
Korthi of Andros and the surrounding villages 

 

Korthi of Andros 

Korthi and Korthi Bay, or Gialos, is located in the southern part of Andros, between the high 

mountains of Gerakonas and Rachi. The settlement is flanked uniquely by the view of the 

surrounding villages. On the slopes of Raches is the beautiful picturesque villages: Aidonia, 

Korthi, Ammonakliou, Moussionas and Piso Meria. The area dominates the castle of Faneromeni. 

For swimming, you can go to the long beach (Milos), the sheltered harbour of St. Cathrin and 

behind the hill, the famous beach of “Gria to Pidima”. 

Points of interest in Korthi and the wider region 

The Castle of Faneromeni was the largest medieval 

city of Andros. It is located to the north near Orthos Korthi at an altitude of 600 meters. On the 

fifteenth of August, the church of Faneromeni is celebrating, and feasts are held. The Monastery 

of Tromarchiani is a beautiful, well-preserved monastery near Steno, which operated until the 

middle of the previous century. Built on a steep slope, it offers an unforgettable view of the 

southwest side of the island. In its church, you will admire the wood-carved iconostasis and the 

carved marble inscriptions. 

The more extensive area is full of churches and monasteries. You will find the Alinou Monastery 

above Aidonia, the Ftetron Monastery high up in the mountainous region of Rachi and Agia Moni 

near the sea. In Vouni, the tiny monastery of St. Antonios. 

The Holy Trinity in Korthi, where the first pre-revolutionary school in Andros was founded, has 

rich heirlooms and manuscripts. St. Nicolas of Ano Korthi, which is one of the three parish 

churches of Ano Korthi and dates back to the second half of the 12th century. 

St. John Theologos located in Korthi is the oldest church on the island and was built between 

the 5th and 8th centuries. St. George Faralis is a small picturesque little church situated next to 

the road between Korthi and Gavrion after Kapparia and before the village of Zaganiari. 

Villages around Korthi 

Syneti village is built on the mountainside where the Dipotamata gorge ends. The slope ends in 

a ravine with a river, which “ties” with the opposite mountain, Kourvoulo. Exo & Mesa Vouni are 

remote villages at an altitude of 458 meters on the southern side of Gerakonas. In Mesa Vouni 
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there is a small oak forest. The two communities produce delicious vegetables and good wine. 

The Monastery of Panahrantos is nearby. 

 

Kochilou is built on a slope with excellent views of the Aegean Sea, at an altitude of 400 m. It is 

14 km away from Hora and 48 km from Gavrio. To the northeast of the village is the Castle of 

Faneromeni or Pano Kastro. Yannisseo is an agricultural settlement with spectacular views, 

gardens and orchards. Next to the street is the impressive large church of Agridiotissa. 

Episcopio is one of the most beautiful villages in Andros. Houses built with dark stone, elaborate 

pigeons in olives, figs, cypresses, pine trees. At the end of the concrete road of the village is the 

bridge of love. 

The village of Lardia is full of flower gardens, arbours, pigeons, old stone bridges and offers 

impressive views. Aidonia is a village with lush vegetation, with pigeons, lots of water. Visit the 

fountain in the ravine, the most beautiful sandwich on the island that even today women use it. 

Moussionas is a stone village with traditional houses. He also has an excellent source like 

Aidonia, called Vrisara. On the way, there is Holy Trinity, an old monastery where the first school 

of Andros also functioned. Piso Meria is a small hidden village with watermills, walnuts, fig trees 

and laurels. 

The captivating village of Kapparia is built on the slope of Mount Gerakonas from the top of the 

mountain, which leads to the valley of Korthi and reaches the sea. Zaganiari is a mountainous 

village built near Stavropeda above the Geometric period settlement of Zagora and 

near Strofilas. 

