Η στράτα των ψαράδων

The fishermen’s road

(πεζοπορική)

(Hiking)

Άγιος Δημήτριος
Αgios Dimitrios
Μπούκαρης
Boukaris

Χλωμός
Chlomos
[6]

Κουσπάδες
Kouspades

Κορακάδες
[3] Korakades

[5]

[4] Βασιλάτικα
Vasilatika

[1]

[2]

Εγρίπος
Egripos
Λίνια
Linia
Νεοχωράκιον
Neochorakion

Πανωχώρι
Panochori
[7]

Άγιος Γεώργιος
Agios Georgios

Αγροικία Τριβόλη / Trivolis farmhouse [9]
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[10] Άγιος Νικόλαος
Agios Nikolaos

Μώλος
Molos

[9]

Ρουμανάδες
Roumanades
Καλυβιώτης
Kaliviotis

Πεζοπορικό δίκτυο • Hiking routes
Kλάδος1A /Branch 1A
Kλάδος1B /Branch 1B
Τοπικό πεζοπορικό δίκτυο/Local hiking routes

Μαραθιάς
Marathias

Βασιλάτικα / Vasilatika [4]

Κλάδος 1A:

Κορακάδες / Korakades [3]

Αλυκές
Alykes

[11] Νότος
Νotos

[8]
Κατωχώρι
Katochori

Λιμάνι Πετριτή / Petrtis port [12]

Αργυράδες / Argyrades [8]

Αργυράδες
Argyrades

Πετριτής
[12] Petritis

Αρχοντικό Παλατιανού /
Palatianos manor house [2]

Χλωμός/Chlomos[6]

Branch 1A:

Συνδέει το ψαροχώρι του Πετριτή με τον παλαιό
οικισμό των Κορακάδων καθώς και με τα ιστορικά χωριά της ενδοχώρας.

The route connects the fishing village of Petritis
with the old settlement of Korakades and the
historic villages of the hinterland.

5,82 χλμ., 2 ώρες & 15΄, μέτριας δυσκολίας.

5.82 km, 2 hrs 15 mins, moderate level of difficulty.

Πορεία: Κέντρο Πληροφόρησης Πετριτή –
Κορακάδες – Βασιλάτικα – Κουσπάδες – Χλωμός

Route: Petritis Information Centre – Korakades –
Vasilatika – Kouspades – Chlomos

Η διαδρομή ξεκινά από το Κέντρο Πληροφόρησης στον Πετριτή (1),
όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για το Οικομουσείο και τις
Πολιτιστικές Διαδρομές του. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το αρχοντικό
της οικογένειας Παλατιανού (2), αντιπροσωπευτικό δείγμα έδρας γαιοκτημόνων της κερκυραϊκής υπαίθρου της περιόδου της Βενετοκρατίας
(1386-1797). Ο πυρήνας του σήμερα είναι ορατός σε ερειπειώδη κατάσταση, ενώ διασώζεται ο μονόχωρος κτητορικός ναός της Θεοτόκου
Βλαχέραινας (16ος αι.). Στη συνέχεια, ακολουθώντας παλιούς δρόμους των ψαράδων και των αγροτών οδηγείστε στον οικισμό των Κορακάδων (3), εγκαταλελειμμένο σήμερα. Αφού απολαύσετε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ησυχία στους Κορακάδες, ακολουθώντας
τον ασφαλτόδρομο θα καταλήξετε στα Βασιλάτικα (4), έναν οικισμό με
εμφανή τα στοιχεία της ενετικής αρχιτεκτονικής. Κατηφορίστε προς τους
Κουσπάδες (5) και αναζητήστε τις όμορφες γειτονιές και τη θέα προς
Μπούκαρη. Μέσα από αιωνόβιες ελιές θα καταλήξετε στον παραδοσιακό οικισμό του Χλωμού (6), όπου οι ψαράδες του Πετριτή πουλούσαν
τα καλύτερα και τα περισσότερα αλιεύματά τους. Από την φυσικά οχυρή
θέση του οικισμού αυτού στην κορυφή του λόφου έχει κανείς εποπτεία
των ακτών της Κέρκυρας και της λιμνοθάλασσας Κορισσίων.

