεια της Κυπα-
ρισσίας είναι το Μεμί (ή Μιμί, όπως 
το αποκαλούν οι ντόπιοι). Τοποθετη-
μένο μέσα σε ένα πανέμορφο απέρα-
ντο τοπίο με ελαιώνες, στον οικισμό 
παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη τα τε-
λευταία χρόνια. Η παραλία διακρίνε-
ται για τη χρυσή άμμο και τα καθαρά 
νερά. Με μεγάλο πλάτος έχει επίσης 
ήπια οργάνωση με ομπρέλες, ξαπλώ-
στρες, γήπεδα beach volley, ποδο-
σφαίρου, ντους, αποδυτήρια, χώρο 
στάθμευσης. Στο χωριό μπορεί κανείς 
να βρει μία ταβέρνα και ένα καφενείο, 
ενώ στην εθνική οδό έξω από το Μεμί 
υπάρχουν δύο σούπερ μάρκετ και για 
τους κατοίκους της Κυπαρισσίας.

Κοντά στο Μεμί, υπάρχουν και άλλες 
πανέμορφες παραλίες που αποτελούν 
σημαντικό βιότοπο για τη θαλάσσια 
χελώνα Καρέτα-Καρέτα 209, καθώς ο 
Κυπαρισσιακός κόλπος φιλοξενεί πε-
ρίπου 630 φωλιές.

Κολυμπήστε στα 
καταγάλανα νερά του 

Καρτελά!

Don’t miss the 
opportunity to swim 

into the deep blue 
waters of Kartelas 

beach!
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Μπλεμενιάνοι

Μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, 
έναν λοφίσκο με πλούσια 

βλάστηση και πανέμορφη θέα 
στο Ιόνιο υπάρχουν δύο οικισμοί 
30 κατοίκων, οι Άνω και Κάτω 
Μπλεμενιάνοι που απέχουν μόλις 3 
χιλιόμετρα από την Κυπαρισσία. Το 
παλιό χωριό, όπου στέκουν ακόμα 
τα γραφικά πέτρινα σπίτια, αλλά 
και νέες εξοχικές κατοικίες, είναι 
οι Άνω Μπλεμενιάνοι. Στους Κάτω 
Μπλεμενιάνους κατασκευάσθηκαν

Blemenianoi

Set in an idyllic landscape, with a 
hill, lush vegetation and magnifi-

cent views of the Ionian Sea are two 
settlements of 30 some people each. 
They are Ano and Kato Blemenianoi 
at just 3 km from Kyparissia. The old 
village, where some picturesque his-
toric stone houses and new holiday 
cottages can be seen, are Ano Bleme-
nianoi. In contrast, only new homes 
are to be found in Kato Blemenianoi, 

καινούργια σπίτια από άτομα που 
εργάζονται στην Κυπαρισσία. Αυτά 
τα σπίτια έχουν ως κέντρο τους τον 
παλιό πλάτανο που αποτελεί συνάμα 
και το κέντρο του χωριού.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Η ελιά ταυτίζεται με το 
φως, μιας και το έλαι-
ον υπήρξε για αιώνες 
πηγή φωτός, προνόμιο που κάποτε 
ανήκε μόνο στους θεούς.

which primarily belong to people 
working in Kyparissia. These homes 
are centered around an old plane 
tree, which also acts as the center of 
the village.

SECRETS OF THE OLIVE

The olive is identified 
with light, since its oil, 
for centuries was the 
basic source of light, a privilege that 
once only belonged to the gods.

210
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Μύλοι

Ένας ημιορεινός οικισμός που έχει 
καταφέρει να παραμείνει πα-

ραδοσιακός είναι οι Μύλοι. Παλαιό-
τερα γνωστός και ως «Περιβόλια», 
από την εύφορη 
γη και τα πλούσια 
αγροκτήματα βρί-
σκεται πάνω από 
την παλιά πόλη της 
Κυπαρισσίας. Σήμα 
κατατεθέν του εί-
ναι οι περισσότεροι 
από δέκα νερόμυ-
λοι. Αξιοποιώντας 
τα άφθονα νερά της 
περιοχής οι κάτοι-
κοι που παλαιότερα 
ασχολούνταν κυ-
ρίως με την πρω-
τογενή παραγωγή 
άλεθαν σιτάρι στους 
μύλους, που πλέον 
δεν λειτουργούν. 

Ζωή δόθηκε, ωστόσο, και πάλι σε ένα 
από τους παλιότερους μύλους του 
χωριού πριν από λίγα χρόνια. 

Myloi

Myloi is a semi-mountainous vil-
lage that has managed to main-

tain its traditional character. Previ-
ously known as “Perivolia” (meaning 

gardens in Greek) 
due to its fertile 
soil and abundance 
of farm land, Myloi 
is located above the 
old city of Kyparis-
sia. Its trademark 
are its more than 
ten water mills. 
Taking advantage 
of the plentiful wa-
ter of the area, the 
residents’ primary 
occupation used 
to be the grinding 
of wheat in these 
mills, but today 
they are no longer 
operated.

Life was restored however to one of 
the older mills of the village a few 
years ago.

212
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Πρόκειται για το μύλο του Μαυρογέ-
νη ή Κατσαμπρόκου, που λειτουργεί 
περίπου από το 1850 κι έχει ανακη-
ρυχθεί διατηρητέο μνημείο σύμφω-
να με την 26η ΕΒΑ Καλαμάτας και 
την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων 
Δυτικής Ελλάδας «διότι αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα προβι-
ομηχανικής εγκατάστασης και τον 
καλύτερα διατηρημένο μύλο εκτετα-
μένου δικτύου υδρόμυλων που 
αναπτύσσεται κατά μήκος 
του ιδίου ρέματος». Μά-
λιστα, κατά την κατοχή 
1941-1944 ο συγκε-
κριμένος νερόμυλος 
αποτέλεσε το αρχηγείο 
των αντιστασιακών της 
περιοχής, όπως και των 
ανταρτών του ΕΑΜ μετά 
την απελευθέρωση. Είναι 
ο δέκατος από μια σειρά νερό-
μυλων που λειτουργούσαν με το ίδιο 
νερό. Αποτελείται από το μύλο και το 
νερόπυργο, την κύρια οικία του μυ-
λωνά κι ένα βοηθητικό κτίσμα, ενώ 
σώζονται μηχανήματα, μυλόπετρες, 
το πετρόχτιστο κανάλι μεταφοράς 
νερού, εργαλεία, και άλλα αντικείμε-
να του μυλωνά.

The mill of Mavrogenis or Katsam-
prokos, which had been in operation 
since 1850, has been declared a pro-
tected national monument by the 
26th Department of Archaeology of 
Kalamata and the Council of Modern 
Monuments of Western Greece, be-
cause “it exemplifies a pre-industrial 
installation and is the best preserved 
water mill of an extensive network 

of water mills that had been 
developed along the same 

stream.” Indeed, during 
WWII and the ensuing 
Greek civil war, this 
specific mill served 
as the headquarters 
for local resistance 

groups. It is the tenth 
water mill from a series 

of mills that operated with 
the same water. The installa-

tions are made up of the grinding 
mill, the water tower, the main home 
of the miller, an auxiliary building, as 
well as some of the original machin-
ery, mill stones, a stone built chan-
nel for transporting water, tools and 
other objects that belonged to the 
miller.

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Βίκα = στάμνα
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Πέρα από την παραγωγή αλευριού 216, 
στον μύλο υπάρχει μία έκθεση λαο-
γραφίας 212 - 213 που σχετίζεται με την 
περιοχή. Ο μύλος λειτουργεί επίσης 
κι ως καφενείο 210, όπου διατίθενται 
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα 211 - 215, 
ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότη-
τα να δοκιμάσουν λεμονάδες, λικέρ 214 
και παλαιωμένο τσίπουρο. Στο χώρο 
συχνά πραγματοποιούνται βραδιές 
ποίησης, εικαστικές εκθέσεις και 
μουσικές εκδηλώσεις.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται η εορ-
τή στη μνήμη των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης. Στο φερώνυμο Ιερό 
Ναό τελείται εσπερινός με αρτοκλα-
σία, όπως και λιτανεία. Την παραμονή 
δε, γίνεται πανηγυρικό γλέντι με ζεστή 
γουρουνοπούλα, κρασί, λαχταριστά 
εδέσματα και μουσική.

Besides flour production 216, the mill 
hosts a folkloric exhibit 212 - 213 asso-
ciated with the area. The mill also 
serves as a cafe 210 where local prod-
ucts 211 - 215 are available, while guests 
have the opportunity to try home-
made lemonade, liquors 214 and aged 
tsipouro, a spirit made from distilled 
grapes similar to grappa. Cultural 
events, such as poetry evenings, art 
exhibitions and musical events, are 
often hosted at the premises.

Every year a festival takes place in 
memory of Agios Konstantinos and 
Agia Eleni. In the church of their 
namesakes and on this day’s vespers, 
the blessing and breaking of bread 
and litany are performed. In the eve-
ning, the ritual turns into a festive 
feast with wine, delicious food and 
music.

Η Ελιά ταυτίστηκε 
ανά τους αιώνες με 

την επιθυμία για έναν 
καλύτερο βίο.

The olive tree has 
been identified for 
centuries with the 
desire for a better 

life.

216

215

293Δήμος Τριφυλίας | Municipality of Trifilia



294 Δήμος Τριφυλίας | Municipality of Trifilia

Σεργιάνι

Έξι μόλις χιλιόμετρα βό-
ρεια της Κυπαρισσίας 

βρίσκεται ο παραλιακός οι-
κισμός Σεργιάνι. Η παραλία 
του με ψιλή άμμο και βότσαλα 
εκτείνεται σε περίπου τριακό-
σια μέτρα. Τα νερά είναι ρηχά 
και ιδιαίτερα καθαρά.

Τερψιθέα

Λόγω της πανέμορφης θέας 
προς το Ιόνιο πήρε το όνο-

μά της η Τερψιθέα, που απέχει 
500 μέτρα από τη θάλασσα και 
βρίσκεται νότια της Κυπαρισ-
σίας. Μία περίεργη ιδιαιτερό-
τητα έχει αυτή η περιοχή, το 
κλίμα είναι ευνοϊκό ώστε το 
γνωστό μεσσηνιακό καρπούζι 
να βγαίνει νωρίτερα από όλη 
την Ευρώπη (!). Μέχρι και το 
2006 θεωρείτο «αγροτική πε-
ριοχή υψηλής παραγωγικότη-
τας» 218 - 219 - 221. Άλλα είδη που 
παράγονται στην Τερψιθέα 
είναι κηπευτικά, πατάτες, και 
εσπεριδοειδή. Όπως κι άλλα 
χωριά στη Μεσσηνία, έτσι και 
αυτό μπορεί να θεωρηθεί ελαι-
οπαραγωγό καθώς διαθέτει 
ελαιώνες 217. 

Πριν από πολλά χρόνια τα κα-
λύτερα σπίτια χτίζονταν στην 
Τερψιθέα και τα αποκαλούσαν 
εξοχικά. Νέες εξοχικές κατοι-
κίες οικοδομούνται και πάλι 
τα τελευταία χρόνια. Όσον 
αφορά τις τουριστικές υπο-
δομές, η περιοχή έχει να προ-
σφέρει ταβέρνες και κέντρα 
διασκέδασης. 
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Sergiani

Six kilometers north of Ky-
parissia is the coastal settle-
ment of Sergiani. Its beach of 
fine sand and small pebbles 
extends to about 300 meters. 
The waters are shallow and 
crystal clear. 

Terpsithea

Terpsithea was named 
because of its delightful 

view towards the Ionian Sea, 
which in Greek, is exactly 
what the name means – “de-
lightful view.” The village is lo-
cated 500 meters from the sea 
south of Kyparissia. A strange 
peculiarity exists in this re-
gion. The mild climate allows 
for the well-known Messinian 
watermelon to come out ear-
lier than in any other area of 
Europe. Until 2006, the entire 
region was considered a rural 
area of high productivity 218 - 219 

- 221. Other foodstuffs produced 
in Terpsithea are vegetables, 
potatoes and citrus fruits. As 
with most other villages in 
Messinia, Terpsithea is also 
considered an olive producing 
area due to its abundant olive 
groves 217.

Many years ago the best hous-
es were built in Terpsithea 
and were referred to as hol-
iday homes. In recent years 
building has begun again on 
new holiday homes in the 
area. As far as the tourism in-
frastructure is concerned, the 
area offers restaurants and en-
tertainment venues.

217



Η πιο γνωστή παραλία σε μικρή από-
σταση είναι η όμορφη παραλία από 
βότσαλο του Βλάχου 220, με κολπί-
σκους 200 μέτρων. Η ύπαρξη του 
χωματόδρομου θα σας δυσκολέψει 
να πάτε σε άλλες πολύ καλές κοντινές 
παραλίες της περιοχής. 

Η Τερψιθέα συνιστά γενέτειρα του 
θεατρικού συγγραφέα, ποιητή, μυθι-
στοριογράφου και δημοσιογράφου 
του 19ου αιώνα Πολύβιου Δημητρα-
κόπουλου. Το φιλολογικό του ψευδώ-
νυμο ήταν Αρκάς (Πολ Αρκάς). 

Η περιοχή ιστορικά έχει στιγματιστεί 
από εγκλήματα των Γερμανών κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής.

Όπως αναφέρεται σε φάκελους του 
υπουργείου Εξωτερικών «ο Karl 
Dietrich του 1008ου Τάγµατος Ιππικού 
κατηγορείται για το ξεκλήρισµα µιας 
ολόκληρης οικογένειας (του Ν. Ανα-
γνωστόπουλου), από το επτάµηνο 
βρέφος ως την υπέργηρη κατάκοιτη 
πρόγονή του, ως αντίποινα για την 
αντιστασιακή δράση ανταρτών της 
περιοχής».

219
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The best known beach, not far from 
the village, is the pebble beach of 
Vlachou 220, with about 200 meters of 
small coves. The not so drivable dirt 
road will make it difficult to visit oth-
er nearby beaches in the area.

Terpsithea is the birthplace of the 
theatrical playwright, poet, mystery 
writer and journalist of the 19th cen-
tury, Polyvios Dimitrakopoulos. His 
literary pen name was Arkas (Pol Ar-
kas).

The region however was stigmatized 
by crimes of the Germans during the 
years of the Occupation. As men-
tioned in folders of the foreign min-
istry Karl Dietrich of the German 
1008 Cavalry Battalion was accused 
of wiping out an entire family (that of 
N. Anagnostopoulos), ranging from a 
seven month old infant to a frail and 
bedridden relative, in retaliation for 
a guerrilla resistance movement in 
the region.

220
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Αρμενιοί

Τέσσερα χιλιόμετρα νότια της Κυπαρισσίας βρίσκεται το μικρό, αλλά 
γεμάτο ιστορία, γραφικό χωριό Αρμενιοί. Ποικίλες είναι οι θεωρίες για την 

προέλευση του ονόματος του χωριού. Κάποιοι λένε ότι το χωριό πήρε το όνομά 
του από έναν Αρμένιο μεγαλοτσιφλικά που εγκαταστάθηκε στην περιοχή. 
Άλλοι πάλι πιστεύουν πως το όνομα οφείλεται στον Αργοναύτη Αρμενό 
(εγγονό του Αιόλου), που εγκαταστάθηκε εκεί έπειτα από το διωγμό κάποιων 
Αργοναυτών στην Τριφυλία. Μία τρίτη θεωρία είναι πως το όνομα προέρχεται 
από το «αρμένισμα» των πλοίων, λόγω της εγγύτητας του χωριού στη θάλασσα. 
Στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους περιγράφεται η εντυπωσιακή άφιξη του 
στόλου των Ενετών για την διεκδίκηση της Πελοποννήσου. Λέγεται πως το 
περιστατικό αυτό ενέπνευσε αυτό το ποίημα: 

Να καθόμουν κι’ αλόγιαζα του Ρήγα την αρμάδα
πως «αρμενίζει» κι έρχεται σα νύφη στολισμένη
γυρεύει κόλφο (κόλπο) για να μπει, λιμένα για ν’ αράξει
γυρεύει το Χαλήλ Πασά, για να τον πολεμήσει
με τετρακόσια κάτεργα, με ‘ξήντα δυο φρεγάδες.

Τελευταία εκδοχή για την προέλευση του ονόματος του χωριού είναι η σύνδεση 
με το χωριό Αρμένοι Χανίων στην Κρήτη. Κάποιοι Αρμένιοι έμποροι έφυγαν 
από το χωριό Αρμένοι στα Χανιά και εγκαταστάθηκαν στην Τριφυλία, δίνοντας 
το όνομά τους στην περιοχή (απόσπασμα, από το βιβλίο του Δικηγόρου-
Καθηγητή Διονυσίου Δ. Σελούλη). 