 

Link: https://andros.travel/locations-in-andros/korthi-of-andros-and-the-surrounding-villages/ 
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Σο Κόρθι της ϊνδρου και τα γύρω χωριά 

 

Σο Κόρθι της ϊνδρου 

Σο Κόρθι και ο Όρμος Κορθίου, ή Γιαλός, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ϊνδρου, ανάμεσα στους 

ορεινούς όγκους που σχηματίζουν οι Γερακώνες και η Ράχη. Ο οικισμός πλαισιώνεται μοναδικά 

από τη θέα των περισσοτέρων γύρω χωριών. τις πλαγιές του βουνού Ράχες βρίσκονται τα 

πανέμορφα γραφικά χωριά: Αηδόνια, Κόρθι, Αμμονακλειού, Μουσιώνας και Πίσω Μεριά. την 

περιοχή δεσπόζει το κάστρο της Φανερωμένης. Για κολύμπι προσφέρεται η μεγάλη παραλία 

(Μύλος), το απάνεμο λιμανάκι της Αγίας Αικατερίνης και πίσω από το λόφο, η περίφημη παραλία 

“της Γριάς το Πήδημα”. 

ημεία ενδιαφέροντος στο Κόρθι και την ευρύτερη περιοχή 

Σο Κάστρο της Φανερωμένης ήταν η μεγαλύτερη 

μεσαιωνική πόλη της Ανδρου. Βρίσκεται στα βόρεια του Όρμος Κορθίου κοντά στα 600μέτρα 

υψόμετρο. Σον Δεκαπενταύγουστο γιορτάζει η εκκλησία της Φανερωμένης και γίνεται 

πανηγύρι. Η Μονή Σρομαρχίων (Παναγία η Σρομαρχιανή) είναι ένα πανέμορφο, καλά 

διατηρημένο μοναστήρι κοντά στο τενό, που λειτουργούσε μέχρι τα μέσα του προηγούμενου 

αιώνα. Χτισμένο σε μιά απότομη πλαγιά προσφέρει μιά ανεπανάληπτη θέα προς τη νοτιοδυτική 

πλευρά του νησιού. την εκκλησία του θα θαυμάσετε το ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις σκαλιστές 

μαρμάρινες επιγραφές. 

Η ευρύτερη περιοχή βρίθει από εκκλησίες και μοναστήρια. Θα συναντήσετε τη Μονή Αλινού 

πάνω από τα Αηδόνια, τη Μονή Φλετρών ψηλά στον ορεινό όγκο της Ράχης και την Αγιά Μόνη 

κοντά στη θάλασσα. το Βουνί, το μικροσκοπικό μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου. 

Σην Αγία Σριάδα στο Κόρθι, όπου λειτούργησε το πρώτο προεπαναστατικό σχολείο στην Ανδρο 

και διαθέτει πλούσια κειμήλια και χειρόγραφα. Σον ϊγιο Νικόλαος του ϊνω Κορθίου που 

αποτελεί έναν από τους τρεις ενοριακούς ναούς του ϊνω Κορθίου και χρονολογείται από το 

δεύτερο ήμισυ του 12ου αιώνα. 

Σον ϊγιο Ιωάννη Θεολόγο που βρίσκεται στο Κόρθι. Πρόκειται για την παλαιότερη εκκλησία του 

νησιού και χτίστηκε μεταξύ του 5ου και 8ου αιώνα. τη στέγη του φυτρώνει κυπαρίσσι. Σον ϊγιο 

Γεώργιος Φαράλη ένα μικρό γραφικό εκκλησσάκι που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο Κορθίου – 

Γαυρίου μετά την Καππαριά και πριν το χωριό Ζαγανιάρι. Με πηγές, στέρνες τεράστια πλατάνια, 

με νερά που τρέχουν όλο το χρόνο. Θέα υπέροχη στο πέλαγο και στα νησιά Γυάρο, ύρο. 

