
 



 

 

 

 

 

 

Με σκοπό να προσφέρουμε κάτι διαχρονικό στις επόμενες γενιές, 

 δημιουργήσαμε το έντυπο / λεύκωμα αυτό μέσα από την  αγάπη μας ,για την πατρίδα μας  

και  πατρίδα των πατρίδων….. την Ομηρική Ιθάκη. 

 

                                                            μαράγδα αρδελή 

                            Έπαρχος Ιθάκης 

 

 

 

 

 

                                             Αύγουστος 2014 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   



 

«της φήμης τα φτερά ζει τ' όνομά μου, 

κ' η αχόρταγη καρδιά καινούριο πόθο 

πάντα διψάει, κι ας γνώρισα κι ας είδα 

σ' άλλες χώρες πως ζουν πως κυβερνούνε. 

Κ' εγώ μικρός δεν είμαι, αφού με αγάπη 

με τίμησαν παντού κι έχω γνωρίσει 

την ηδονή της μάχης πολεμώντας 

στης Σροίας της ανεμόδαρτης τους κάμπους 

τους βουερούς μαζί με τους συντρόφους. 

Απ' όσα γνώρισα ειμ' εγώ ένα μέρος 

μα ότι είδα κι ότι ξέρω λες και μοιάζει 

με θόλο αψιδωτό που ανάμεσό του 

φαντάζει κόσμος άγνωστος και πάντα 

τα σύνορά του, όσο σιμώνω, σβήνουν» 

 

Απόσπασμα από το ποίημα του λόρδου Άλφρεντ, Σέννυσον, 

Οδυσσέας, 1833 , σε μετάφραση Δημητρίου ταύρου 

 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   



 

 

1. ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΙΘΑΚΗ 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΙΘΑΚΗ 

3. ΣΟ ΛΑΖΑΡΕΣΟ 

4. ΟΔΤΕΑ 

5. ΕΝΕΣΙΚΗ ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ –ΕΝΨΗ ΕΠΣΑΝΗΨΝ  

6. ΛΟΡΔΟ ΒΤΡΨΝ 

7. ΠΗΛΑΙΑ 

8. Η ΠΟΛΗ ΣΨΝ ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΨΝ  

9. ΑΡΕΘΟΤΑ - ΚΡΗΝΗ 

10. ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΣΑ 

11. ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΑΤΡΟΤ 

12. ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΒΑΘΕΨ 

13. ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΒΑΘΕΨ 

14. ΚΕΝΣΡΟ ΟΔΤΕΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ  

15. ΟΙ ΕΙΜΟΙ ΣΟΤ „53 

16. Η ΙΘΑΚΗΙΑΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΟΝ ΔΟΤΝΑΒΗ 

 

 

 

17. ΙΘΑΚΗΙΟΙ ΕΥΟΠΛΙΣΕ 

18. ΝΑΤΣΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΑΘΑΣΟΤ 

19. ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΨΨΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΙΘΑΚΗΙΟΤ ΝΑΤΣΙ-

ΚΟΤ 

20. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΑΡΨΝ 

21. ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

22. ΟΙΟ ΙΨΑΚΕΙΜ (ΠΑΠΟΤΛΑΚΗ) 

23. ΑΓΙΟ ΡΑΥΑΗΛ 

24. ΕΚΚΛΗΙΕ -ΕΞΨΚΚΛΗΙΑ 

25. ΥΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΦΟΛΗ ΙΘΑΚΗ 

26. ΦΟΡΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΦΑΡΙΛΑΟ ΣΙΓΨΝΙΑ» 

27. ΤΛΛΟΓΟ ΥΙΛΨΝ ΘΕΑΣΡΟΤ & ΚΙΝ/ΥΟΤ «ΥΟΡΚΤ» 

28. ΤΛΛΟΓΟ  ΥΙΛΟΜΗΡΨΝ ΙΘΑΚΗ «ΕΤΦΗΝ  ΟΔΤΕΙ» 

29. ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ  ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ 

30. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ 

31. ΣΙΓΜΙΟΣΤΠΑ ΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

32. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ - ΙΣΟΕΛΙΔΕ 

33. ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ 
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Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   

3000-2000 π.Φ.  Νεολιθική Περίοδος. Οχυρωμένος οικισμός Πηλικάτων. 