Αρχικά το χωριό βρισκόταν δυτικότερα, στην τωρινή τοποθεσία «Πρίντζιπα». 
Σε αυτή την περιοχή βρέθηκε μία κολώνα αρχαίου ναού (4ου-3ου αιώνα π.Χ.), 
που μετέπειτα έγινε χριστιανικός. Μία εκκλησία που διατηρείτο έως και το 
τέλος του 19ου αιώνα λέγεται πως είχε χτίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος, δίνοντάς 
της το όνομά του, σε μία εκστρατεία του στην Πελοπόννησο. 
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Armenioi

Four miles south of Kyparissia is the small, but brimming with history, 
picturesque village of Armenioi. A number of theories exist as to how it 

acquired its name. Some claim that it was named from the Armenian land 
owner that had settled in the area. Others believe that the name was from 
the Argonaut Armenos (grandson of the wind god Aiolos), who sought ref-
uge there after being chased by some Argonauts in Trifylia. Yet a third theory 
states that the name came from the sailing ships (armenizo in Greek means to 
sail), due to the village’s close proximity to the sea. In the History of the Greek 
Nation there is a passage which describes the impressive arrival of a Venetian 
fleet in their claim of the Peloponnese. It is said that the following poem was 
inspired by the event:

If only I could stand and behold Riga’s armada
as it sails and comes like an adorned bride

looking for a bay to enter, a port to lay anchor
looking to challenge Halil Pasha

with four hundred galleys and sixty two frigates

The last version as to the origin of the village’s name is connected with the 
village of Armenoi, in Chania, Crete. Some merchants left the village of Ar-
menoi in Chania and settled in Trifylia, giving their name to the region.

Originally the village was situated further west, in the current location of 
Printzipa. In this area a column from an ancient temple was found (4th-3rd 
century BCE), which had later become a Christian church. Another church 
that had survived until the end of the 19th century is said to have been built 
by Emperor Constantine the Great, giving it his name during one of his cam-
paigns in the Peloponnese.

222
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Την περίοδο της Φραγκοκρατίας 
(1204 μ.Χ.) οι Ενετοί Καπουτσίνοι 
Μοναχοί είχαν την κυριαρχία της 
περιοχής, η οποία ονομάστηκε «Κα-
πούτσι». Το χωριό έχει δεχθεί πλή-
θως κατακτητών από τους Σλάβους 
και τους Ενετούς έως τους Τούρκους, 
τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. 
Επίσης πήρε μέρος σε όλους τους 
ελληνικούς αγώνες όπως τη Μικρα-
σιατική εκστρατεία, το Αλβανικό 
Έπος, την Αντίσταση και την Κύπρο. 
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ανα-
φέρονται Αρμενιοί που έλαβαν μέρος 
στην πολιορκία της Μεθώνης, υπό τις 
εντολές του στρατηγού Μήτρου Ανα-
στασόπουλου. 

Το εντυπωσιακό βουνό Γεράνιο βρί-
σκεται ανατολικά του χωριού 222. Στη 
μέση περίπου του βουνού υπάρχουν 
βράχια δίχως βλάστηση και ονομά-
ζονται «Ρολόι» καθώς μπορεί κανείς 
να υπολογίσει τι ώρα είναι (1 με 2 το 
μεσημέρι) βλέποντας τις ακτίνες 
του ήλιου να πέφτουν πάνω τους.

Οι Αρμενιοί είναι από τους μεγαλύτε-
ρους παραγωγούς μπάμιας στην Ελ-
λάδα. Από το 1966 λειτουργεί ο κηπευ

During the period of the Frankish 
rule (1204 CE), the Venetian Capu-
chin Monks had domination of the 
region, which was hence named 
“Capucco.” The village had received 
an excess of conquerors over the 
centuries, from the Slavs and the Ve-
netians to the Turks, Germans and 
Italians. Armenioi also took part in 
every Greek struggle, including the 
Asia Minor campaign, the Albanian 
Epic, the Resistance and the Cypriot 
struggle for independence.

According to the State Archives, in 
1824, during the Greek War of Inde-
pendence, the villagers took part in 
the siege of Methoni, under the com-
mand of General Mitros Anastaso-
poulos.

The impressive mountain of Geranio 
is located to the east of the village 222. 
Somewhere in the middle of the 
mountain there is a group of rocks, 
completely barren of vegetation, 
that have been named “The Clock” 
since it is possible to tell time (be-
tween 1 and 2 in the afternoon) as 
the rays of the sun fall upon them.
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τικός Συνεταιρισμός που συμβάλλει-
καταλυτικά στην πώλησή του προ-
ϊόντος. Πλέον το χωριό παράγει και 
φημισμένο ελαιόλαδο. Αξίζει να το 
επισκεφθεί κανείς τις πρώτες 15 ημέ-
ρες του Αυγούστου, οπότε διοργανώ-
νεται η γιορτή της μπάμιας, να γευτεί 
μπάμιες στο φούρνο και παραδοσι-
ακή γουρνοπούλα αλλά και να γλε-
ντήσει με την παραδοσιακή μουσική. 
Στο πλαίσιο αυτής της γιορτής διορ-
γανώνονται και άλλα δρώμενα όπως 
τουρνουά τάβλι, κυνήγι χαμένου θη-
σαυρού και τουρνουά μπάσκετ. 

Άλλη μία γιορτή, με μουσική και 
χορό, γίνεται των Αγίων Πάντων μετά 
τη λειτουργία, στην πλατεία του χω-
ριού. Η φερώνυμη εκκλησία 224 - 225 
κατασκευάστηκε το 1877, ενώ το 1920 
δημιουργήθηκαν στο τέμπλο 223 ξεχω-
ριστές Αγιορείτικες τοιχογραφίες.

Πόλο έλξης του χωριού αποτελούν το 
εκκλησάκι της Πανα(γ)ίτσας του Κα-
πουτσί, το παλιό εκκλησάκι της Πα-
να(γ)ίτσας του Λουτρού που διαθέτει 
αναπαλαιωμένες εικόνες, το σχολείο 
που οικοδομήθηκε το 1920 αλλά και 
ο νερόμυλος. Ερείπια του τελευταίου 
βρίσκονται στο δρόμο προς το χω-
ριό Ποδογορά. Λειτούργησε έως και 
το 1955 και χρησιμοποιούσε το νερό 
της πηγής «Μάννα», που έπεφτε από 
την «χούρχουρη» στη «φτερωτή». Η 
πηγή έχει δώσει το όνομά της στην 
γύρω περιοχή.

Armenioi is one of the biggest produ 
cers of okra in all of Greece. Since 
1966, a successful horticultural co-
operative has been in operation con-
tributing successfully to the sale of 
their agricultural products. The vil-
lage also produces exceptional olive 
oil which is well known for its quality 
all over Greece. It is worth visiting 
the village during the first 15 days of 
August when the annual okra festival 
is held. Everyone has the opportunity 
to taste delicious dishes made of okra 
and roast pork, and dance to tradi-
tional music. Other events also take 
place during the festivities, such as a 
backgammon tournament, a treasure 
hunt and a basketball tournament.

Another popular festival of the area, 
with plenty of song and dance, occurs 
during the feast day of Agion Panton 
in the village square. The namesake 
church 224 - 225 was built in 1877, and 
in 1920 the iconostasis 223 was creat-
ed with unique frescoes from Mount 
Athos.

Other village attractions include the 
old chapel of Panagitsa tou Loutrou 
featuring restored Byzantine icons, a 
public school that was built in 1920, 
and a water mill. Ruins of the mill can 
be found on the road towards the vil-
lage of Podogora. The mill operated 
until 1955 and was powered by water 
from the “Manna” spring, which had 
given its name to the surrounding area.
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Ράχες και ο αρχαιολογικός 
χώρος της Περιστεριάς

Μέσα σε ένα πανέμορφο τοπίο, 
γύρω από τεράστιους καταπράσι-

νους ελαιώνες 226 - 227 - 232 και με θέα τη 
θάλασσα και την ορεινή Τριφυλία, βρί-
σκεται το χωριό Ράχες. Συνδέεται άμεσα 
με την Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισ-
σίας, ενώ οι ασφαλτόδρομοι του χωριού 
οδηγούν στις παραλίες της περιοχής. 

Το όνομα του χωριού οφείλεται στο 
γεγονός ότι βρίσκεται σε ύψωμα. Οι 
Ράχες είναι φημισμένες για το κρασί 
και το ελαιόλαδο που παράγουν.

Πιθανότατα,  ιδρυ-
τές του χωριού 
ήταν Αρκάδες 
κτηνοτρόφοι από 
την Αλωνίσταινα, 
που ξεχειμώνια-
ζαν με τα κο-
πάδια τους στις 
Ράχες και τελικά 
αποφάσισαν να 
διαμείνουν μό-
νιμα. Αυτό έγινε 
περίπου τον 19ο 
αιώνα. 

Στο χωριό μπο-
ρεί κανείς να 
βρει εκκλησά-
κια, όπως του 
Αγίου Γεωργί-
ου, προστάτη 
της περιοχής, 
και ένα μνημείο 
πεσόντων στον 
πόλεμο του 1940 235 - 236. Στον αρχαιο-
λογικό χώρο Περιστεριάς, που απέχει 
3 χιλιόμετρα από τις Ράχες, βρίσκο-
νται οι φημισμένοι θολωτοί τάφοι.

Raches and the 
archaeological site of 
Peristeria

Tucked away in a gorgeous land-
scape with vast, silver green olive 

groves 226 - 227 - 232 and with a view of 
the sea and the mountain of Trifylia, 
is the village of Raches. It is direct-
ly linked to the Pyrgos – Kyparissia 
National Road and the lesser paved 
roads lead to the beaches of the area.

The name of the village comes from 
the fact that it is located on an incline. 
Raches is famous for the wine and olive 
oil that is produced here.

The village was 
founded some-
time around 
the 19th centu-
ry, most proba-
bly by Arcadian 
livestock breed-
ers from Aloni-
staina who win-
tered with their 
flocks in Raches 
and ended up 
staying perma-
nently. 

One can find 
a number of 
little churches 
in the village 
such as that 
of Agios Geor-
gios, patron 
saint of the 
region, and a 

World War II war memorial 235 - 236. The 
archaeological site of Peristeria, at a 
distance of 3 kilometers from Raches, 
is famous for its vaulted tombs.
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Ο αρχαιολογικός χώρος της Περιστεριάς 228 - 229 - 230 - 231 θεωρείται από τα ση-
μαντικότερα κέντρα πρωτομυκηναϊκού πολιτισμού. Χαρακτηρίζεται δε ως 
οι “Μυκήνες της Δυτικής Πελοποννήσου”. Οι σχετικές ανασκαφές ξεκίνη-
σαν από τον Σπύρο Μαρινάτο το 1960, αλλά λόγω του αιφνίδιου θανάτου 
του το έργο του συνέχισε ο καθηγητής Γεώργιος Κορρές. Στο χώρο έχουν 
βρεθεί τρεις θολωτοί τάφοι με χρυσά κύπελλα, κοσμήματα και αγγεία, που 
χρονολογούνται στον 16ο-15ο αιώνα π.Χ. κι εκτίθενται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χώρας. Φημολογείται μάλιστα ότι ο ένας εκ των τριών θόλων 
μπορεί να ανήκει στο θρυλικό βασιλιά της αρχαίας Πύλου, Νέστορα!
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The archaeological site of Peristeria 228 - 229 - 230 - 231 is considered the most 
important center of the Early Mycenaean civilization. It has been charac-
terized as the “Mycenae of the Western Peloponnese.” The relevant excava-
tions started in 1960 by archaeologist Spyros Marinatos but due to his sud-
den death the project was taken over by Professor Georgios Korres. The site 
has yielded three vaulted tombs with golden cups, jewelry and vases which 
are dated between the 16th and 15th century BCE and are exhibited in the 
Archaeological Museum of Chora. Rumor has it that one of the vaulted 
tombs could even belong to Nestor, the legendary king of ancient Pylos.

228
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Discover the Olive paths

in the village of raches
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Ανακαλύψτε τα μονοπάτια της Ελιάς

στο χωριό Ράχες

232



234
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Σε κάθε μικρό 
χωριό της 

Μεσσηνίας, 
ο επισκέπτης 

διαπιστώνει την 
αγάπη που τρέφουν 

οι Μεσσήνιοι για 
την ελιά 234.

233



Δίπλα είναι το Φαράγγι 233 με τους 
σταλακτίτες, που είναι ιδανικό για πε-
ζοπορία και πικ-νικ κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες μόνο. 

Οι επισκέπτες έχουν πολλές επιλογές 
για τη διαμονή τους και στην πλατεία 
μπορούν να βρουν καφενεία και ψη-
σταριές.

Next to the site is the Gorge 233 with 
the stalactites which is ideal for a 
long walk and a picnic during the 
summer months only.

Visitors have many accommodation 
options and at the town square they 
will find cafes and grill restaurants.
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Σε κάθε μικρό 
χωριό της 

Μεσσηνίας, 
ο επισκέπτης 

διαπιστώνει την 
αγάπη που τρέφουν 

οι Μεσσήνιοι για 
την ελιά 234.

In every little 
village of Messinia, 
the visitor realizes 
the great love that 

the Messinians 
have for the olive 

trees 234.

236
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Στις Ράχες 237 έχει ξεκινήσει ένα «κίνημα» για την επιστροφή στις πρωταρχι-
κές μορφές τροφής και η αποστροφή από την βιομηχανοποιημένη διατρο-

φή. Στην περιοχή, νέοι επιχειρηματίες έχουν αγκαλιάσει ένα φιλοδοξο σχέδιο 
που αναζητά πολύτιμες φυσικές τροφές των οποίων η καλλιέργεια γίνεται μόνο 
με ντόπιους αρχέγονους σπόρους. Το ελαιόλαδο που παράγεται προέρχεται 
από ακαλλιέργητες ελιές και έδαφος που δεν οργώνεται, χωρίς λίπασμα και 
ακλάδευτα δέντρα και θεωρείται από τα εκλεκτότερα στον κόσμο. 

Οι καρποί συλλέγονται με τα χέρια ή χτενάκια και τοποθετούνται σε κοφίνια 
και όχι σε τσουβάλια μέσα στα οποία πιέζονται και φθείρονται. Οι καρποί με-
ταφέρονται την ίδια μέρα σε παραδοσιακό ελαιοτριβείο με λιθάρια από όπου 
και εξάγεται το ελαιαόλαδο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με φυσικό τρόπο. 
Ενθαρρύνονται οι μετακινήσεις με τα πόδια ή με ποδήλατο και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και τη συσκευασία είναι φυσικά προϊόντα 
(ξύλο, χαρτί, ύφασμα, καλάμια, κ.λ.π.).
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A successful “movement” to return to primary food sources and turn away 
from all processed foods has recently begun in Raches 237. Young entre-

preneurs promote valuable natural foods which have been grown only from 
primordial endemic seeds. The olive oil produced comes from land that has 
not been plowed or fertilized and from wild un-pruned trees, and is consid-
ered to be among the finest in the world. The olives are harvested by hand and 
placed in baskets, not sacks, to avoid damage from pressure. 

They are subsequently transported the same day to a traditional stone olive 
press where the oil is extracted naturally and at room temperature. Transpor-
tation is on foot or by bicycle, and only natural products (wood, paper, textiles 
and reeds) are used for packaging.
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Σπηλιά

Φημολογείται πως το χωριό 238 
ιδρύθηκε το 1833 από τον Κων-

σταντίνο Δρακόπουλο ή Μπίτσικα 
από το χωριό Αρμενιοί. Το όνομα στο 
χωριό δόθηκε από τους πρώτους του 
κατοίκους, τις οικογένειες Μπίτσικα, 
Χήναρη και Κανελλόπουλου. Το ονό-
μασαν έτσι λόγω της σπηλιάς δίπλα 
στο ρέμα του Σκανδάλη όπου το βρά-
δυ φυλούσαν τα ζώα τους.

Περίπου 1 χλμ. νοτιοανατολικά του 
χωριού, βρισκόταν ένας μικρός οι-
κισμός με το όνομα Ρεντεμίρι. Εκεί 
ο Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως 
Αθανάσιος είχε εγκαταστήσει κά-
ποιους χριστιανούς που είχε εξαγο-
ράσει από τους Τούρκους. Απο το 
συγκεκριμένο οικισμό έχει απομείνει 
ωστόσο μόνο το όνομα της τοποθε-
σίας.

Η σταφιδική κρίση ευνόησε τη Σπη-
λιά, καθώς η ξηρασία που σημει-
ώθηκε στα γαλλικά αμπέλια και η 
κατακόρυφη αύξηση της τιμής της 
σταφίδας, ώθησαν τους ντόπιους να 
καλλιεργήσουν σταφίδες και αμπέλια

Spilia

It is rumored that the village 238 was 
founded in 1833 by Konstantinos 

Drakopoulos, otherwise known as 
Bitsikas from the village of Armenioi. 
The village was named by the first 
inhabitants that were comprised of 
the families Bitsikas, Chinaris and 
Kanellopoulos. They named it after 
the cave (spilia in Greek) which is 
found next to a stream where they 
guarded their livestock at night.