The route begins at the Petritis Information Centre (1), where visitors
can learn more about the Eco-museum and its cultural routes. Located
nearby is the manor house of the Palatianos family (2), representing a
typical example of a Corfiote rural manor house built during the Venetian
era (1386-1797). Today it stands in ruins and the only thing now
remaining of the manor house is a single-nave church dedicated to the
Virgin Mary Blachernae, dating back to the 16th century. By following
the old roads taken by fishermen and farmers, you reach the mostly
abandoned settlement of Korakades (3). Admire the architecture and
quiet atmosphere and then follow the paved road to Vasilatika (4),
where evidence of Venetian architecture is evident. Descend towards
Kouspades (5), and explore the charming neighbourhoods and view
towards Boukari. Through the century-old olive trees, you reach the
traditional settlement of Chlomos (6), where Petritis fishermen sold
the best part of their catch. From the stronghold position of the
settlement at the top of the hill, one can observe the shores of Corfu
and Korission Lagoon.

Κλάδος 1B:

Branch 1B:

Συνδέει τα ιστορικά χωριά της ενδοχώρας της
Νότιας Κέρκυρας με το λιμάνι του Πετριτή.

The route connects the historic inland villages of
southern Corfu with the port of Petritis.

8,69 χλμ., 3 ώρες, μέτριας δυσκολίας.

8.69 km, 3 hrs, moderate level of difficulty.

Πορεία: Χλωμός – Αργυράδες (Πάνω γειτονιά) –
Ρουμανάδες – Άγιος Νικόλαος – Νότος – Πετριτής
(λιμάνι)

Route: Chlomos – Argyrades – Roumanades –
Agios Nikolaos – Notos - Petritis (port)

Aπό τον παραδοσιακό οικισμό του Χλωμού (6), ακολουθώντας
κατηφορική πορεία, με θέα το τοπίο του Κερκυραϊκού ελαιώνα θα
φτάσετε στη γειτονιά Πανωχώρι των Αργυράδων (7). Από εκεί αρχίζει
ένα αρχιτεκτονικό ταξίδι στα στοιχεία του αμυντικού χαρακτήρα των
οικισμών της Ενετοκρατίας. Στη συνοικία Κατωχώρι (8) παρατηρείστε
τα χαρακτηριστικά περάσματα, τα λεγόμενα «Πασαέτζα», τα οποία
γεφυρώνουν, πάνω από το δρόμο, σπίτια που ανήκαν σε συγγενικές
οικογένειες. Βγαίνοντας από τον οικισμό των Αργυράδων, θα
ξαναβρεθείτε σε τοπίο με ελιές με διάσπαρτα ανάμεσά τους μεγάλα
δέντρα βελανιδιάς. Λίγο πριν μπείτε στο χωριό των Ρουμανάδων (9),
θαυμάστε την αρχοντική αγροικία της οικογένειας Τριβόλη. Κατόπιν,
φτάνετε στον Άγιο Νικόλαο (10), το χωριό των κανιστράδων, καθώς,
μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, οι κάτοικοί του είχαν ως κύρια ασχολία
τους την καλαθοπλεκτική. Από τον ασφαλτόδρομο, κατευθυνθείτε προς
το επίνειο του Αγίου Νικολάου, τον οικισμό του Νότου (11). Από εκεί,
ακολουθώντας το μονοπάτι του λόφου θα φτάσετε στην παραλία του
Πετριτή. Περπατήστε μέσα από τον μικρό υγροβιότοπο, στις εκβολές
του ποταμού Εγρίπου, για να καταλήξετε στο λιμανάκι του Πετριτή
(12). Παρατηρείστε τα διαφορετικά σκαριά σκαφών και ρωτήστε τους
ψαράδες για τις τεχνικές αλιείας που χρησιμοποιούν.

