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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 1

Η γεωγραφία και η ιστορία της Ιθάκης

1. Ποιες λέξεις σου έρχονται στο µυαλό όταν ακούς τη λέξη «Ιθάκη»; Ανακοίνωσε στην
τάξη µε λέξεις ή µικρές φράσεις τις πρώτες ιδέες που σου έρχονται στο µυαλό. Ένας
µαθητής µπορεί να γράφει στον πίνακα τις ιδέες που ακούγονται. Συζητήστε στην τάξη
όλες τις ιδέες. Γράψε, αξιοποιώντας τις ιδέες που θεωρείς κατάλληλες, τα χαρακτηρι-
στικά του νησιού. 

2. Σκέψου όλα όσα ξέρεις ή έχεις ακούσει για την Ιθάκη. Αν έχεις επισκεφτεί την Ιθάκη,
δώσε µία σύντοµη περιγραφή και µίλησε για την εµπειρία σου στην τάξη. 

Ναιετάω δ' Ιθάκην ευδείελον . εν δ΄ όρος αυτή,

Νήριτον εινοσίφυλλον, αριπρεπές . αµφί δε νήσοι

πολλαί ναιετάουσι µάλα σχεδόν αλλήλησιν,

∆ουλίχιον τε Σάµη τε και υλήεσσα Ζάκυνθος.

Aυτή δε χθαµαλή πανυπερτάτη ειν' αλί κείται

προς ζόφον, αι δε τ' άνευθε προς ηώ τ΄ηέλιον τε,

Οδύσσεια ΙΧ, 21

...και κατοικώ στο ξέφαντο, το φηµισµένο Θιάκι,

πόχει το Νήριτο βουνό, ψηλό καί δεντρωµένο,

κι ολόγυρα πολλά νησιά, τόνα κοντά µέ τάλλο,.

τη δασωµένη Ζάκυνθο, τη Σάµη, το ∆ουλίχι.

Πιο κάτω απ’ όλα, χαµηλό το Θιάκι, στου πελάγου

τα δυτικά, κι’ ηλιόβγαλµα κοιτάζουν όλα τ’ άλλα.

µτφρ. Ζ. Σιδέρης 
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∆Ô fiÓÔÌ· «πı¿ÎË»

∆Ô fiÓÔÌ· «πı¿ÎË» ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹. ŸÌˆ˜ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜
ÙÔ ÓËÛ› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÌÂ ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜:

-¡ËÚÈÎ›Ë (7Ô˜ ·È. .Ã.)

-∫ÔÈÏ¿‰· (‹ ¶fiÚÙÔ) ÙÔ˘ ∫Ô˘Ì¿ÚÔ˘, ∫Ô˘Ì¿ÚÂ˜, ªÈÎÚ‹ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, ∞ÓÙÈÎÂÊ·ÏÔÓÈ¿ 
(·fi ÙÔÓ ÌÂÛ·›ˆÓ· Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜).

-£Ú¿ÎË Ó‹ÛÔ˜, £Ú·ÎfiÓËÛÔ, £·ÎÔ‡, £È¿ÛÔ˘ (Î·Ù¿ Ë µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô).

-ºÈ¿ÎÈ (∆Ô˘ÚÎÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜)

-∆Â¿ÎÈ (∂ÓÂÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜)

-£È¿ÎÈ (ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›· Î·È ·fi Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜, Ï·˚Î‹ ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ)

√ Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â›ÛËÌ· «πı·Î‹ÛÈÔ˜», ÎÔÈÓfiÙÂÚ· «£È·Îfi˜» Î·È ÂÚÈ·ÈÎÙÈÎ¿
«∆·Î¤˙Ô˜ Î·È ∆Ú˘ÔÛ¿ÎÎÔ˘ÏÔ».

Πηγή: Καλλίνικος, Α. & ∆εντρινός, Σ. (χ.χ.). Ιθάκη, τότε και τώρα Αθήνα: Εκδόσεις Σπύρος ∆ενδρινός
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∏ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ «πı¿ÎË»

À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÎ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ «πı¿ÎË». 
√È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÂ˜ Â›Ó·È: 

-·fi ÙÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ‹Úˆ· ÿı·ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. √ ÿı·ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜
ÙÔ˘ ¶ÙÂÚ¤Ï·Ô˘ Î·È ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ‡ÎÙÔÚ· Î·È ÙÔ˘ ¡‹ÚÈÙÔ˘. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜
ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ· Î·È ÙË˜ ∞ÌÊÈÌ¤ÏË˜. 

-·fi ÙË Ï¤ÍË «Èı‹», ‰ËÏ·‰‹ «Â‡ı˘ÌÔ˜»

-·fi ÙË Ï¤ÍË «Èı‡˜» ‰ËÏ·‰‹ «·fiÙÔÌÔ˜»

-·fi ÙË ÊÔÈÓÈÎÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ï¤ÍË «Ô‡ÙÈÎ·» (utika) Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «·ÔÈÎ›·»

-·fi ÙËÓ Â‚Ú·˚Î‹ Ï¤ÍË «·Ù¿Î» (atak) Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÙÚ·¯‡˜»

Πηγή: Καλλίνικος, Α. & ∆εντρινός, Σ. (χ.χ.) Ιθάκη, τότε και τώρα Αθήνα: Εκδόσεις Σπύρος ∆ενδρινός

Πληροφορίες για την Ιθάκη
Η Ιθάκη  είναι το µικρότερο σε µέγεθος και πληθυσµό µετά τους Παξούς νησί των Επτα-
νήσων. Βρίσκεται ανατολικά της Κεφαλονιάς και ο δίαυλος που τις χωρίζει έχει µήκος τέσ-
σερα µίλια, µέγιστο πλάτος τρία και ελάχιστο πλάτος ένα µίλι. Ο πληθυσµός της είναι
3.084 κάτοικοι (απογραφή 2001), που όµως  πολλαπλασιάζεται κατά πολύ τους καλοκαιρι-
νούς µήνες. Ανήκει διοικητικά στο Ν. Κεφαλληνίας και στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών.
Εκκλησιαστικά ανήκει στην Μητρόπολη Λευκάδας. Πρωτεύουσα είναι το Βαθύ, µε 1.826 κατοί-
κους και µεγαλύτερα χωριά είναι ο Σταυρός, το Περαχώρι η Ανωγή, το Κιόνι, ο Πλατρη-
θειάς, η Λεύκη, η Εξωγή και οι Φρίκες.

Είναι νησί ορεινό και κατάφυτο. Έχει τρία σχετικά ψηλά για το µέγεθός της βουνά: το Νήρι-
το ή βουνό της Ανωγής, γνωστό από την Οδύσσεια (808 µ.), βόρεια το βουνό της Εξω-
γής (Νήιο) και νότια το Πεταλιάτικο (671 µ.). Σε όλες τις πλευρές του νησιού σχηµατίζο-
νται φυσικά λιµάνια: το Βαθύ, οι Φρίκες, ο Πίσω Αετός (Πισαετός), το Κιόνι. Οι παραλίες
της Ιθάκης έχουν λεία βότσαλα, κυρίως άσπρα και µερικές, όπως το Γιδάκι είναι προσβά-
σιµες µόνο από τη θάλασσα.  Επίσης στο ∆ήµο Ιθάκης ανήκουν πολλά µικρά και ακατοί-
κητα νησιά, όπως το  Λαζαρέτο, το Περαπηγάδι, το Αρκούδι, η Άτοκος κ.ά. Οι κάτοικοι
ασχολούνται µε τον τουρισµό, τη γεωργία, την αλιεία και την κτηνοτροφία. Τα τελευταία
χρόνια άρχισε η σταδιακή ανάδειξη νέων µορφών οικονοµικής δραστηριότητας, όπως η βιο-
λογική γεωργία και κτηνοτροφία, ο αγροτοτουρισµός, η οικοτεχνία, η νεανική και γυναικεία
επιχειρηµατικότητα κ.ά.
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Πληροφορίες για τη ναυτιλία και τη µετανάστευση στην Ιθάκη
Ναυτιλία
Η Ιθάκη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη θάλασσα και η ναυτιλία γνώρισε χρόνια ακµής
αφήνοντας µια τεράστια ναυτική παράδοση στο νησί.  Η ανάπτυξη της ναυτιλίας, στα νεό-
τερα χρόνια αρχίζει γύρω στα 1700, µε την εξασθένηση της πειρατείας και το πρώτο ναυ-
πηγείο στην Ιθάκη δηµιουργήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο ναυπηγείο αυτό φτιά-
χτηκαν πολλά ιστιοφόρα πλοία της εποχής. Μάλιστα από τα 100 ιστιοφόρα που διέθετε το
νησί τότε, τα 20 ναυπηγήθηκαν στην Ιθάκη. Η πιο εντυπωσιακή δράση των Θιακών εφοπλι-
στών και ναυτικών, αλλά και των εµπόρων παρατηρείται στις παραδουνάβιες ηγεµονίες. Εκεί,
πολύ σύντοµα αναπτύχθηκε µια σηµαντική Ιθακησιακή κοινωνία µε οικονοµική δύναµη και
κοινωνική προβολή, που οι θετικές συνέπειές της είχαν αντίκτυπο όχι µόνο στην Ιθάκη, αλλά
και στην Ελλάδα γενικότερα. Με το χρόνο αρχίζει να περιορίζεται η ιστιοφόρος ναυτιλία
λόγω των ατµόπλοιων, οπότε οι Θιακοί εφοπλιστές και ναυτικοί στράφηκαν στον Εύξεινο
και στα πλοία ανοικτής θάλασσας. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου βυθίστη-
κε µεγάλος αριθµός Θιακών πλοίων (15) και µε το τέλος του απόµειναν µόνο 16. Μετά
τον πόλεµο η Ιθάκη δεν µπόρεσε να ακολουθήσει την πορεία της υπόλοιπης ελληνικής ναυ-
τιλίας.

Η µετανάστευση
Το ορεινό έδαφος, οι πόλεµοι και οι σεισµοί του 1953 που ισοπέδωσαν το νησί αλλά και
το ανήσυχο πνεύµα των Θιακών, οδήγησε πολλούς από τους κατοίκους σε µακρινούς τόπους
για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Πριν το 1880 έχουµε τους πρώτους Θιακούς µετανάστες
στην Αυστραλία και την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα γενικεύεται το ρεύµα µετανα-
στών προς την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική, την Αµερική, τη Νέα Ζηλανδία µέχρι και την
Ιαπωνία και τη Μογγολία. Το µεταναστευτικό ρεύµα συνεχίστηκε επί πολλές δεκαετίες και
οδήγησε σε συρρίκνωση του πληθυσµού. Έτσι, στα µέσα του 19ου αιώνα (1849) η Ιθάκη
έχει 12.000 κατοίκους, το 1920 έχει 7.408 και στην απογραφή του 1991 καταγράφτηκαν
3.104 κάτοικοι. Μετά το 1960 σταµάτησε η µετανάστευση στο εξωτερικό ενώ άρχισε η εσω-
τερική µετανάστευση κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα.

∆Ô ÈÔ ÛÙÂÓfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙË ¡fiÙÈ· ÌÂ ÙË µfiÚÂÈ· πı¿ÎË Î·È ·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 4 ¯.ÏÌ.
·fi ÙÔ µ·ı‡, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “∞ÂÙfi˜”. √ÊÂ›ÏÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÌÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô
·Ú·Ï›Â˜, Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ·ÂÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÛ¿ÓÔÈ¯ÙÂ˜ ÙÈ˜ ÊÙÂÚÔ‡ÁÂ˜ ÙÔ˘.
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3. Οι Θιακοί ναυτικοί και πολλοί άντρες µετανάστες έλειπαν τον περισσότερο χρόνο ή και
χρόνια ολόκληρα από το σπίτι. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη πώς επέδρα-
σε στη δοµή της οικογένειας αυτό το γεγονός. Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες στο
σηµειωµατάριό σου.
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Η ιστορία της Ιθάκης µε µια µατιά....

Η Ιθάκη κατοικείται από την νεολιθική εποχή (4000 - 3000 π.Χ.). Σε όλους τους ιστορι-
κούς χρόνους η Ιθάκη ή Θιάκι ακολούθησε τη «µοίρα» των Ιόνιων νησιών. Γνώρισε πολ-
λούς κατακτητές και έζησε περιόδους ακµής και παρακµής.

• 4000-3000 π.Χ. : (Νεολιθική εποχή): Στην Ιθάκη υπήρχαν κάτοικοι, ωστόσο 
παραµένει άγνωστη η προέλευση τους. 

• 3000-2000 π.Χ. : (Πρωτοελλαδικός πολιτισµός): Αρχαιολογικά ευρήµατα αποδεικνύουν
µορφές οργανωµένης ζωής. 

• 2000-1500 π.Χ. : (Προµυκηναΐκή περίοδος): Ο πληθυσµός επεκτείνεται νοτιότερα 
από το σηµερινό Βαθύ. 

• 1500-1100 π.Χ. : (Μυκηναϊκή περίοδος): Η Ιθάκη φτάνει στο µεγαλύτερο σηµείο 
της ακµής της. 

• 1100-800 π.Χ. : κατακτήθηκε από τους ∆ωριείς και µετά πέρασε στην κυριαρχία των
Κορινθίων, µέχρι το 180 π. Χ.  

• 180 π.Χ.-394 µ.Χ. : η Ιθάκη ανήκει στους Ρωµαίους (περίοδος Ρωµαϊκής κυριαρχίας).

• 395-185: η Ιθάκη ανήκει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο πληθυσµός εκχριστιανίζεται
και κτίζονται εκκλησίες και µοναστήρια.

• 1185-1204: περνά στην κυριαρχία των Νορµανδών και το 1204 παραχωρείται στην
οικογένεια Ορσίνι της Ρώµης που κληρονοµικά διατηρεί την κυριαρχία µε τη 
δύναµη των όπλων και τη συνεργασία των πειρατών για ενάµιση περίπου αιώνα.

• 1357: παραχωρείται στο Λεονάρδο Τόκο Η οικογένεια των Τόκων παραµένει 
στην εξουσία µέχρι το 1479

• 1479-1502: το 1479 παραχωρήθηκε στους Τούρκους. Το 1499 αρχίζει ο Ενετοτουρκι-
κός πόλεµος και µε τη συνθήκη του 1503 η Ιθάκη περιέρχεται στους Ενετούς. 

• 1503: το νησί πουλήθηκε στους Ενετούς. Η Ενετική κυριαρχία αρχίζει επίσηµα 
το 1504 και διαρκεί µέχρι το 1797 

• 1797: η Ιθάκη περνά στους Γάλλους, µέχρι το 1798 και το Βαθύ γίνεται 
πρωτεύουσα του νησιού.

• 1798-1807: στα τέλη του 1798 τους Γάλλους διαδέχονται χωρίς συυµπλοκές και
ταραχές Ρώσοι και Τούρκοι

• 1807: επανέρχεται στη Γαλλική κυριαρχία µέχρι το 1809.

• 1809: αρχίζει η περίοδος της Αγγλοκρατίας και ιδρύεται το ανεξάρτητο κράτος
«Ενωµένες Πολιτείες των Ιονίων Νήσων». 

• 1864: η Ιθάκη, όπως και όλα τα Επτάνησα ενσωµατώνονται στην Ελλάδα. 

• 1953: ένας ισχυρός σεισµός κατέστρεψε το µεγαλύτερο µέρος του νησιού. 

• Σήµερα, η Ιθάκη αποτελεί ένα δηµοφιλή προορισµό για χιλιάδες επισκέπτες.
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4. Μελέτησε το κείµενο για την  ιστορία της Ιθάκης. Μπορείτε να αναζητήσετε και επιπλέ-
ον πληροφορίες για την ιστορία της Ιθάκης σε έντυπα υλικά και στο ∆ιαδίκτυο. Συζητή-
στε στην οµάδα σας και γράψε στο σηµειωµατάριό σου ποια µνηµεία περιµένει ένας
επισκέπτης να συναντήσει στο νησί σύµφωνα µε την ιστορική της διαδροµή.

Οι περιηγητές γράφουν για την Ιθάκη...