About 1 kilometer southeast of the 
village is the small settlement of 
Rentemiri, where the Archbishop 
of Christianoupoli, Athanasios, had 
brought some Christians that he 
had bought from the Turks. The only 
thing that has remained of this set-
tlement, though, is its name.

The raisin crisis benefited Spilia, as 
the drought that plagued the French 
vineyards and the sharp increase in 
the price of raisins led the locals to 
cultivate raisins and grapes in place 
of the Venetian olive trees. Despite 
this fact, Spilia is still considered an 
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στη θέση των ελαιόδεντρων των Ενε-
τών. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, η 
Σπηλιά χαρακτηρίζεται ελαιοπαρα-
γωγός περιοχή, αφού το βασικό προϊ-
όν της είναι το ελαιόλαδο με παραγω-
γή 500 τόνων. 

Την ίδια περίοδο στην περιοχή βρέ-
θηκαν οι Τσάκωνες από την Κυνουρία 
της Αρκαδίας. Έτσι χτίστηκε η Τσα-
κονόρουγα προς τα νότια του χωριού. 
Σε αυτούς προστέθηκαν και άτομα 
από τα ορεινά χωριά του Δήμου Τρι-
πύλας.

Η ρυμοτομία της Σπηλιάς είναι απο-
τέλεσμα σχεδίου που καταρτήθηκε το 
1924. Στο χωριό υπάρχουν δύο γραφι-
κές πλατείες, όπως και τρία εξωκλή-
σια. Το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου 
είναι παλιό, ενώ αυτά του Αγίου Νε-
κταρίου και του Αγίου Δημητρίου εί-
ναι πιο σύγχρονα.

Μεγάλο πανηγύρι με ζωντανή μου-
σική γίνεται στη γιορτή της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος και στα 
εννιάμερα της Παναγίας. Στη Σπηλιά 
γιορτάζεται ευλαβικά ο Άγιος Γεώργι-
ος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Δημή-
τριος η Αγία Μαύρα και ο Άγιος Κων-
σταντίνος.

olive producing region with an annu-
al olive oil yield of 500 tons.

During this same period, Tsakones 
from Astros in the region of Kynouria 
in the province of Arcadia came to 
the area.

Thus a neighborhood called Tsako-
norouga (Tsakonian neighborhood) 
was established south of the village. 
Soon more people came from the 
mountain villages of the Municipal-
ity of Tripyla to settle here. 

The town layout of Spilia was a prod-
uct of a plan that was organized in 
1924. There are two squares in the 
village as well as three chapels. The 
chapel of Agios Georgios is old, while 
Agios Nektarios and Agios Dimitrios 
are more modern.

A large festival with live music takes 
place on the feast day of the Trans-
formation of the Savior and the Nine 
Days (Novena) of the Our Lady.

The feast days of Agios Georgios, 
Agios Nektarios, Agios Dimitrios, 
Agia Mavra and Agios Konstanti-
nos are also celebrated religiously in 
Spilia.
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H Φαρακλάδα Μεσσηνίας

Μέσα σε ένα μαγευτικό καταπράσινο τοπίο, με ατελείωτους ελαιώνες, 
αμπέλια και διάφορες άλλες καλλιέργειες, βρίσκεται το χωριό Φαρακλά-

δα. Απέχει 6 χιλιόμετρα από την Κυπαρισσία και είναι πάνω από το παραθα-
λάσσιο χωριό Αγρίλη. Το σημερινό όνομα Φαρακλάδα οφείλεται σε φαράγγια 
που βρίσκονται παράλληλα με τον ποταμό στα νότια του χωριού. Πριν το χω-
ριό ονομαζόταν «φωτεινός φάρος». Λέγεται πως η Φαρακλάδα ιδρύθηκε επί 
της Ενετοκρατίας. Στην Τουρκοκρατία, η περιοχή απέκτησε ειδικά προνόμια 
καθώς αποτελούσε έδρα του τοπικού αγά. Τελευταίος αγάς πριν από την Επα-
νάσταση του 1821 ήταν ο Μεχμέτ Κουσιουρής. Οι ντόπιοι, υπό την αρχηγία του 
Κακογιάννη ή Καρκόγιαννη συμμετείχαν στους αγώνες του 1821 και μάλιστα 
στις 28 Μαρτίου 1821 απελευθέρωσαν το χωριό και κυρίευσαν τον πύργο του 
Μεχμέτ Κουσιούρη. Προς τιμήν τους, μάλιστα, σήμερα στην πλατεία του χω-
ριού μπορεί να δει κανείς το Μνημείο Ηρώων. 

Στη συνέχεια, μετοίκησαν στη Φαρακλάδα πολλοί Αρκάδες (1865-1886). Μαζί 
τους έφεραν την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα. Έτσι, στις 27 Ιουλίου το χω-
ριό έχει μεγάλο πανηγύρι. Άλλη μία μεγάλη γιορτή για την περιοχή είναι στις 21 
Νοεμβρίου, οπότε και γιορτάζει η εκκλησία του χωριού καθώς είναι αφιερωμέ-
νη στα Εισόδια της Θεοτόκου.

Η Ελαϊς ήταν κόρη του Άνιου, βασιλιά 
της Δήλου και αδελφή της Οινώς και της 
Σπερμώς. Τα ίδια τα ονόματά τους δηλώνουν 
την σχέση με τα άλλα δυο βασικά προϊόντα 
της Μεσογειακής διατροφής, τον οίνο και 
τους δημητριακούς καρπούς. Και οι τρεις 
ονομάζονταν εν συντομία «Οινοτρόποι».
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Faraklada

Inside a magnificent green landscape, with endless olive groves, vineyards 
and various other crops, lies the village of Faraklada. It is located 6 km from 

Kyparissia just above the village of Agrili. The current name Faraklada is due 
to canyons located alongside the river south of the village. The village used 
to be called “foteinos faros,” or “shining beacon.” It is said that Faraklada was 
founded by the Venetians. During the Turkish occupation, the area acquired 
special privileges as it was the base of the local Agha (ruler). The last last 
Agha before the Revolution of 1821 was Mehmet Kousiouris. The locals, led by 
Kakogiannis or Karkogiannis participated in the struggle for freedom and, on 
March 28, 1821, they liberated the village, and occupied the tower of Mehmet 
Kousiouris. In their honor, a Monument of Heroes has been erected in the 
village square.

Following the Greek Revolution, many Arcadians moved to Faraklada be-
tween 1865 and 1886. With them they brought the icon of Agios Pantelei-
monas and the saint is celebrated on his nameday every year on July 27 with a 
big festival. An equally impressive festival takes place on November 21, and it 
is dedicated to the Virgin Mary which is also the village patron saint.

Elais was the daughter of Anios, king of 
Dilos and the sister of Oino and Spermo. 
Their names indicated their relation-
ship with the other two basic staples 
of the Mediterranean diet, wine (oinos) 
and cereals. The three sisters together 
were called “Oinotropoi.”
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Δημοτική Ενότητα 
Γαργαλιάνων

Municipal Unit of 
Gargalianoi
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Δημοτική Κοινότητα 
Γαργαλιάνων Μεσσηνίας

Μακραίωνη η ιστορία των Γαρ-
γαλιάνων, τόπου ένδοξου και 

μαρτυρικού. Κατοικούνται ήδη από 
το 3000 π.Χ. και υπάγονταν στο βα-
σίλειο της Πύλου υπό τον Νέστορα.

Η Μαραθόπολη είναι το επίνειό 
τους και το νησί Πρώτη Μεσσηνία, 
ορμητήριο πειρατών κατά το πα-
ρελθόν, βρίσκεται ακριβώς απένα-
ντι. 

Το όνομα στην Ενετοκρατία ήταν 
Gargaliano και μάλλον δόθηκε 
από κάποιον ενετό κάτοικο. Ενεργή 
ήταν η συμμετοχή των κατοίκων 
στους Αγώνες του 1821 με τίμημα 
τις μεγάλες καταστροφές που 
υπέστη το χωριό.

Το 1940 οι Γαργαλιά-
νοι αποτελού-
σαν ακμάζου-
σα περιοχή 
7.000 κα-
τοίκων με 
τη μεγα-
λ ύ τ ε ρ η 
π α ρ α γ ω -
γή μαύρης 
κ ο ρ ιν θ ι α κ ή ς 
σταφίδας στην 
Πελοπόννησο και την Ελλάδα και 
μεγάλη παραγωγή εξαίρετου ελαι-
ολάδου, οίνου, δημητριακών και 
λαχανικών.

Μάλιστα, τα ελαιόδενδρα παρήγαν 
πάνω από 100 κιλά το καθένα τη 
χρονιά παραγωγής. Ωστόσο, η πε-
ριοχή σημαδεύτηκε από την Κατο-
χή και από τον Εμφύλιο με νεκρούς 
Έλληνες να ποτίζουν με το αίμα 
τους τη μεσσηνιακή γη.

Municipal Community of 
Gargalianoi

Gargalianoi has a long history 
as a place of glorious martyr-

dom. Inhabited since 3000 BCE, 
it belonged to the kingdom of 
Pylos under King Nestor.

Marathopoli is the town’s harbor, 
and the island of Proti, located 
directly across the bay, used to 
be a base for pirates in the past.

Its name during Venetian rule 
was Gargaliano and had been 
probably given by one of the Ve-

netian residents. 
An active role 

in the War 
of Indepen-
dence of 
1821 was 
played here 
too by the 

inhabitants, 
who paid a 

dear price with 
the major disasters 

that their village suffered.

By 1940, Gargalianoi was a 
thriving village of 7000 in-

habitants and the largest black 
currant producer not only in the 
Peloponnese, but in the entire 
country. The village was also a 
large producer of excellent olive 
oil, wine, cereals and vegetables.

Indeed, their olive trees pro-
duced more than 100kg each 
annually. However, the area was 
marked by the German occupa-
tion and the ensuing Civil War, 
which numbered hundreds of 
victims.

Έλια, 
δέντρο της 
ανανέωσης, 
δέντρο της 
αθανασίας

The olive, 
tree of 

rejuvination, 
tree of 

immortality
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Επιφανή πρόσωπα κατάγονται από 
τους Γαργαλιάνους, ένας εκ των 
οποίων είναι ο μακεδονομάχος Τέλ-
λος Άγρας 239. Για να τον τιμήσουν 
οι κάτοικοι κάθε χρόνο διοργανώ-
νουν τα Αγαπήνεια. Ο 39ος αντιπρό-
εδρος των ΗΠΑ Σπύρο Άγκνιου και 
ο τωρινός πατριάρχης Ιεροσολύμων 
Θεόφιλος κατάγονται από την περι-
οχή. Επίσης, σε σχολείο που άνοιξε 
το 1812 δίδαξε ο λόγιος Καλλίνικος 
Καστόρχης. Η πόλη είναι αρκετά 
ανεπτυγμένη και υπάρχουν πολιτι-
στικά, αναπτυξιακά και αθλητικά 
σωματεία. Η περιοχή έχει μεγάλη 
παράδοση στη σημαντική παραγω-
γή ελιάς και σταφίδας.

Gargalianoi was home to several em-
inent personalities, including the 
scholar Kallinikos Kastorchis, who 
taught in a school here in 1812, and 
Tellos Agras 239, who fought in the 
Balkan Wars at the beginning of the 
20th century. The inhabitants orga-
nize the Agapineia Festival every year 
in his honor. The 39th Vice President 
of the United States, Spiro Agnew, 
and the current Patriarch of Jerusa-
lem, Theophilos, also originate from 
the region. The city is well developed 
and boasts a number of cultural and 
athletic clubs, while the wider area 
has a long tradition of producing 
choice olive oil and raisins.

239
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Οι ιαματικές πηγές στο Βρωμονέρι

Το Βρωμονέρι βρίσκεται νότια των 
Γαργαλιάνων και διαθέτει πανέ-

μορφη, οργανωμένη παραλία 240 με 
βλάστηση και καταγάλανα νερά.

Λίγο παραπέρα υπάρχουν ιαματικές 
πηγές θειούχων νερών με θεραπευτι-
κές ιδιότητες. Αποτελούν την πιο ση-
μαντική θειούχα πηγή του νομού και 
έχει σταθερή θερμοκρασία 19,5 βαθ-
μούς Κελσίου.

Το νερό της πηγής προσφέρεται για 
τους κατάρρους των αναπνευστικών 
οργάνων συμβάλλει στην καταπολέ-
μηση δερματικών ασθενειών, αρθρι-
τικών κ.α. Τα παλαιότερα χρόνια, το 
νερό της πηγής χρησιμοποιούταν για 
ποσιμοθεραπεία και λουτροθερα-
πεία. Δυστυχώς πλέον το κτίριο των 
λουτρών έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

The mineral springs of Vromoneri 

Vromoneri is found south of Gar-
galianoi. Its beautiful beach 240, 

surrounded by greenery and clear 
blue waters, offers several amenities.

Α few meters away, one will find 
mineral springs with sulfurous water 
at a constant temperature of 19.5 de-
grees Celsius. The springs have me-
dicinal properties and are considered 
the most important in the area.

The water helps to treat respiratory 
problems, skin diseases, arthritis 
etc. In the past, water from the 
springs was widely used for 
drinking therapy, and baths were 
very popular. Unfortunately, today, 
the main building of the baths is 
out of service.

240
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Ο αρχαιολογικός χώρος του Κάναλου

Πολύ κοντά στους Γαργαλιάνους και τη θάλασσα, σε περιοχή λοφώδη, με 
άμμο και περίσσια βλάστηση ελαιόδεντρων και κυπαρισσιών, βρίσκεται ο 

Κάναλος. Το 1961 σε λόφο της περιοχής οι Αμερικάνοι αρχαιολόγοι McDonald 
και Hope Simpson ανακάλυψαν ερείπια προϊστορικής ακρόπολης. Στα βόρειά 
της βρέθηκαν τα ερείπια πιθανόν του αρχαίου Μεγάρου της περιοχής, ενώ στα 
νότια της ακρόπολης εντοπίστηκαν τρεις κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι οποίοι ήταν 
λαξευμένοι στο βράχο. Στους πρόποδες υπάρχει ένα πηγάδι από τα Οθωμανικά 
χρόνια.

Ο τύμβος του Κάναλου ανακαλύφθηκε το 1982. Βρίσκεται 400 μέτρα νοτιανα-
τολικά της ακρόπολης 241 - 242, έχει ύψος 4 μέτρα και διάμετρο 9 μέτρα και χρο-
νολογείται στην εποχή 2200-1700 π.Χ. Τα ευρήματα της περιοχής είναι αρκετά: 
από εργαλεία της μεσοελλαδικής εποχής έως κεραμική που χρονολογείται στη 
Μυκηναϊκή, Αρχαϊκή αλλά και Ρωμαϊκή εποχή.
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The archaeological site of Kanalos

Very close to Gargalianoi and the sea, in a hilly landscape, with sand, abun-
dant greenery, olive groves and cypress trees is the village of Kanalos. In 

1961, American archaeologists McDonald and Hope Simpson discovered ru-
ins of a prehistoric acropolis on a hill in the surrounding area. To the north of 
that they found what was possibly an ancient palace, and to the south of the 
acropolis three cist tombs carved in rock. At the foothill, there is a well that 
dates back to the Ottoman occupation.

The tombs of Kanalos were discovered in 1982. They are located 400 meters 
southeast of the acropolis 241 - 242, have a height of 4 meters, a diameter of 9 
meters and are dated at about 2200-1700 BCE. The artifacts found at this site 
are plentiful: from tools of the Middle Helladic Age to ceramics dated from 
the Mycenaean, Archaic but also the Roman era.
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Η παραλία Μπάρλα

Ιδανική για τους λάτρεις του ψαρο-
ντούφεκου, λόγω του ότι έχει βρά-

χια σε κάποια σημεία, είναι η μικρή 
παραλία Μπάρλα, που απέχει περί-
που 2 χλμ. από τον Λαγκούβαρδο.

The beach of Barla

Ideal for lovers of spearfishing is the 
small rocky beach of Barla, only 

two kilometers away from Lagouvar-
do.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Κάναλος 
αποτελούσε σημαντικό οικιστικό κέ-
ντρο στα Μεσοελλαδικά, Μυκηναϊκά, 
Αρχαϊκά και Ρωμαϊκά χρόνια. Ούτως 
ή άλλως τα δύο ρέματα της περιοχής 
την καθιστούσαν ιδανική για εγκατά-
σταση. 