The route begins from the traditional settlement of Chlomos (6). It progresses downhill and offers a view of the Corfiote landscape of olive
groves until reaching the settlement of Panochori in Argyrades (7). The
architectural journey begins there, with a look at the defensive construction typical of Venetian-era settlements. The so-called “pasaetza”
hold a special place in Katochori (8), as they connected related houses
through passageways built above the road. As you exit the settlement,
you once again come into olive groves, with some large oak trees interspersed here and there. Before entering the village of Roumanades
(9), pause to admire the stately farmhouse of the Trivolis family. You
then come into Agios Nikolaos (10), the village of the basket-weavers
(“kanistrades”), who made their living mainly with this activity until
the mid-20th century. From the paved road, head for the harbour of
Agios Nikolaos and the settlement of Notos (11). From there, follow the
trail on the hill to reach Petritis beach. Walk through the small wetland
at the estuary of Egripos River to arrive at Petritis harbour (12). Τake
note of the different boat hulls and ask the fishermen to explain the
techniques they use.

Ο γύρος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων (πεζοπορική)

Loop of Korission Lagoon (Hiking)
Ψαράς
Psaras

Βραγκανιώτικα
Vraganiotika

Κάτω Σπήλαιο
Kato Spilaio

Χλοματιανά
Chlomatiana

Άγιος Δημήτριος
Αgios Dimitrios

Χαλικούνας
Chalikounas

Μπούκαρης
Boukaris
Χλωμός
Chlomos
Κουσπάδες
Kouspades

(3)

Λίμνη Κορισσίων
Korission Lagoon
Τάγιο
Tagio

Κορισσίων/Korission

(5)
Λίνια
Linia

(2)

Πεζοπορικό δίκτυο • Hiking routes
O γύρος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων /
Loop of Korission Lagoon
Διαδρομή 4Β / Route 4Β
Τοπικό πεζοπορικό δίκτυο / Local hiking routes

Νεοχωράκιον
Neochorakion
Αργυράδες
Argyrades

(3)
(4)

Διαδρομή 2:

Τάγιο / Tagio [2]
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Βιβάρι στο Τάγιο / System of cages at Tagio [2]

Κορίτοι / Lake boats (Koritos) [2]

Κορακάδες
Korakades

Route 2:

Εξελίσσεται περιμετρικά της λιμνοθάλασσας Κορισσίων,
αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο οικοσύστημά της και τις αλιευτικές
και γεωργικές δραστηριότητες που συνδέονται με αυτό.

The route follows the perimeter of Korission Lagoon,
highlighting its unique ecosystem and the fishing
and agricultural activities taking place around it.

16,10 χλμ., 4 ώρες & 40΄, μέτριας δυσκολίας.

16.10 km, 4 hrs 40 mins, moderate level of difficulty.

Πορεία: Χαλικούνας – Τάγιο – Δάσος – Αμμοθίνες (Ίσσος) –
Βορειοανατολική Λιμνοθάλασσα – Χαλικούνας

Route: Chalikounas – Tagio – Cedar forest – sand dunes –
North-east Lagoon – Chalikounas