[...] Η Ιθάκη, η οποία αντιβουίζει από τον οµηρικό θρύλο, είναι ένα υπέροχα γυµνό και
οστεώδες νησάκι, µε τα φουσκωτά υψώµατά του, καλυµµένα µε αριές, να κατεβαίνουν
οµαλά στη θάλασσα, στα βαθιά νερά που είναι πλούσια σε ψάρια. Η εγγύτητα της κλί-
µακας και τα επίπεδα που µετατοπίζονται απότοµα κάνουν το ταξίδι στη γύρω περιοχή
τόσο αναζωογονητικό όσο και µια βόλτα µε τα παλιά τρενάκια του λούνα πάρκ. [...]. Η
είσοδος στο λιµάνι του Βαθιού µας εισάγει στην ατµόσφαιρα της πρώτης επίσκεψης -
είναι ασυνήθιστη αλλά και όµορφη. Ο γυµνός βράχος καµπυλώνεται ξανά και ξανά -είναι
σαν να ταξιδεύουµε στις κοιλότητες του εσωτερικού αυτιού κάποιου γίγαντα. Μας πιάνει
ίλιγγος. Μα ποτέ δεν θα φανεί το λιµάνι; Ώσπου στο τέλος φαίνεται, θαµµένο στην άκρη
του βραχώδους αυτού λοβού. [...]. Τίποτα δεν θα µπορούσε να σε πείσει περισσότερο ότι
αυτό ήταν το νησί του Οδυσσέα από το απόσπασµα που θα θυµηθείς όσο βρίσκεσαι εκεί:

Κάπως τραχιά η γη αυτή, 
για τα άλογα ακατάλληλη, 
Όχι και τόσο ευρύχωρη, 
όµως δεν είναι και φτενό το χώµα της [...]
καλά τα βοσκοτόπια της για γίδες.

Ντάρελ, Λ. (2005). Τα ελληνικά νησιά. Αθήνα: Μεταίχµιο
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5. ∆ιάβασε στο συµπληρωµατικό  υλικό πληροφορίες για το Βαθύ και τα χωριά της Ιθάκης. 
Παρατήρησε στο χάρτη της Ιθάκης τη θέση της πρωτεύουσας και των χωριών του νησιού.

∏ πı¿ÎË ˘ÌÓ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ËÁ‹ ¤ÌÓÂ˘-
ÛË˜ ÔÏÏÒÓ ÂÚÈËÁËÙÒÓ, ÔÈËÙÒÓ, ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÒÓ. ŒÓ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·‚¿ÊË (1863 - 1933) ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ: “πı¿ÎË”. ∆Ô Ô›ËÌ· ·˘Ùfi ·ÊË-
ÁÂ›Ù·È ÌÂ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙË˜ ˙ˆ‹˜, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Î¿ıÂ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ·Ó·-
˙ËÙ¿ ÙËÓ ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ πı¿ÎË. 

Bαθύ

Περαχώρι
 Πισαετός

Σταυρός

Kιόνι

Φρίκες

Mονή Kαθαρών
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Ιθάκη 

Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι να 'ναι µακρύς ο δρόµος, 
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι, 
τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θά βρείς, 
αν µέν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 
συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. 

Να εύχεσαι να 'ναι µακρύς ο δρόµος. 
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι 
που µε τι ευχαρίστηση, µε τι χαρά 
θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους·
να σταµατήσεις σ' εµπορεία Φοινικικά, 
και τες καλές πραγµάτειες ν' αποκτήσεις, 
σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κ' έβενους, 
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής, 
όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας, 
να µάθεις και να µάθεις απ' τους σπουδασµένους. 

Πάντα στον νου σου να 'χεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιµον εκεί είν ο προορισµός σου.
Aλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί,
πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο, 
µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 

Η Ιθάκη σ' έδωσε τ' ωραίο ταξίδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θα 'βγαινες στον δρόµο. 
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, 
ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν.

Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ (1911)
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6. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να αναζητήσει πληροφορίες για την Ιθάκη σε σχέση
µε τον Οδυσσέα και την Οδύσσεια στην ποίηση, στη λογοτεχνία και στην Τέχνη, π.χ. η
1η οµάδα να αναλάβει το θέµα: «Η Ιθάκη στη λογοτεχνία και την ποίηση» η 2η «Η Ιθάκη
στη ζωγραφική», η 3η «Η Ιθάκη στην ελληνική µυθολογία» κ.ά. Κάθε οµάδα να γράψει
µια µικρή περίληψη της εργασίας της. Εµπλουτίστε  µε φωτογραφικό υλικό και παρου-
σιάστε τις εργασίες σας στην τάξη µε έναν πρωτότυπο τρόπο. 

7. Με την οµάδα σου να ερευνήσετε όλους τους τρόπους που µπορείτε να φτάσετε στην
Ιθάκη από την περιοχή σας. Γράψε τους τρόπους αυτούς στο σηµειωµατάριό σου. 
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 2

Η πολιτιστική κληρονοµιά της Ιθάκης

1. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα, οι προκαταλήψεις, το γλωσσικό ιδίωµα, τα τρα-
γούδια, τα µοιρολόγια, οι θρησκευτικές γιορτές κ.ά αποτελούν στοιχεία της λαογραφικής
κληρονοµιάς κάθε τόπου. Τα στοιχεία αυτά µε τον καιρό εξαφανίζονται αλλού πιο γρή-
γορα και αλλού πιο αργά, µια και οι συνθήκες ζωής αλλάζουν... 

• ∆ιάβασε τα παρακατω κείµενα που αφορούν στη λαογραφική κληρονοµιά της Ιθάκης.

• Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη τη σηµασία που έχει η διατήρηση της λαο-
γραφικής κληρονοµιάς κάθε τόπου για την αειφόρο ανάπτυξή του.

Μερικές λέξεις από το τοπικό γλωσσικό ιδίωµα της Ιθάκης
πρεβατώ: περπατώ / αµάχη: τσακωµός, έχθρα / µπασιά: είσοδος / πάστρα: καθαριότητα
αγλοιά: αλοίµονο / όρτζα: κόντρα στον καιρό / πόντζα: πρίµα στον καιρό / µπιστιού: δανει-
κά  / πελελός: τρελός / ρεντίκολο: ρεζίλι / µπονόρα: πολύ πρωί / δελέγκου: πολύ γρή-
γορα / τσερνιάζουνε: µουδιάζουνε / αλαµπρατσέτα: αγκαζέ / αλιάδα: σκορδαλιά / σίκλος:
κουβάς / µε έπιασε το γλυκύ µου: τσαντίστηκα / απλάδα: πιατέλα / γουλιά: βότσαλα /
µεσάλι: τραπεζοµάντιλο / τσακουµάκι: αναπτήρας/ Παρί: παρά, αλλά/ Πάρλα: κουβεντολόι,
φλυαρία

Μερικές από τις παροιµίες
-Αρχοντιά χωρίς τα έχει φάσκελά του που την έχει.
-Έπαθε του λιναριού τα πάθη
-Λέει λόγο που καίει λόγκο
-Θα βρέξει ποδάρια για να φας ψάρια
-Ούλα τα στραβά ψωµιά η νύφη µας τα πλάθει
-Όποιος αγοράζει στάρι έχει δύο µάτια, 
όποιος αγοράζει αλεύρι 
έχει ένα κι όποιος αγοράζει ψωµί είναι θεόστραβος
-Όπου νιοµάθει δεν γερονταφήνει
-Το Μάρτη ξύλα φύλαε µην κάψεις τα παλούκια.

Ρίµνες 

Ξενιτεµού-Αποχωρισµού
Φεύγω κι αποχαιρετώ
το Θιάκι το καηµένο
το νου µου τον αφήνω εδώ 
και το κορµί µου παίρνω
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Γάµου
Εκεί που πας νυφούλα µου
καλώς να σε δεχτούνε
και τα πορτοπαράθυρα
κι αυτά να σε αγαπούνε

Ερωτικές
Του Μύλου ο περίπατος
είναι κακό σεργιάνι
γιατ΄ όποιος περπατεί εκεί
το νου του τόνε χάνει

Ένα από τα δηµοτικά τραγούδια
Βούλοµαι να ξενιτευτώ / βούλοµαι να µισέψω / παρακαλώ σε ξενιτιά / αρρώστια µη µου
δώσεις / Η αρρώστια θέλει στρώµατα / θέλει ψιλά σεντόνια / θέλει µανούλας γόνατα /
θέλει αδελφής αγκάλες. / Ηρτ' ο καιρός κι αρρώστησα / ξαπλώθηκα στο στρώµα. / Τηρώ
δεξιά, τηρώ ζερβά / και γνωριµία δε βλέπω / κάνω και µια ανάδελφη / να πλένει τα
σκουτιά µου / Τα πλένει µια, τα πλένει δυο / τα πλένει τρεις και πέντε / κι από τσι πέντε
και µπροστά / τα ρίχνει στο σοκάκι. / Πάρε ξένεµ΄ τα ρούχα σου / πάρε και τα σκουτιά
σου / κι' εµένα µούρτε µήνυµα / στη µάνα µου να πάω. 

Πηγή: Καλλίνικος, Α. & ∆ενδρινός, Σ. (χ.χ.). Ιθάκη τότε και τώρα. Αθήνα, Ιθάκη: Σπύρος ∆ενδρινός

Το παιχνίδι «Αι-µπάι»
Το παιχνίδι αυτό είναι πολύ παλαιό. Παίζεται από αγόρια και κορίτσια. Κάθονται το ένα
δίπλα στο άλλο έχοντας τα χέρια τους πάνω στα γόνατά τους, µε ενωµένες τις παλάµες.
Μπροστά τους στέκονται όρθια δύο παιδιά.  Το ένα είναι «η µάνα» και το άλλο που «τα
έµεινε», τα «φυλάει».

Η µάνα κρατά τα χέρια της ενωµένα όπως τα άλλα παιδιά και ανάµεσά τους βαστά ένα
µικρό πετραδάκι. Πλησιάζει τα παιδιά και ακουµπά τα χέρια της στα χέρια τους, αρχίζοντας
από το παιδί που κάθεται πρώτο. Κάνει τάχα πως αφήνει στη χούφτα τους το πετραδάκι.
Κάποια στιγµή το αφήνει στ΄ αλήθεια στην χούφτα κάποιου παιδιού, χωρίς όµως κανένα
σχόλιο.

Το παιδί που «τα φυλάει», όλη αυτή την ώρα παρακολουθεί τις κινήσεις «της µάνας», και
προσπαθεί να µαντέψει σε ποιο παιδί έδωσε «η µάνα» το πετραδάκι, Αν το βρει, κερδίζει
και γίνεται αυτό «µάνα» την επόµενη φορά. Αν δεν το βρει «τα ξαναφυλάει». Όση ώρα «η
µάνα» πηγαίνει από το ένα παιδί στο άλλο για ν' αφήσει το πετραδάκι, τραγουδούν όλοι:

«Αι-µπάι, κόµε στάι,
ντίες µίε, κόµπα νίε,
σάµι ράκο, τίκι τάκο,
άι-µπάι, µπούφ»

Παρατηρούµε ότι τα λόγια αυτά θυµίζουν λέξεις ιταλικές, κάτι που φανερώνει πόσο παλαιό
είναι το παιχνίδι.

Πηγή: Ηλία-Κουτσουβέλη Α. (1998). (συντονισµός). Παραδοσιακά Παιγνίδια της Ιθάκης. 
(Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Ιθάκη: Εξαθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιθάκης
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2. ∆ιάβασε τις λέξεις από το τοπικό ιδίωµα της Ιθάκης και γράψε στο σηµειωµατάριό σου
τι σηµαίνει «Θα πάµε στο καράβι αύριο µπονόρα». Πώς θα πεις, σε ένα Θιακό «µου-
διάσανε τα χέρια µου»; 

3. Μία µαθήτρια του Ενιαίου Λυκείου Ιθάκης, που µαζί µε τους συµµαθητές της συµµετεί-
χε το σχολικό έτος 2004-2005 σε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε αντικεί-
µενο: «Το γλωσσικό ιδίωµα της Ιθάκης και η αειφόρος ανάπτυξη» έγραψε: 'Το γλωσσι-
κό ιδίωµα διατηρεί στη µνήµη των ανθρώπων πολλά ιστορικά συµβάντα του τόπου που
ζουν. Αν χαθεί θα επικρατήσει µια ανιαρή οµοιοµορφία. Κανένας τόπος δεν θα είναι
ξεχωριστός και σιγά-σιγά θα χαθούν οι παραδόσεις, τα έθιµα, η ιστορία του κάθε τόπου»

• Εσύ και η οµάδα σου, συµφωνείτε µε την άποψη της µαθήτριας για το γλωσσικό ιδίωµα;
∆ικαιολογήστε την άποψή σας και γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση.
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∆ύο διηγήσεις για το σεισµό του 1953 στην Ιθάκη

«[...] Εκείνη την ώρα που έγινε ο τελευταίος σεισµός, ήµουν στο χωράφι πάνω από το
σπίτι µου και έβλεπα εγώ και οι άλλοι άνθρωποι που έµεναν δίπλα από εµάς το καµπα-
ναριό της Μητρόπολης να πηγαίνει αριστερά-δεξιά και να λέµε από ώρα σε ώρα είναι
έτοιµο να πέσει. Αλλά όταν σταµάτησε ο σεισµός, το καµπαναριό δεν είχε πάθει τίποτα
ούτε µια ραγισά. Μετά από λίγο κατέβηκα από κάτω που ήταν το σπίτι µου και το είδα
γκρεµισµένο, είχε πέσει πάνω στον κήπο που είχαµε και τότε µε πιάσανε τα κλάµατα και
έλεγα ότι τώρα, τι θα απογίνουµε, θα πάµε χαµένοι. Αλλά δεν πήγε κανένας χαµένος»
[∆ιήγηση: Κωνσταντίνα Βερώνη]

∆ενδρινός, Ι. & Λιακοπούλου, Ε. (2004) (συντονισµός). Οι σεισµοί του '53 στην Ιθάκη.
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των µαθητών του ΤΕΕ Ιθάκης 

« [...] Την Τετάρτη σηκωθήκαµε ήρεµοι, λέµε τώρα εντάξει ησυχάσανε τα πράγµατα, οι
µεγάλοι άντρες πήγαν στις δουλειές τους. Εµείς τα πιτσιρίκια καθόµασταν και παίζαµε
στην εξοχή, µόλις έφτασε 11 η ώρα άρχισε να τρέµει η γης πιο δυνατά από ποτέ. Σαν
µικροί που ήµασταν  σκιαχτήκαµε και βλέπαµε από τα βουνά που κυλούσανε οι βράχοι
κάτω. Εσκούζανε οι γυναίκες, γινότανε ένας χαµός. Κοιτάζαµε από το απάνω αλώνι το
Βαθύ και δεν βλέπαµε τίποτα παρά µόνο ένα σύννεφο σκόνης. Οι καµπάνες χτύπαγαν
µονάχες τους, τα σκυλιά, τα γαϊδούρια, οι γάτοι, όλα σκούζανε. Ήταν ένα συγκλονιστικό
θέαµα. Κάποια στιγµή µετά από 55 δευτερόλεπτα που κράτησε αυτός ο σεισµός, ήταν της
κλίµακας Ρίχτερ 7,8 (σηµ. δική µας: Ο σεισµός ήταν 7,2 Ρίχτερ), µας έκανε κοµµάτια.
Από εκεί και µετά ξανάρχισε το ίδιο ψάξιµο για νεκρούς ή τραυµατίες. Αλλά ευτυχώς
τίποτα σοβαρό. Το 80% των κτιρίων είχαν γκρεµιστεί ή πλήρως ή εν µέρει. Μετά ήρθε
µια βοήθεια και από το ελληνικό κράτος αλλά και από ξένα κράτη. Μας έδωσαν τρόφι-
µα, ρούχα, σκηνές, γίνανε κατασκηνώσεις σε διάφορα µέρη. Ο κόσµος προσπαθούσε να
προσαρµοστεί υπό αυτές τις συνθήκες. Ήρθαν συνεργεία για να ανοικοδοµήσουν το νησί.
Το χειρότερο όµως δεν ήταν ο σεισµός, χειρότερο ήταν ότι µεγάλο κοµµάτι του κόσµου
που έφυγε από το νησί µετά τους σεισµούς δεν ξαναγύρισε. Έφυγε και η δική µας οικο-
γένεια για ένα διάστηµα 2 χρόνων, µετακοµίσαµε κι εµείς στον Πειραιά αλλά ξαναγυρί-
σαµε το 1955. [∆ιήγηση: Παναγιώτης Λιβάνης]

∆ενδρινός, Ι. & Λιακοπούλου, Ε. (2004) (συντονισµός). Οι σεισµοί του '53 στην Ιθάκη.
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των µαθητών του ΤΕΕ Ιθάκης
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4. ∆ιάβασε τις πληροφορίες για τους σεισµούς του 1953 στην Ιθάκη. Συζητήστε στην οµάδα
σας τη σχέση των σεισµών µε τη µετανάστευση και τις επιπτώσεις των σεισµών στην
πολιτιστική κληρονοµιά της Ιθάκης. Γράψε τις απόψεις που διαµόρφωσες.