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κάναλου 
καταστράφηκε από αρχαιοκάπηλους 
και χωματουργικές εργασίες. Σύμφω-
να με την ΛΗ’ Εφορία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων «σε δύο 
ανασκαφικές έρευνες κατά τα έτη 
2007 και 2008 στην περιοχή του Κα-
νάλου Γαργαλιάνων, όπου υπάρχουν 
εντοπισμένα επιφανειακά ίχνη αρ-
χαίων λειψάνων από την προϊστορική 
έως τη ρωμαϊκή εποχή, αποκαλύφθη-
κε νεκροταφείο λακκοειδών τάφων 
ολοκληρωτικά συλημένο, καθώς και 
τα λείψανα οχύρωσης και κτισμά-
των μεσοελλαδικών χρόνων, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν και κατά τη μυκη-
ναϊκή εποχή».

According to these finds, Kanalos 
was part of a significant residential 
center in the Middle Helladic, Myce-
naean, Archaic and Roman eras. The 
two streams that flow through the 
area made it a perfect location for 
developing organized settlements.

The archaeological site of Kanalos 
was destroyed by looters and earth-
works. Two excavation studies car-
ried by the Ephorate of Prehistoric 
and Classical Antiquities in 2007 
and 2008 unearthed surface traces of 
ancient relics from the Prehis-
toric to the Roman era, a 
grave site of complete-
ly looted pit tombs, 
as well as ruins of 
fortifications and 
buildings of the 
Middle Helladic 
Age that were also 
used during the My-
cenaean Age.

Με ιδιαίτερο αρχαι-
ολογικό πλούτο και 

μαγευτικές παραλίες, 
οι Γαργαλιάνοι προ-
σφέρουν τον ιδανικό 

συνδυασμό για τις 
διακοπές σας!
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Ο Λαγκούβαρδος

Ένα μικρό, αλλά γραφικό παρά-
λιο χωριό της περιοχής των Γαρ-

γαλιάνων είναι ο Λαγκούβαρδος ή 
Κρυσταλοπηγή. Έχει μία πανέμορφη 
ιδιαίτερη παραλία μήκους 2 χιλιομέ-
τρων. Χαρακτηρίζεται από τις 
πιο όμορφες της περιοχής 
λόγω της βλάστησης 
που ακουμπά τη θά-
λασσα αλλά και της 
χρυσής άμμου. Η πα-
ραλία έχει σχήμα ημι-
σελήνου και επιλέγεται 
πολύ συχνά από Έλλη-
νες και Ξένους επαγγελ-
ματίες σέρφερς όταν έχει 
κύμα. Η μεγάλη έκταση της 
αμμουδιάς δίνει τη δυνατότητα στους 
μικρούς λουόμενους να κάνουν διά-
φορες δραστηριότητες. 

Στην παραλία Λαγκούβαρδου 243 - 244 
καταλήγει ο ποταμός που περνά από 
το φαράγγι «Κόκκινα Πατέρα». Ο 
ποταμός αυτός δημιουργείται από 
την ένωση τριών ποταμών η οποία γί-
νεται δίπλα στο χωριό.

Lagouvardos

Lagouvardos or Krystalopigi is a 
small, picturesque coastal vil-

lage in the area of Gargalianoi. It 
has an especially lovely beach, two 
kilometers long. It is considered 

one of the most beautiful 
beaches of the area due 

its golden sand and to 
the vegetation that 
reaches all the way 
to the water’s edge. 
The beach is crescent 
shaped and is a favor-

ite among profession-
al surfers when weather 

conditions are favorable 
for “good waves.” The large 

area of the beach gives swimmers 
freedom to take part in all kinds of 
activities.

The “Kokkina Patera” canyon ends 
up on Lagouvardos beach 243 - 244. The 
river which flows through the canyon 
is created by the union of three other 
rivers at a point near the village.

A place of great 
archaeological 

significance and 
endowed with 

magnificent beaches, 
Gargalianoi offer the 
perfect combination 

for your vacation!
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Ρίκια – Τόπος παραγωγής 
βιολογικού ελαιόλαδου

Ανάμεσα στους Γαργαλιάνους και 
το ιστορικό Ναυαρίνο βρίσκεται 

μία παραθαλάσσια, αγροτική περιοχή 
με την ονομασία Ρίκια. Αποτελεί μία 
από τις τελευταίες φυσικές παραλίες 245 
όλης της Δυτικής Μεσσηνίας.

Rikia – where organic olive oil is 
produced

Between Gargalianoi and the his-
torical port of Navarino is a coast-

al agricultural area named Rikia. It is 
one of the last natural beaches 245 of 
all Western Messinia.

Οι παραγωγοί 
στα Ρίκια καλλι-
εργούν ελαιόδε-
ντρα με βιολο-
γικές μεθόδους. 
Σκοπός τους είναι να παράγουν 
βιολογικό, εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο Κορωνέικης ποικιλί-
ας. Οι καρποί συλλέγονται με 
ήπιο τρόπο όταν ακόμα είναι 
πρώιμοι, μέσα σε κανάβινα 
τσουβάλια 246 για να διατηρηθεί 
το άρωμα και η γεύση. Συνθλί-
βονται την ίδια μέρα σε θερμο-
κρασία κάτω των 30 βαθμών. 
Υποστηρίζεται πως η μικρή 
απόσταση των ελαιοπερίβο-
λων από τη θάλασσα (μόλις 
100 - 300 μέτρα), όπως και τα 
ιχνοστοιχεία του εδάφους είναι 
υπεύθυνα για το ξεχωριστό 
άρωμα και τη μοναδική γεύση 
του ελαιόλαδου. μιάς.

The farmers of 
Rikia cultivate 
olive trees us-
ing only or-
ganic meth-
ods. Their aim is to produce 
organic, extra virgin olive oil 
of the Koroneiki olive variety. 
The olives are gently harvest-
ed when they are not yet ripe, 
in hemp sacks 246 so that their 
flavors and aromas are main-
tained. They are crushed on 
the same day at a tempera-
ture below 30 degrees. It is be-
lieved that the close proximity 
of the olive groves to the sea 
(just 100-300 meters), as well 
as the trace elements that are 
found in the soil are responsi-
ble for the unique aroma and 
exceptional taste of this par-
ticular olive oil.
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Γιορτή μαγειρικής με 
ελαιόλαδο και σταφίδα
στην Βάλτα

Ένα χωριό με εξαιρετικές φυσικές 
ομορφιές, για τους ανθρώπους 

που αγαπούν τη φύση και την περιπέ-
τεια είναι η Βάλτα. 
Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος του τό-
που οργανώνει 
διάφορα δρώμενα. 

Τα ερείπια ενός 
από τα δύο ελαιο-
τριβεία της περιο-
χής βρίσκονται κο-
ντά στην πλατεία 
του χωριού. Αξίζει 
να δει κανείς τα 
παλιά μηχανήματα 
και τα εργαλεία, που έχουν διατηρη-
θεί πολύ καλά, για να αντιληφθεί τι 
χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι έναν αιώ-
να πριν για να παραχθεί το ελαιόλαδο 
αλλά και να συνθλίψουν την ελιά.

A cooking festival with olive 
oil and raisin in Valta

Valta is a village of exceptional 
natural beauty, for people who 

enjoy the outdoors and adventure. 
The Cultur-
al Associ-
ation here 
o rg a n i z e s 
v a r i o u s 
events.

The ruins of 
an old olive 
press can be 
found near 
the town 
square. The 
old ma-

chinery and tools which have been 
excellently restored offer insight into 
how the locals used them centuries 
ago to produce olive oil by crushing 
the olives.
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Τα δρώμενα στην περιοχή είναι 
πολλά. Κάθε καλοκαίρι, στις 

24-25 Ιουλίου πραγματοποιείται η 
«γιορτή μαγειρικής με ελαιόλαδο και 
σταφίδα» 248. Οι γυναίκες του χωριού 
φτιάχνουν γλυκά και φαγητά με αυτά 
τα δύο προϊόντα που παράγει το χω-
ριό. Ειδικοί επιστήμονες καλούνται 
να μιλήσουν για τα οφέλη αυτών των 
τροφών. Παράλληλα διοργανώνονται 
εκδηλώσεις όπως έκθεση ζωγραφι-
κής σε ανακυκλώσιμα υλικά με έργα 
των παιδιών του χωριού και με θέμα 
το λάδι και τη σταφίδα. Επίσης πραγ-
ματοποιείται παζάρι, αφιέρωμα σε 
ξεχασμένα παιχνίδια και άλλα πολλά. 
Η εκδήλωση περιλαμβάνει και παρα-
δοσιακούς χορούς και τραγούδια.

The local events are many. Ev-
ery summer, on July 24-25, the 

“cooking festival with olive oil and 
raisins” 248 takes place. The women of 
the village make sweets and various 
dishes using the two products that 
the village produces. Health and nu-
trition specialists are invited to speak 
of the many benefits of these two 
foods. Other events are also orga-
nized parallel to the cooking festival 
such as an exhibit of art works using 
only recycled materials completed 
by the children of the village around 
the theme of the olive and the raisin. 
A bazaar is also organized and oth-
er events include traditional games, 
songs and dances.
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Οι σπηλιές της Βάλτας 247 - 249 - 250 - 251 - 252 βρίσκονται στο δρόμο 
Γαργαλιάνων-Φιλιατρών. Εκεί κτηνοτρόφοι φύλασσαν τα ζώα 

τους. Οι 12 σπηλιές διαφόρων μεγεθών έχουν πάρει και κατά κάποιον 
τρόπο τα ονόματά τους από τους βοσκούς (σπηλιά του μπάρμπα 
Νίκου, Μήτσου κ.λπ.) και κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται 
ακόμα και σήμερα. Μάλιστα, είναι άμεσα επισκέψιμες. 

Από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια είναι η «Νεροσπηλιά». Ιδιαιτερότητα 
αυτού αποτελεί το μέγεθός του, αλλά κυρίως ο σταλακτίτης στο 
κέντρο του, από όπου στάζει ακόμα νερό. Ένα άλλο σπήλαιο που αξίζει 
κανείς να επισκεφθεί είναι εκείνο με τις δύο εισόδους που βρίσκεται 
ακριβώς κάτω από το δρόμο.

Βορειοδυτικά της Βάλτας το μοναδικό στην περιοχή δάσος, αυτό 
της Ευαγγελίστριας, αποτελείται από βελανιδιές, πλατάνια και 
πουρνάρια. Ο φερώνυμος ναός που βρίσκεται εκεί γιορτάζει στις 23 
Αυγούστου. Την παραμονή έξω από την εκκλησία διοργανώνονται 
εκδηλώσεις. Εκεί οι Φράγκοι είχαν κατασκευάσει την παλιά βρύση της 
Βαγγελίστρας, όπου υπήρχε χαραγμένη η επιγραφή: «Την βρύση αυτή 
έφτιαξε ο Εράρδος Ντ’ Ανού αφέντης της Αρκαδιάς για να πίνουν 
νερό τα χωριά: Φιλιατρά, Έρμακας (Αρμακάδια), Μώραινα, Λέκυτα, 
Χρυσόβιτσα και Βάλτα». Από την Τουρκοκρατία υπάρχουν χαραγμένα 
στη βρύση με ημερομηνία 1715 τα λόγια: «Οι Τούρκοι γκρέμισαν τον 
Έρμακα, τη Μονή και τα ανάκτορα Πασσαβά. Θεοτόκε σώσε μας».

Στο δάσος υπάρχει ένα μονοπάτι μήκους 1,5 χλμ. που χρησιμοποιού-
ταν για πρόσβαση στα Φιλιατρά, παράλληλα στο οποίο βρίσκεται και 
το ποτάμι. Ως αφετηρία του ορίζεται η παλιά βρύση. Όντας εύκολο 
για περίπατο, ενδείκνυται για όσους θέλουν να απολαύσουν τη φύση, 
τους καταρράκτες και τις λίμνες στις όχθες του ποταμού. Η πυκνή 
βλάστηση προς το τέλος του μονοπατιού δυσχεραίνει ωστόσο την 
πρόσβαση. 

Ο απέναντι λόφος ονομάζεται Καστράκι και κρύβει κάποιους θησαυ-
ρούς. Εκεί υπάρχουν ίχνη ενός προϊστορικού οικισμού, ενώ βρέθηκε 
και τύμβος με κιβωτιόσχημους τάφους. Επίσης, εκεί εντοπίζονται τα 
ερείπια του ανακτόρου όπου διέμενε η Helena De Bruyeres, δηλαδή η 
«Κυρά της Μώραινας». Ήταν σύζυγος του βαρόνου Αρκαδίας Εράδου 
και τιμητικά ονομάστηκε Μώραινα όλη η περιοχή. 

Από τη Βάλτα ξεκινά η διαδρομή για να φτάσει κανείς στο πανέμορφο, 
κατάφυτο φαράγγι «Κόκκινα Πατέρα» αλλά και στους καταρράκτες 
του. Αν και το φαράγγι είναι κυρίως μη επισκέψιμο, κάποιος μπορεί να 
ακολουθήσει τις πινακίδες «προς καταρράκτη» και να φθάσει μέχρι 
ένα σημείο με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να περπατήσει μέχρι 
τους υπέροχους καταρράκτες. Η ιδανική εποχή για να επισκεφθεί κα-
νείς τους καταρράκτες είναι από το χειμώνα έως την αρχή του καλο-
καιριού, οπότε υπάρχει ακόμα τρεχούμενο νερό.

332 Δήμος Τριφυλίας | Municipality of Trifilia



The caves of Valta 247 - 249 - 250 - 251 - 252 are located on the Garga-
lianoi-Filiatra road. Shepherds used to keep their flocks 

in them. The caves (twelve in all) vary in size and have taken 
their names from the shepherds (the cave of old Nikos, Mitsos, 
etc.). Some are even still in use today and are open to visitors.

One of the more impressive caves of the area is “Nerospilia.” 
This is an particularly large cave but what makes it special is 
the large stalactite in the center that still, to this day, drips 
water. Another cave worth visiting is the one with two en-
trances that is found directly below the road.

Northwest of Valta is the only forest in the region. Known 
as Evangelistria, the forest is full of oak, fir and plane trees. 
The namesake church that is located there is celebrated on 
August 23. On the eve of the feast day various events are or-
ganized outside the church. The Franks built a fountain with 
the inscription: “This fountain was built by Erard d’Aulnay, 
master of Arcadia, for the villagers of Filiatra, Ermakas (Ar-
makadia), Moraina, Lekyta, Chrysovitsa and Valta to drink 
water.” A later inscription, added in 1715 during the Ottoman 
occupation, reads: “The Turks destroyed Ermaka, the Monas-
tery, and the palace of Passava. Mother of God save us”.

There is a path in the forest, about 1.5km long, that used to 
lead to Filiatra by running parallel to the river. The starting 
point is defined by an old fountain. It is an easy hike and ideal 
for those who want to enjoy the natural beauty of the area 
complete with waterfalls and lakes at the banks of the river. 
The dense vegetation towards the end of the path however 
makes the road a little more difficult to pass.

The opposite hill is named Kastraki and hides many trea-
sures. There are traces there of a prehistoric settlement with 
a tomb of cist graves. One can also see the ruins of the palace 
where Helene De Bruyeres, wife of Erard d’Aulnay, Baron of 
Arcadia, resided. Helene De Bruyeres was also known as the 
“Lady of Moraina,” and the entire region was named Moraina 
in her honor.

The path to get to the beautiful canyon of “Kokkina Patera” 
and its waterfalls also begins in Valta. The canyon in general 
is not open to visitors but if you follow the signs that say “to-
wards the waterfalls” you can reach a particular point by car 
and then walk the rest of the way to see the incredible water-
falls. The ideal season to visit the falls is from winter to the 
beginning of summer, when there is still plenty of running 
water.
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Λεύκη

Αναβίωση παλαιών εθίμων στην 
Λεύκη

Ανάμεσα σε ελαιώνες 253 και αμπε-
λώνες τοποθετείται το μικρό χω-

ριό Λεύκη, που κατά την Τουρκοκρα-
τία λεγόταν Μουζούστα-μάλλον λόγω 
του ομώνυμου Τούρκου Μπέη. Το χω-
ριό καταστράφηκε ολοσχερώς από το 
σεισμό του 1886 και ξαναχτίστηκε το 
1889. Οι κάτοικοι τότε φύτεψαν μία 
λεύκα στο κέντρο της πλατείας. Έτσι 
το χωριό πήρε το όνομά του. Πολιού-
χος του χωριού είναι ο Άγιος Κωνστα-
ντίνος και Ελένη. Ωστόσο, ακόμη ένα 
εκκλησάκι που αξίζει το ενδιαφέρον 
είναι αυτό του Αγίου Γεωργίου, λίγο 
έξω από το χωριό. Η τοποθεσία προ-
σφέρει ονειρική θέα ως και την Πύλο.

Στις 23 Ιουνίου, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να δουν τα παλιά έθιμα της περι-
οχής να αναβιώνουν. Πρόκειται για τα 
έθιμα του Άγιου Ιωάννη του Ριγανά, 
του Κλήδονα και του Ριζικάρη: οι κά-
τοικοι ανάβουν φωτιές όπου καίνε τα 
πρωτομαγιάτικα στεφάνια και τρώνε 
ριγανάδες. Επίσης, ρίχνουν φρούτα 
στο αμίλητο νερό για να δουν τα ρι-
ζικά.