Ο κυκλικός χαρακτήρας της διαδρομής, επιτρέπει να γνωρίσετε το μοναδικό οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Κορισσίων, του μεγαλύτερου υδροβιότοπου της Κέρκυρας. Η αρχαιότερη ανθρώπινη παρουσία τοποθετείται στη Μέση Παλαιολιθική (πριν από 130.000
- 40.000 χρόνια), όπως τεκμηριώνεται από ευρήματα λίθινων εργαλείων του ανθρώπου
του Νεάντερταλ. Οι παραλίες του Χαλικούνα (1) και του Ισσού (4) αποτελούν μέρος του
φυσικού φράγματος αμμοθινών που διαμορφώνει τη λιμνοθάλασσα, χωρίζοντάς την από
το Ιόνιο Πέλαγος. Στο Τάγιο (2), την περιοχή του τεχνητού διαύλου της λίμνης, μπορείτε να
δείτε το σύστημα λειτουργίας του παραδοσιακού βιβαριού, του ιχθυοτροφείου της λιμνοθάλασσας. Η αλιεία εδώ στηρίζεται σε μια σειρά κλουβιών και παγίδων, καθώς και τους
κορίτους, τις παραδοσιακές βάρκες χωρίς καρίνα της λίμνης. Οι αμμοθίνες (3) αποτελούν
σημαντικό οικότοπο φιλοξενώντας δάση από θαλασσόκεδρα, θαμνοκυπάρισσα, πουρνάρια, σχίνα, κουμαριές, μυρτιές, δάφνες και λαδανιές. Στα βορειοανατολικά της λιμνοθάλασσας (5) θα συναντήσετε καλαμιώνες, αλίπεδα με σαλικόρνιες και μικρούς βάλτους
με λούτσες και ρυάκια. Εκεί φωλιάζει ένας μεγάλος αριθμός πουλιών, όπως φοινικόπτερα, κορμοράνοι, σφυριχτάρια, αργυροτσικνάδες και βαλτόπαπιες. Στη λιμνοθάλασσα θα
συναντήσετε ψαράδες που χρησιμοποιούν ιδιαίτερες τεχνικές για το ψάρεμα χελιών, κεφάλων, τσιπούρας, γαρίδας, καβουριών και οι οποίοι γνωρίζουν φυσικούς τρόπους παρασκευής του αυγοτάραχου.

This circular route provides hikers with an opportunity to experience the unique ecosystem of the Korission Lagoon, the largest wetland in Corfu. The earliest human presence
is dated to the Middle Palaeolithic Age (130,000-40,000 years ago), as substantiated
by the discovery of stone tools linked to the Neanderthals. The shores of Chalikounas
(1) and Issos (4) are part of the natural barrier of sand dunes that give shape to the lagoon, separating it from the Ionian Sea. At the Tagio (2), near the artificial channel at the
mouth of the lake, you can see how the traditional vivarium, which is the fish farm at
the lagoon, operates. Fishing here relies on a number of cages and traps, as well as the
flat-bottomed boats called koritos. The sand dunes (3) are an important habitat for juniper shrubs, Phoenicean juniper, kermes oak, pistacia, strawberry trees, myrtle, bay laurel
and pink rock-rose. Νorth-east of the lagoon (5), you will see thickets of reeds, salicornia
succulents and small marshes with pools and streams. The area is a nesting ground for
a large number of birds, such as greater flamingoes, cormorants, widgeons, egrets and
ferruginous ducks. At the lagoon, you may see fishers using special techniques to catch
eels, grey mullet, sea bream, shrimp and crab. Many of them know natural ways to make
the fish roe bottarga.

Θαλασσόκεδρα / juniper shrubs [3]

Bόρεια πλευρά λίμνης / North side of lagoon [5]
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(1)

Ο πλωτός ποταμός και οι Αλυκές Λευκίμμης (πεζοπορική, ποδηλατική)
The navigable river and Lefkimmi salt flats (hiking, cycling)
Κορακάδες
Korakades
Βασιλάτικα
Vasilatika

Πετριτής
Petritis
[2]
Νότος
Notos
[1]

Ρουμανάδες
Roumanades

Άγιος Νικόλαος
Αgios Nikolaos

[6]

Αλυκές
salt flats

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Environmental Education Centre

Μώλος
Molos

Καλυβιώτης
Kaliviotis

[3]
Μπούκα
Bouka

Μαραθιάς
Marathias

Περιβόλι
Perivoli

[5] Λευκίμμη
Lefkimmi

Αλαταποθήκες / Salt warehouses [1]

Αλυκές / Salt flats [2]

Αλυκές / Salt flats [2]

Ποτάμι/River [4]

Λευκίμμη/Lefkimmi [5]

Πεζοπορικό δίκτυο • Hiking routes
Διαδρομή 3 / Route 3
Διαδρομή 1Α & 1Β / Route 1A & 1B
Τοπικό πεζοπορικό δίκτυο / Local hiking routes

Route 3:

Η διαδρομή αποτελεί μία ιδιαίτερη περιήγηση στον οικισμό
της Λευκίμμης και τα οργανικά του στοιχεία όπως ο πλωτός
ποταμός και οι αλυκές.

