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 Η λίμνη Βουλιαγμένη είναι λιμνοθάλασσα,           

που βρίσκεται 16χλμ. ΒΔ του Λουτρακίου.      

Ανήκει στον οικισμό Περαχώρας. 

 

 



Πανοραμική άποψη της λίμνης 

 
 

 



Η περιοχή προσεγγίζεται από την Περαχώρα 
κατηφορίζοντας για 12χλμ. μέσα σε καταπράσινο 
πευκοδάσος. Μπορούμε να φτάσουμε όμως και 
κατευθείαν από το Λουτράκι (18χλμ.), σίγουρα 
όμως η πρώτη διαδρομή είναι ομορφότερη. 

 
 

 

  



  Κατά την                    

αρχαιότητα  

ονομάζονταν     

  Εσχατιώτις  

      ή 

 Γοργώπις.   

                             
Η Γόργη ήταν κόρη 
του Μεγαρέα που 
πνίγηκε στη λίμνη.  



Η λίμνη σχηματίστηκε 

από καθίζηση του 

εδάφους που εξαφάνισε 

ολόκληρη πόλη. Στην 

περιοχή έχουν έρθει στο 

φως υπολλείματα 

πρωτοελλαδικών 

οικισμών που ανάγονται 

χρονολογικά στο 3.000 

π.Χ.  

 

  



Η είσοδος της λίμνης 

  Η μικρή γαλάζια 
λίμνη επικοινωνεί με 
τα νερά του 
Κορινθιακού κόλπου 
με στενό δίαυλο 
μέγιστου πλάτους 6 
μέτρων, γι’ αυτό και 
τα νερά της έχουν 
υψηλή 
περιεκτικότητα σε 
αλάτι. Έχει πλάτος 1 
χλμ., μήκος 2 χλμ. 
και μέγιστο βάθος 40 
μέτρα. 

 



Στην λίμνη Βουλιαγμένη 

μπορείτε να βουτήξετε 

παντού. Τα νερά είναι στην 

αρχή ρηχά, ενώ αργότερα 

βαθαίνουν απότομα, ζεστά 

και επιτρέπουν το κολύμπι 

όλο το Φθινόπωρο. Η πιο 

καλή παραλία βρίσκεται στις 

δυτικές όχθες και είναι 

στρωμένη με ψιλή λευκή 

άμμο.  



Η περιοχή, αν και 

αναπτύσσεται με γοργούς 

ρυθμούς, κρατά ακόμη το 

χαρακτήρα της και 

συνεπαίρνει με τα 

χρώματα και τη γαλήνη 

της. Δεν είναι λίγοι αυτοί 

που προτιμούν να 

κολυμπήσουν στα πάντα 

ηπίνεμα νερά της και 

μετά ν’ απολαύσουν το 

φαγητό τους σε κάποιο 

από τα παραλίμνια 

ταβερνάκια .  

 

 



Το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου  

 

 

 



Εκεί κοντά...... 

 Πριν αρχίσετε τις βουτιές 
συνεχίστε για δυο ακόμη χιλιόμετρα 
τον ασφάλτινο δρόμο δυτικά από τη 
Λίμνη της Βουλιαγμένης, περάστε το 
πυκνό πευκόδασος και καταλήξτε στο 
ακρωτήρι με τον αρχαιολογικό χώρο 
του Ηραίου. Το Ηραίο αποτελείται 
από δύο τμήματα, αφιερωμένα στην 
Ήρα Ακραία και στην Ήρα Λιμενία 
αντίστοιχα. Η λατρεία της σεβαστής 
θεάς άρχισε στη Γεωμετρική περίοδο, 
ενώ το 800 π.Χ. οικοδομήθηκε προς 
τιμήν της, ο πρώτος αψιδωτός ναός. 
Αργότερα προστέθηκαν και άλλοι 
ναοί, βωμοί, στέγαστρο για την 
προστασία της ιερής φωτιάς, στοές, 
αγορά και βοηθητικοί χώροι. Εικάζεται 
ότι το τελετουργικό της λατρείας της 
Ήρας γίνονταν στο λιμάνι, ενώ στον 
υπόλοιπο χώρο υπήρχαν κτίσματα 
για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών. 

 

  



 και ο φάρος... 

         Ο παλιός πέτρινος φάρος 
σηματοδοτεί το ακρωτήριο 
Μελαγκάβι από το 1897. Από 
το ύψωμα του φάρου το 
αρχαίο λιμάνι φαντάζει χαμηλά 
σαν ζωγραφιά σε γαλάζιο 
καμβά. Ο Φάρος του Ηραίου, 
όπως είναι γνωστός στην 
περιοχή, αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα 
«φαρικής» αρχιτεκτονικής. 
Είναι πετρόκτιστος με 
γωνιόλιθους και 
χαρακτηρίζεται από λιτότητα 
γραμμών και κατασκευαστική 
στοιβαρότητα.  