Πληροφορίες για το Ιστορικό Αρχείο Ιθάκης
Το αρχειακό υλικό του Ιστορικού Αρχείου Ιθάκης απαρτίζεται από 1.500.000 περίπου έγγρα-
φα που καλύπτουν µια ιστορική περίοδο από τις αρχές του 17ου αιώνα. Είναι πιθανόν το
πληρέστερο από τα Τοπικά Αρχεία των Ιονίων Νήσων. Η διαφύλαξή του µέσα στο πέρα-
σµα τόσων αιώνων και σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες (πολιτειακές µεταβολές, ταραχώ-
δεις πολιτικές περίοδοι, πόλεµοι, σεισµοί) οφείλεται αποκλειστικά σχεδόν στην αυξηµένη
ιστορική και πολιτιστική συνείδηση των Θιακών. Το πλούσιο αυτό υλικό ύστερα από έναν
πρώτο διαχωρισµό που έγινε την τελευταία δεκαετία υπό την επιστηµονική εποπτεία του Εθνι-
κού Ιδρύµατος Ερευνών, χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: α) Αρχείο ∆ιοικήσεων (Αρχείο
Βενετικής ∆ιοίκησης, Αρχείο ∆ιοικήσεων της εικοσαετίας 1797-1817, Αρχείο ∆ιοίκησης του
Ελληνικού κράτους), β) Αρχείο Νοταριακό, γ) Αρχείο Ληξιαρχικό, δ) Αρχείο Εκκλησιαστικό.

Πηγή: ∆ικτυακός τόπος του ∆ΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ:  http://www.ithaki.gr/el/history.html

5. ∆ιάβασε τις πληροφορίες για το ιστορικό αρχείο Ιθάκης. Συζητήστε στην οµάδα σας τη
σχέση του ιστορικού αρχείου µε τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού.
Γράψε την άποψη που  διαµόρφωσες.
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∆· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· √ÌËÚÈÎ‹˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È  ÛÙËÓ πı¿ÎË, ·fi ÙÔ 1985 ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘
∫¤ÓÙÚÔ˘ √‰˘ÛÛÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÙË˜ πı¿ÎË˜ Î·È ·fi ÙÔ 1998 ÌÂ ÙË
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛË˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ. ∆ÂÏÔ‡Ó ̆ fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È-
‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ ÙË˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Î·È
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πı¿ÎË˜. ∂ÌÓÂ˘ÛÙ‹˜ Î·È ÚÒÙÔ˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ‹Ù·Ó Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ πˆ¿ÓÓË˜ £. ∫·ÎÚÈ‰‹˜ (1990-1992).  

™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Î·È
Â›ÛË˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹
Î·È Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ.

√ ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ √ÌËÚÈÎ‹˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î¿ıÂ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂ ÙËÓ ÔÚÁ¿-
ÓˆÛË ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·, ÌÂ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÌËÚÈÛÙ¤˜,
ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜. ∆Ô 2004 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÌÂ ı¤Ì· “ÕıÏ· Î·È
¤·ıÏ· ÛÙ· ÔÌËÚÈÎ¿ ¤Ë, ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÙÔ 2008, ÙÔ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÔÌËÚÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË.

6. Στο συµπληρωµατικό υλικό θα βρεις πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην
Ιθάκη. Αναζητήστε µε την οµάδα σας πληροφορίες για το έργο των φορέων αυτών.
Γράψε την άποψή σου για το έργο τους  και τη σηµασία που έχουν για τη διατήρηση
της πολιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού και την αειφόρο ανάπτυξή του. 
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√È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
πı¿ÎË˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜, ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Û˘Ó·˘Ï›Â˜
ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î.¿.

7. Φανταστείτε ότι η τάξη σας πρόκειται να αναλάβει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων σχετικά µε την Ιθάκη και τον Οδυσσέα. Ποιες εκδηλώσεις θα µπορούσατε να πραγ-
µατοποιήσετε; Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη και γράψε στο σηµειωµατάριο
σας τις εκδηλώσεις που αποφασίσατε. 
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 3

Η φυσική κληρονοµιά της Ιθάκης 

Πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα της Ιθάκης
Η Ιθάκη είναι ένα καταπράσινο νησί, γεµάτο άγρια και καλλιεργούµενη βλάστηση. Στην Ιθάκη,
ο επισκέπτης θα συναντήσει πεύκα και κυπαρίσσια, φρύγανα, µακία βλάστηση και πολλά
φυτά αµµωδών και βραχωδών ακτών. Ξεχωρίζουν το δάσος του Περαχωρίου, ο 'Αφεντι-
κός Λόγγος' µε αυτοφυείς βελανιδιές και διάσπαρτους θάµνους, το δάσος της Ανωγής,
στο όρος Νήριτο µε διάσπαρτους θάµνους και πουρνάρια. Το µοναδικό πευκοδάσος της
Ιθάκης βρίσκεται στη τοποθεσία Αργασταριές του χωριού Εξωγής. Οι κάτοικοι από την εποχή
του Οδυσσέα µέχρι και σήµερα καλλιεργούν ελιές και αµπέλια.

Η πανίδα του νησιού δεν έχει µελετηθεί. Υπάρχουν όµως πολλά είδη µικρών ζώων, όπως
κουνάβια, λαγοί, σκαντζόχοιροι, Σηµαντική είναι η ορνιθοπανίδα, µπεκάτσες, ορτύκια, κορυ-
δαλλοί, γεράκια, κοράκια.

∆· ÊÚ‡Á·Ó·
∆· ÊÚ‡Á·Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏÔ› Î·È ·Ú·ÈÔ› ı¿ÌÓÔÈ Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙ·  ÍËÚ¿ Î·È ËÏÈÔÎ·Ì¤Ó·  Â‰¿ÊË Î·È
ÛÙÈ˜ ¿Ó˘‰ÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›Ó·È ·ÔÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂÌ¤ÓÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚ¿ Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ· ÌÂ ·ÁÎ·ıˆ-
Ù¿ ÎÏ·‰È¿. ªÂÚÈÎ¿ ·fi Ù· ÊÚ‡Á·Ó· Â›Ó·È: ÙÔ ı˘Ì¿ÚÈ, Ë ÏÂ‚¿ÓÙ·, Ë ıÚÔ‡Ì·, Ë ·ÛÊ¿Î·, ÔÈ Ï·‰·ÓÈ¤˜,
Ë ÏÂ‚¿ÓÙ·,  Î·È Ë ·Ê¿Ó·.  

¶ÔÏÏ¿ ÊÚ‡Á·Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· È‰È·›ÙÂÚ· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È fiÌÔÚÊË Ì˘Úˆ‰È¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ÙÔ Î·ÏÔÎ·›-
ÚÈ fiÙ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ˘„ËÏ¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜  ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÙËÙÈÎ¿ ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ˜ ·Úˆ-
Ì·ÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó. ∞˘Ù¿ Ù· ÊÚ‡Á·Ó· Ï¤ÁÔÓÙ·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎ¿. ∞ÚˆÌ·ÙÈÎ¿ ÊÚ‡Á·Ó· Â›Ó·È
.¯. Ë Ú›Á·ÓË, ÙÔ Ê·ÛÎfiÌËÏÔ, ÙÔ ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ  Î·È ÙÔ ı˘Ì¿ÚÈ.

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÊÚ‡Á·ÓˆÓ Â›Ó·È Ô ÂÔ¯È·Îfi˜ ‰ÈÌÔÚÊÈÛÌfi˜. 
ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ·˘ÙfiÓ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙Ô˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ ·˘Ù¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Î·ÏÔ-
Î·ÈÚÈÓ‹ ÍËÚ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡
ÎÏ›Ì·ÙÔ˜. ™Ù· ·Ú·È¿ ÊÚ‡Á·Ó·
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿
ÔÒ‰Ë Ê˘Ù¿. ¶ÂÚ›Ô˘ 200
Â›‰Ë Ôˆ‰ÒÓ Ê˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó
ÂÓÙÔÈÛÙÂ› ÛÙ· ÊÚ˘Á·ÓÈÎ¿
ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ∂ÏÏ¿-
‰·˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi
·˘Ù¿ ·Óı›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÏ‡-
¯ÚˆÌË Î·È ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ·.
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ª·Î›· ‚Ï¿ÛÙËÛË
∏ Ì·Î›· ‚Ï¿ÛÙËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÏÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Ì¤¯ÚÈ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ 700Ì.  ∆· Î˘Ú›·Ú¯· Ê˘Ù¿ Â›Ó·È ı¿ÌÓÔÈ ·Â›Ê˘ÏÏÔÈ Î·È ÛÎÏË-
ÚfiÊ˘ÏÏÔÈ, ‡„Ô˘˜ Ì¤¯ÚÈ 2Ì., ÌÂ ‚·ıÈ¤˜ Ú›˙Â˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÌÈÎÚ¿ ‰ÂÚÌ·ÙÒ-
‰Ë Ê‡ÏÏ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÓÔ‹ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ. °ÓˆÛÙ¿ Ê˘Ù¿ ÙË˜ Ì·Î›·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË˜ Â›Ó·È: Ë
·ÁÚÈÂÏÈ¿, Ë ¯·ÚÔ˘È¿, Ô Û¯›ÓÔ˜, Ë Ì˘ÚÙÈ¿, ÙÔ Ô˘ÚÓ¿ÚÈ, Ë ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿, Ù· ÚÂ›ÎÈ·. √È Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙË˜
Ì·Î›·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ·Í›· Î·È Â›ÛË˜, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó  ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ‰È¿‚ÚˆÛË.

∆· Ê˘Ù¿ ÙˆÓ ·ÌÌˆ‰ÒÓ Î·È ‚Ú·¯ˆ‰ÒÓ ·ÎÙÒÓ
∆· Ê˘Ù¿ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ·ÌÌÒ‰ÂÈ˜ Î·È  ‚Ú·¯Ò-
‰ÂÈ˜ ·ÎÙ¤˜, Ï¤ÁÔÓÙ·È ·ÏfiÊ˘Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔ-
Û·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙË˜ ·ÚÌ‡Ú·˜
ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ·Á¤Ú·. ™ÙÈ˜
·ÌÌÒ‰ÂÈ˜ ·ÎÙ¤˜ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ê˘Ù¿, fiˆ˜
.¯. Ë ‚ÈÔÏ¤Ù· ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, ÙÔ
ÚÔ˙ ¯ˆÓ¿ÎÈ ÙË˜ ¿ÌÌÔ˘, Ë ·ÓıÂÌ›˜ Ë ·Ú·ÏÈ·Î‹,
Ë ¿ÛÚË Ì·ÚÁ·Ú›Ù· ÙË˜ ¿ÌÌÔ˘, Ù· ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ·,
ÙÔ ·ÁÎ¿ıÈ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î.¿. ∂›ÛË˜, ¤Ó· ·fi Ù·
·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· Â›‰Ë Â›Ó·È Ô ÎÚ›ÓÔ˜ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜
(Pancratium maritimum). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜
ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÈ˜ ÂÏÏË-
ÓÈÎ¤˜ ·ÎÙ¤˜ Ë ÂÍ¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó
ÌÂÁ¿ÏË Î·È Î¿Ï˘ÙÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÙË £Ú¿ÎË
¤ˆ˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∞ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó  ÛÂ
ÙÔÈ¯ÔÁÚ·Ê›Â˜ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙË˜
∫ÓˆÛÔ‡ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÛÂ ¤Ó· Ì˘ÎËÓ·˚Îfi Í›ÊÔ˜.
ªÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚Ú·¯ˆ‰ÒÓ ·ÎÙÒÓ Â›Ó·È
ÙÔ ÎÚ›Ù·ÌÔ Î·È Ë Î¿·ÚË. 
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Ένα φυτό µε σαρκώδη φύλλα, που φυτρώνει στα παραθαλάσσια βράχια, είναι το κρίτα-
µο (Crithmum maritimum). Περιέχει αιθέρια έλαια, µεταλλικά άλατα, ιώδιο και βιταµίνες,
συστατικά ορεκτικά, τονωτικά και καθαρτικά του αίµατος. Αναφορές στο κρίταµο υπάρχουν
στα έργα του ∆ιοσκορίδη και του Πλίνιου. Οι αρχαίοι Έλληνες το ονόµαζαν «κρίθµον»
επειδή οι σπόροι του µοιάζουν πολύ µε τους σπόρους του κριθαριού. Έκοβαν µάλιστα τα
νεαρά φύλλα πριν από την άνθηση του φυτού, τα έβραζαν σε κρασί και τα έτρωγαν ως
σαλάτα. Έφτιαχναν  ακόµα και ένα είδος τουρσί µέσα σε ξίδι και άλµη. Ακόµη και σήµε-
ρα, όπως και στην αρχαία ελληνική κουζίνα, κάποιοι µερακλήδες που ζουν σε παραθα-
λάσσιες περιοχές, βράζουν τα φύλλα του κρίταµου, τα ρίχνουν µέσα σε ξίδι ή άλµη και
έχουν ένα περίφηµο τουρσί για να συνοδεύουν τους θαλασσινούς µεζέδες.

1. Χωριστείτε σε οµάδες. Η 1η οµάδα να βρει πληροφορίες και φωτογραφίες για τρία
αρωµατικά φυτά της ιθάκης (π.χ. φασκόµηλο, ρίγανη, θυµάρι). Η 2η οµάδα να βρει πλη-
ροφορίες και φωτογραφίες για φυτά της µακίας βλάστησης (π.χ. χαρουπιά, κουµαριά,
πουρνάρι). Η 3η οµάδα για τα φυτά των αµµωδών και βραχωδών ακτών (π.χ. αγκάθι
της θάλασσας, αρµυρίκια, κρίταµο). Να διαµορφώσετε την παρουσίασή σας σε αρχείο
power point. Κάθε οµάδα να παρουσιάσει την εργασία της στην τάξη και να απαντήσει
σε ερωτήσεις των µαθητών των άλλων οµάδων.

2. Να αναζητήσετε σε έντυπα υλικά και στο ∆ιαδίκτυο πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό
για την πανίδα της Ιθάκης.
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¢‡Ô ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ı·Ï¿ÛÛÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ πı¿ÎË˜ Â›Ó·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘fiÌÂÓÂ˜ Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔ-
ÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÌÂ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· "NATURA 2000”.   ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È: 

·) ¢˘ÙÈÎ¤˜ ∞ÎÙ¤˜ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ - ™ÙÂÓfi ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ - πı¿ÎË˜

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ı·Ï¿ÛÛÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ∞Ê¿ÏÂ˜ ÛÙË µ.
πı¿ÎË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi Ù· Ì¤Û· ÙÔ˘ Î·Ó·ÏÈ-
Ô‡ ÙË˜ πı¿ÎË˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜
·ÎÙ¤˜ ÙË˜ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ
·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ °¤ÚÔ-°fiÌÔ˜. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÔ-
¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ÛËÏÈ¤˜
ÌÂ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ·
ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ÊÒÎÈ·
·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Û¿ÓÈÂ˜ Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜. ∂›ÛË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
‰ÂÏÊ›ÓÈ· Î·È Ê¿Ï·ÈÓÂ˜ (ÚÈÓÔ‰¤ÏÊÈÓ·, ÎÔÈÓ¿ ‰ÂÏÊ›ÓÈ·,
˙ˆÓÔ‰¤ÏÊÈÓ·, ÛÙ·¯ÙÔ‰¤ÏÊÈÓ·, ÍÈÊÈÔ›, Ê˘ÛËÙ‹ÚÂ˜ ÙÂÚÔÊ¿Ï·ÈÓÂ˜,
„Â‡‰ÔÚÎÂ˜). ™Ù· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÈÎ›Â˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÎÔÚ·ÏÏÈÔ‡. 