This route offers a special tour that combines the
settlement of Lefkimmi and its more natural elements,
such as the navigable river and salt flats.

8,75 χλμ., 2 ώρες & 40΄, μέτριας δυσκολίας.

8.75 km, 2 hrs 40 mins, moderate level of difficulty.

Πορεία: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Αλυκές –
Μπούκα – Ποτάμι – Λευκίμμη – Μώλος – Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Route: Environmental Education Centre – Alykes salt flats
– Bouka – Potami – Lefkimmi – Molos – Environmental
Education Centre

Αφού επισκεφθείτε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κέντρο
Αειφορίας) (1), το οποίο φιλοξενεί τη γωνιά του Οικομουσείου Πετριτή
και Νότιας Κέρκυρας, κατευθυνθείτε προς το ιδιαίτερο τοπίο των αλυκών
(2). Ο υγροβιότοπος, που έχει πλέον αναπτυχθεί εκεί, προσφέρεται για
ορνιθοπαρατήρηση δεδομένου ότι αποτελεί περιοχή στάσης και ξεκούρασης
για δεκάδες μεταναστευτικά είδη ορνιθοπανίδας. Στη συνέχεια, διασχίζοντας
ένα γαλήνιο τοπίο με καλλιέργειες, θα φτάσετε στο σημείο όπου ο ποταμός
Λευκίμμης εκβάλλει στη θάλασσα (μπούκα) (3). Από εκεί, ακολουθώντας
το δρόμο δίπλα στο ποτάμι, θα φτάσετε στο συνοικισμό Ποτάμι (4). Οι κάτοικοί
του, κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, ασχολούνταν με την αλιεία και τη
μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του πλωτού ποταμού. Κατόπιν, εισέρχεστε
στο κύριο τμήμα του οικισμού της Λευκίμμης (5) με την εντυπωσιακή
αρχιτεκτονική ποικιλία των κτιρίων του. Τέλος, μέσω του ασφαλτόδρομου
οδηγείστε στο Μώλο (6), μία οργανωμένη παραλία στην οποία μπορείτε να
ξεκουραστείτε, όντας πολύ κοντά στο σημείο από το οποίο ξεκινήσατε την
περιήγησή σας.

After visiting the Environmental Education Centre (Sustainability Centre)
(1), which houses the Petritis and South Corfu Ecomuseum corner, head
towards the unusual salt flat terrain (2). The flourishing wetland offers a
great opportunity for birdwatching, as it is an important stopover point
for dozens of migratory birds. Continuing through a quiet expanse planted
with crops, you reach the point where the Lefkimmi River reaches the
sea (Bouka) (3). From there, follow the road along the river to reach the
Potami district (4), whose residents during Venetian rule were mostly
engaged in fishing and transport over the navigable river. You then enter
the main part of the settlement of Lefkimmi (5), where you can admire
the architectural variety of its buildings. Finally, use the paved road to
arrive at Molos (6), an organised beach where you can rest, as it is very
near the point from which you originally set off on your tour.
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Διαδρομή 3:

[4]
Ποτάμι
Patami

Φοινικόπτερα / Flamingoes [2]

Το μονοπάτι του Δάσους & Το μονοπάτι των βοσκών
Path through the forest & Shepherds’ Trail
(πεζοπορική)

Στρογγυλή
Strogyli

Άγιος Ιωάννης Περιστερών
Agios Ioannis Peristeron

Παραμόνας
Paramonas

Η διαδρομή αποτελεί μία κατάβαση μέσα από το μεικτό
δάσος του Αγίου Ματθαίου προς τον Χαλικούνα με υπέροχη
θέα προς τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων.

