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Μεσσηνία: Πολυλίμνιο  
 

    
 

 Κλείνουμε τις εξορμήσεις μας για καλοκαίρι, με κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες μας πεζοπορίες.... 

Αναχώρηση από Αγία Ελεούσα Καλλιθέας, στις 7:00  με στάσεις  (Φιξ, Σύνταγμα, Ομόνοια, Βιαμάξ)  και με ενδιάμεση 

στάση  θα καταλήξουμε στην περιοχή της Χαραυγής Μεσσηνίας, όπου θα επισκεφθούμε τον υδάτινο παράδεισο με τις 

διάσπαρτες λιμνούλες και καταρράκτες, ένα εντυπωσιακό τοπίο σε καταπράσινο περιβάλλον, που δεν είναι άλλο από το 

Πολυλίμνιο .. 

 Φτάνοντας στην Χαραυγή θα ακολουθήσουμε μια μεγάλη κατηφόρα που θα μας οδηγήσει στο φαράγγι  του 

Πολυλίμνιου. Μετά το τελείωμα ο δρόμος βρίσκεται ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, και πάνω από ξύλινα γεφυράκια. Σ' όλη 

την διαδρομή το κελάρυσμα του γάργαρου νερού θα μας συντροφεύει, ενώ υπάρχουν ταμπέλες που θα μας ενημερώνουν 

για το όνομα της λίμνης που θα περνάμε.  Το σύνολο των λιμνών είναι 15, αλλά εμείς θα επισκεφθούμε την Καδούλα και 

Κάδη, την ωραιότερη και πιο εύκολη διαδρομή, με τον πανύψηλο καταρράκτη, 20 μέτρων, που πέφτει με δύναμη στα 

γαλάζια νερά της λίμνης, ενώ τα βράχια προκαλούν τους τολμηρούς για βουτιές. 

 Πεζοπορώντας μέσα στο φαράγγι, στη διαδρομή προς την Κάδη θα συναντήσουμε πρώτα την λίμνη του Ιταλού, με 

καταπράσινα νερά και μικρά καταρρακτάκια. Συνεχίζουμε ανηφορίζοντας σε απότομα βράχια και μετά από λίγο φτάνουμε 

στην Καδούλα, μια μικρή παραμυθένια λίμνη που το όνομά της το οφείλει στο σχήμα της, που θυμίζει καρδούλα. 

 Λίγο μετά ακούμε τον καταρράκτη να πέφτει από ψηλά, και μπροστά μας βρίσκεται η ωραιότερη λίμνη, πολύ πιο 

μεγάλη από τις δύο προηγούμενες, η   επιφάνειά της αγγίζει τα 300 τετραγωνικά μέτρα με υπέροχα νερά, που θα μας 

περιμένει να την τιμήσουμε..... Για φυσικό jacuzzi, πλησιάστε στο σημείο που πέφτει ο καταρράκτης και δοκιμάστε να δείτε 

πόση ώρα θα αντέξετε κάτω από το παγωμένο νερό..  

 Μια άλλη, λιγότερο δημοφιλής διαδρομή είναι στο σημείο όπου συναντάτε τις πρώτες πινακίδες για τη λίμνη Κάδη, 

κάνουμε δεξιά και ο δρόμος καταλήγει στις λίμνες του Πανάγου και της Σταθούλας, που πήραν τα ονόματά τους από τον 

Πανάγο Γραμματικόπουλο και την Σταθούλα Θεριού, οι οποίοι πνίγηκαν στα νερά τους, ο πρώτος προσπαθώντας να την 

διασχίσει μην έχοντας υπολογίσει τα ορμητικά νερά της και η δεύτερη το 1770, μαζί με τα δύο παιδιά της,  κυνηγημένη 

από τις ορδές του Ιμπραήμ. Παρά τις τραγικές ιστορίες τους, και οι δύο λίμνες είναι πανέμορφες, με ανοιχτόχρωμα, 

γαλαζοπράσινα νερά και σαφώς λιγότερο κόσμο από εκείνες της διαδρομής που καταλήγει στην Κάδη. 
 

  Ω.Π. 2 - 2 1/2 Β.Δ. Α    
 Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τις… καθυστερήσεις για παρατήρηση του εξαιρετικού τοπίου, και το 

ρυθμό βαδίσματος των συμμετεχόντων.   

  Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στην Χαραυγή ....    
   

  Καλή  διάθεση..... και.....χαμόγελα απαραίτητα για την επιτυχία της εκδρομής μας.  
 

    Αρχηγοί εκδρομής:   Ζαν Μώρου - Κική Δημητρέλλη 

 Δηλώσεις συμμετοχής: :  Ζαν Μώρου τηλ. 6996292843 ή Καίτη  Λαρεντζάκη  6972086817 ή στο e-mail 

ofaktis@gmail.com  ή αφήστε μήνυμα στο 210 8623843, μέχρι την  Παρασκευή  6 Ιουλίου  2018.   
 

 Απαραίτητα μαζί μας: Άρβυλα, Παγούρι με νερό, μπατόν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, μαγιό, σαγιονάρες, δεύτερη 

αλλαξιά, αντηλιακό. 
 Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, να τροποποιήσει ή να ματαιώσει  ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη  ή πριν 

την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, κλπ). Όποιος 

συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την  επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει  και  αναλαμβάνει  
ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του  στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη 

για την ασφάλειά του. 
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