‚) ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ πÔÓ›Ô˘ (ªÂÁ·Ó‹ÛÈ, ∞ÚÎÔ‡‰È, ÕÙÔÎÔ˜, µÚÒÌÔÓ·˜).

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÙ·Í‡ §Â˘Î¿‰·˜, πı¿ÎË˜ Î·È ™ÙÂÚÂ-
¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Á‡Úˆ ·fi Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 36 ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ fiˆ˜ ÙÔ ∞ÚÎÔ‡‰È, ÙÔ

ªÂÁ·Ó‹ÛÈ, Ô ∫¿Ï·ÌÔ˜, Ô ∫·ÛÙfi˜ Î·È Ë ∞ÙÔÎÔ˜. ∆· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È ·‚·ı‹. §È‚¿-
‰È· ¶ÔÛÂÈ‰ˆÓ›·˜ ÛÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
‚˘ıÔ‡ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔ-
ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÈÓÔ‰¤ÏÊÈÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÂÏÊÈÓÈÔ‡ Ô˘ ‚·ÛÈÎ¿ Â›Ó·È
Â›‰Ô˜ ÙË˜ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ™·ÓÈfiÙÂÚ· Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÎÈ ¿ÏÏ· ıËÏ·ÛÙÈÎ¿

fiˆ˜ ÙË ÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ÊÒÎÈ·, ÍÈÊÈÔ‡˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È
ÙËÓ ÙÂÚÔÊ¿Ï·ÈÓ·, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

Ê¿Ï·ÈÓ· ÙË˜ ÁË˜. ™Ù· ÓËÛÈ¿ ˙Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂ-
Ú· ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· Â›‰Ë Ó˘¯ÙÂÚ›‰ˆÓ, Û¿-

ÓÈÂ˜ Û·‡ÚÂ˜ Î.¿. ™˘¯Ó¿ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ·ÂÈ-
ÏÔ‡ÌÂÓ· ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· fiˆ˜ ·ÏÎ˘fiÓÂ˜,

ı·Ï·ÛÛÔÎfiÚ·ÎÂ˜, ÏÂ˘ÎÔÙÛÈÓÈ¿‰Â˜ Î·È ÔÚ-
Ê˘ÚÔÙÛÈÎÓÈ¿‰Â˜.
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3. ∆ελφίνια, φάλαινες και φώκιες συλλαµβάνονται από τους ανθρώπους, εκπαιδεύονται και
ζουν σε κατάλληλα διαµορφωµένες πισίνες, όπου µε τα έξυπνα καµώµατά τους διασκε-
δάζουν µικρούς και µεγάλους. 

• Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη σχετικά µε την αιχµαλωσία αυτών των ζώων.

• Να γράψετε ένα κείµενο µε θέµα: «Φαντάζοµαι τον εαυτό µου σε αιχµαλωσία» ή
«Ένα δελφίνι σε αιχµαλωσία διηγείται την ιστορία του»

• Προτείνετε δράσεις για να σταµατήσει η αιχµαλωσία των ζώων. 

• Να οργανώσετε ένα debate µε θέµα «Τα υπέρ και κατά της αιχµαλωσίας των ζώων». 

4. Να συζητήσετε στην οµάδα σας και την τάξη της σηµασία που έχει η διατήρηση της φυσι-
κής κληρονοµιάς της Ιθάκης για την ισορροπία του οικοσυστήµατος και για την αειφόρο
ανάπτυξη του νησιού. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου την άποψη που διαµόρφωσες.

5. Θα ήθελες  να επισκεφτείς την Ιθάκη µαζί µε τους συµµαθητές σου; Γράψε 2-3 λόγους
που να δικαιολογούν την απάντησή σου.
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6. Προετοιµάστε την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στην Ιθάκη. Συζητήστε στην τάξη και απα-
ντήστε σε ερωτήµατα, όπως: 

• Ποιος είναι ο στόχος της επίσκεψης; 

• Τι θα πρέπει να έχετε µαζί σας;

• Τι θα πρέπει να διαβάσετε πριν την επίσκεψη;

7. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη  «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει» κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψης στην Ιθάκη. Γράψε «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει», όπως προέκυ-
ψαν από τη συζήτηση στην τάξη.

Ú¤ÂÈ... ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ...
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 4

Περιδιαβαίνοντας στο Βαθύ

1. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τις πρώτες σου εντυπώσεις από το  Βαθύ, καθώς πλη-
σιάζει το πλοίο στο λιµάνι.

2. Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι το Βαθύ είναι το Οµηρικό λιµάνι του Φόρκυνα, όπου σύµ-
φωνα µε το Οδυσσειακό έπος σ' αυτό άφησαν οι Φαίακες κοιµισµένο τον Οδυσσέα.
Φαντάσου ότι είσαι ο Οδυσσέας και ξυπνάς στο λιµάνι του Φόρκυνα όπως ήταν τότε.
Με κινήσεις του σώµατός σου και µε λόγια να αποδώσεις τις σκέψεις του Οδυσσέα
αντικρύζοντας την Ιθάκη. 
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√ ºfiÚÎ˘˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙË˜ °·›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË «£ÂÔÁÔÓ›·» ÙÔ˘ ∏ÛÈfi‰Ô˘  Ô ºfiÚÎ˘˜
ÌÂ ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘  ∫ËÙÒ ¤Î·Ó·Ó ·È‰È¿ ÙÈ˜ ‰‡Ô °Ú·›Â˜, ÁÚÈ¤˜ ·fi ÁÂÓÓËÛÈÌÈÔ‡ ÙÔ˘˜, Î·È ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜
°ÔÚÁfiÓÂ˜, Ô˘ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ë ª¤‰Ô˘Û· Á¤ÓÓËÛÂ ÙÔÓ ¶‹Á·ÛÔ, ÙÔ ÊÙÂÚˆÙfi ¿ÏÔÁÔ. ÕÏÏÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó  fiÙÈ
‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ øÎÂ·ÓÔ‡ Î·È ÙË˜ ∆Ëı‡Ô˜.

¶·È‰› ÙÔ˘ ºfiÚÎ˘ Î·È ÙË˜ ∫ËÙÒ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ·ÎfiÌ· ˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ Ô˘ Ê‡Ï·ÁÂ Ù· Ì‹Ï· ÙˆÓ ∂ÛÂÚ›-
‰ˆÓ, ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÙÈ˜ ∂ÛÂÚ›‰Â˜. √ ™ÔÊÔ-
ÎÏ‹˜ Ï¤ÂÈ ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÎ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÈ˜ ™ÂÈÚ‹ÓÂ˜. √ ŸÌËÚÔ˜, ÙË Ó‡ÌÊË £fiˆÛ·, Ô˘ ˙Â˘Á·ÚÒıËÎÂ
ÌÂ ÙÔÓ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ· Î·È Á¤ÓÓËÛÂ ÙÔÓ ∫‡ÎÏˆ· ¶ÔÏ‡ÊËÌÔ. ∆¤ÏÔ˜, ¿ÏÏÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÎfiÚË ÙÔ˘ ºfiÚÎ˘,
Î·È ÙË ™Î‡ÏÏ·, Ô˘ fiÙ·Ó ÙË ÛÎfiÙˆÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÙË˜ Í·Ó·‰ÒÛÂÈ ˙ˆ‹.  

∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ºfiÚÎ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ı·Ï¿ÛÛÈ· Ù¤Ú·Ù· Î·È ÈÔ ÔÏ‡ ÌÂ ·fiÎÚËÌÓÂ˜ ·ÎÙ¤˜
Î·È ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· fiˆ˜ ÔÈ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ¶Ï·ÁÎÙ¤˜ ¶¤ÙÚÂ˜. 

3. Ψάξε να βρεις το µνηµείο που εικονίζεται στη φωτογραφία. Που είναι αφιερωµένο; Τι
καταλαβαίνετε για την οικονοµία του νησιού; Γιατί οι Ιθακήσιοι επέλεγαν τα επάγγελµα
του ναυτικού; Συζήτησε τα ερωτήµατα µε τα µέλη της οµάδας σου και γράψε την άποψη
που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση. 
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4. Περπάτησε στους δρόµους και στα καντούνια στο Βαθύ. 

• Παρατήρησε τα χαρακτηριστικά των σπιτιών, π.χ. αριθµός ορόφων, σχήµα και µέγεθος
ανοιγµάτων (πόρτες και παράθυρα), χρώµα σπιτιών, σχήµα στέγης και υλικό κατασκευής
και ότι άλλο σε εντυπωσιάζει. Επίσης παρατήρησε τους µαντρότοιχους και τα πορτόνια.

• Ψάξε να βρεις στα σπίτια, στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που αναφέρονται
στο λεξιλόγιο που ακολουθεί. 

• ∆ιάβασε τις ονοµασίες των δρόµων και των καντουνιών καθώς και τις ονοµασίες
των διαφόρων καταστηµάτων. 

• Γράψε τις παρατηρήσεις σου. 

Μη ξεχάσετε να συµβουλευτείτε το κείµενο «Η αρχιτεκτονική της Ιθάκης» που βρίσκεται στο
Συµπληρωµατικό Υλικό!

Λεξιλόγιο

ανώι (το): ο πρώτος όροφος ή το υπερυψωµένο ισόγειο

κατώι (το): το ισόγειο ή το υπόγειο

καδινάτσο (το ή ο): ο σιδερένιος σύρτης που κλείνει την πόρτα

µουράγιο (το): ο κτιστός τοίχος, φράχτης

πορτόνι (το): η µεγάλη εξώπορτα της αυλής

φουρούσια (τα): τα στηρίγµατα του εξώστη, των µπαλκονιών

ατσούπι (το): η τριγωνική απόληξη του τοίχου για τη στήριξη της δίριχτης στέγης.

καντούνι (το):  στενό δροµάκι 

ακροκέραµο (το): διακοσµητικό κεραµίδι στην άκρη της στέγης

στέρνα (η): υπόγεια δεξαµενή που µαζεύει το νερό της βροχής από τα λούκια (βροντάλια). 
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5. Παρατήρησε τα καλλωπιστικά φυτά στα σπίτια,
και τα δέντρα στους δρόµους. Προσπαθήστε
να αναγνωρίσετε και να σχεδιάσετε µερικά
από τα φυτά. Γράψε ποια  φυτά προτιµούν οι
κάτοικοι γα να στολίζουν τις αυλές των σπι-
τιών τους και ποια δέντρα για να στολίζουν
τους δρόµους. 

∆Ô ÁÈ·ÛÂÌ› ÛÙËÓ πı¿ÎË ÙÔ Ï¤ÓÂ Ù˙·Ù˙·Ì›ÓÈ Î·È ÙÔÓ
Î·ÙËÊ¤ ÙÔÓ Ï¤ÓÂ ÌÔÛÎ·Ú‰›ÓÈ.... 

∆ÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1953 ¤Ó·˜ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÈÛÔ¤‰ˆÛÂ ÙÔ µ·ı‡ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ
ÓËÛ›. ∆Ô µ·ı‡ Í·Ó·ÎÙ›ÛÙËÎÂ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fiÌˆ˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙË˜
fiÏË˜, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂ› ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÌÂ ÓfiÌÔ ·fi ÙÔ 1978. ∏ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Ô
ÂÈÛÎ¤ÙË˜ Î·ıÒ˜ ÙÔ ÏÔ›Ô ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Â›Ó·È Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÌÔÓÒÚÔÊ· ‹ ‰ÈÒÚÔÊ· Û›-
ÙÈ· Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÓËÛ¿ÎÈ §·˙·Ú¤ÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘. ¶ÂÚÈ‰È·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ µ·ı‡
Ô ÂÈÛÎ¤ÙË˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÂÚÂ›È· ÛÈÙÈÒÓ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÈÛÌfi. 

∂›ÛË˜ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· fiˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ °. ∫·Ú·‚›· ÌÂ ÂÌÊ·-
Ó‹ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎ¿, ÙÂ¯ÓË-
Ù‹ Ï›ÌÓË, ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó· ÈˆÓÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·. 
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Το Λαζαρέτο

Μικρό νησάκι, κατάφυτο µε πεύκα στην είσοδο του κόλπου, στο Βαθύ. Οικοδοµήθηκε την
εποχή της Αγγλοκρατίας και µέχρι το 1836, λειτούργησε λοιµοκαθαρτήριο που ένα µέρος
του χτίστηκε από πέτρες αρχαίων ερειπίων. Από το 1865 µέχρι το 1912 λειτουργούσαν
στο Λαζαρέτο φυλακές για βαρυποινίτες. Τα κτίρια γκρεµίστηκαν µε τους σεισµούς του
1953. Σήµερα διατηρείται η εκκλησία του Σωτήρος που πρωτοκτίστηκε το 1668.

6. Ψάξε να βρεις ερείπια σπιτιών από το σεισµό του 1953. Φτιάξε στο σηµειωµατάριό σου
ένα σκίτσο ενός από αυτά. Γράψε τρία χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν αυτά τα χαρα-
κτηριστικά στα σηµερινά σπίτια; 

7. Ο οικισµός της πόλης, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός µε νόµο από το 1978. Έτσι
µεταξύ των άλλων, το ύψος των κτιρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο ορόφους
και η στέγη µε κεραµίδια είναι υποχρεωτική. ∆εδοµένου ότι η Ιθάκη είναι νησί µε µεγά-
λη τουριστική ανάπτυξη ορισµένοι τάσσονται κατά του χαρακτηρισµού «παραδοσιακός
οικισµός». Να οργανώσετε ένα debate, στο οποίο η µία οµάδα να υποστηρίζει επιχει-
ρήµατα υπέρ του παραδοσιακού οικισµού και η άλλη κατά.
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Βασικές πληροφορίες...
Ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεο-
τόκου (ή Παναγίας στα Λινοβρόχια)
είναι η Μητρόπολη της Ιθάκης και κτί-
στηκε το 1800. Προϋπήρχε ένας µικρός
ναός τον οποίο επέκτειναν για τις ανά-
γκες των ενοριτών. Ξεχωρίζει το ξύλινο
τέµπλο του το οποίο είναι µεταβυζαντι-
νής τέχνης του 1793 και κατασκευάστη-
κε από τον τεχνίτη Ιωάννη Πασχουλίτη
από το Μέτσοβο. Παραπλεύρως του
Ναού, υπάρχει το επιβλητικό παλαιό
καµπαναριό µε θαυµάσια πέτρινη δοµή.
Η κατασκευή του άρχισε το 1820 και
περατώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. 

8. Επισκεφτείτε την εκκλησία της Μητρόπολης. Παρατηρήστε το πολύ παλιό ξυλόγλυπτο
τέµπλο και παλιό καµπαναριό. 

α) Συζητήστε στην οµάδα σας και στην ολοµέλεια:

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καµπαναριού;

• Γιατί το καµπαναριό είναι τοποθετηµένο µακριά από την εκκλησία;   

β) Κάνε ένα σκίτσο του καµπαναριού στο σηµειωµατάριό σου και γράψε τα χαρακτηρι-
στικά του. Φωτογράφισε την εκκλησία και το καµπαναριό.
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9. Οργανώστε µια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Παρατηρήστε τα εκθέµατα που
έχουν σχέση µε την Οµηρική Ιθάκη. Μεταξύ αυτών των ευρηµάτων συµπεριλαµβάνονται
νοµίσµατα µε τη µορφή του Οδυσσέα και µικρή χάλκινη προτοµή του Οδυσσέα. 

• Παρατήρησε µε προσοχή την προτοµή του Οδυσσέα. Σχεδίασε την στο σηµειωµατάριό σου. 

• Ο Οδυσσέας είναι όπως τον έχεις φανταστεί; 

• Αν µπορούσες να του µιλήσεις τι θα τον ρωτούσες; Ποιες απαντήσεις θα έπαιρνες;

• Γράψε στο σηµειωµατάριό σου µια συνέντευξή σου µε τον Οδυσσέα.  