9,15 χλμ., 3 ώρες & 30΄, μέτριας δυσκολίας.

Σκάλα
Skala
Άγιος Νικόλαος
Agios Nikolaos

Άγιος Ματθαίος
[1] Agios Mattheos
[2]
[4]

Πορεία: Μοναστήρι Παντοκράτορα – Δάσος Άγιου Ματθαίου –
Κανούλι – Χαλικούνας

Επισκοπιανά
Episkopiana

Η διαδρομή αποτελεί μία συνέχεια της Διαδρομής 4Α. Ακολουθώντας
το μονοπάτι που έκαναν οι βοσκοί για να πάνε τα κοπάδια τους στη
λιμνοθάλασσα Κορισσίων, θα συνεχίσετε την περιήγησή σας μέσα στο
μεικτό δάσος του Αγίου Ματθαίου. Από το Μοναστήρι του Παντοκράτορα
θα κατευθυνθείτε προς τα ερείπια του πολυβολείου των Γερμανών
και αφού απολαύσετε τη θέα προς τη Νότια Κέρκυρα θα καταλήξετε
στην παραλία Κανούλι (6) και τελικά στον Χαλικούνα (7), την αμμώδη
λωρίδα γης που αναπτύσσεται μεταξύ της λιμνοθάλασσας Κορισσίων
και του Ιονίου Πελάγους.

[3]
[5]
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Μοραΐτικα
Moraitika
Πρασούδι
Prasoudi
Κανούλι
Kanouli

Μεσογγή
Messoghi

[6]

Branch 4B:

Αγ. Ματθαίος / Ag. Mattheos [1]

Χαλικούνας
Chalikounas

[7]

Πεζοπορικό δίκτυο • Hiking routes
Kλάδος 4A / Branch 4A
Kλάδος 4B / Branch 4B
Διαδρομή 5 / Route 5

Χλοματιανά
Chlomatiana
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Μονή Παντοκράτορα / Pantocrator Monastery [3]

Θέση θέας / Vista point [5]

9.15 km, 3 hrs & 30 mins, moderate level of difficulty.
Route: Pantokrator Monastery – Agios Mattheos Forest –
Kanouli – Chalikounas

Κάτω Σπήλαιο
Kato Spilaio
Άγιος Δημήτριος
Agios Dimitrios

Κλάδος 4A:

Branch 4A:

Η διαδρομή αποτελεί μία περιήγηση στο μικτό
δάσος του Αγίου Ματθαίου, οδηγώντας σε σημεία
με υπέροχη θέα.

The route takes you through the mixed forest of
Agios Mattheos (St Matthew), leading to vista points
with amazing views.

2,86 χλμ., 2 ώρες, μέτριας δυσκολίας.

2.86 km, 2 hrs, moderate level of difficulty.

Πορεία: Άγιος Ματθαίος – Δάσος Άγιου Ματθαίου –
Μοναστήρι Παντοκράτορα – Γερμανικός Δρόμος - Άγιος Ματθαίος

Route: Agios Mattheos – Agios Mattheos Forest –
Pantocrator Monastery – Agios Mattheos