1500-1100 π.Φ. Κατοίκηση στις θέσεις «χολή Ομήρου» και "Σρεις Λαγκάδες". 

1194-1184 π.Φ.   Σρωικός Πόλεμος 

1174 π.Φ.     Επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη 

1100-800 π.Φ.  Εισβολή Δωριέων 

800-180 π.Φ.   Εποχή αρχαίας ελληνικής ακμής. Κατοίκηση στη "χολή Ομήρου" 
και στις Αλαλκομενές (πόλη του Αετού). Σο πήλαιο Πόλης πα-

νελλήνιο λατρευτικό κέντρο. 

180 π.Φ.- 300 μ.Φ. Ρωμαϊκή κυριαρχία. Κατοίκηση στη «χολή Ομήρου», στον ταυ-

ρό και στο Βαθύ. 

300-1185 μ.Φ.   Βυζαντινή περίοδος 

1085 μ.Φ.    Απόβαση Ροβέρτου Γουισκάρδου στην Κεφαλλονιά 

1185-1204 μ.Φ.   Κυριαρχία Νορμανδών 

1204-1479 μ.Φ.  Περίοδος των Ορσίνι και των Σόκκων. Κύριοι οικισμοί η Παλαιο-
χώρα, τα Παξινάτα (Παλιά Ανωγή) και η Αγία Κυριακή (κοντά 

στην Εξωγή).  

1479 μ.Φ.   Μεγάλη τουρκική επιδρομή κατά της Ιθάκης. Καταστροφή-

ερήμωση των οικισμών της. 

1479-1504 μ.Φ.   Σουρκοκρατία 

1502-1503 μ.Φ.   Εισροή Λευκαδιτών στην Ιθάκη 

1504-1797 μ.Φ.   Ενετοκρατία. 

1504 μ.Φ.     Ενετικό Διάταγμα για τον εποικισμό της Ιθάκης. 

1504 μ.Φ. & εξής:  Η πειρατεία βρίσκεται στο απόγειό της, έως και τα τέλη του 17ου 

αιώνα. ταματάει εντελώς το 1830. 

1537 μ.Φ.    Επιδρομή τουρκικού στόλου (Βαρβαρόσσα) κατά Κεφαλλονιάς και 

Ιθάκης. 

1548 μ.Φ.  την Ιθάκη έχουν κτιστεί τρεις νέοι οικισμοί: Ανωγή 
(πρωτεύουσα;), ταυρονίκιον (μετέπειτα Εξωγή), Φωριό του Βα-
θιού (μετέπειτα Περαχώρι), όπου αναφέρεται ότι κατοικούν συνολι-

κά περίπου 60 οικογένειες. 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΙΘΑΚΗ 

1571 μ.Φ.   Ναυμαχία Ναυπάκτου (Εχινάδων)  

1590 μ.Φ.         Ο πληθυσμός της Ιθάκης προσδιορίζεται στα 1500 άτομα. 

1620 μ.Φ.      Ο πληθυσμός της Ιθάκης ανέρχεται σε 2500 άτομα 

1636 μ.Φ.  Έχει αρχίσει να κατοικείται το λιμάνι του Βαθέως (σημερινό Βαθύ). Ο νέος 

οικισμός ονομάζεται Μώλος ή Πόρτο του Βαθιού.  

1655 μ.Φ.   Ο πληθυσμός της Ιθάκης αναφέρεται 4500 άτομα 

1757 μ.Φ.  Ο κυβερνήτης της Ιθάκης μεταφέρει την έδρα του από το κυβερνείο του Φω-
ριού του  Βαθιού (σημερινό Περαχώρι) στο κυβερνείο του Μώλου του Βαθιού 

(σημερινό Βαθύ), που πλέον γίνεται πρωτεύουσα της Ιθάκης. 