Τραγάνα και ο οικισμός Μυκηναϊκής εποχής

Χωριό με όμορφη θέα κι έντονο το αρχαιολογικό ενδιαφέρον είναι η Τραγάνα, 
όπου έχουν βρεθεί ερείπια Προϊστορικού οικισμού Μυκηναϊκής εποχής από 

το 2000 π.Χ. Στη θέση «Βορούλια» ανακαλύφθηκε κτίσμα 254 - 255 του 1600 π.Χ. 
το οποίο πιθανόν προοριζόταν για αποθηκευτική χρήση. Εντός ανακαλύφθηκαν 
πάνω από 100 ακέραια μυκηναϊκά αγγεία 256 για αποθήκευση τροφίμων. Πιο 
κάτω, στη «Βιγλίτσα» βρέθηκαν δύο θολωτοί τάφοι με σημαντικά ευρήματα. 
Στον πρώτο βρέθηκαν ένα χάλκινο δίωτο αγγείο και τρεις πιθαμφορείς με 
φυτικά θέματα, μία πυξίδα του 12ου αιώνα που απεικονίζει ένα ιστιοφόρο 
πολεμικό πλοίο (βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σήμερα) καθώς 
και μία σφραγίδα από σάρδιο με την αναπαράσταση ενός πτερωτού γρύπα. Στο 
εσωτερικό του δεύτερου τάφου, που τα στοιχεία δείχνουν πως χρησιμοποιήθηκε 
έως το 1100 π.Χ., βρέθηκε μία κτιστή εστία και οικιακά-αποθηκευτικά αγγεία. 
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Lefki

Revival of old traditions in Lefki

The charming village of Lef-
ki is tucked away among olive 

groves 253 and vineyards. During the 
Turkish occupation it was called 
Mouzousta probably because it was 
the surname of the local Turkish Bey. 
The village was completely destroyed 
by an earthquake in 1886 and rebuilt 
in 1889. The residents then planted 
a poplar tree (lefka in Greek) in the 
center of the square and the village 
was named after this tree. Patron 
saints of the village are Agios Kon-
stantinos and Agia Eleni. However, 
another church that deserves interest 
is that of Agios Georgios, just outside 
the village. From its location one can 
see all the way to Pylos on a clear day.

Every year on June 23, visitors have 
the opportunity to attend festivals 
and witness the revival of old tradi-
tions of the area, while tasting local 
delicacies such as the “riganades,” a 
local specialty made of dark bread 
dipped in olive oil, vinegar, salt and 
oregano.

Tragana and the Mycenaean Age settlement

Tragana is a village of lovely views and intense archaeological interest, where 
ruins of a Prehistoric Mycenaean settlement that date back to 2000 BCE 

have been found. A building 254 - 255 from 1600 BCE was found in the location 
of Voroulia that was possibly used as a storage building inside of which were 
found over 100 Mycenaean vases 256 used for food storage completely intact. A 
little further down, in the area of Viglitsa, archaeologists have discovered two 
vaulted tombs containing significant artefacts. Findings from the first tomb 
include a bronze two-handled vase and three large earthenware jars with floral 
motifs, a compass from the 12th century BCE depicting a naval warship (today 
that compass is exhibited in the National Archaeological Museum of Greece) 
and a seal made from carnelian depicting a winged griffin. In the second tomb, 
which evidence shows was used up to 1100 BCE, a built hearth 
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Μαραθόπολη: Ήθη, έθιμα και ταξίδι γευσιγνωσίας στο 
τοπικό ελαιόλαδο

Επίνειο των Γαργαλιάνων είναι η Μαραθόπολη ή Μάραθος, ένα γραφικό 
παραθαλάσσιο χωριό που συγκεντρώνει πολλούς τουρίστες το καλοκαίρι. 

Εδώ κανείς θα βρει τα πάντα. Φημισμένες για το φρέσκο ψάρι τους ταβέρνες, 
καφέ-μπαρ αλλά και πολλές επιλογές για τη διαμονή 
προσφέρονται στους επισκέπτες που έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν ανάμεσα σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
ξενώνες αλλά και κάμπινγκ. Πολλοί αγαπούν να περπατούν 
στο λιμάνι με τις ψαρόβαρκες. Από εκεί μπορεί κανείς να 
πάρει καραβάκι με προορισμό το νησάκι Πρώτη, που αξίζει την 
επίσκεψή σας.

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με το ψάρεμα, την αγροτική 
καλλιέργεια αλλά και, ως είθισται στην περιοχή, με την 
παραγωγή ελαιόλαδου. Μία μονάδα παρασκευής και εμπορίας 
φιλέτου γαύρου και σαρδέλας, μοναδικών προδιαγραφών 
για τα δεδομένα της χώρας, έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Η 
γιορτή της σαρδέλας πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο. Εκεί οι 
επισκέπτες απολαμβάνουν το συγκεκριμένο ψάρι, σαλάτες και 
παραδοσιακή ριγανάδα ενώ γλεντούν με παραδοσιακή μουσική 
και χορό. Στις 6 Αυγούστου και στις 15 Αυγούστου, γιορτάζοντας 
τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος και την Κοίμηση της Θεοτόκου 
αντίστοιχα, διοργανώνονται πανηγύρια.

Αυτό κάνει τους αρχαιολόγους να πιστεύουν πως 
χρησιμοποιήθηκε κατά την Ελληνιστική εποχή (323-31 π.Χ.) 
ως κατοικία ή αγροικία.

Η παραλία της περιοχής λέγεται Μάτι ή Χρυσή Ακτή, λόγω 
της χρυσής αμμουδιάς που έχει απέραντη έκταση. Είναι μία 
ιδιαίτερα κοσμική και δημοφιλής παραλία με ομπρέλες, 
ξαπλώστρες και beach bar, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να 
παίξει beach volley και να κάνει άλλα θαλάσσια σπορ.

Η ιδιαιτερότητα της παραλίας έγκειται στο γεγονός ότι 
αν και συγκεντρώνει πολλούς λουόμενους, θα υπάρχουν 
πάντα κάποια σχετικά ήρεμα σημεία. Αυτό οφείλεται στην 
τεράστια έκτασή της. Όσοι δεν προτιμούν τις ομπρέλες 
έχουν τη δυνατότητα να βρουν σκιά σε κάποιο δέντρο σε 
όλο σχεδόν το μήκος της παραλίας. Χελώνες caretta-caretta έρχονται στην 
παραλία προκειμένου να αποθηκεύσουν τα αβγά τους. Από την Τραγάνα μπορεί 
να κανείς να ξεκινήσει τη διαδρομή του για τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, 
από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης, αλλά και για την 
περιβόητη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς που βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα μακριά.
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Marathopoli: local customs and a journey 
of taste on the road of the olive 

Port town of Gargalianoi, Marathopoli or Mara-
thos, is a picturesque coastal village that at-

tracts many tourists in the summer. Here one can 
find everything: restaurants famous 
for their fresh fish, cafes, clubs and 
many accommodation choices such 
as hotels, rooms for rent, traditional 
inns and camp sites. Many people love 
to walk along the harbor from where one can 
take a boat bound for the island of Proti that is well worth a 
visit.

The inhabitants here are mainly engaged in fishing, agricultur-
al cultivation and, as is customary in the region, olive oil pro-
duction. A commercial facility for the preparation of fillet of 
anchovy and sardine of the highest standards operates in the 
region. The Sardine Festival is held here every August. Guests 
can taste sardines, salads and traditional “riganades” and cel-
ebrate with traditional music and dancing. On August 6 and 
August 15, celebrating the Transfiguration and Assumption re-
spectively, another two festivals are organized.

was found with household storage vases. This makes ar-
chaeologists believe that it was used during the Hellenistic 
Age (323-31 BCE) as a residence or a farmhouse.

The local beach of the area is called Mati or Chrysi Akti, 
due to its endless shore of golden sand. It is an especial-
ly popular and cosmopolitan beach with parasols, lounge 
chairs and a beach bar where visitors can also have the 
opportunity to play beach volley and participate in water 
sports. 

What is particularly special about this beach is that, even 
if it fills up with a large crowd, one can always find a rela-
tively calm and quiet spot because of its shear size; there 
is plenty of space for everyone. Those who prefer natural 

shade to that of a parasol will find many trees along the shoreline. Caretta 
caretta loggerhead turtles come to the beach to lay their eggs. From Tragana 
one can follow the path to the lagoon of Gialova, one of Eu-
rope’s most important wetlands, but also to the famous 
Voïdokoilia beach located five kilometers away.

254
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Πρώτη, η νήσος του Πρωτέα

Ένα μίλι απέναντι από το λιμανάκι της Μαραθόπολης βρίσκεται η νήσος 
Πρώτη, έχοντας σχήμα κροκόδειλου 257. Κάτοικοι δεν υπάρχουν στο νησί, 

λόγω έλλειψης πόσιμου νερού. Ωστόσο, έχει πλούσια ιστορία και έντονο αρχαι-
ολογικό ενδιαφέρον. Λέγεται πως ο γιος του Οδυσσέα, Τηλέμαχος, πέρασε από 
εκεί, οδεύοντας προς την Πύλο. Στο νησί βρίσκονται και ερείπια ακρόπολης 
της μυκηναϊκής ή της προκλασικής εποχής με τείχος και κυκλοτερή πυργίσκο.

Πολλές εκδοχές υπάρχουν για την ονομασία του. Ο ιστορικός Γεώργιος Πα-
πανδρέου υποστηρίζει πως η Πρώτη πήρε αυτό το όνομα καθώς ήταν το πρώτο 
νησάκι που έβλεπαν όσοι έπλεαν προς την Πελοπόννησο, ή πως η ονομασία 
είναι μία παραλλαγή της λέξης πλωτή («Η νήσος πρώτη -΄Εν τω νυν νομώ Τριφυλλί-
ας», σελ. 238-241, Αρμονία, Τόμ. 3, Αρ. 5 (Πύργος 1902)). Επικρατέστερη, όμως, είναι 
η άποψη πως η νήσος έχει το όνομα του γιου του Ποσειδώνα, θεού Πρωτέα. 

Αν και το καλοκαίρι είναι η εποχή 
όπου το χωριό έχει την περισσό-

τερη τουριστική κίνηση, η διαδικασία 
της παραγωγής ελαιόλαδου αλλά και 
η γευσιγνωσία στα οινοποιεία της πε-
ριοχής είναι δύο μορφές αγροτουρι-
σμού που προσελκύουν επισκέπτες 
και τις υπόλοιπες εποχές του χρό-
νου. Την Κυριακή του Πάσχα 
γίνεται το «Κάψιμο του 
Ιούδα» (ανατινάσσεται) 
ενώ τη Μεγάλη Πα-
ρασκευή ξεχωριστή 
διάσταση έχει ο «Επι-
τάφιος εν πλω». Συ-

γκεκριμένα, η περιφορά του Επιταφί-
ου, μετά από το χωριό, συνεχίζεται και 
στη θάλασσα, πάνω σε καΐκι. Μαζί 
του πλέουν και άλλα φωτισμένα βαρ-
κάκια και στη θάλασσα βρίσκονται 
αναμμένα φανάρια. Από την ξηρά, 
τα παιδιά ρίχνουν βεγγαλικά και πε-

τούν αερόστατα. Επίσης, την Κα-
θαρά Δευτέρα ο πολιτιστικός 

σύλλογος Μαραθόπολης 
γιορτάζει με παραδοσι-
ακά τοπικά εδέσματα, 
χιουμοριστικά σκετς 
και παραδοσιακούς 
χορούς.

Το Μεσσηνιακό 
ελαιόλαδο έχει μία 
μοναδική ποιότητα 

γνωστή παγκοσμίως.
The Messinian 

olive oil has a unique 
quality known 

worldwide.
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Although the summer is when the 
village is busy with tourists who 

want to enjoy the natural beauty of 
the area, activities related to the pro-
cess of olive oil production and wine 
tasting at the various wineries of the 
region are also gaining in popular-
ity and are making these forms of 
agrotourism viable ways of attract-
ing visitors to the area year-round. 
On Easter Sunday local residents 
take part in the custom of the “Burn-
ing of Judas” (an effigy represent-
ing Judas is exploded from within 
with fireworks) and on Holy Friday 
a very unique custom, the “Sailing 

Epitaphios,” stands out. Once the 
Epitaphios (an icon depicting Christ 
after he has been removed from the 
cross) has made its rounds around 
the village, it is loaded onto a fishing 
boat and taken out to sea in the com-
pany of other lit fishing boats and pa-
per lanterns released onto the water. 
The children on shore light firecrack-
ers and release balloons. Also, on 
Clean Monday (the first day of lent 
for the Greek Orthodox Church), the 
Cultural Association of Marathopolis 
celebrates with local delicacies, hu-
morous theatrical sketches and tra-
ditional dances.

Proti, the island of Proteas

One mile away from the small harbor of Marathopoli is the crocodile 
shaped island of Proti 257. The island is uninhabited due to the lack of po-

table water. The island does however have a rich history and intense archaeo-
logical interest. It is said that Odysseus’ son, Tilemachos, passed by Proti on 
his way to Pylos. Ruins of an acropolis from the Mycenaean or pre Classical 
period are found on the island with a wall and circular turret.

There are many versions about its name. Some historians believe that Proti 
(meaning “first” in Greek) was named this way because it was the first island 
that everyone saw as they sailed for the Peloponnese. But the most prevailing 
theory is that the island was named after Proteus, a mythological figure who 
was subject of the sea god Poseidon and allegedly tended the sea’s flocks. 
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Σημαντικός ήταν και ο ρόλος της νήσου στον Πελοποννησιακό πόλεμο. 
Οι Αθηναίοι επιτηρούσαν τους Σπαρτιάτες στην Πύλο από την ακρόπολη. 
Αναφορά γι’ αυτήν έχουμε και από τον Θουκυδίδη, όταν περιέγραφε την 
πολιορκία της Σφακτηρίας. 

Η νήσος Πρώτη χρησίμευε και ως καταφύγιο ναυτικών. Αυτό συμπεραίνεται 
από τις περίπου 30 σκαλισμένες επιγραφές στους βράχους στο «Γραμμένο». 
Όλες ζητούσαν καλό πλου. Μερικές ανήκουν στον 6ο αιώνα π.Χ.. Οι πιο πολλές 
όμως είναι μετακλασικές, ρωμαϊκές και βυζαντινές. Επιπροσθέτως, όταν 
ήκμαζε η πειρατεία, η Πρώτη φέρεται να ήταν το ορμητήριο του κουρσάρου 
από τη Μάνη Κατούλια. Εκεί βρήκε καταφύγιο από τη θαλασσοταραχή το 
θωρηκτό «Σπέτσες» το 1899. Πολλές είναι οι φορές, λένε οι κάτοικοι πως 
κυνηγοί θησαυρών βρέθηκαν στην Πρώτη καθώς πιστεύεται πως οι βράχοι 
κρύβουν θησαυρούς των κουρσάρων Σαρακηνών.
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The island played an important role in the Peloponnesian war. The Athenians 
observed the Spartans in Pylos from the acropolis. A reference to this is made 
by Thucydides in his description of the siege of Sfaktiria.

The island of Proti also served as a shelter for seafarers. This has been con-
cluded from about 30 carved inscriptions on the rocks at “Grammeno” (the 
place that has been written upon). Some belong to the 6th century BCE, most 
though are post Classical, Roman and Byzantine. All, however, asked for a 
favorable voyage. In addition, when piracy flourished, Proti was reportedly 
the base of a pirate from Mani named Katoulias. He found refuge there from 
a storm on the battleship “Spetses” in 1899. The residents say that the island 
was frequented many times by treasure hunters believing that the rocks hid 
treasures left behind by Saracen pirates.
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Η απαράμιλλης ομορφιάς παραλία 
της Βουρλιάς βρίσκεται στην 
ανατολική πλευρά του νησιού. Μικρά 
σκάφη πραγματοποιούν τακτικά 
τη δεκάλεπτη διαδρομή από τη 
Μαραθόπολη, από τις 10:30 έως τις 
18:00. Στο Βουρλιά ο επισκέπτης 
έχει την ευκαιρία να κολυμπήσει 
στα υπέροχα, γαλαζοπράσινα νερά 
της περιοχής. Υπάρχει η δυνατότητα 
ξενάγησης στο νησί, ώστε να δει κανείς 
τις επιγραφές στο «Γραμμένο». Ένα 
σκάφος που έχει βυθιστεί στην είσοδο 
του όρμου, καθιστά την προσέγγιση 
στο νησί από ιδιώτες δύσκολη, καθώς 
χρειάζεται πολλή προσοχή.