Η διαδρομή ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο του οικισμού του Αγ. Ματθαίου
(1) και συγκεκριμένα από το Κοινοτικό Κατάστημα, όπου θα επισκεφθείτε τη
γωνιά του Οικομουσείου. Μέσα από τα πλακόστρωτα σοκάκια περιηγηθείτε στις
ανθρωπωνυμικές γειτονιές του χωριού, παρατηρώντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
των σπιτιών τους. Στη συνέχεια, ανηφορίσετε σε ευδιάκριτο μονοπάτι, μέσα στο
δασικό οικοσύστημα των βελανιδιών, των αριών, των σχίνων και των κουμαριών
(2). Αφού περάσετε ένα πηγάδι με εικόνισμα συνεχίζετε την ανάβαση μέχρι το
ξέφωτο, στο οποίο είναι χτισμένο το μοναστήρι του Παντοκράτορα (3). Στο παρόν
δεν έχει μοναχούς, όμως, κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου, γεμίζει ζωή στη γιορτή
Σωτήρος, όπου τηρείται το έθιμο της συνεστίασης με την προσφοράς μανέστρας
(τοπική μακαρονάδα) στους προσκυνητές. Πέριξ του μοναστηριού, διακρίνονται
τα ερείπια του πολυβολείου των Γερμανών από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η
διαδρομή θα σας οδηγήσει και στο σπηλαιοβάραθρο της Τρύπας του Πελάγους
(4). Δύο θέσεις θέας προς τη Νότια Κέρκυρα και την επιβλητική λιμνοθάλασσα
Κορισσίων (5) σας περιμένουν για να ξεκουραστείτε πριν να αρχίσετε την κατάβασή
σας πίσω προς τον Άγιο Ματθαίο.

The route is a descent through the mixed forest of Agios
Mattheos towards Chalikounas with a magnificent view
towards Korission Lagoon.

Ψαράς
Psaras

Βραγκανιώτικα
Vraganiotika

Δασικό οικοσύστημα / Forest ecosystem [2]

(Hiking)

Κλάδος 4B:

This route is a continuation of Route 4A. Follow the trail made by shepherds as they led their herds to Korission Lagoon and continue your
tour through the mixed forest of Agios Mattheos. From Pantokrator
Monastery, head towards the ruins of the German machine gun bunker and, after taking in the view towards south Corfu, you will reach
Kanouli beach (6) and then Chalikounas (7), the sandy strip of land
that separates Korission Lagoon from the Ionian Sea.

The route begins at the main road of the settlement Ag. Mattheos (1), at the
Community Offices, where you will visit the Ecomuseum corner. Stroll through
the narrow, cobblestone lanes to tour the neighbourhoods named after local
people and take note of the unique architecture of their homes. From there,
begin to ascend a clearly marked path through the forest ecosystem of oak, holly
oak, pistacia and strawberry trees (2). After passing a well with a religious icon,
continue to climb to a clearing, where Pantocrator Monastery (3) is built. There
are no monks there at present, but every year on 6 August, at the Transfiguration
of Christ celebration, it comes alive as the tradition of offering a local pasta dish
of orzo to worshippers is revived. The remains of a German machine gun bunker
from World War II are still visible around the monastery. The route takes you to a
pit cave known as the Hole of the Open Sea (4). Two vista points towards south
Corfu and the impressive Korission Lagoon (5) offer you a place to rest before
beginning your descent back down to the settlement.
Αγ. Ματθαίος / Ag. Mattheos [1]

Περιμετρική Αγίου Ματθαίου και Παντοκράτορα (οδικώς/με ποδήλατο)
Around Agios Mattheos mountain (by car/by bicycle)
Στρογγυλή
Strogyli
[6]

Άγιος Ιωάννης Περιστερών
Agios Ioannis Peristeron

Παραμόνας
Paramonas
Σκάλα
Skala

Άγιος Νικόλαος
[5] Agios Nikolaos

[1]
Άγιος Ματθαίος
Agios Mattheos

Επισκοπιανά
Episkopiana

Μοραΐτικα
Moraitika
Πρασούδι [4]
Prasoudi

[3]
[2]

Μεσογγή
Messoghi

Κανούλι
Kanouli

Άγιος Ματθαίος / Ag. Mattheos [1]

Χαλικούνας
Chalikounas

Δίκτυο Διαδρομών • Routes
Διαδρομή 5 / Route 5
Διαδρομή 4A & 4Β / Route 4Α & 4Β

Διαδρομή 5:

Χλοματιανά
Chlomatiana

Κάτω Σπήλαιο
Kato Spilaio

Άγιος Δημήτριος
Agios Dimitrios
Route 5:

Η διαδρομή αποτελεί μία περιήγηση η οποία μπορεί να γίνει είτε με το
αυτοκίνητο είτε με το ποδήλατο γύρω από το βουνό του Αγίου Ματθαίου.