1770 μ.Φ.    Ορλωφικά 

1797-1798 μ.Φ.  Κατοχή Ιθάκης από Δημοκρατικούς Γάλλους. 

1798-1807 μ.Φ. Ρωσοτούρκοι και Ιόνιος Πολιτεία (1800-1807) 

1804 μ.Φ.  Αναφέρονται οι εξής οικισμοί-περιοχές: Περιοχή Πεταλάτων, Περιοχή Περα-
χωρίου, Περιοχή Κουνουβάτου (Νότια Ιθάκη) και Περιοχή Ανωγής, Δεύτερη 
Περιοχή Ανωγής (Κιόνι-Λεύκη), Περιοχή Εξωγής, Περιοχή ταυρού-Υρικών 

(Βόρεια Ιθάκη).   

1807-1810 μ.Φ.  Αυτοκρατορικοί Γάλλοι 

1810-1864 μ.Φ.  Αγγλοκρατία στα Επτάνησα (επίσημα, από το 1815) 

1821-1830 μ.Φ.  υμμετοχή Ιθακησίων στην Επανάσταση 

1864 μ.Φ.   Ένωση με την Ελλάδα. Εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. 

1914-1918 μ.Φ.  Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 

1941-1943 μ.Φ. Ιταλική κατοχή 

1943-1944 μ.Φ.  Γερμανική κατοχή 

1953 μ.Φ.   Ολέθριοι σεισμοί 

1953 μ.Φ. και εξής:  Ανοικοδόμηση 

 

https://sites.google.com/site/ithakitrekking/gr/chrono 

https://sites.google.com/site/ithakitrekking/gr/chrono
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Η Ιθάκη είναι το μικρότερο νησί των Επτανήσων μετά τους Παξούς. 

Ένας μαγικός τόπος με πράσινο και πεντακάθαρα νερά με πλούσια ιστορία 

και υψηλό πολιτιστικό επίπεδο. 

Σο νησί δεν είναι τυχαίο ότι έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλλους και το Βαθύ η πρωτεύουσα, το Κιόνι, η Ανωγή, και ο ταυρός 

έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί οικισμοί. 

ύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία πήρε το όνομα της από τον Ίθακο, 

πρώτο οικιστή του νησιού και γιό του Ποσειδώνα και την Αμφιάλης. 

Η Ιθάκη βρίσκεται στα Νότια της Λευκάδας και στα Βορειοανατολικά της 
Κεφαλονιάς, με την οποία την χωρίζει ο πορθμός.Η έκταση της είναι 96 τ. 

χλμ. και ο πληθυσμός της 3100 περίπου κάτοικοι 

Πρόκειται για επίμηκες νησί που μοιάζει με άλλα μικρότερα νησιά.  
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Έχει μήκος από το βορειότατο ακρωτήριο Άγιος Ιωάννης μέχρι το νοτιότατο 
Άνδρι 29 χλμ., ενώ το μέγιστο πλάτος της στο βόρειο τμήμα φτάνει τα 6482 μ. 
και στο νότιο τμήμα τα 6182 μ. το ελάχιστο πλάτος της, στο μέσο του νησιού, 

όπου σχηματίζεται ο ισθμός του Αετού είναι 620 μ. 

Πρωτεύουσα είναι το Βαθύ, μια γραφική πόλη με έναν ιδιαίτερο κόλπο στον 

οποίο βρίσκεται το νησάκι Λαζαρέτο και τα δύο Ενετικά κάστρα του. 

Σα υψηλότερα σημεία του νησιού είναι το όρος Νήριτο (806 μ.) και το Μερο-

βίγλι (669 μ.). 

Σο μοναδικό δάσος του νησιού είναι ο Αφεντικός Λόγγος του Περαχωρίου με 

αυτοφυείς βελανιδιές και διάσπαρτους θάμνους. 