Ιδανική είναι η νήσος Πρώτη και για 
όσους αγαπούν τις καταδύσεις. Πόλο 
έλξης αποτελούν η Βούρλια, η Μπλε 
Τρύπα, ο ορμίσκος του Φάρου και 
η κοιλάδα με τις καλένδες, καθώς 
όντως τόσο εντυπωσιακά μπορούν 
να ενθουσιάσουν και τους πιο 
απαιτητικούς.

Η παράδοση λέει πως στη θέση του 
ναού της Ευπλοίας Αρτέμιδος το 
1984 ανακαλύφθηκε μία εικόνα της 
Παναγίας του 1832. Εκεί χτίστηκε 
ένα μικρό εκκλησάκι. Προς τιμήν της 
Παναγίας χτίστηκε και το μοναστήρι 
της Κοίμησης της Θεοτόκου της 
Γοργοπηγής βόρεια της Βουρλιάς. 
Το μοναστήρι είναι δίκλιτο και 
είναι αφιερωμένο στην ανακομιδή 
των λειψάνων του Αγίου Στεφάνου 
και στην απόδοση της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου. Η εκκλησία αυτή 
γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και 24 
Σεπτεμβρίου και προσφέρει στους 
επισκέπτες μαγειρεμένα ψάρια της 
περιοχής.

The beach of Vourlia is located on the 
east side of the island. Small boats 
regularly make the ten-minute jour-
ney from Marathopoli, from 10:30 to 
18:00. At Vourlia, visitors have the 
opportunity to swim in beautiful, 
turquoise waters. It is also possible 
to tour the island to see the inscrip-
tions written on Grammeno. A sunk-
en boat at the 
entrance of the 
bay makes the 
approach to the 
island difficult, 
as it requires a 
lot of attention.

Proti is an ideal 
destination for 
those who love 
to snorkel or scuba dive. The areas 
of attraction are Vourlia, Ble Trypa 
(Blue Hole), the little cove of Faros 
and the Valley of Calends (Koilada 
me tis Kalendes) whose sites are so 
impressive that they will inspire even 
the most demanding.

Tradition says that, in 1984, at the 
temple of Artemis Efploia an image 
of the Virgin Mary was discovered 
that dates back to 1832 and so a small 
chapel was built at the exact site 
where the icon was found. The mon-
astery of the Assumption of Gor-
gopigi was built in honor of the Vir-
gin Mary just north of Vourlia. The 
church is two-aisled and is dedicated 
to the removal of the relics of Agios 
Stefano and the Assumption of the 
Virgin Mary. It celebrates on August 
23 and September 24 and offers visi-
tors cooked fish from the area.

Μικρά σκάφη συνδέουν με συχνά 
δρομολόγια τη Μαραθόπολη με τη 
νήσο Πρώτη. Μη χάσετε την ευκαι-
ρία να την επισκεφθείτε!

Small boats connect Marathopoli to 
Proti island with regular journeys. 
Don’t miss the chance to visit!
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Η νήσος έχει να προσφέρει κάτι σε όλους 259. 
Ανταμείβει αυτούς που αναζητούν ιστορικές 
τοποθεσίες, θέα, πλούσια βλάστηση αλλά και 
πανίδα 258 - 261, αρκεί να κάνουν έναν περίπα-
το. Παράλληλα μπορεί κανείς να αναρριχηθεί 
στα βράχια της 260.

The island has something for everyone 259. It 
rewards those who seek historical landmark 
sites, breathtaking views, unique flora and 
fauna 258 - 261 with just a simple walk. The 
more adventurous will enjoy rock climbing 
along the rocks and cliffs of the island 260.

Μικρά σκάφη συνδέουν με συχνά 
δρομολόγια τη Μαραθόπολη με τη 
νήσο Πρώτη. Μη χάσετε την ευκαι-
ρία να την επισκεφθείτε!

Small boats connect Marathopoli to 
Proti island with regular journeys. 
Don’t miss the chance to visit!
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Μέσα σε πλήθος ελαιώνων 
ξεπροβάλει το Μουζάκι...

Στους πρόποδες της κορυφής Αγυ-
ιάς της οροσειράς Αγάλεω, μέσα 

σε γραφικούς ελαιώνες βρίσκεται το 
χωριό Μουζάκι 262. Στην όμορφη πλα-
τεία του χωριού μπορεί κανείς να βρει 
καφενεία και ταβέρνες όπου θα απο-
λαύσει πολύ καλό φαγητό αλλά και 
δροσιά το καλοκαίρι. Στο Μουζάκι 
λαμβάνουν χώρα διάφορα ενδιαφέ-
ρονται δρώμενα από το 1984. Και εκεί 
τηρείται το έθιμο του Άι-Γιάννη του 
Ριγανά. 

Λέγεται πως η Αγία Κυριακή εμφανί-
στηκε στο όνειρο ενός κατοίκου του 
χωριού και του υπέδειξε να χτιστεί το 
εκκλησάκι της στο βουνό Αγυιά. Στις 
5 Ιουλίου, παραμονές της γιορτής της 
Αγίας, οι πιστοί πηγαίνουν στο βουνό 
για να παρακολουθήσουν τον εσπερι-
νό. Στη συνέχεια ανάβουν φωτιά και 
φτιάχνουν καταλύματα. Η διαδρομή 
προς το εκκλησάκι ξεκινά από το χω-
ματόδρομο στο χωριό και συνεχίζει 
με ένα μονοπάτι. Η θέα από το βουνό 
είναι ανεπανάληπτη, καθώς σε 
καθαρή μέρα βλέπει κανείς 
ως και τη Ζάκυνθο. 

And Mouzaki emerges through a 
dense forest of olive groves…

At the foot of the Agyia peak of the 
Aigaleo mountain range emerg-

es the village of Mouzaki flanked 
by picturesque olive groves 262. In 
the beautiful village square one can 
enjoy the traditional coffee houses 
(kafeneio) and restaurants where a 
delicious meal can be enjoyed under 
the cool shade in the summer. Sever-
al festivals and events are held in the 
area, like the custom of Áï-Giannis 
Riganas.

Legend has it that Agia Kyriaki ap-
peared to one of the residents of the 
village as he slept and indicated for 
him to build a church dedicated to 
her on the peak of Agyia. On July 5, 
the eve of the Feast of Agia Kyriaki, 
worshipers go to the mountain to 
participate in evening vespers. They 
then light a fire and prepare accom-
modations. The journey to the chap-
el begins from the dirt road of the vil-

lage

262
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Άλλο κοντινό στο Μουζάκι αξιοθέα-
το, όπου μπορεί κανείς να πάει με τα 
πόδια, είναι το εκκλησάκι της Ανά-
ληψης. Η διαδρομή είναι κατάμεστη 
από βλάστηση και η απόσταση είναι 
περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Ακόμα πιο 
κοντά βρίσκεται το εκκλησάκι της 
Ζωοδόχου Πηγής στα «Μόδια». Ένα 
ονειρεμένο τοπίο με καταρράκτες συ-
ναντούν όσοι κατευθυνθούν προς τις 
«Πόρτες» μέσω του φαραγγιού στο 
Μουτσούρι, που απέχει 1,3 χιλιόμετρο 
από το χωριό Μουζάκι.

and continues on a footpath. The 
view from the mountain is simply in-
comparable, and on a clear day one 
can see all the way to the island of 
Zakynthos.

Another site of interest near Mouza-
ki, where one can get to on foot, is the 
chapel of the Ascension. The route is 
immersed in thick vegetation and 
the distance is about 1.5 kilometers. 
Nearer still is the chapel of Zoodo-
chos Pigi in Modia. A stunning site 
of waterfalls awaits those who choose 
to walk to Portes through the canyon 
of Moutsouri which is only 1.3 kilo-
meters away from the village of Mou-
zaki.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ο Θεόφρα-
στος (371-
287πΧ) στο έργο του Περί 
φυτών ιστορίας, 4,7,2, δεν 
παραλείπει να τονίσει πως η 
ελιά αφήνει «δάκρυον» από 
το οποίο οι γιατροί φτιά-
χνουν ένα φάρμακο «σφό-
δρα αγαθόν» (πολύ αποτε-
λεσματικό) για την επίσχεση 
της αιμορραγίας.

SECRETS OF
THE OLIVE

In his work 
“The Natu-
ral History of Plants, 4,7,2,” 
Theofrastos (371-287 BC) 
doesn’t fail to emphasize 
that the olive tree leaves 
a “tear” from which doc-
tors make an “exceedingly 
good medicine” very effec-
tive in stopping excessive 
bleeding.

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Kοκόσια =
αμύγδαλο

Τοπικοί 
Ιδιωματισμοί

Μπουρνέλια = 
κορόμηλα

262
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Ο Πύργος

Ο Πύργος 264 είναι ένα γνωστό χωριό της περιοχής της Τριφυλίας, 
με πλούσιο ιστορικό παρελθόν και σημαντική σημερινή 

παρουσία. Σύμφωνα με ευρήματα στην περιοχή Λαγού, η περιοχή 
πρώτη φορά κατοικήθηκε κατά την Πρωτοελλαδική εποχή (2600-
2200 π.Χ.). Το Ανάκτορο του Νέστορα, κατά την περίοδο 1600-1100 
π.Χ. αποτελούσε το οικονομικό κέντρο της περιοχής. 

Η ιστορία του χωριού συνεχίζεται και στη Ρωμαιοκρατία (31 π.Χ.-400 
μ.Χ.). Ένδειξη γι’ αυτό αποτελούν τα ερείπια των κτιρίων αυτής της 
εποχής 263. Την περίοδο της καθόδου των Σλάβων, τον 8ο-11ο αιώνα 
μ.Χ. μεγάλο ήταν το ποσοστό των ατόμων που εγκαταστάθηκαν 
στη νότια Πελοπόννησο. Η αφομοίωσή τους από τον ντόπιο 
πληθυσμό ήταν τόσο μεγάλη που μόνο κάποια τοπωνύμια (Πάνιτσα, 
Αγορελίτσα) έχουν διατηρηθεί για να δηλώσουν την ύπαρξή τους 
εκεί. 

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η ιστορία διαφοροποιείται στις ορεινές και στις 
πεδινές περιοχές. Τα πεδινά εδάφη, όπως και ο Πύργος, χρησιμοποιήθηκαν 
από τους Οθωμανούς, λόγω της εύκολης επικοινωνίας μέσω θαλάσσης που 
προσέφεραν αλλά και επειδή ήταν εύφορα. Από την άλλη, στα ορεινά μέρη 
εγκαθίστανται άτομα από τα σκλαβωμένα πεδινά χωριά και δημιουργήθηκαν 
οι πρώτες ομάδες κλεφτών και αρματολών. 

Σύμφωνα με την παράδοση, το όνομά του το χωριό το έλαβε από τον Πύργο 
του Αγά που κατασκευάστηκε εκείνη την περίοδο. Εκεί διέμενε ο Οθωμανός 
κυρίαρχος της περιοχής και αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους 
όλων των γύρω μικρών οικισμών. 
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Pyrgos

Pyrgos 264 is a well-known village in the area of Trifylia, with a 
rich historical past and a significant presence today. Accord-

ing to findings from the area of Lagos, the region was first inhab-
ited during the First Helladic Age (2600-2200 BCE). The Palace 
of Nestor, during the period of 1600-1100 BCE was the economic 
center of the region.

The history of the village continues on into the Roman Era (31 BC 
– 400 CE). The ruins of the buildings 263 found from this period are 
a good indication of this. During the descent of the Slavs, in the 
8th to 11th century BCE, a large population settled in the southern 
Peloponnese. Their assimilation into the local community was so 
great that only a few place names have survived (Panitsa, Agore-
litsa) to indicate their presence there. 

In the years of the Turkish occupation, the region’s history diver-
sifies between the mountain and lowland areas. The lowland areas, like Pyr-
gos, were used by the Ottomans because of their fertile land and easy access 
to the sea. On the other hand, some of the mountainous regions were settled 
by some of the enslaved people of the lowland areas and the first groups of 
freedom fighters were born, who called themselves “kleftes kai armatoloi” 
meaning (thieves and arm-bearers).

According to tradition, the village got its name from the Tower of the local 
Agha (pyrgos means tower in English) that was built during that time. This 
was where the Ottoman ruler of the region resided, representing a point of 
reference for the residents of the surrounding settlements.

263
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Επιγραφές μαρτυρούν πως το χωριό 
την εποχή του 1821 βρισκόταν στην 
περιοχή της σημερινής Ξερόβρυσης 
και προς τα πάνω. Το χωριό βρέθηκε 
εκεί που είναι σήμερα κυρίως λόγω 
του νερού που υπήρχε άφθονο στο 
σημείο. Αυτό καθιστούσε την περιοχή 
ιδανική για κατοίκηση. 

Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον που πα-
ρουσιάζει η περιοχή είναι τεράστιο. 
Υπάρχουν μη πλήρως ανασκαμμένες 
αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως η 
Τσούκα, όπου υπάρχει ένας σχεδόν 
κατεστραμμένος τάφος της Μεσοελ-
λαδικής περιόδου (2200-1800 π.Χ.).

Μεγάλη είναι και η φιλοζωική δρά-
ση στον Πύργο Τρι-
φυλίας 266. Σταθμός 
πρώτων βοηθειών, 
φιλοξενίας και επανέ-
νταξης άγριων ζώων 
δραστηριοποιείται 
στην περιοχή. Η Φάρ-
μα Αετοράχη και το 
Καταφύγιο Άγριας 
Ζωής καταπιάνονται 
με τη φροντίδα της 
πανίδας. Εκεί μπορεί 
κανείς να επισκεφτεί 
και να δει από κοντά, 
εφόσον δεν τα ενοχλεί, τα διάφορα 
ζώα που φιλοξενούνται ανά περίοδο. 
Στο χωριό του Πύργου διεξήχθησαν 
και οι πρώτοι «Μεσσηνιακοί» αγώνες, 
που διοργανώθηκαν από τον αθλητι-
κό σύλλογο του χωριού το 1906.

Όντας περιοχή της Μεσσηνίας, ο 
Πύργος δεν θα μπορούσε να μην 
ασχολείται, μέσω του αγροτικού 
συνεταιρισμού, με την καλλιέργεια 
ελιάς, αμπελιών και σταφίδας. Το 
2012 ξεκίνησε και η παραγωγή «Πε-
λοποννησιακού ιπποφαούς» 265. Τα 
οινοποιεία της περιοχής είναι άφθονα 
και σύγχρονα.

Inscriptions testify that during 1821, 
the village was located in the vicinity 
of the present town of Xerovrysi. The 
village moved to its current location 
mainly because of the plentiful water 
in the area, which made it idea for 
habitation. 

The archaeological importance of 
the region is vast. There are areas 
of yet incomplete excavations, like 
Tsouka that have yielded an almost 
destroyed tomb from the Middle 
Helladic period (2200-1800 BCE).

The region of Pyrgos is also very ac-
tive in the area of animal friendly 
activism 266. A first aid station, host-

ing a reintegra-
tion center for 
wildlife oper-
ates in the area. 
Aetorahi Farm 
and the Wild-
life Refuge deal 
with the care 
of fauna in the 
area. One can 
visit and see the 
important work 
done here from 
up close as long 

as the various animals that are being 
refuged are not disturbed. Pyrgos 
also hosted the first “Messinian Rac-
es” organized by the local athletic as-
sociation in 1906.

Being part of the region of Messinia, 
Pyrgos could not avoid getting in-
volved, through its agricultural co-
operative, with the cultivation of the 
olive, vine and raisin. In 2012, a new 
crop was introduced in the area, that 
of the Peloponnesian Hippophae 
(Hippophae rhamnoides) 265, while 
the wineries of the region are many 
and highly modernized.

265
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Τοπική Κοινότητα Φλόκας

Ανάμεσα σε δύο ξακουστά μέρη, 
τους Γαργαλιάνους και τον Πύργο 

Τριφυλίας, βρίσκεται ένα μικρό αλλά 
γραφικό χωριό που ονομάζεται Φλόκα. 
Κατοικείται από περίπου 60 άτομα, τα 
οποία έχουν ως κύρια απασχόλησή 
τους τις αγροτικές εργασίες. Πολιού-
χος των χωριών Φλόκα και Χώρα είναι 
ο Άγιος Νεομάρτυρας Δημήτριος. Ο 
λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι 
πως η μητέρα του καταγόταν από τη 
Φλόκα. Το χωριό γιορτάζει τον πολιού-
χο στις 14 Απριλίου, ενώ η Χώρα την 
δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα, που 
ονομάζεται Κυριακή των Μυροφόρων.

Local Community of Floka

Between two well-known places, 
Gargalianoi and Pyrgos, is a small 

but very charming village named Flo-
ka. It is populated by about 60 peo-
ple who have farming as their main 
occupation. The patron saint of the 
village of Floka and Chora is Agios 
Neomartiras Dimitrios, and the 
reason is that his mother was from 
the village of Floka. The village cel-
ebrates its patron saint on April 14, 
while Chora celebrates on the second 
Sunday after Easter (in the Greek Or-
thodox religion this is called Sunday 
of the Myrrh-bearers).