∆Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÈ˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ¡fiÙÈ·
πı¿ÎË, ÛÙÔÓ ∞ÂÙfi Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi
Ù· °ÂˆÌÂÙÚÈÎ¿ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ƒˆÌ·˚Î¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÈ˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÂÙfi Î·È ÛÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜.
π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÁÁÂ›ˆÓ ÁÂˆÌÂÙÚÈÎ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ' ·˘Ùfi Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È πı·Î‹ÛÈ·.

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›Â˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ
Ô˘ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÛÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¶›Ûˆ ∞ÂÙfi. ™ÙÔÓ
›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›ÛË˜ ÔÏÏ¿ ÂÈ‰ÒÏÈ·. ÕÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÎı¤Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÂÈ Ô ÂÈÛÎ¤-
ÙË˜ Â›Ó·È ¤Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÈfiÛ¯ËÌÔ ·ÁÁÂ›Ô ÙË˜ ‡ÛÙÂÚË˜ ÁÂˆÌÂÙÚÈÎ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÌÂ ÁˆÓÈÒ‰Ë ÙÔÈ¯ÒÌ·Ù·, ‰È·-
ÎÔÛÌËÌ¤ÓÔ ÌÂ ˘ÎÓ¤˜ ÏÂÙ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, ‰È·ÁÚ·ÌÌÈÛÌ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓ· ÛÙÔ Ï·ÈÌfi
Î·È ÌÂÙfiÂ˜ ÌÂ ¯È·ÛÙ› ÛÙË Ï·‚‹. ·Ó·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ‡ÛÙÂÚË˜ ·Ú¯·˚Î‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘  Ô˘ ·Ó·-
Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ∞ıËÓ¿ Î·È ÙËÓ ◊Ú· ·fi ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙˆÓ ¡˘ÌÊÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹-
ÛË˜ Î·È ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡. ∂›ÛË˜ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘
√‰˘ÛÛ¤· Î·ıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯¿ÏÎÈÓË ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·.
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™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔÓ ¶›Ûˆ ∞ÂÙfi Î·È ·¤¯ÂÈ 4 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ µ·ı‡, Â›Ó·È Ô ÏfiÊÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡. ∞fi
ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÊÔÚÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÙÔÓ
ÂÈÛÎ¤ÙË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ (‡„Ô˜ 380 Ì.) fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞Ú¯·›· ∞ÎÚfiÔÏË, Ô˘ ÔÈ ÓÙfi-
ÈÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. ªÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë fiÏË ÙˆÓ ∞Ï·ÏÎÔÌÂÓÒÓ,  ÌÔÚÂ› Î·È Ë 'πı·-
ÎËÛ›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÂ›·' ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. 

Γράφει ο Σαράντης Συµεώνογλου:

«√È ÓÙfiÈÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÂ›È· «∆Ô Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·». ∏ ·ÎÚfiÔÏË ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿
ÙÂ›¯Ë, ÙÚÂÈ˜ ‡ÚÁÔ˘˜, Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ (Ì›· ·’ ·˘Ù¤˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ï·Óı·ÛÌ¤Ó· Ì˘ÎËÓ·˚Îfi˜ Ù¿ÊÔ˜)
ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ· Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ¤Ó· Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ. ¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ·
·˘Ù¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi fiÏÂÌÔ (431 - 31 .Ã.). ∏ ·ÎÚfiÔÏË ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ∞Ï·ÏÎÔ-
ÌÂÓ·› ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ‚ÔÈˆÙÈÎ‹ fiÏË fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ ÈÂÚfi ÙË˜ ∞ıËÓ¿˜ ∞Ï·ÏÎÔÌÂÓË›‰Ô˜. ∆Ô
Â›ıÂÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔÛÙ¿ÙÈ‰· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ∏ ∞ıËÓ¿ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔÓ
∆ËÏ¤Ì·¯Ô ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. À‹Ú¯Â  ·Ó¤Î·ıÂÓ Û‡Á¯˘ÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ı¤ÛË ∞Ï·ÏÎÔÌÂÓ·›. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰Â‰Ô-
Ì¤Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘Ú›ˆ˜ fiÏË ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙÂ πı¿ÎË Î·È Ë ·ÎÚfiÔÏ‹ ÙË˜ ∞Ï·ÏÎÔÌÂÓ·›»

Το σπήλαιο των Νυµφών

Το σπήλαιο των Νυµφών λέγεται και 'Μαρµαροσπηλιά'. Έχει δύο εισόδους, µία για τους
Θεούς και µία για τους θνητούς και υπέροχους σταλακτίτες. Στο σπήλαιο αυτό κατά τον
Όµηρο, έκρυψε ο Οδυσσέας τα δώρα του βασιλιά των Φαιάκων Αλκίνοου.

Πληροφορίες για το Ναυτικό-Λαογραφικό Μουσείο
Το Ναυτικό-Λαογραφικό Μουσείο της Ιθάκης, ιδρύθηκε στις 30 Ιουνίου 1997 και ανήκει στο
∆ήµος Ιθάκης. Στεγάζεται σε παραδοσιακό κτίριο του 1923 που αναστηλώθηκε και αναπα-
λαιώθηκε από το ∆ήµο Ιθάκης. Μέχρι το 1967 λειτουργούσε ως Ηλεκτρικός Σταθµός Παρα-
γωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και µε τρεις ηλεκτροµηχανές τροφοδοτούσε µε ηλεκτρικό
ρεύµα το Βαθύ και το Περαχώρι.

Η συλλογή περιλαµβάνει ένα πλήθος εκθεµάτων, που ξεπερνούν τα 1500, µεταξύ των οποί-
ων είναι µια πλούσια συλλογή παλαιών φωτογραφιών των αρχών του 20ου αιώνα, συλλο-
γή από πίνακες καραβιών Ιθακήσιων πλοιοκτητών, ναυτικά όργανα, στολές, καθώς και άλλα
τεκµήρια από την πλούσια ναυτική ιστορία της Ιθάκης. 

Επίσης περιλαµβάνει χάλκινα, µπρούτζινα και κεραµικά σκεύη οικιακής χρήσης, κοσµήµατα,
παλαιά εργαλεία, χαρακτηριστικά αντικείµενα διαφόρων επαγγελµάτων, έπιπλα αστικής τάξης
του νησιού, µικροαντικείµενα εκκλησιαστικής τέχνης, παραδοσιακές στολές της Ιθάκης και
εξοπλισµό και κατασκευές της κλωστικής και υφαντικής τέχνης, αγροτικό εξοπλισµό, εργα-
λεία υφάνσεως, εκκλησιαστικά είδη, κοσµήµατα, γραµµατόσηµα, µουσικά όργανα κ.λπ. Επί-
σης, από το 1996 στη συλλογές του Μουσείου ανήκουν µια σειρά από χαλκογραφίες του
J. H. W. Tischbrein (1751-1829) µε µορφές του Οµήρου, προσφορά του Κέντρου Οδυσσει-
ακών Σπουδών.
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10. Οργανώστε µια επίσκεψη στο Ναυτικό-Λαογραφικό Μουσείο. Παρατηρήστε τα εκθέµα-
τα. Κρατήστε σηµειώσεις και σχεδιάστε ότι σας εντυπωσιάζει. Συζητήστε στην οµάδα
σας και στην ολοµέλεια και περιγράψτε την οικονοµική ζωή του νησιού, όπως την κατα-
λαβαίνετε από τα εκθέµατα.

11. Σκοπός του Ναυτικού-Λαογραφικού Μουσείου είναι ο καλύτερος συντονισµός των δρα-
στηριοτήτων για τη διατήρηση, διάδοση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του
νησιού της Ιθάκης. Συζητήστε στην οµάδα σας γιατί στη σηµερινή  εποχή είναι σηµα-
ντική η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ιθάκης και κάθε τόπου.
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™ÙÔ µ·ı‡, ÛÙÔ ªÔÚÊˆÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÂ 10.000 ÙfiÌÔ˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ
‚È‚Ï›ˆÓ, ÂÓÒ 195 ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·Ï·È¿ Î·È Û¿ÓÈ·.

12. Περπατήστε στο Βαθύ, στο εσωτερικό του οικισµού. Παρατήρησε µε προσοχή την περιο-
χή και γράψε στο σηµειωµατάριο τις παρατηρήσεις σου. Γράψε επίσης όσα σου αρέ-
σουν και όσα δεν σου αρέσουν. ∆ικαιολόγησε στους συµµαθητές σου την άποψή σου.
Μετά τη συζήτηση, άλλαξε την άποψή σου, αν χρειάζεται.

Πριν τη συζήτηση Μετά τη συζήτηση

Μου αρέσουν ∆εν µου αρέσουν Μου αρέσουν ∆εν µου αρέσουν
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13. Σκέψου πως το Βαθύ µπορεί να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού της 
Ιθάκης. Συζητήστε στην οµάδα σας και γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη
συζήτηση.

14. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σκέφτεται να αναλάβει διαφηµιστική εκστρατεία για την Ιθάκη
προκειµένου να προσελκύσει επισκέπτες. Ένα από τα αξιοθέατα είναι το Βαθύ. ∆ιαµόρ-
φωσε το δικό σου σύντοµο πρωτότυπο κείµενο για το Βαθύ και δώσε το σε εκπρό-
σωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 5

Στο Περαχώρι

1. ∆ιάβασε στο Συµπληρωµατικό Υλικό πληροφορίες για το Περαχώρι. Οργανώστε µια επί-
σκεψη στο Περαχώρι. Σηµείωσε στο χάρτη της Ιθάκης, τη διαδροµή που ακολούθησε το
λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το Περαχώρι. 

2. Απολαύστε το τοπίο, ηχογραφήστε ήχους, βγάλτε φωτογραφίες.  Φτιάξε στο σηµειωµα-
τάριό σου σχεδιάγραµµα του Περαχωρίου και της γύρω περιοχής.
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3. ∆ώστε µια δική σας ερµηνεία του ονόµατος «Περαχώρι» χρησιµοποιώντας τις γνώσεις
σας και τη φαντασία σας! Σηµειώστε τις απαντήσεις που ακούγονται.

4. Επισκεφτείτε τον Αφεντικό Λόγγο. Παρατηρήστε τη βλάστηση. Τραβήξτε  φωτογραφίες
και σκιτσάρετε. Γράψετε:

• είδη χλωρίδας που γνωρίζετε

• είδη πανίδας

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας αρέσουν πολύ 

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας κάνουν άσχηµη
εντύπωση. 

∆ικαιολογήστε τις απόψεις σας στους συµµαθητές σας. Συζητήστε πώς τα αρνητικά που
εντοπίσατε θα µπορούσαν να µην υπάρχουν. Κρατήστε σηµειώσεις. 
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Πληροφορίες για την
Παλαιοχώρα
Η ερειπωµένη µεσαιωνική Παλαιοχώρα
βρίσκεται στο νότιο τµήµα του νησιού,
σε απόσταση 3 χιλιοµέτρων από το
Περαχώρι. Η περιοχή κατοικήθηκε την
µεσαιωνική περίοδο και µέχρι και την
Ενετοκρατία υπήρξε ο σηµαντικότερος
οικισµός του νησιού. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική της
περιοχής που έχει καθαρά αµυντικό
χαρακτήρα. Τα σπίτια έχουν ένα ή δύο
ορόφους χωρίς καθόλου µπαλκόνια.
Σήµερα στην Παλαιοχώρα σώζονται
ερείπια κατοικιών και βυζαντινών
εκκλησιών στο εσωτερικό των οποίων
σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες.

5. Γράψε τα συναισθήµατά που σου προκαλούν οι βυζαντινές εκκλησιές.

6. Επισκεφτείτε τον οικισµό της Παλαιοχώρας. Παρατηρήστε τα ερείπια των σπιτιών. Βγάλ-
τε φωτογραφίες. Φανταστείτε και περιγράψτε στο σηµειωµατάριό σας  µία ηµέρα από
τη ζωή των κατοίκων την εποχή αυτή.
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∆· ÙÔÈÎ¿ Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿ Î¿ıÂ ÙfiÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘
Î·È ÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘. ¢È¿ÊÔÚÂ˜ ›ÙÂ˜, fiˆ˜ ÔÈ Ú·ÛfiÈÙÂ˜, ÔÈ Ì·Î·Ï·fiÈÙÂ˜ (Ì·Î·ÏÈ·ÚfiÈÙÂ˜),
ÔÈ Ï·¯·ÓfiÈÙÂ˜ Î.¿. ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÈÁ·Ó¿‰·, ÔÈ ÁÂÌÈÛÙ¤˜ ÈÂÚÈ¤˜ ÌÂ ÎÈÌ¿ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·, Ù· ÔÏ‡-
ÛÔÚÈ· ‹ ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú¤ÏÈ·, Ë Ô˘Ï¤ÓÙ·, ÙÔ Û·‚Ô‡ÚÔ ‹ Û·‚fiÚÔ, Ù· ÙÛÈÁ·ÚÈÛÌ¤Ó· ¯fiÚÙ· Î·È ÛÎfiÚ‰·, Î·È
Ë ÙÛÂÚ¤· Â›Ó·È ÌÂÚÈÎ¿ ·fi Ù· ÙÔÈÎ¿ Ê·ÁËÙ¿ ÙË˜ πı¿ÎË˜. ∆ÔÈÎ¿ ÁÏ˘Î¿ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚·Ó‹ Ô˘ ÊÙÈ¿-
¯ÓÂÙ·È ÌÂ Ú‡˙È, Ì¤ÏÈ, Ï¿‰È Î·È ·Ì‡Á‰·Ï·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÙÔÈÎfi ÁÏ˘Îfi, Ô ·ÏÂ˘ÚÔ¯·Ï‚¿˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ÌÂ
¯ÔÓÙÚfi ÛÈÙ·Ú¤ÓÈÔ ·ÏÂ‡ÚÈ, Ï¿‰È, ˙¿¯·ÚË, ÈÎÈÌ¤˙È (ÓÙfiÈÔ Ô‡˙Ô) Î·È ·Ì‡Á‰·Ï· Ô˘ ‚Ú¿˙Ô˘Ó fiÏ· Ì·˙›. 

7. Οργανώστε µια έρευνα για να µάθετε πληροφορίες για τα τοπικά φαγητά και γλυκά της
Ιθάκης. 

• Ρωτήστε τις γυναίκες του Αγροτικού Συνεταιρισµού, στο Περαχώρι.

• Γράψτε στο σηµειωµατάριο σας συνταγές τοπικών φαγητών και γλυκών. 

• Γευτείτε τα τοπικά φαγητά και γλυκά.

8. Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας δράσεις που θα µπορούσαν να γίνουν από τους
τοπικούς φορείς και τους κατοίκους προκειµένου το Περαχώρι και η ευρύτερη περιοχή
να συµβάλλουν  στην αειφόρο ανάπτυξη της Ιθάκης. ∆ιαµόρφωσε ένα µικρό κείµενο µε
τις απόψεις που ακούστηκαν.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 6

Στην Ανωγή 

1. ∆ιάβασε στο συµπληρωµατικό υλικό πληροφορίες για την Ανωγή. Οργανώστε µια επί-
σκεψη στην Ανωγή. Σηµείωσε στο χάρτη της Ιθάκης, τη διαδροµή που ακολούθησε το
λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι την Ανωγή. 

2. Σκεφτείτε από  πού µπορεί να προήλθε το όνοµα «Ανωγή». Χρησιµοποιήστε τις γνώσεις
σας και τη φαντασία σας και σηµειώστε τις απαντήσεις που ακούγονται.

3. Παρατηρήστε µε την οµάδα σας τα σπίτια και τα δροµάκια του χωριού και εντοπίστε
τρία χαρακτηριστικά στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σχεδίασέ τα και ζωγράφισέ
τα στο σηµειωµατάριό σου µε ανάλογα χρώµατα. Μη ξεχάσετε να συµβουλευτείτε το
κείµενο «Η αρχιτεκτονική της Ιθάκης» που βρίσκεται στο Συµπληρωµατικό Υλικό!
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Πληροφορίες για την εκκλησία της Ανωγής
Η εκκλησία της Ανωγής είναι αφιερωµένη στην Κοίµηση της Θεοτόκου και χτίστηκε τον
12ο αιώνα. Είναι µια από τις σηµαντικότερες εκκλησίες των Βαλκανίων και έχει χαρακτηρι-
στεί διατηρητέο ιστορικό µνηµείο. Είναι βασιλικού ρυθµού και το εσωτερικό καλύπτεται από
βυζαντινές τοιχογραφίες. ∆ίπλα στην εκκλησία, υψώνεται επιβλητικό το βενετσιάνικης τεχνο-
τροπίας καµπαναριό που χτίστηκε το 1682.