The route offers a tour that can be taken by car or by bicycle around
Agios Mattheos (St Matthew) mountain.

12,00 χλμ.

12.00 km

© Φωτογραφίας: © Δ.Ε. Μελιτειέων

Αγ. Ματθαίος / Ag. Mattheos [1]

Κάστρο Γαρδικίου / Gardiki Castle [2]

© Φωτογραφίας: Δ. Αρμενιάκος

Βραγκανιώτικα
Vraganiotika

Ψαράς
Psaras

Ελαιώνας / Olive grove

Πορεία: Άγιος Ματθαίος – Γράβα Γαρδικίου – Κάστρο Γαρδικίου – Πρασούδι Route: Agios Mattheos – Gardiki Castle – Prasoudi – Elaionas (Olive
grove) – Agios Nikolaos – Skala-Paramonas – Agios Mattheos
– Ελαιώνας – Άγιος Νικόλαος – Σκάλα Παραμόνα – Άγιος Ματθαίος
Σπήλαιο Γράβας / Grava rockshelter [3]

Σκάλα Παραμόνα / Skala-Paramonas [6]
© Φωτογραφιών: Δ.Ε. Μελιτειέων

Με αφετηρία τον οικισμό του Αγίου Ματθαίου (1) σύντομα θα προσεγγίσετε το επιβλητικό κάστρο Γαρδικίου (2), το οποίο αποτελεί προστατευόμενο ιστορικό μνημείο και η
κατασκευή του ανάγεται στους χρόνους κατά τους οποίους η Κέρκυρα ήταν προσαρτημένη στο Δεσποτάτο της Ηπείρου (1214-1267). Σε απόσταση 300 περίπου μέτρων
από το βυζαντινό κάστρο βρίσκεται η βραχοσκεπή της Γράβας (3), προσβάσιμη μέσω
μονοπατιού από τον κεντρικό δρόμο. Αποτέλεσε βάση εποχικής εγκατάστασης ομάδων κυνηγών της Ανώτερης Παλαιολιθικής περιόδου (20.000-12.000 έτη πριν από
σήμερα). Στη συνέχεια, και μέσα από ένα εντυπωσιακό δάσος υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων θα απολαύσετε την παραλιακή σας περιήγηση κατά την οποία μπορείτε να
προσεγγίσετε το ήσυχο Πρασούδι (4) και κατόπιν το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου
(5). Εκεί, οι ψαράδες του Άγιου Ματθαίου συνήθιζαν να φυλάσσουν τις βάρκες και
να συγκεντρώνουν τα αλιεύματά τους, δραστηριότητα η οποία έχει μεταφερθεί στη
Σκάλα Παραμόνα (6). Από εκεί, και μέσα από τοπίο με πυκνή βλάστηση θα ξαναβρεθείτε στον Άγιο Ματθαίο, όπου πριν να ολοκληρώσετε την περιήγησή σας μπορείτε να
συμμετάσχετε σε μια γευσιγνωσία λαδιού!

Starting at the settlement of Agios Mattheos (1), you soon approach the imposing
Gardiki Castle (2), which is a listed historical monument built when Corfu was part
of the Epirus Despotate (1214-1267). The Grava rockshelter (3) is about 300 metres
from the Byzantine castle and is accessible over a trail off the main road. The cave
was a seasonal resting point for groups of hunters in the Upper Palaeolithic Age
(20,000-12,000 years ago). Continuing through the impressive grove of century-old
olive trees, you can enjoy your coastal tour during and stop in at the quiet beach of
Prasoudi (4) and then Agios Nikolaos harbour (5). That is where the fishermen from
Agios Mattheos would moor their boats and store their catches. This function has
been moved to Skala-Paramonas (6). From there, through thickly vegetated terrain,
you find your way back to Agios Mattheos, where you can sample the locally produced
olive oil before concluding your tour.