Χωριά γύρω από το Κορθί 
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Σο υνετί είναι χτισμένο στην πλαγιά βουνού εκεί που καταλήγει η χαράδρα Διποτάματα. Η 

πλαγιά καταλήγει σε χαράδρα με ποτάμι, που “δένει” με το απέναντι βουνό, το Κούρβουλο. Σο 

ϋξω & Μέσα Βουνί είναι ορεινά χωριά σε υψόμετρο 458 μέτρα στη νότια πλευρά του Γερακώνα. 

το Μέσα Βουνί υπάρχει ένα μικρό δάσος από δρυς. Σα δυο χωριά παράγουν πολύ νόστιμα 

κηπευτικά και καλό κρασί. Κοντά βρίσκεται το Μοναστήρι της Παναχράντου. 

Ο Κόχυλος (ή Κοχύλου) είναι κτισμένο σε μία πλαγιά 

με εξαιρετική θέα στο Αιγαίο, σε υψόμετρο 400 μ. Απέχει από τη Χώρα 14 χλμ. και από το 

Γαύριο 48 χλμ. τα Βορειοανατολικά του χωριού βρίσκεται το Κάστρο της Φανερωμένης ή 

Πάνω Κάστρο. Σο Γιανισσαίο είναι ένας αγροτικός οικισμός με πολύ ωραία θέα, κήπους και 

περιβόλια. Δίπλα στο δρόμο η εντυπωσιακή μεγάλη εκκλησία Εισοδίων της Θεοτόκου 

(Αγριδιώτισσα). 

Σο Επισκοπειό είναι από τα ωραιότερα χωριά της Ανδρου. πίτια κτισμένα με σκουρόχρωμη 

πέτρα, περίτεχνοι περιστεριώνες μέσα σε ελιές, συκιές, κυπαρίσσια, πεύκα. το τέλος του 

τσιμεντένιου δρόμου του χωριού το γεφυράκι της αγάπης. Οι κισσοί έχουν πλεχθεί στις 

ξερολιθιές, τα νερά τρέχουν, ένα νερόμυλος δίπλα στο γεφύρι, οι σκάλες των αναστεναγμών 

δεξιά και αριστερά, τα χόρτα λικνίζονται από το φύσημα του ανέμου. 

Σο χωριό Λαρδιά είναι γεμάτο λουλουδιασμένους κήπους κληματαριές, περιστεριώνες, παλιά 

πέτρινα γεφύρια και προσφέρει εντυπωσιακή θέα. Σα Αηδόνια είναι ένα χωριό με πλούσια 

βλάστηση, με περιστερώνες, πολλά νερά. Επισκεφθείτε τη βρύση στη ρεματιά, με την 

ωραιότερη πλύστρα του νησιού που ακόμη και σήμερα οι γυναίκες την χρησιμοποιούν. 

Ο Μουσιώνας είναι ένα Πέτρινο χωριό με παραδοσιακά σπίτια. ϋχει και αυτός όπως τα Αηδόνια 

μια μεγάλη πηγή, τη Βρυσάρα. Πάνω στο δρόμο, βρίσκεται η Αγία Σριάδα, παλιό μοναστήρι 

όπου λειτούργησε και το πρώτο σχολείο της Ανδρου. Η Πίσω Μεριά είναι ένα μικρό κρυμμένο 

χωριό με νερόμυλους, καρυδιές, συκιές και δάφνες. 

Σο καταπράσινο χωριό Καππαριά είναι χτισμένο στην πλαγιά του βουνού Γερακώνα από την 

κορφή του βουνού πηγάζει ο ποταμός της Καππαριάς που καταλήγει στην κοιλάδα του Κορθίου 

και φτάνει μέχρι την θάλασσα. Σο Ζαγανιάρι είναι ορεινό χωριό κτισμένο κοντά στην 

ταυαροπέδα πάνω από τον τον οικισμό της γεωμετρικής Ζαγοράς και κοντά στον τρόφιλα. 

Link: 
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