267
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Δημοτική Ενότητα 
Φιλιατρών

Municipal Unit of 
Filiatra
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Τοπική Κοινότητα Φιλιατρών

Τα δημοφιλή και όμορφα Φιλιατρά 
αποτελούν πόλη από τον 16ο αιώ-

να. Τοποθετημένα μέσα στο πράσινο 
η απόστασή τους από την θάλασσα 
είναι περίπου δύο χιλιόμετρα. Πιο 
πιθανόν είναι το όνομα τους να προ-
έρχεται από την αρχαία λέξη φρέαρ, 
δηλαδή πηγάδι. Αυτό οφείλεται στην 
ύπαρξη πολλών πηγαδιών στον πρώτο 
οικισμό των Φιλιατρών. Την περίοδο 
της δεύτερης Τουρκο-
κρατίας τα Φιλιατρά 
αποτελούσαν μεγάλο 
εμπορικό και γεωργικό 
κέντρο της Τριφυλίας. 
Το 1833, με την απελευ-
θέρωση, δημιουργήθη-
κε ο Δήμος Φιλιατρών 
(τότε Δήμος Εράνης). 
Πρώτος δήμαρχος της 
πόλης ήταν ο Ζαχαρίας 
Νικ. Πασχαλίγκος. Για 
τα έτη 1822-1823 στα 
Φιλιατρά λειτούργησε 
και σχολείο. 

Γνώρισαν μεγάλη 
ακμή τα χρόνια μετά 
την απελευθέρωση. Η 
εμπορική τους δρα-
στηριότητα έφταναν 
ως την Τεργέστη και το 
Λονδίνο, χωρίς κανένα 
μεσάζοντα. Οι εξαγω-
γές ήταν κυρίως ελαι-
ολάδου, σταφίδας και 
κρασιού. 

Στις 15 Αυγούστου 1886, τα Φιλιατρά 
καταστράφηκαν ολοσχερώς από έναν 
ισχυρό σεισμό. Έγινε ανοικοδόμηση 
της πόλης αλλά ποτέ δεν κατάφερε 
να ανακάμψει τόσο ώστε να ανακτή-
σει την παλιά της αίγλη.

Local Community of Filiatra

Popular and beautiful Filiatra is 
a 16th century city. Located in a 

green landscape only two kilometers 
away from the sea, it is most likely 
that its name comes from the ancient 
Greek word “frear” which means wa-
ter well. There were many water wells 
located in the first settlement of Fili-
atra. During the period of the second 
Turkish occupation, Filiatra was a 

large commercial 
and agricultural 
center. From 1822 
to 1823 a public 
school operated 
there.

In 1833, after 
liberation from 
the Ottoman 
rule, the Munic-
ipality of Filia-
tra was created 
(then called the 
M u n i c i p a l i t y 
of Erana) and 
flourished in the 
years to come. 
Its commercial 
activity reached 
all the way to 
Trieste and Lon-
don without any 
intermediary. It 
exported mainly 
olive oil, raisins 
and wine.

On August 15, 1886, Filiatra was 
completely destroyed by a powerful 
earthquake. The city was rebuilt but 
it never managed to reach its previ-
ous glory.

Το «δάκρυ της ελιάς», γνω-
στό από την αρχαιότητα, είναι 
το αρωματικό κόμμι που βγαί-
νει από τον κορμό ή και τους 
κλάδους του δέντρου. Οι για-
τροί του αρχαίου κόσμου το θε-
ωρούσαν φάρμακο για πολλές 
αρρώστιες, για τα μάτια, τον 
πονόδοντο ακόμη και για την 
λέπρα (Διοσκουρίδης,1,1,105).

The “tear of the olive tree” 
known from antiquity, is the 
aromatic gum that seeps out 
of the trunk or branches of the 
tree. Doctors of the ancient 
world considered it a medicine 
for many ailments particular-
ly of the eyes, for toothaches 
and even for the treatment of 
leprosy (Discorides, 1,1,105).

351Δήμος Τριφυλίας | Municipality of Trifilia



Η Αγία Κυριακή

Επίνειο των Φιλιατρών αποτελεί η 
Αγία Κυριακή. Με μία πανέμορ-

φη παραλία, την συναντά κανείς στο 
δρόμο Φιλιατρών-Πύλου.

Οι κάτοικοι της εύφορης και πλού-
σιας περιοχής λέγεται πως έλαβαν 
μέρος στον Τρωικό πόλεμο, υπό τις 
εντολές του βασιλιά της Πύλου, Νέ-
στορα. Πολλά είναι τα ευρήματα από 
διάφορες ιστορικές περιόδους, όπως 
παλιά νομίσματα και ένα άγαλμα που 
πιστευόταν πως ήταν του Ποσειδώνα. 
Το άγαλμα αυτό χάθηκε την περίοδο 
της γερμανικής κατοχής.

Οι κάτοικοι κατέστρεψαν δυστυχώς 
οι ίδιοι πολλά μνημεία μεγάλης αρχαι-
ολογικής αξίας λόγω άγνοιας. Ερείπια 
ρωμαϊκών λουτρών έχουν βρεθεί στην 
περιοχή.Αυτό που αξίζει να δει κανείς 
από το χωριό είναι η εκκλησία κοντά 
στο λιμάνι και η παραλία.

Η Αγία Κυριακή γιορτάζει στις 7 Ιουλί-
ου με ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύ-
ρια της Τριφυλίας, που προσελκύει κό-
σμο από τα γύρω χωριά. Περιλαμβάνει 
λειτουργία του εσπερινού και λιτάνευ-
ση της εικόνας της Αγίας στο λιμάνι 268.

Agia Kyriaki

The harbor of Filitra is Agia Kyria-
ki. With a gorgeous beach, it can 

be reached on the Filiatra – Pylos 
municipal road.

The inhabitants of this wealthy and 
fertile region were said to have put 
an end to the Trojan War under the 
orders of King Nestor of Pylos. Many 
artifacts have been found in this area 
from various periods of Greek history 
such as old coins and a statue which 
is believed to have been of Poseidon. 
The statue was lost during WWII 
and the period of the German Occu-
pation.

Unfortunately, the residents them-
selves unknowingly destroyed many 
other objects of great archaeological 
value. Remains of Roman baths have 
also been found in the area.

The Church of Agia Kyriaki cele-
brates on July 7 with one of the big-
gest festivals in all of Trifylia, attract-
ing people from all the surrounding 
villages. Festivities include a vespers 
service and a procession of the Saint’s 
icon around the harbor 268.

268
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Άγριλος, ο τόπος των άγριων ελιών

Η ονομασία του οικισμού αυτού 
λέγεται πως προέρχεται από τις 

άγριες ελιές που υπήρχαν στην περι-
οχή. Αποτελεί ένα καλοκαιρινό θέρε-
τρο και η παραλία του έχει όμορφη 
αμμουδιά. 

Τάφοι με το ιδιαίτερο ρωμαϊκό «κο-
νίαμα» μαρτυρούν πως η περιοχή 
κατοικούταν επί Ρωμαιοκρατίας. 
Καταστράφηκε και αυτός ο οικισμός 
από το σεισμό του 1886, αλλά επίσης 
συμμετείχε στην έντονη εμπορική 
δραστηριότητα της περιοχής. Το ση-
μαντικότερο αξιοθέατο του οικισμού 
είναι το Κάστρο των παραμυθιών 269 

- 270, έργο του ντόπιου γλύπτη Χάρυ 
Φουρνιέ. Κατασκευάστηκε τη δεκαε-
τία του 1960 δωρεά του γιατρού Χαρ. 
Φουρναράκη. Αποτελεί τον αγαπημέ-
νο προορισμό των παιδιών. Το κάστρο 
αυτό είχε και βιβλιοθήκη για να φέρ-
νει τη θύμηση των παραμυθιών της 
γιαγιάς. Όπως αναφέρει και η σχετική 
πινακίδα «για να θυμίζει σε όλους μας, 
έτσι με τη θωριά του, τα παραμύθια 
που γλυκά μας έλεγε η γιαγιά μας». 
Αξίζει λοιπόν να τον επισκεφθούν οι 
γονείς με τα μικρά παιδιά τους. Το 
εξωτερικό του κοσμούν φιγούρες από 
τη μυθολογία αλλά και ένα μεγάλο 
άλογο, σαν τον Δούρειο Ίππο.

Ανακαλύψτε 
το Κάστρο των 
παραμυθιών!
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Agrilos, the land of wild olives

The name of this settlement is said 
to have come from the wild ol-

ives that grow in the area. Agrilos is a 
summer resort with a beautiful sandy 
beach.

Excavated tombs testify that the area 
was inhabited in Roman times. This 
settlement also participated in the 
intense commercial activity of the 
region and was completely destroyed 
by the earthquake of 1886. 

The main attraction of the village is 
the “Castle of Fairytales” 269 - 270, work 
of local sculptor Harry Fournier. It 
was built during the 1960s with a do-
nation from the doctor Charalambos 
Fournarakis. The castle combines 
many popular stories and fables: a 
medieval fortress, the Trojan Horse, 
the gods Athena and Poseidon, fear-
less knights and heroes of the Greek 
Revolution of 1821, all interrelate 
harmoniously to form a peculiar 
cluster of folk tales. It was built, as 
the sign says, “to remind us all, with 
just one look, of the sweet fairytales 
our grandmothers used to tell us.” It 
is well worth a visit for families with 
small children.

Discover the 
Castle of 

fairytales!

270
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Βρύσες, το ιστορικό χωριό με τα 
ντόπια πανηγύρια

Ένα χωριό με πολλή βλάστηση, 
υπέροχη θέα του Κυπαρισσια-

κού κόλπου και βαριά ιστορία είναι οι 
Βρύσες. Λέγεται πως ονομάζεται έτσι 
λόγω των πολλών πηγών 271 - 272 τριγύ-
ρω της, μεγαλύτερη από τις οποίες 
είναι η «Κεφαλόβρυσος». Δεν γνωρί-
ζουμε πότε ακριβώς δημιουργήθηκε. 
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο κέντρο του χωριού όμως χρονο-
λογείται στα 700 μ.Χ. 

Στις 8 Οκτωβρίου 1825 οι Βρύσες 
καταστράφηκαν ανεπανόρθωτα από 
τον Ιμπραήμ. Το χωριό κάηκε ολο-
σχερώς και δεν επέζησε σχεδόν κανέ-
νας κάτοικος. Πολλοί πίστευαν πως 
η χαράδρα πάνω από το χωριό ήταν 
στοιχειωμένη από τους νεκρούς κα-
τοίκους. Νέοι κάτοικοι άρχισαν να 
έρχονται στο χωριό ανοικοδομώντας 
το εκ βάθρων, προσθέτοντας ελαιο-
τριβεία, υδρόμυλους και υδραγωγείο, 
ενώ έφεραν και πόσιμο νερό. Παράλ-
ληλα καθιέρωσαν γιορτές και πανη-
γύρια. 

Vryses – enjoy a historical village 
and local festivities

This is a verdant village with beau-
tiful views of Kyparissia and a rich 

history. The name “Vryses” means 
fountain in Greek and it is said that it 
was named after the many wells and 
fountains 271 - 272 found in the area, the 
biggest of which is “Kefalovrysi.” It 
remains unclear how the village was 
created. The church of the Assump-
tion though, in the center of the vil-
lage, is dated to be from 700 CE.

On October 8, 1825, Vryses was com-
pletely and irreparably destroyed by 
Ibrahim Pasha during his raid of the 
Peloponnese. The village was razed 
to the ground and hardly anyone sur-
vived. Many believed that the ravine 
above the village was haunted by the 
dead inhabitants. New settlers began 
to come to the village and began to 
rebuild from scratch, adding olive 
presses, water mills and an aqueduct, 
and bringing with them potable wa-
ter. They also established many feast 
days and festivals.
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Από το 1875 λειτουργούσε το «Ελλη-
νοδιδασκαλείο» που δίδασκε απο-
κλειστικά σε μικρά παιδιά την ελληνι-
κή γλώσσα και τα ελληνικά γράμματα. 
Το σχολείο αυτό δυσκολεύτηκε πολύ 
να σταθεροποιηθεί και συχνά άλλα-
ζε κτιριακές υποδομές. Κατέληξε να 
κλείσει το 1993 καθώς δεν υπήρχαν 
μαθητές.

Στις Βρύσες έχει 
επιπλέον ιδρυθεί 
Λαογραφικό Μου-
σείο και Πολιτι-
στικό κέντρο όπου 
μπορεί κανείς να 
δει λεπτομέρειες 
του χωριού.

Όσοι αγαπούν τα πανηγύρια, έχουν 
αρκετές ευκαιρίες να δώσουν το πα-
ρών σε ένα από αυτά στις Βρύσες. Η 
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής γιορ-
τάζει την πρώτη Παρασκευή μετά το 
Πάσχα. Ο πολιούχος Άγιος Παντελε-
ήμονας στις 27 Ιουλίου, ενώ στις 21 
Νοεμβρίου εορτάζονται τα Εισόδια 
της Θεοτόκου. 

Οι επισκέπτες στο χωριό μπορούν να 
απολαύσουν φαγητό και καφέ σε ντό-
πια μαγαζιά, που εκτός των άλλων, 
προσφέρουν απίθανη θέα.

The “Ellinodidaskaleio,” a school 
which taught Greek language and 
grammar skills primarily to young 
children, began operating in 1875. 
The school had a difficult time es-
tablishing itself and often changed 
building facilities throughout the 
years. It finally ended up closing 

permanently in 1993 
due to lack of stu-
dents.

There is also a Folklore 
Museum and a Cultur-
al Center in the village 
where one can learn 
interesting details on 
the history of Vryses.

For festival goers, there will be 
many opportunities for them to 
celebrate in Vryses. The Church of 
Zoodochos Pigi celebrates on the 
first Friday after Easter. The patron 
saint of the village, Agios Pantelei-
monas, in honored on July 27, and 
on November 21, Vryses celebrates 
the Presentation of the Virgin Mary.

Visitors to the village will enjoy 
good food and coffee at many of the 
local restaurants and cafes that also 
offer incomparable views.
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Το Μερολίθι

Διάφορα ευρήματα δηλώνουν πως στο 
Μερολίθι υπήρχε βυζαντινή παρου-

σία. Παράλληλα, έχουν ανακαλυφθεί και 
ρωμαϊκοί τάφοι. Από το μικρό αυτό χωριό 
κατάγεται ο συγγραφέας Τίτος Κοκκινέας.

Limenari

Limenari is one of the harbors of 
Filiatra and is located only 1 kilo-

meter away from the town. It is nes-
tled among the rocks 273 that over the 
years have created an impressive small 
cove which the locals call “Baniera,” 
meaning “bathtub.” Viewing the sun-
set from here is an unforgettable ex-
perience for those lucky enough to 
witness it. Limenari is also an ideal 
starting point for excursions to near-
by areas. Tourist amenities include a 
hotel as well as many dining choices.

Merolithi

Several artifacts reveal that Mer-
olithi had a Byzantine presence. 

Roman tombs have also been discov-
ered here. The writer Titos Kokki-
neas hails from this small village of 
Messinia.

Το Λιμενάρι

Απέχει από την πόλη μόλις 1 χιλιό-
μετρο. Ένας μικρός κολπίσκος 

εισχωρεί στα βράχια 273 και σχηματί-
ζει την εντυπωσιακή «Μπανιέρα» και 
το ηλιοβασίλεμα στην περιοχή είναι 
μοναδικό όλο το χρόνο. Αυτά είναι 
κάποια από τα πράγματα που αξίζει 
να δείτε στον οικισμό. Η περιοχή εν-
δείκνυται και για εξορμήσεις σε κοντι-
νές περιοχές. Στο Λιμενάρι λειτουργεί 
ξενοδοχείο, ενώ οι επισκέπτες έχουν 
αρκετές επιλογές για το γεύμα τους.

Γιόλακα

Η Γιόλακα είναι ένας μικρός οικι-
σμός των Φιλιατρών, που κατοι-

κείται από περίπου 30 άτομα. Στην 
περιοχή, καλλιεργούνται αμπέλια 
και παράγεται από έναν παραγωγό 
εξαιρετικής ποιότητας οίνος Θείας 
Ευχαριστίας. Παράλληλα, στην περι-
οχή λειτουργεί και μονάδα εκτροφής, 
παραγωγής και εμπορίας πουλερικών.