Ψστόσο, χαρακτηρίζονται ως δάση της Ανωγής, το Νήριτο και το πευκοδάσος 

στην τοποθεσία Αργασταριές του χωριού Εξωγή. 

Σο όνομα του νησιού είναι γνωστό από την Οδύσσεια του Ομήρου. 

ΠΗΓΗ: ΣΑΞΙΔΙΨΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Ε..ΓΕΡΟΚΨΣΑ,LITTLE TREE EDITIONS,2011. 
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Σο Λαζαρέτο, είναι ένα μικρό νησάκι που βρίσκεται στην είσοδο του λιμα-

νιού της Ιθάκης, το οποίο αποτελεί σήμα κατατεθέν για τους επισκέπτες της. 

Επάνω σε αυτό βρίσκεται η Εκκλησία Σης ωτήρος η οποία είναι χτισμένη 

περίπου από το 1668. 

Σο 1817 χτίστηκε από τους Άγγλους το διώροφο κτήριο όπου μέχρι το 1836 
το χρησιμοποιούσαν ως λοιμοκαθαρτήριο, εκεί ήταν υποχρεωτικό τα πλοία 
που ερχόντουσαν από το εξωτερικό να σταματούν για υγειονομικό έλεγχο των 

πληρωμάτων τους. 

Κατόπιν και ως το 1917 λειτούργησε ως φυλακή για βαρυποινίτες, μάλιστα 
φημολογείται ότι τέσσερις (4) άνθρωποι δραπέτευσαν από εκεί δημιουργώντας 

μια υπόγεια σήραγγα. 

Μετά τους σεισμούς του 1953 σημειώθηκαν μεγάλες ζημιές που είχαν ως 

αποτέλεσμα την κατεδάφιση του. 

Ένα μεγάλο μέρος του το οποίο ανακαλύφθηκε μεταγενέστερα ήταν χτισμέ-

νο από αρχαία Ελληνικά ερείπια με επιγραφές χαραγμένες επάνω του. 

 

ΠΗΓΗ: 

Σαξιδιωτικός οδηγός, Ε.Γεροκώστα., Little tree Editions, Αθήνα 2011 
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Ο Οδυσσέας ήταν γιός του Λαέρτη και της Αντίκλειας. 

Σο θάρρος του και η εξυπνάδα του, ήταν μερικά από τα χαρίσματα που τον 

έκαναν να ξεχωρίζει από παιδί. 

Μεγάλωσε αποκτώντας πλούσιο μορφωτικό επίπεδο και ξεχώριζε για την ικα-

νότητα  του σε πολλά αθλήματα, όπως η πάλη, ο ακοντισμός και το τρέξιμο, η 

οποία μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα να παντρευτεί την Πηνελόπη νικώντας στο 

αγώνισμα του δρόμου όλους τους μνηστήρες της. 

Μαζί της απέκτησε έναν γιο τον Σηλέμαχο. 

τον πόλεμο της Σροίας ο οποίος διήρκησε 10 χρόνια απέκτησε επάξια τον τίτλο 

“Πολυμήχανος” αφού ο ρόλος του ήταν σημαντικός και καθοριστικός με την 

λήξη της πολιορκίας της Σροίας, αφού με αυτόν κατάφερε να ανοίξει τις πύλες 

της πόλης. 

Κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη περιπλανήθηκε για 10 ολόκληρα χρόνια 

και έζησε πολλές περιπέτειες. 

Ο Οδυσσέας κατάφερε τελικά να φθάσει στην Ιθάκη το 1174 π.Φ. περίπου με το 

καράβι των Υαιάκων ύστερα από 20 χρόνια ξενιτιάς. 

Σα βάσανα του συνεχίστηκαν και στο Παλάτι. 

Αφού έπρεπε να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες της γυναίκας του, οι οποίοι  με 

την ελπίδα ότι δεν θα ξαναγυρίσει την πίεζαν για χρόνια να διαλέξει κάποιον 

για άντρα της. 