4. Παρατήρησε τα πολλαπλά στρώµατα αγιογραφιών που βρίσκονται στους εσωτερικούς τοί-
χους της εκκλησίας της Ανωγής. Συζητήστε στην οµάδα σας τι µαρτυρούν. Γράψε την
άποψή σου στο σηµειωµατάριο.

5. Παρατήρησε το καµπαναριό που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία. Γράψε τα συναισθήµατα
που σου προκαλεί.
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Πληροφορίες για τους µονόλιθους της Ανωγής
Λίγο έξω από το χωριό βρίσκονται σκορπισµένοι τεράστιοι µονόλιθοι, τύπου µενχίρ ή µενίρ
που παρουσιάζουν τις ιδιοτροπίες της φύσης και φαίνονται σαν κάποιο αόρατο χέρι να
τους τοποθέτησε στη θέση τους: Ο µεγαλύτερος πέτρινος όγκος είναι ο Αράκλης (από το
µυθικό ήρωα Ηρακλή) που έχει ύψος 9 µέτρα και επικάθεται σε πλατύτερο βράχο που απο-
τελεί το βάθρο του. Άλλος αξιοπρόσεκτος ογκόλιθος είναι αυτός που ονοµάζεται Καβελ-
λάρης (επειδή µοιάζει µε ιππέα).   Επίσης η Κόµπρα, τα ∆ελφίνια, η Τουλίπα, η Χούφτα του
Οδυσσέα, ο Σεήχης, ο Ιππόκαµπος, τα Χελωνάκια, η Σβούρα, τα Μανιτάρια κ.ά. 

6. Παρατήρησε τα «µενίρ» της Ανωγής. Φωτογράφισε, σκιτσάρισε ή ζωγράφισε ότι σου
αρέσει. ∆ώσε δικά σου ονόµατα στα «µενίρ» της Ανωγής.
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7. Συζητήστε στην οµάδα σας πώς  δηµιουργήθηκαν οι ογκόλιθοι της Ανωγής.  Είναι πραγ-
µατικά µενχίρ; Γράψε στο σηµειωµατάριό σου την άποψη που διαµόρφωσες.

∆Ô ÌÂÓ›Ú (ÌÂÓ¯›Ú) Â›Ó·È ÌÂÁ·ÏÈıÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
ÌÈ· fiÚıÈ· ÛÙËÌ¤ÓË ¤ÙÚ· (men= Ï›ıÔ˜, hir=Ì·ÎÚ‡˜). ∆· ÌÂÓ¯›Ú Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÔ‡˜ ‹
Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎÔ‡˜. ªÂÚÈÎ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó·, ÂÓÒ ¿ÏÏ·
Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙËÌ¤Ó· ÛÂ ÛÂÈÚ¤˜ ‹ ÛÂ Î‡ÎÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
ÎÚÔÌÏ¤¯, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Î˘ÎÏÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË (·fi ÙÈ˜
·Ï·È¤˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜: crom=ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi˜, liech=Ï›ıÔ˜). ∆Ô
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ™ÙfiÔ˘Ó¯ÂÓÙ˙
ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·. 

¶ÔÏÏ¿ ÌÂÓ¯›Ú ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› ÛÙÔ ∫·ÚÓ¿Î, ¯ˆÚÈfi ÙË˜ °·ÏÏ›·˜,
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ µÚÂÙ¿ÓË˜. √È ÂÚ›ÊËÌÂ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ·fi ÌÂÓ-
¯›Ú ÛÙÔ ∫·ÚÓ¿Î ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 3000 ÂÚ›Ô˘ ÌÂÓ¯›Ú.
™¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ÛÂÈÚ¤˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 
3 ˆ˜ 4 Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿-
ÛÙÈÔ ÈÂÚfi Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ ›Ûˆ˜ ÌÂ ÙÈ˜ Ï·ÙÚÂ›Â˜ ÙÔ˘
‹ÏÈÔ˘ Î·È ÙË˜ ÛÂÏ‹ÓË˜. ∆· ÌÓËÌÂ›· ·˘Ù¿ ˘ÈÔıÂÙ‹-
ıËÎ·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ÁÈ· Ï·ÙÚÂ˘ÙÈÎÔ‡˜
ÛÎÔÔ‡˜ ·ÊÔ‡ ÛÂ ÌÂÚÈÎ¿ ¯·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ÚˆÌ·˚Î¤˜
ıÂfiÙËÙÂ˜. 

∏ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÓËÌÂ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜. ™Â
ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ fiÌˆ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¡ÂÔÏÈ-
ıÈÎ‹ ÂÔ¯‹. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ã·ÏÎÔ‡ Ï‹ı˘Ó·Ó ‹
Î·È ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜.
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8. Εντοπίστε και φωτογραφίστε αλώνια. Συζητήστε µεταξύ σας και περιγράψτε την περιο-
χή, την εποχή που τα αλώνια ήταν σε λειτουργία. Γράψε πως το σιτάρι γινόταν ψωµί
τότε. Σύγκρινε µε τη σηµερινή εποχή.

∆Ô ·ÏÒÓÈ Â›Ó·È Â›Â‰Ô˜ Î˘ÎÏÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÏÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ Î·ÚÒÓ ÙˆÓ
‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ. ∂›ÛË˜ ÛÙÔ ·ÏÒÓÈ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ÛÙ·Ê›‰· Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·ÚÔ› ÁÈ· ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË. ∆· ·ÏÒÓÈ·
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ¿ÎÚÂ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ÛÂ ˘„ÒÌ·Ù·, fiÔ˘ Ê˘ÛÔ‡Ó ¿ÓÂÌÔÈ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ. ∂›Ó·È Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· ÌÂ ‰˘Ô ÙÚfiÔ˘˜: ·) ÛÙÚˆÌ¤Ó· ÌÂ ¤ÙÚÂ˜ (ÂÙÚ¿ÏˆÓ·), ‚) ÌÂ ÙÔ ÂÚ›ÊÚ·ÁÌ· ÌfiÓÔ ¤ÙÚÈ-
ÓÔ Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ˆÌ·Ù¤ÓÈÔ (¯ˆÌ·Ù¿ÏˆÓ·). ∆· ¯ˆÌ·Ù¿ÏˆÓ· Ù· ¿ÏÂÈÊ·Ó ÌÂ ËÏfi ‹ ÎÔÚÈ¿ ·ÁÂ-
Ï¿‰ˆÓ  ÚÈÓ ·ÏˆÓ›ÛÔ˘Ó. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi fiÙ·Ó ÍÂÚ·ıÂ› Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ ÛÙÚÒÌ· Û·Ó ÙÛÈÌ¤ÓÙÔ
Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÏÂÚÒÓÂÙ·È Ô‡ÙÂ ¯¿ÓÂÙ·È Ô Î·Úfi˜. ∏ ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÏˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂˆÚÁÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Î·Ù·ÛÙÚ·-
ÊÂ› Ô Î·Úfi˜ ·fi ‚ÚÔ¯‹ Î.Ï., ÁÈ' ·˘Ùfi Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÁÓˆÌÈÎfi «ÛÙÔ Î·ÎÔÚ›˙ÈÎÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔÓ ∞ÏˆÓ¿ÚË
‚Ú¤¯ÂÈ». ∞ÎfiÌË Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÏˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ (Î·È ·ÏÏÔ‡
ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘) ÛÂ ∞ÏˆÓ¿ÚË ‹ ∞ÏˆÓÈ¿ÙË ‹ ∞ÏˆÓÈÛÙ‹ ‹ ∞ÏˆÓÂ˘Ù‹. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏˆÓÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜
ÏfiÁÔ˘˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÈÂÚfi˜. 

Τι σηµαίνει «τον δέχτηκε σαν τη βροχή στ΄ αλώνι»;

9. Να αναπαραστήσετε τη σκηνή του αλωνίσµατος στο αλώνι. Χρειάζονται τρεις µαθητές.
Ο πρώτος µαθητής κάνει τον αλωνιστή, δηλαδή αυτόν που αλωνίζει και ο δεύτερος το
άλογο. Ο τρίτος µαθητής στέκεται ακίνητος στο κέντρο του αλωνιού και κρατάει ένα
σχοινί. Την άλλη άκρη του σκοινιού την κρατάει το «άλογο».
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10. Να παίξετε ένα παιχνίδι ρόλων βασισµένο σε ακόλουθο σενάριο: «Μία οικογένεια, ο
πατέρας, η µητέρα και τρία παιδιά, ηλικίας 10-15 ετών συζητούν γύρω από το βραδινό
τραπέζι κάπου στη δεκαετία του 1960. Το σιτάρι είναι στο αλώνι και αύριο αλωνίζουν.
Ο πατέρας δεν έχει διάθεση για φαγητό, ο νους του είναι στον καιρό, φοβάται ότι
θα βρέξει... Αν χαθεί η σοδειά τους, πάνε οι κόποι τους και πώς θα εξασφαλίσουν το
ψωµί τους; Να, ακούστηκε το πρώτο αστραπόβροντο. Ο πατέρας προτείνει να ξεκινή-
σουν αµέσως όλοι µαζί  για το αλώνι, να σκεπάσουν το σιτάρι µε τα µεγάλα πανιά.
Το αλώνι είναι 4 χιλιόµετρα µακριά και τα παιδιά φοβούνται το σκοτάδι. Ο πατέρας
φαίνεται αποφασισµένος. «Θα πάµε όλοι µαζί χρειάζονται χέρια....». 

11. Συζητήστε στην οµάδα σας µε ποιους τρόπους η περιοχή της Ανωγής θα µπορούσε να
συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της Ιθάκης. 

Μη ξεχάσετε...

Μία ενδιαφέρουσα πεζοπορική διαδροµή που µπορείτε να κάνετε είναι από την Ανωγή στο
Μοναστήρι των Καθαρών.  Ακολουθείστε τον κύριο ασφαλτοστρωµένο δρόµο προς το τέλος
της Ανωγής µε νότια κατεύθυνση. Πριν από το τελευταίο σπίτι, το οποίο βρίσκεται αριστε-
ρά, υπάρχει µία µεγάλη άσπρη δεξαµενή δεξιά. Το µονοπάτι, µέρος του δρόµου που συνέ-
δεε το νότιο µε το βόρειο τµήµα του νησιού, ξεκινά προς τα δεξιά όπως κοιτάζουµε τη
δεξαµενή.

Ακολουθείστε τα κόκκινα και άσπρα σηµάδια που είναι στους βράχους σε όλη τη διαδρο-
µή, περίπου 3 χλµ. Θα παρατηρήσετε τη βλάστηση, θα δείτε πουλιά και θα θαυµάσετε την
υπέροχη θέα του νησιού και της ξηράς προς τα Ανατολικά.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 7

Στο Μοναστήρι των Καθαρών

Πληροφορίες
Το Μοναστήρι της Παναγίας των Καθαρών βρίσκεται στη νοτιοανατολική κορυφή του Οµη-
ρικού βουνού Νήριτο, σε υψόµετρο 556 µ. και σε απόσταση 3 χλµ. από την Ανωγή. Ιδρύ-
θηκε το 1696 και είναι το κυριότερο µοναστήρι της Ιθάκης, προσκύνηµα, και σηµείο ανα-
φοράς για τους απανταχού της γης Ιθακήσιους. Η εκκλησία είναι αφιερωµένη στην Πανα-
γία την Καθαριώτισσα. Η εικόνα της Παναγίας αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά και παρι-
στά τη γέννηση της Θεοτόκου. Λίγο πιο πέρα από το Μοναστήρι, υψώνεται το καµπαναριό
όπου στο ισόγειο είναι το παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με τους σει-
σµούς του 1953 το καµπαναριό γκρεµίστηκε και ξαναχτίστηκε αργότερα. Η θέα που αντι-
κρίζει κανείς από τη θέση που βρίσκεται το καµπαναριό, είναι µοναδική. Φαίνεται το νότιο
τµήµα της Ιθάκης, µέρος του ανατολικού τµήµατος της Κεφαλονιάς, οι Εχινάδες νήσοι, τα
δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας, και µακριά στο βάθος, όταν έχει καλή ορατότητα οι
ακτές της Πελοποννήσου και η Ζάκυνθος. Η Παναγία η Καθαριώτισσα είναι προστάτης και
πολιούχος του νησιού  και γιορτάζεται µεγαλόπρεπα στις 8 Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο. Σήµε-
ρα στο Μοναστήρι µένει ένας ντόπιος µοναχός που αγωνίζεται να το συντηρήσει γιατί το
Μοναστήρι έπαθε µεγάλες ζηµιές µε τους σεισµούς του 1953. 
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1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο Μοναστήρι των Καθαρών. Σηµείωσε στο χάρτη της Ιθά-
κης, τη διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το
Μοναστήρι. 

2. Η θέα από το Μοναστήρι από το επιβλητικό καµπαναριό του Μοναστηριού είναι ανεπα-
νάληπτη! Τράβηξε όσες περισσότερες φωτογραφίες µπορείς! 

3. Περπατήστε στην περιοχή του Μοναστηριού των Καθαρών και επισκεφτείτε το Μοναστήρι. 

• Παρατήρησε τον προαύλιο χώρο, τα οικοδοµήµατα και τη γύρω περιοχή.  

• Γράψε όσα σου αρέσουν και όσα δεν σου αρέσουν. 

• ∆ικαιολόγησε στους συµµαθητές σου, την άποψή σου. 

• Συζητήστε και τροποποίησε την άποψή σου αν χρειάζεται.  
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¢‡Ô Î‡ÚÈÂ˜ ÂÎ‰Ô¯¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙË˜
¶·Ó·Á›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ «¶·Ó·Á›· Ë ∫·ı·ÚÈÒÙÈÛÛ·». ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË Ë ÔÓÔÌ·Û›·
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï¤ÍË «Î¿ı·Ú·» Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÍÂÚfiÎÏ·‰· Î·È ÙÔ˘˜
ÌÈÎÚÔ‡˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ Ô˘ Îfi‚ÔÓÙ·È Î·È Î·›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Î·ı·Ú›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙfiÔ˜. ∏ ÈÂÚ‹ ı·˘Ì·ÙÔ˘Ú-
Á‹ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ì¤Û· ÛÙ· Î·ÈÁfiÌÂÓ· «Î¿ı·Ú·» Î·È ÁÈã ·˘Ùfi ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó «∫·ı·-
ÚÈÒÙÈÛÛ·». ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙË˜ Î·ıÔÏÈÎ‹˜ ·›ÚÂÛË˜
ÙˆÓ ∫·ı·ÚÒÓ. √È ∫·ı·ÚÔ› ‹Ù·Ó Ì›· ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ·Ú·Ê˘¿‰· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ.

ª›· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÂÚ› ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ƒ›Ù· ∆ÛÈÓÙ‹ÏË- µÏËÛÌ¿ fiÔ˘ Ï¤ÂÈ
fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈÛÌ¤ÓË Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∫·ı·ÚÒÓ, ˘‹Ú¯Â ÚÈÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi˜
Ó·fi˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÙË˜ £Â¿ ∞ıËÓ¿˜. ªÈ· ·fi ÙÈ˜ ÔÏÏ¤˜ ÚÔÛˆÓ˘Ì›Â˜ ÙË˜ £Â¿˜ ‹Ù·Ó Î·È «∫·ı·Ú¿».

Απόσπασµα από ένα βιβλίο...