Giolaka

Giolaka is a small settlement of 
Filiatra that is inhabited by 

about 30 people. Vines are cultivated 
in the village, and one grower pro-
duces excellent quality wine used in 
Holy Communion. A large poultry 
farm also operates in the village.
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Το Στόμιο

Άλλος ένας οικισμός των Φιλια-
τρών είναι το Στόμιο με 32 κατοί-

κους. Η παραμυθένια παραλία 274 του 
αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες 
όλων των εθνικοτήτων. Την προτιμά 
πολύ και η νεολαία καθώς είναι ορ-
γανωμένη με μπαρ. Πολύ κοντά στην 
παραλία, σε ένα ύψωμα και μέσα σε 
μία μεγάλη σπηλιά στα βράχια βρί-
σκεται το ξωκλήσι του Αγίου Χριστό-
φορου. Στο Στόμιο διοργανώνονται 
και beach party.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κάτοικοι 
έχουν αφιερώσει χρόνο στην προ-
σπάθεια διάνοιξης μονοπατιού πα-
ράλληλα με τον Φιλιατρινό ποταμό, 
στη δημιουργία περιαστικού πρά-
σινου πάρκου και στην ένωσή του 
με τον παραθαλάσσιο ποδηλατό-
δρομο Στομίου-Αγρίλης. Με αυτόν 
τον τρόπο επιδιώκεται η περαιτέρω 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Stomio

Another settlement of Filiatra is 
Stomio with 32 residents. Its 

enchanting beach 274 is an attrac-
tion for tourists of all nationalities. 
The younger crowd especially pre-
fers this beach because it is orga-
nized and has a wonderful beach 
bar. Very close to the beach, at a 
slight incline and inside a large cave 
within the rocks, lies the chapel of 
Agios Christoforos. Beach parties 
are also organized at Stomio.

It is noteworthy that the inhab-
itants have devoted time to the 
clearing of a path alongside the 
Filiatrinos river and creating an 
urban park in association with 
the coastal bicycle track of Sto-
mio-Agrili. In this way they are 
hoping to further develop the area. 
Studies awaiting final approval 
and implementation have been 
submitted for all these projects.
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Εξοχικό, παραγωγός 
σύγχρονων προϊόντων ελιάς

Ένας πεδινός οικισμός με 243 κα-
τοίκους είναι το Εξοχικό. Το 1961 

σταμάτησε να ονομάζεται Κατσίμπα-
λη. Το παλιό του όνομα το όφειλε είτε 
σε Τούρκο τοπικό αγά, είτε σε πρωτο-
παλίκαρο του Κολοκοτρώνη. 
Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν 
Αρκάδες από την Αλωνί-
σταινα, που φτάνοντας 
εδώ τον 19ο αιώνα, άρ-
χισαν να ασχολούνται 
με τη γεωργία και 
κυρίως με την ελαιο-
κομία.

Στην περιοχή έχει τη 
βάση της μονάδα παρα-
γωγής προϊόντων με βάση την 
ελιά, όπως τουρσιά, που προορίζο-
νται για εξαγωγές, ιδίως στη Γερμα-
νία. Η εταιρία στα Φιλιατρά είναι 
θυγατρική γερμανικής εταιρίας. Η 
ανάπτυξη της μονάδας αυτής ήταν 
μεγάλη. Στα συν της επιχείρησης εί-
ναι πως και οι 19 εργαζόμενοι κατά-
γονται από τα Φιλιατρά.

Exochiko – producer of 
modern olive products

Exochiko is a lowland village with 
243 inhabitants. Up until 1961 

the village was called Katsimbali. 
Its previous name was owed either 
to a local Turkish Agha or a trusted 

associate of Kolokotronis, 
hero of the Greek War of 

Independence. The first 
inhabitants of the area 
were Arcadians from 
Alonistaina, who 
came here around 
the 19th century and 

immediately began to 
engage in farming, es-

pecially olive cultivation. 

A processing plant of olive 
based products intended for export, 
mainly to Germany, exists in the 
area. This plant in Filiatra is a sub-
sidiary of a German company, which 
has seen great growth and success 
over the years. A plus for the compa-
ny is that all 19 employees are resi-
dents of Filiatra.

Με σεβασμό, 
χτυπώντας όσο 

λιγότερο το 
δέντρο για να μην 

τραυματιστούν 
τα κλαδιά του 

αφαιρούσαν τους 
καρπούς.
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Τοπική Κοινότητα Μάλης

Η Μάλη, ένα καταπράσινο ορεινό χωριό, αριθμεί μόλις 17 κατοίκους και 
βρίσκεται σε υψόμετρο 980 μέτρων. Κύρια απασχόληση των κατοίκων 

είναι η κτηνοτροφία. Είναι πολύ πιθανόν να ιδρύθηκε από Αλβανούς ή 
Αρβανίτες, καθώς η λέξη Μάλη στα αλβανικά σημαίνει μεγάλο βουνό. 

Σημαντική ήταν η συνεισφορά των κατοίκων του χωριού στην επανάσταση του 
1821. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί το σχεδόν κατεστραμμένο μονοπάτι που 
είναι λαξευμένο ανάμεσα σε βράχους και συνέδεε το χωριό με τα Φιλιατρά. 
Το μαγευτικό και καταπράσινο τοπίο ενδείκνυται για περιπάτους και εκδρομές 
στις γύρω περιοχές όλες τις εποχές του χρόνου, έχοντας η κάθε μία τις 
ιδιαιτερότητές τους. Μετά από πολλές προσπάθειες, και μέσω γεωτρήσεως 
λύθηκε το θέμα της ανυδρίας του χωριού, ανοίγοντας το δρόμο για περεταίρω 
ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Local Community of Mali

Mali is a lush green mountainous village of just 17 inhabitants located at 
an altitude of 980 meters. The main of occupation of the residents is 

livestock farming. It was most likely established by Albanians, since the word 
Mali in Albanian means “big mountain.”

The residents contributed greatly to the Greek Revolution of 1821. One can 
visit the almost ruined foot path that is carved through the rock that connects 
the village to Filiatra. The majestic and rich green landscape is ideal for walks 
and excursions to the surrounding areas all year round, with each area having 
its own special charm. After many attempts, and finally succeeding through 
drilling, the issue of potable water was solved in this arid village, paving the 
way for further growth in agriculture and livestock.
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Πλάτη

Η Πλάτη ονομαζόταν πριν το 1961 
Καναλουπού. Σην Πλάτη βρί-

σκονται οι πηγές, τα νερά των οποίων 
καταλήγουν στις δεξαμενές των Φι-
λιατρών. Εκεί βρίσκονταν κάποτε και 
τρεις νερόμυλοι.

Στο χωριό και στη γύρω περιοχή ανα-
βιώνει το τοπικό έθιμο της παραδοσι-
ακής μπουγάδας. Οι γυναίκες κάνουν 
τη μπουγάδα χωρίς καμία από τις ευ-
κολίες της σημερινής εποχής, ενώ γί-
νεται αναφορά και για το ότι έπλεναν 
τα προικιά της Νύφης πριν το γάμο.

Άλλο ένα έθιμο που επέστρεψε, χάρη 
στον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Τριφυ-
λίας είναι το παραδοσιακό αλώνισμα. 
Στα Φιλιατρά πραγματοποιούνται 
επίσης μαθήματα ιππασίας.

Plati

Before 1961, the name of this vil-
lage was Kanaloupou. There are 

springs in Plati that flow into the wa-
ter reservoirs of Filiatra. The village 
also has three water mills.

In the village and the surrounding 
area the local custom of the tradi-
tional laundry is revived. The wom-
en do the laundry (reference is made 
that they are washing the bride’s 
dowry before the marriage) without 
any of the modern comfort and ap-
pliances.

Another custom that has returned, 
thanks to the Equestrian Sports Club 
of Trifylia, is the traditional thresh-
ing. Horse riding lessons are also giv-
en in Filiatra.
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Χαλαζόνι

Δύο εκδοχές υπάρχουν για την ονομασία του χωριού. Προέρχεται είτε από 
το Καλή Ζώνη είτε το Χαλασμένη Ζώνη. Το Χαλαζόνι βρίσκεται 110 μέτρα 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει κατοικηθεί τουλάχιστον από 
την Ενετοκρατία. 

Η θέση του άλλαξε πολλές φορές. Η αρχική θέση ήταν στον Άγριλο και για 
προστασία από τους πειρατές, οι κάτοικοι μετακινήθηκαν. Έγιναν ακόμα λίγες 
μετακινήσεις για να καταλήξει εκεί που είναι. Η θέση του χωριού προσφέρει 
υπέροχη θέα και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περιπάτους 
και να δουν το παλιό πηγάδι στα νότια του χωριού. Το 1870 περίπου στο χωριό 
ιδρύθηκε δημοτικό σχολείο. Η πλατεία του χωριού 275 - 276 - 277 είναι γραφική, με 
έναν μεγάλο πλάτανο στη μέση, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τον καφέ 
του. Ένα γραφικό κτίριο κτίστηκε ως σχολείο και πλέον λειτουργεί ως αγροτικό 
ιατρείο και γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου.

Chalazoni

There are two versions to the naming of this village. It either comes from 
Kali Zoni (meaning good belt in Greek) or Chalasmeni Zoni (meaning 

broken belt). Chalazoni is located 110 meters above sea level and has been 
inhabited at least since the Venetian occupation.

Its position has changed many times. Its original location was at Agrilos, but 
the residents moved seeking protection from the pirate raids that plagued 
the area. The village moved a few more times before finally settling into its 
current location. The present location has an outstanding view, and visi-
tors have the opportunity to take walks and to see the old well to the south 
of the village. In about 1870, a primary school was established. The village 
square 275 - 276 - 277 is quite charming, with a large plane tree in the middle where 
one can enjoy a coffee under its plentiful shade. A picturesque building which 
had originally been built as a school is now used as rural health center and 
office of the Local Council.

277

363Δήμος Τριφυλίας | Municipality of Trifilia



Χριστιανούπολη

Στη δυτική πλευρά του όρους Αι-
γάλεω βρίσκεται το ορεινό χωριό 

Χριστιανούπολη. Κατά την Τουρ-
κοκρατία γνώρισε μεγάλη σε ακμή. 
Σημαντικότατο αξιοθέατο αποτελεί ο 
Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτή-
ρος 278 - 279 - 280 - 281 - 282, που είναι βυζα-
ντινό μνημείο, ίσης αξίας με την Αγία 
Σοφία, και χτίστηκε τον 11ο αιώνα. 
Πριν τον καταστρέψει ο Ιμπραήμ το 
1825 λειτουργούσε κανονικά. Σήμερα, 
αναστηλωμένος, προκαλεί δέος με το 
μέγεθός του. Λέγεται πως έχει χτιστεί 
πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού 
του Σωτήρος Διός.

Το χωριό έχει να παρουσιάσει μία 
τεχνητή λίμνη με πάπιες και ξύλινα 
γεφυράκια, καλοδιατηρημένα σπίτια 
και πηγές με άφθονα νερά. Αυτά απο-
τελούν πόλο έλξης για τους επισκέ-
πτες αλλά και μέρος χαλάρωσης για 
τους ντόπιους.

Στη Χριστιανούπολη λαμβάνει χώρα 
το εγγειοβελτιωτικό έργο δημιουργί-
ας φράγματος και τεχνητής λίμνης 
στον ποταμό. Το έργο αυτό θα φέρει 
ανάπτυξη σε τομείς της οικονομίας, 
της γεωργίας αλλά και στον κοινωνι-
κό τομέα.

Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται 
με την καλλιέργεια αμπελιών και 
ελαιόδεντρων και μεγάλη γιορτή στην 
περιοχή είναι αυτή των Φώτων.
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Christianoupoli

In the western side of the Aigaleo 
Mountain range, lies the village of 

Christianoupoli. During the Turkish 
occupation it enjoyed great prosper-
ity. The most important landmark of 
the town is the Church of the Trans-
formation of the Savior (Metamorfo-
si tou Sotiros) 278 - 279 - 280 - 281 - 282, which 
is a Byzantine monument equal in 
importance to Aghia Sofia and built 
in the 11th century CE. It was unfor-
tunately destroyed by Ibrahim Pasha 
in 1825. Today, it has been completely 
renovated and provokes amazement 
with its sheer size. It is believed that 
the church has been built upon the 
ruins of an ancient temple dedicated 
to Zeus the Savior.

The village offers a manmade lake 
with ducks and wooden bridges, 
well preserved houses and wells with 
abundant water reserves. All of this 
makes Christianoupoli a major at-
traction for visitors of the area, but 
also a place of refuge and relaxation 
for the locals.

A land renovation project and the 
creation of a dam and an artificial 
lake on the river are expected to bring 
growth to the economy as well as to 
the agricultural and social sector.

The residents of the village engage 
themselves with the cultivation of 
their vineyards and olive groves. A 
very special feast day in the area is 
that of the Epiphany.
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• Bio-Kalamate Organic Products bio-kalamata.com

• blogger.com

• Bouka resort hotel: gmpbouka.gr/place/bouka

• el.wikipedia.org

• facebook.com

• Grace Hotels gracehotels.com

• Greece greece.com

• Greek Travel Pages gtp.gr

• Kalamata Blogs=Τα επιλεγμένα blogs της Καλαμάτας και 
του νομού Μεσσηνίας με μια ματιά kalamatablogs.gr

• Kalamata CVB & Alternative Tourism in Messinia discov-
ermessinia.gr 

• KALAMATA TOUR  kalamatatour.com 

• Kalogeropoulos Olive Oil messinia-oliveoil.com

• kleopatra-inn.gr 

• lhepka.gr

• livepedia.gr

• Mani Foods manifoods.gr

• MAZI Travel & Events airtour.gr

• Methoni Beach Hotel methonibeachhotel.gr

• Methoni TV methonitv.gr

• Morias News moriasnews.gr

• Newsbomb  newsbomb.gr

• olympia.gr

• panoramio.com

• Panprod Exceptional Hellenic Food panprod.com

• Pelagia Apartments pelagiafinikounda.gr

• Pylia Guide  pyliaguide.gr 

• Pylos  Travel in History  pylos.info

• TECHNOVA technova.gr

• Terrabook-The book of earth greece.terrabook.com

• Thanos Village appthanos.eu

• Touristorama touristorama.com

• Travelplorer  travelplorer.gr

• trivago.gr

• users.hol.gr

• vrisko.gr

• web-greece.gr

• wikimapia.org

• wikiwand.com

• wondergreece.gr

• xo.gr

• Ygeiaonline ygeiaonline.gr

• youtube.com

• Αθηνόραμα athinorama.gr

• Αιπεία Γη aipeia-gi2.webnode.gr

• Ακριτοχώρι Μεσσηνίας akritochori.gr

• Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας asda.gr

• Αριστομένης ο Μεσσήνιος aristomenismessinios.blogspot.
gr

• Βασιλίτσι vasigoulas.blogspot.gr

• Βιογραφίες Σύγχρονων Ελλήνων ellinismos.gr

• ΒΙΟΜΕΚ Βλαχάκης ΕΠΕ blaxakis.com

• Βιοποιότητα biopoiotita.gr

• Γιαννακόπουλος Ιωάννης & ΣΙΑ - Παραγωγή Ελαιολάδου 
Πλάτανος Πυλία Μεσσηνίας eleonesnavarino.4ty.gr

• Γιάννης Δ. Λύρας lyrasi.blogspot.gr 

• Γριζόκαμπος grizokampos.blogspot.gr

• Δάφνη Μεσσηνίας dafnimess.blogspot.gr/

• Δήμος Καλαμάτας kalamata.gr

• Δήμος Μεσσήνης messini.gr

• Δήμος Πύλου-Νέστορος dimos-pylou-nestoros.gr

• Δήμος Πύλου-Νέστορος pylos-nestor.gr

• Διακοπές diakopes.gr

• Εθνικό Τυπογραφείο et.gr

• Εκδόσεις Explorer (2013)  Μεσσηνία. Ένας πλήρης 
ταξιδιωτικός οδηγός»

• Ελαιόλαδο Καλαμάτας Μηλίτσα militsaoliveoil.gr

• Ελευθεροτυπία enet.gr

• Ελιές-Λάδι Καλαματιανό elies-ladikalamatiano.gr

• Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης 
eetaa.gr

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ornithologiki.gr

• Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα Takis Bizos takisbizosapart-
ments.gr

• Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα Τραγανίτσα traganitsa.gr

• Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Ευώνυμον evonymon.gr

• Επί-δέξιος Ψάλτης beneas13.blogspot.gr

• Εφημερίδα ΒΑΛΥΡΑ και Ithomi News storyval.blogspot.gr

• Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ dimokratianews.gr

• Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ ethnos.gr

• Εφημερίδα Ελευθερία eleftheriaonline.gr 

• Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ kathimerini.gr

• Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ old.tharrosnews.gr

• Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ tharrosnews.gr

• Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ makthes.gr

• Ηλεκτρονικός Κατάλογος Επιχειρήσεων Ελλάδος greekon-
line.gr

• Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας mmess.gr

• Ιστορία Αρχαίας Θουρίας-Μυκηναϊκής Άνθειας arxaiathou-
ria.wordpress.com

• Ιστορικές Φωτογραφίες istorikesphotografies.blogspot.gr

• Καλαμάτα In  kalamatain.gr
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