Ντυμένος ζητιάνος μπήκε στο Παλάτι, σκότωσε όλους τους μνηστήρες και έζησε 

εκεί ευτυχισμένα ως το τέλος. 

Σο όστρακο που βρέθηκε με χαραγμένες τις λέξεις “ΕΤΦΗΝ ΟΔΤΕΙ” είναι η 

απόδειξη της λατρείας που του είχαν στην Ιθάκη ως ημίθεο. 

ΠΗΓΗ: 

Σαξιδιωτικός οδηγός, Ε.Γεροκώστα., Little tree Editions, Αθήνα 2011 
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Σα Επτάνησα κατακτήθηκαν σταδιακά από Ενετούς ξεκινώντας από το 1363 περίπου από τα Κύθηρα, ακολούθησε η Κέρκυρα, έναν αιώνα περίπου μετά η Ζάκυνθος, το 

1500 περίπου η Κεφαλονιά και η Ιθάκη και τέλος η Λευκάδα το 1718. Η Σουρκική κατοχή για την Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη ήταν σύντομη σε σχέση με την υπόλοι-

πη Ελλάδα. Κράτησε μόλις 16χρόνια. Για την Ιθάκη, η Σουρκική κατοχή διήρκησε από το 1484 έως το 1503, όπου και εντάχθηκε στο Stato da Mar (σ.σ. Δημοκρατία της 

θαλάσσιας και τις υπερπόντιες κτήσεις της Βενετίας). ε σχέση με τους Σούρκους κατακτητές της υπόλοιπης Ελλάδας, οι Ενετοί θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν “πιο 

ευχάριστοι”.  

 

Σο κάθε νησί είχε Ενετικές και εγχώριες αρχές, ενώ διοικητής των Επτανήσων ήτα ο Provveditore generale da Mar (Γενικός προβλεπτής της Θάλασσας), ο οποίος διέμενε 

στην Κέρκυρα. την Ιθάκη τοποθετήθηκε το 1563 Κεφαλλονίτης διοικητής με δυο ντόπιους παρέδρους. Μετά από συνεχείς αναφορές στην Βενετία για τυραννική διοίκη-

ση, οι Θιακοί κατάφεραν να αποκτήσουν το δικαίωμα να διοικούνται από τους ντόπιους άρχοντες, με τον προβλεπτή της Κεφαλονιάς να πηγαίνει μια φορά τον χρόνο 

στην Ιθάκη για να εισπράξει τους φόρους. 

 

Με αφορμή τις  πειρατικές επιδρομές πού μάστιζαν το νησί στις 28 Υεβρουαρίου του 1697, οι κάτοικοι της Ιθάκης πληροφόρησαν τον προβλεπτή, ότι κατασκευάζουν 

δικό τους στόλο για να αμυνθούν. Με τη ναυτική δύναμη που δημιουργήθηκε, οι πειρατές αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά κι από το 1700 οι κάτοικοι νιώθοντας ασφα-

λείς, ξανάρχισαν να εποικίζουν την παραλία, έτσι δημιουργήθηκε το Βαθύ, σημερινή πρωτεύουσα της Ιθάκης. Μέχρι τότε αναφορές αναφέρουν ότι υπήρχαν και άλλα 

χωριά, αλλά όπως και η πρωτεύουσα ήταν τοποθετημένα ψηλά ώστε να έχουν ασφάλεια από πειρατικές επιθέσεις. Η ναυτική δύναμη του νησιού ήταν πλέον εντυπωσια-

κή.  