«Η σωζόµενη µέχρι σήµερα παράδοση λέει ότι βοσκοί Ηπειρώτες καταδιωκόµενοι από
τους Τουρκαλβανούς άφησαν τον τόπο τους και κατέφυγαν στην Ιθάκη όπου εγκαταστά-
θηκαν στο όρος Νήριτον στη θέση 'Μαζός' 400µ. περίπου, απέναντι από το σηµερινό
µοναστήρι. Μέσα στα λίγα υπάρχοντά τους, ανακάλυψαν ότι έλειπε η θαυµατουργή εικό-
να που απεικόνιζε το Γεννέσιο της Θεοτόκου. Κάποια νύχτα, βλέπουν εκεί που βρίσκεται
σήµερα ο ναός του Μοναστηριού, ένα εκτυφλωτικό φως. Παρ' όλες τις έρευνες στο
σηµείο εκείνο δεν βρήκαν τίποτε. Το ίδιο φαινόµενο επαναλαµβανόταν για αρκετές νύχτες,
οπότε σκέφτηκαν να κόψουν και να κάψουν τους θάµνους και τα ξερόκλαδα για να καθα-
ρίσει ο τόπος ώστε να δουν τι συµβαίνει. Όταν έσβησε η φωτιά διέκριναν µία εικόνα
χωρίς να είναι καµένη. Έτσι αναγνώρισαν όλοι την εικόνα του Γεννεσίου της Θεοτόκου,
που είχαν στην Ήπειρο. Στο σηµείο εκείνο έκτισαν µια µικρή εκκλησία για να βάλουν
µέσα την θαυµατουργή εικόνα» 
Πηγή: Πατέρας Θεοδόσιος ∆ενδρινός (χ.χ.). Το Μοναστήρι της Παναγίας των Καθαρών Ιθάκης, (β΄ έκδοση). Ιθάκη: Ιδίου 

Πριν τη συζήτηση Μετά τη συζήτηση

Μου αρέσουν ∆εν µου αρέσουν Μου αρέσουν ∆εν µου αρέσουν
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4. Επισκεφτείτε την εκκλησία και το καµπαναριό. Παρατηρήστε την εικόνα της Παναγίας και
το υπέροχο τέµπλο. Ρωτήστε το µοναχό του Μοναστηριού και µάθετε την ιστορία του
Μοναστηριού  Κρατήστε σηµειώσεις.

5. Συζητήστε στην οµάδα σας µε ποιους τρόπους το Μοναστήρι των Καθαρών θα µπο-
ρούσε να συµβάλλει στην  αειφόρο ανάπτυξη της Ιθάκης. Γράψε την άποψη που δια-
µόρφωσες µετά τη συζήτηση.

6. Μία ενδιαφέρουσα πεζοπορική διαδροµή που µπορείτε να κάνετε είναι από την Ανωγή
στο Μοναστήρι των Καθαρών. Η απόσταση είναι περίπου 3 χλµ. Θα παρατηρήσετε τη
βλάστηση, θα δείτε πουλιά και θα θαυµάσετε την υπέροχη θέα.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 8

Στο Σταυρό

1. ∆ιάβασε στο συµπληρωµατικό υλικό πληροφορίες για το Σταυρό. Οργανώστε µια επί-
σκεψη στο Σταυρό. Σηµείωσε στο χάρτη της Ιθάκης, τη διαδροµή που ακολούθησε το
λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το χωριό. 

2. Απολαύστε το τοπίο, ηχογραφήστε ήχους, βγάλτε φωτογραφίες.  Φτιάξε στο σηµειωµα-
τάριό σου µια εικόνα της περιοχής που σου αρέσει. 

3. ∆ώστε µια δική σας ερµηνεία του ονόµατος «Σταυρός» χρησιµοποιώντας τις γνώσεις
σας και τη φαντασία σας! Σηµειώστε τις απαντήσεις που ακούγονται.
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4. Στην πλατεία του χωριού υπάρχει προτοµή του Οδυσσέα. Τι σηµαίνει η έκφραση «ΕΥΧΗΝ
Ο∆ΥΣΣΕΙ» που είναι γραµµένη στη βάση της προτοµής; 

Πληροφορίες για το Αρχαιολογικό Μουσείο Σταυρού Ιθάκης
Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Σταυρού, βρίσκεται κοντά στη θέση Πηλικάτα. Στεγάζει σηµα-
ντικά ευρήµατα που φανερώνουν πτυχές της ιστορίας του νησιού κυρίως από τη βόρεια
Ιθάκη που χρονολογούνται από τη πρωτοελλαδική ως και τη ρωµαϊκή περίοδο. Τα περισ-
σότερα ευρήµατα προέρχονται από τις ανασκαφές που έγιναν στο Σπήλαιο της Πόλης 
(ή Σπήλαιο του Λοΐζου) και στα Πηλικάτα από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Από τα σηµαντικότερα εκθέµατα του Μουσείου είναι:

• Τµήµατα από µεγάλους χάλκινους τρίποδες, 9ος - 8ος αιώνας π.Χ. 

• Πήλινο πινάκιο, κορινθιακής περιόδου µε παράσταση πετεινού, 7ος αιώνας π.Χ. 

• Πήλινο τµήµα γυναικείας µάσκας του 1ου ή 2ου αιώνα µ.Χ. που φέρει εγχάρακτη την
επιγραφή ΕΥΧΗΝ Ο∆ΥΣΣΕΙ. 

• Ανάγλυφο, ελληνιστικής περιόδου µε παράσταση Νυµφών που χορεύουν.

• Αγαλµατίδιο που αναπαριστά τον Οδυσσέα δεµένο στο κατάρτι του πλοίου για να αντι-
σταθεί στο σαγηνευτικό τραγούδι των Σειρήνων. 
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∆Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙË˜ ¶fiÏË˜
∂›ÓÂÈÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÂ ·fiÛÙ·ÛË 2 ¯ÏÌ. Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÏÈÌ¿ÓÈ «¶fiÏË» Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ·ÁÎ˘ÚÔ‚fi-
ÏÈÔ ÁÈ· ÙÈ˜ „·Úfi‚·ÚÎÂ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÔÓÙÈÛÌ¤ÓË fiÏË ·fi ÙÔ 967
Ì.Ã. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÕÓÓ· ∫ÔÌÓËÓ‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜
«∞ÏÂÍÈ¿˜», Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¯ÙÈÛÌ¤ÓË ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ƒÔ˘Û¿ÓÔ.

∆Ô ™‹Ï·ÈÔ ÙË˜ ¶fiÏË˜ (‹ ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ §Ô˝˙Ô˘)
™Ù· ‚fiÚÂÈ· ‚Ú¿¯È· ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ™ËÏÈ¿ ÙË˜ ¶fiÏË˜ (‹ Ë ™ËÏÈ¿ ÙÔ˘
§Ô˝˙Ô˘) Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ Ï·ÙÚÂ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔÂÏÏ·‰ÈÎfi ÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 1Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ·. ∏ ™ËÏÈ¿ Â›¯Â Û˘ÏËıÂ› ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·,
fiÌˆ˜ ·fi ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ·Ú¯·›Ô˜ Ó·fi˜, ·ÁÁÂ›·, ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·
Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÈ˜ ¡‡ÌÊÂ˜, ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ıÂfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡. ∂›ÛË˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ‹ÏÈÓÔ ÙÌ‹Ì· Á˘Ó·È-
ÎÂ›·˜ Ì¿ÛÎ·˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ «∂ÀÃ∏¡ √¢À™™∂π», ·Á·ÏÌ·Ù›‰ÈÔ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ √‰˘Û-
Û¤· ‰ÂÌ¤ÓÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ ÙÚ›Ô‰Â˜ ·ÌÊÔÚÂ›˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ŸÌË-
ÚÔ˜ ˆ˜ ‰ÒÚ· ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ.

∆· ¶ËÏÈÎ¿Ù·
∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÏfiÊÔ˜ ¶ËÏÈÎ¿Ù· (‹ ÏfiÊÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹) fiÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ì›· ¿Ô„Ë
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. ∏ ÂÎ‰Ô¯‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÌËÚÈÎ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÙÔÔıÂ-
Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡, Ô˘ Â›¯Â ı¤· ÚÔ˜ ÙÚÂÈ˜ ı¿Ï·ÛÛÂ˜ (‰˘ÙÈÎ¿: Î·Ó¿ÏÈ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜-πı¿ÎË˜, ‚fiÚÂÈ·:
∞Ê¿ÏÂ˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿: ºÚ›ÎÂ˜.) Î·È ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈ˙fiÙ·Ó  ·fi ÙÚ›· ‚Ô˘Ó¿ (¡‹ÚÈÙÔ, ‚Ô˘Ófi ∂ÍˆÁ‹˜ Î·È ª¿Ú-
Ì·Î·˜). ™Ù· ¶ËÏÈÎ¿Ù· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÌÂ ·ÍÈfiÏÔÁ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ª˘ÎËÓ·˚Î‹˜ Î·È
∫ÔÚÈÓıÈ·Î‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙË  ›‰È· ÙÔÔıÂÛ›· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ Ô˘
¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ Ù· ÏÂ›„·Ó· ÂÓfi˜ ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ Ì˘ÎËÓ·˚Î‹˜ Î·È
ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù· ÔÔ›· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡.

5. Μελετήστε τις πληροφορίες για το σπήλαιο του Λοΐζου, τα Πηλικάτα και το λιµανάκι της Πόλης
και οργανώστε µια επίσκεψη στο Μουσείο του Σταυρού. Παρατηρήστε µε προσοχή τα εκθέµατα
και εµπλουτίστε τις γνώσεις σας ρωτώντας  τον υπεύθυνο του Μουσείου. Κρατήστε σηµειώσεις.
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6. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τις Οδυσσειακές τοποθεσίες που υπάρχουν  στην περιο-
χή του Σταυρού.

7. Επισκεφτείτε την κατοικία Τζουγανάτου. Η κατοικία αυτή χτίστηκε στα µέσα της Ενετικής
περιόδου και έχει µεγάλη αρχιτεκτονική αξία. 

• Παρατηρήστε το σχήµα του οικοδοµήµατος, τα πορτοπαράθυρα, το χρώµα κ.ά. 
αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

• Φωτογραφήστε και σκιτσάρετε. 

• Ρωτήστε τους κατοίκους και συγκεντρώστε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν γι' αυτό
το οικοδόµηµα.
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8. Παρατηρήστε µε την οµάδα σας την περιοχή. Τραβήξτε  φωτογραφίες και σκιτσάρετε.
Γράψετε:

• είδη χλωρίδας που γνωρίζετε

• είδη πανίδας

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας αρέσουν πολύ 

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας κάνουν άσχηµη
εντύπωση. 

∆ικαιολογήστε τις απόψεις σας στους συµµαθητές σας. Συζητήστε πώς τα αρνητικά που
εντοπίσατε θα µπορούσαν να µην υπάρχουν. Κρατήστε σηµειώσεις. 

9. Συζητήστε στην οµάδα σας µε ποιους τρόπους ο Σταυρός και η ευρύτερη περιοχή θα
µπορούσαν να συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της Ιθάκης. Γράψε την άποψη που
διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 9

Στην Εξωγή

1. ∆ιάβασε στο συµπληρωµατικό υλικό πληροφορίες για την Εξωγή. Οργανώστε µια επί-
σκεψη στην Εξωγή. Σηµείωσε στο χάρτη της Ιθάκης, τη διαδροµή που ακολούθησε το
λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το χωριό.

2. ∆ώστε µια δική σας ερµηνεία του ονόµατος «Εξωγή» χρησιµοποιώντας τις γνώσεις σας
και τη φαντασία σας! Σηµειώστε τις απαντήσεις που ακούγονται.
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3. Απολαύστε το τοπίο, ηχογραφήστε ήχους, βγάλτε φωτογραφίες. Φτιάξε στο σηµειωµα-
τάριό σου µια εικόνα της περιοχής που σου αρέσει. 

4. Η Εξωγή παλαιότερα είχε πολλούς
περισσότερους κατοίκους. Ωστόσο,
στην τελευταία απογραφή πληθυσµού
που έγινε το 2001, είχε µόνο 42
κατοίκους.  Για ποιους λόγους νοµί-
ζετε ότι έφυγαν οι κάτοικοι; Που
νοµίζετε ότι πήγαν;  Θα µπορούσε
να επιστρέψουν; 

9340-9004-YÏÈÎÔ ª·ıËÙË.qxd  04-12-08  11:24  ™ÂÏ›‰·55



56

Πληροφορίες για τους ανεµόµυλους της Εξωγής
Χτίζονταν σε σηµεία όπου φυσούσαν ισχυροί άνεµοι. Εκτός
από το άλεσµα του σιταριού και άλλων δηµητριακών οι
µύλοι αποτελούσαν ένα είδος κοινωνικού κέντρου όπου
συζητιούνταν όλα τα νέα του χωριού. Ως κατασκευές
και µηχανισµοί ήταν πολύπλοκοι, φτιαγµένοι µε
µεράκι από πέτρα, ξύλο και σίδερο. Η οροφή τους
είχε τη δυνατότητα να περιστρέφεται ανάλογα µε
τη διεύθυνση του ανέµου. ∆υστυχώς σήµερα οι
µηχανισµοί των µύλων έχουν αφαιρεθεί ή κατα-
στράφηκαν.

Σήµερα οι ερειπωµένοι ανεµόµυλοι της Εξωγής
και γενικότερα της Ελλάδας ασκούν
πάνω µας τη γοητεία του παλιού. Απο-
µακρυσµένοι συνήθως από τις κατοικη-
µένες περιοχές, πάνω στους λόφους,
περιβάλλονται από µια αίσθηση ροµαντι-
κή και µυστηριακή που περικλείει µέσα
της µαρτυρίες ανθρώπινων ιστοριών,
πολέµων και πειρατικών επιδροµών. 

Κατά το Β΄παγκόσµιο πόλεµο και οι δύο
µύλοι της Εξωγής ήταν παρατηρητήρια του
ελληνικού στρατού. Από τους µύλους φαί-
νονται η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, το Μεγα-
νήσι, ο Κάλαµος, ο Καστός, η Άτοκος και
πιο πίσω η Στερεά Ελλάδα.

5. Επισκεφτείτε τους µύλους της Εξωγής. Παρατηρήστε, σκιτσάρετε, ζωγραφίστε, φωτογραφίστε.

6. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην ολοµέλεια τι θα µπορούσε να γίνει ώστε να δια-
τηρηθούν οι ανεµόµυλοι της Εξωγής. Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες 
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7. Παρατήρησε µε τα κιάλια σου την ορνιθοπανίδα. 
•Συµπλήρωσε τον πίνακα.

•Σχεδίασε στο σηµειωµατάριό σου όσα πουλιά σε εντυπωσιάζουν.

8. Να οργανώσετε ένα παιχνίδι ρόλων για την προστασία των πουλιών. Πιθανοί ρόλοι:
κυνηγοί, ψαράδες, οικολόγοι και µέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης, γεωργοί, οικολογι-
κοί τουρίστες, Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες  για την προ-
στασία των πουλιών από αυτό το παιχνίδι ρόλων. 

Είδος Χαρακτηριστικά Τρόπος Τρόπος Περιβάλλον
Πουλίου σώµατος που τρέφεται που κινέιται που ζεί
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9. Παρατηρήστε µε την οµάδα σας την περιοχή. Τραβήξτε φωτογραφίες και σκιτσάρετε. 
Γράψετε:

• είδη χλωρίδας που γνωρίζετε

• είδη πανίδας

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας αρέσουν πολύ 

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας κάνουν άσχηµη
εντύπωση. 

∆ικαιολογήστε τις απόψεις σας στους συµµαθητές σας. Συζητήστε πώς τα αρνητικά που
εντοπίσατε θα µπορούσαν να µην υπάρχουν. Κρατήστε σηµειώσεις. 

10. Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας δράσεις που θα µπορούσαν να γίνουν από τους
τοπικούς φορείς και τους κατοίκους προκειµένου η περιοχή της Εξωγής να συµβάλλει
στην αειφόρο ανάπτυξη της Ιθάκης. Προτείνετε ένα σχέδιο αξιοποίησης αυτού τόπου.
Γνωστοποιήστε το σχέδιό σας στους τοπικούς φορείς.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 10

Στην περιοχή του Πλατρηθειά

1. ∆ιάβασε στο συµπληρωµατικό υλικό πληροφορίες για τον Πλατρηθειά, την Κολλιερή και
τις Φρίκες. 

2. Οργανώστε µια επίσκεψη στην περιοχή του Πλατρηθειά. Θα πρέπει να επισκεφτείτε τα
χωριά Πλατρηθειάς, Κολλιερή, Άγιοι Σαράντα, Λαχός και Φρίκες. Σηµείωσε στο χάρτη
της Ιθάκης, τη διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες
µέχρι τα τρία χωριά.  

3. Απολαύστε το τοπίο, ηχογραφήστε ήχους, βγάλτε φωτογραφίες. Ζωγράφισε στο σηµει-
ωµατάριό σου µια εικόνα της περιοχής που σου αρέσει. 

4. ∆ώστε µια δική σας ερµηνεία των τοπωνυµίων «Πλατρηθειάς» και «Φρίκες»  χρησιµο-
ποιώντας τις γνώσεις σας και τη φαντασία σας! Σηµειώστε τις απαντήσεις που ακού-
γονται.
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5. Παρατηρήστε µε την οµάδα σας τα σπίτια και τα δροµάκια στον Πλατρηθειά και εντο-
πίστε τρία χαρακτηριστικά στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σχεδίασέ τα και ζωγρά-
φισέ τα στο σηµειωµατάριό σου µε ανάλογα χρώµατα. Μη ξεχάσετε να συµβουλευτείτε
το κείµενο «Η αρχιτεκτονική της Ιθάκης» που βρίσκεται στο Συµπληρωµατικό Υλικό!

™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Ï·ÙÚËıÂÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ªÂÏ¿Ó˘‰ÚÔ˜ ËÁ‹, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ŸÌËÚÔ˜. ¶‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿
ÙË˜ ·fi ÙÔ ÌÂÏ·Ófi ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙË˜. §›Á· Ì¤ÙÚ· ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙË ªÂÏ¿Ó˘‰ÚÔ ËÁ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ‹ ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ √Ì‹ÚÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙË˜
√‰‡ÛÛÂÈ·˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó  ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ πı¿ÎË˜, √‰˘ÛÛ¤·. ™‹ÌÂÚ· ÂÎÂ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›
·Ó·ÛÎ·Ê¤˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÌÂ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.
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6. Οργανώστε πεζοπορικές διαδροµές στη Μελάνυδρο πηγή και επισκεφτείτε την αρχαιο-
λογική περιοχή του Αγίου Αθανασίου. 

7. Παρατήρησε µε τα κιάλια σου την ορνιθοπανίδα. Σχεδίασε τα πουλιά που βλέπεις.
Συµπλήρωσε τον πίνακα. 

8. Παρατηρήστε µε την οµάδα σας την περιοχή. Τραβήξτε φωτογραφίες και σκιτσάρετε. 
Γράψετε:

• είδη χλωρίδας που γνωρίζετε

• είδη πανίδας

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας αρέσουν πολύ 

• 1-3 ανθρώπινες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και σας κάνουν άσχηµη
εντύπωση.

∆ικαιολογήστε τις απόψεις σας στους συµµαθητές σας. Συζητήστε πώς τα αρνητικά που
εντοπίσατε θα µπορούσαν να µην υπάρχουν. Κρατήστε σηµειώσεις. 

Είδος Χαρακτηριστικά Τρόπος Τρόπος Περιβάλλον
Πουλίου σώµατος που τρέφεται που κινέιται που ζεί
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9. Ποιες νοµίζεις ότι είναι οι ασχολίες των κατοίκων στον Πλατρηθειά και ποιες στις Φρί-
κες; Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και δικαιολόγησε την άποψή σου.

10. Στις Φρίκες, ρωτήστε τους ψαράδες µε τι τρόπους και υλικά ψαρεύουν, τι ψάρια πιά-
νουν και τι γνώµη έχουν για τη ρύπανση της θάλασσας, τη µείωση των αλιευµάτων και
τα απειλούµενα θαλάσσια είδη. Θα τους βρείτε πολύ εύκολα, στο λιµάνι µέσα στις
ψαρόβαρκές τους! Κρατήστε σηµειώσεις. 
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11. Περίγραψε µια µέρα από τη ζωή ενός παιδιού της ηλικίας σου που κατοικεί µόνιµα
στην περιοχή του Πλατρηθειά.

12. Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας δράσεις που θα µπορούσαν να γίνουν από τους
τοπικούς φορείς και τους κατοίκους προκειµένου η περιοχή του Πλατρηθειά να συµ-
βάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της Ιθάκης. Προτείνετε ένα σχέδιο αξιοποίησης αυτής
της περιοχής. Γνωστοποιήστε το σχέδιό σας στους τοπικούς φορείς.

13. Από τον Πλατρηθειά µπο-
ρείτε να πάτε στην Εξωγή
µε τα πόδια! Με την πλάτη
σας στο γεφύρι ανεβαίνε-
τε το µονοπάτι. Στο σταυ-
ροδρόµι ακολουθείτε το
αριστερό µονοπάτι που
είναι σηµαδεµένο µε κόκ-
κινο χρώµα. Το ακολου-
θείτε µέχρι το χωµατό-
δροµο, τον διασχίζετε και
συνεχίζετε το µονοπάτι
µέχρι την Εξωγή. 

9340-9004-YÏÈÎÔ ª·ıËÙË.qxd  04-12-08  11:24  ™ÂÏ›‰·63



64

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 11

Στο Κιόνι

1. ∆ιάβασε στο Συµπληρωµατικό Υλικό πληροφορίες για το Κιόνι. Οργανώστε µια επίσκε-
ψη στο Κιόνι. Σηµείωσε στο χάρτη της Ιθάκης, τη διαδροµή που ακολούθησε το λεω-
φορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το χωριό.

2. Απολαύστε το τοπίο, ηχογραφήστε ήχους, βγάλτε φωτογραφίες. Φτιάξε στο σηµειωµα-
τάριό σου µια εικόνα της περιοχής που σου αρέσει. 
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3. ∆ώστε µια δική σας ερµηνεία του ονόµατος «Κιόνι» χρησιµοποιώντας τις γνώσεις σας
και τη φαντασία σας! Σηµειώστε τις απαντήσεις που ακούγονται.

4. Περπάτησε µε την οµάδα σου στους δρόµους και στα καντούνια στο Κιόνι. 

• ∆ιαβάστε τις ονοµασίες των δρόµων και των καντουνιών καθώς και τις ονοµασίες των
διαφόρων καταστηµάτων και συζητήστε εάν έχουν σχέση µε την ιστορία του νησιού.

• Παρατηρήστε τα σπίτια και εντοπίστε χαρακτηριστικά στοιχεία παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής.

•• Σχεδίασε ένα σπίτι ή κάποια από τα στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στο σηµει-
ωµατάριό σου. 

Μη ξεχάσετε να συµβουλευτείτε το κείµενο «Η αρχιτεκτονική της Ιθάκης» που βρίσκεται στο
Συµπληρωµατικό Υλικό!
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5. Το Κιόνι, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισµός µε νόµο από το 1978. Έτσι µετα-
ξύ των άλλων το ύψος των κτιρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο ορόφους και
η στέγη µε κεραµίδια είναι υποχρεωτική. ∆εδοµένου ότι το Κιόνι έχει µεγάλη τουριστι-
κή ανάπτυξη ορισµένοι τάσσονται κατά του χαρακτηρισµού «παραδοσιακός οικισµός». Να
οργανώσετε ένα debate, στο οποίο η µία οµάδα να υποστηρίζει επιχειρήµατα υπέρ του
παραδοσιακού οικισµού και η άλλη κατά.

6. Είσαι αρχιτέκτονας και ένας ιδιοκτήτης σου ζητά να του φτιάξεις σχέδια για την κατοι-
κία που θέλει να χτίσει στο Κιόνι.

• Αν έπρεπε να κάνεις ένα προσχέδιο πως θα ήταν;

• Τι υλικά θα χρησιµοποιούσες;

• Ποια στοιχεία από τα σπίτια που είδες θα προσπαθούσες να µιµηθείς;

• Συζητήστε στην οµάδα σας και γράψετε στον ιδιοκτήτη τις προτάσεις σας.
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7. Ορισµένα σπίτια στο Κιόνι έχουν αλλάξει χρήση. Συζητήστε στην οµάδα σας:

• Γιατί έγινε αυτό; 

• Ποιες είναι οι νέες χρήσεις τους; 

• Πώς φαντάζεστε το Κιόνι το καλοκαίρι; 

• Ποιες είναι οι ασχολίες των κατοίκων το χειµώνα και ποιες το καλοκαίρι; 

8. Προσπαθήστε να βρείτε κοχύλια και κελύφη από θαλάσσιους οργανισµούς στις ακτές.
Θα συναντήσετε πεταλίδες, κελύφη από καβούρια και πολλά άλλα είδη. Μπορείτε να
πάρετε µαζί σας τα άδεια όστρακα. Παρατηρήστε τις λεπτοµέρειες των κοχυλιών. Φτιά-
ξε για το καθένα το σχέδιό του και κρατήστε µερικές σηµειώσεις: σχήµα, µέγεθος,
χρώµα κ.ά. Βάλτε τα κοχύλια που συγκεντρώσατε σε σακούλες, γράψετε τον τόπο συλ-
λογής και την ηµεροµηνία και πάρτε τα µαζί σας. 
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9. Οι επαγγελµατίες ψαράδες στην Ελλάδα συνήθως ψαρεύουν µε δίχτυα, παραγάδια, γρι-
γρι, µηχανότρατες ενώ κάποιοι ερασιτέχνες ψαράδες ψαρεύουν µε πυροφάνι και ψαρο-
ντούφεκο. Ρωτήστε τους ψαράδες στο Κιόνι µε τι τρόπους και υλικά ψαρεύουν,  τι ψάρια
πιάνουν και τι γνώµη έχουν για τη ρύπανση της θάλασσας, τη µείωση των αλιευµάτων
και τα απειλούµενα θαλάσσια είδη.  Θα τους βρείτε πολύ εύκολα, στο λιµάνι µέσα στις
ψαρόβαρκές τους! Κρατήστε σηµειώσεις. 

9340-9004-YÏÈÎÔ ª·ıËÙË.qxd  04-12-08  11:24  ™ÂÏ›‰·68



69

10. Στο Κιόνι στην είσοδο του λιµανιού πάνω στο λόφο βλέπει κανείς τρεις γραφικούς
ερειπωµένους ανεµόµυλους που επιβάλλονται στο τοπίο. Αν  µάλιστα έχετε χρόνο και
διάθεση µπορείτε να κάνετε µια πεζοπορική διαδροµή µέχρι τους ανεµόµυλους!

• Παρατηρήστε τους ανεµόµυλους. 

• Φανταστείτε µια µέρα από τη ζωή των κατοίκων όταν οι ανεµόµυλοι λειτουργούσαν. 

• Συζητήστε στην οµάδα σας πιθανές χρήσεις που θα µπορούσαν  να έχουν οι ανε-
µόµυλοι σήµερα. 

11. Ένα ζευγάρι επισκεπτών µε οικολογικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα επιλέγει να περάσει
ένα διήµερο διακοπών στο Κιόνι. Περιγράψτε µε λίγες λέξεις τις δραστηριότητές τους.

12. Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας δράσεις που θα µπορούσαν να γίνουν από τους
τοπικούς φορείς και τους κατοίκους προκειµένου το Κιόνι να συµβάλλει στην αειφόρο
ανάπτυξη της Ιθάκης. Προτείνετε ένα σχέδιο αξιοποίησης αυτού τόπου. Γνωστοποιήστε το
σχέδιό σας στους τοπικούς φορείς.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 12

Παρουσιάζω την Ιθάκη στο σχολείο µου

1. Συζητήστε στην οµάδα σας και την τάξη δράσεις που θα µπορούσαν να  γίνουν από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς της Ιθάκης καθώς και από τους κατοίκους
του νησιού προκειµένου η Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα να γίνει παράδειγµα αειφόρου
ανάπτυξης. Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση. 

2. Γράψε ένα κείµενο 100-120 λέξεων µε θέµα: «Το νησί της Ιθάκης». Στο κείµενό σου να
αναπτύξεις τις δικές σου απόψεις για την Ιθάκη όπως εσύ την γνώρισες. ∆ιάβασε το
κείµενο που διαµόρφωσες στους συµµαθητές σου.

3. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να διαµορφώσει ένα µικρό φυλλάδιο για την Ιθάκη.

• Για τη διαµόρφωση του φυλλαδίου χρησιµοποιήστε κείµενα από τις δραστηριότητες
1 και 2 που θεωρείτε κατάλληλα καθώς και υλικό απο τις δραστηριότητες των Φύλ-
λων Εργασίας που υλοποιήσατε στην Ιθάκη. 

• Εµπλουτίστε το υλικό µε φωτογραφίες, σκίτσα κ.ά.

• Φτιάξτε ένα πρωτότυπο εξώφυλλο και επιλέξτε έναν κατάλληλο τίτλο.
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4. Ενηµερώστε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τους µαθητές του Σχολείου σας για την Ιθάκη,
όπως την γνωρίσατε. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τα κύρια σηµεία της ενηµέρωσης.

5. Οργανώστε µια ηµερίδα για την ενηµέρωση του Συλλόγου Γονέων και γενικότερα της
τοπικής κοινωνίας, για την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στην Ιθάκη. Μοιράστε φωτοαντί-
γραφα των φυλλαδίων που διαµορφώσατε στη δραστηριότητα 3.

6. Σκεφτείτε στην οµάδα σας άλλους πρωτότυπους τρόπους για την ενηµέρωση των µαθη-
τών του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε την Ιθάκη. 

• Συζητήστε στην τάξη και επιλέξτε δύο τρόπους ενηµέρωσης. Είστε διατεθειµένοι να
τους εφαρµόσετε; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
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7. Οι µαθητές ενός Γυµνασίου σχεδιάζουν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιθάκη. Γράψε στο
σηµειωµατάριό σου  τρεις δραστηριότητες που θα µπορούσαν να υλοποιήσουν κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης.

8. ∆ιάβασε τους στίχους  του Κωνσταντίνου Καβάφη:

Κι αν πτωχική την βρείς η Ιθάκη δεν σε γέλασε.

Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα,

ήδη, θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν

Σκέψου γιατί αναφέρει την Ιθάκη κι όχι άλλον τόπο. Πώς συνδέονται ο στίχοι αυτοί µε
το δικό σου ταξίδι; 
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας 13

Μελετώ το δικό µου τόπο

1. Γνωρίστε τις ιδιαιτερότητες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του δικού σας τόπου,
της περιοχής που κατοικείτε. 

• Συζητήστε µεταξύ σας και καταγράψτε τις φυσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες που
γνωρίζετε.

• Ρωτήστε τους κατοίκους να σας πουν πληροφορίες για τις φυσικές και πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες της περιοχής σας

• Αναζητήστε πληροφορίες από τουριστικούς οδηγούς και άλλα βιβλία

• Αναζητήστε επιπλέον πληροφορίες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστηµονικές ενώσεις
και άλλους φορείς της περιοχής σας. 

2. Σχεδιάστε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα: «Ο τόπος µου». Στο
σχεδιασµό του προγράµµατος θα πρέπει να απαντήσετε και να συµφωνήσετε στα εξής: 

• Στόχοι του προγράµµατος

• Υλικά που θα χρειαστείτε

• Τρόπος εργασίας

• Πηγές πληροφόρησης

• Πιθανοί συνεργάτες
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• ∆ιάρκεια του προγράµµατος

• Κόστος

• Τελικό προϊόν

• Παρουσίαση των εργασιών

• Αξιολόγηση των εργασιών

3. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη κατά πόσο είστε διατεθειµένοι να υλοποιήσε-
τε αυτό το πρόγραµµα. ∆ικαιολογήστε την απόφασή σας. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου
την απόφαση της τάξης.

9340-9004-YÏÈÎÔ ª·ıËÙË.qxd  04-12-08  11:24  ™ÂÏ›‰·74



75

9340-9004-YÏÈÎÔ ª·ıËÙË.qxd  04-12-08  11:24  ™ÂÏ›‰·75



76

9340-9004-YÏÈÎÔ ª·ıËÙË.qxd  04-12-08  11:24  ™ÂÏ›‰·76



77

9340-9004-YÏÈÎÔ ª·ıËÙË.qxd  04-12-08  11:24  ™ÂÏ›‰·77



Bαθύ

Περαχώρι
 Πισαετός

Σταυρός

Kιόνι

Φρίκες

Mονή Kαθαρών
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