 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΕΝΕΣΙΚΗ ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ –ΕΝΨΗ ΕΠΣΑΝΗΨΝ  

(ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ) 



 

 

 

Σο 3 Μαΐου 1797 ο Ναπολέων Βοναπάρτης κήρυξε πόλεμο ενάντια στη Βενετία και υπογράφοντας τη υνθήκη του Καμποφόρμιο, στις 17 Οκτωβρίου 1797, η Δημοκρα-

τίας της Βενετίας  διαλύετε και τα εδάφη της διαμελίζονται μεταξύ της μεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας. Σα Επτάνησα πλέον παραχωρούνται στη Γαλλία. Η Γαλλι-

κή κατοχή, ωστόσο, δεν διήρκεσε πολύ, καθώς η Ρωσική Αυτοκρατορία συμμάχησε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1798, και το 1799 μία Ρώσο-Οθωμανική ναυτική 

εκστρατεία κατέλαβε τα νησιά εκ νέου. Αυτό οδήγησε στις 21 Μαρτίου του 1800 να υπογραφεί μιας συνθήκη μεταξύ της Ρωσίας και της Τψηλής Πύλης, απόρροια της ο-

ποίας ήταν να  ιδρυθεί μία ανεξάρτητη νησιωτική δημοκρατία (νέο κράτος) υπό την προστασία και των δύο αυτοκρατοριών, με την ονομασία "Επτάνησος Πολιτεία". Ψστό-

σο, με την συνθήκη του Σιλσίτ το 1807, τα νησιά δόθηκαν πίσω στη Γαλλία από τη Ρωσία και τον Οκτώβριο του 1809, η Μεγάλη Βρετανία έλαβε υπό την κατοχή της όλα 

τα νησιά εκτός της Κέρκυρας, η οποία παραδόθηκε από τους Γάλλους το 1814. Σο 1815, τα Επτάνησα έγιναν Βρετανική αποικία και πήραν το όνομα «Ηνωμένον Κράτος 

των Ιονίων Νήσων».  

Η μεγάλη ακμή του ναυτικού της Ιθάκης συνέπεσε με την πτώση της βενετοκρατίας. Και Ιθακήσιοι πατριώτες έσπευσαν να ενισχύσουν τον αγώνα για την απελευθέρω-

ση. τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, η Ιθάκη και τα γύρω της νησάκια είχαν δεχτεί πάνω από 50.000 πρόσφυγες, από το Μεσολόγγι κυρίως. Και στην άμυνα του 

Μεσολογγίου βοήθησαν τόσο μαχητές από την Ιθάκη, όσο και πλοία της που ανεφοδίαζαν τακτικά την ιερή πόλη, μέχρι τον αποκλεισμό της. 

Η Ιθάκη εντάχθηκε στην ελληνική επικράτεια στις 21 Μαΐου του 1864, μαζί με τα λοιπά νησιά του Ιονίου. 

ΠΗΓΗ: 

Bικιπαίδεια  

(Έθνος της Κυριακής, 2001 – 2002) (τελευταία επεξεργασία, 17.5.2010) 

http://www.historyreport.gr/ 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΕΝΕΣΙΚΗ ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ –ΕΝΨΗ ΕΠΣΑΝΗΨΝ  

(ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ) 



 

 

Ο Λόρδος Βύρων γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 1788 στο Λονδίνο. 

Σο πραγματικό του όνομα είναι Λόρδος Γεώργιος Γκόρντον Μπάιρον τ‟. 

Πέθανε στις 19 Απριλίου του 1824 σε ηλικία 36 ετών στο Μεσολόγγι. 

Ένας από τους σημαντικότερους φιλέλληνες και μέλος της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας. 

Ο πατέρας του, Σζον Μπάιρον ήταν πλοίαρχος του Αγγλικού βασιλικού 

ναυτικού  

και η μητέρα του Κατερίνα δεύτερη σύζυγος του Σζον Μπάιρον άνηκε στην 

αριστοκρατική οικογένεια του Γκόρντον. 

Ο Λόρδος Βύρων σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ απ όπου και 

απέκτησε μια τέλεια μόρφωση. 

ντας παρορμητικός και ανήσυχος ξεκίνησε περιπλανήσεις στη Νότια Ευ-

ρώπη. 

την Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά τον επτέμβριο του 1809. Σον Αύγου-
στο του 1823 στο ταξίδι του προς το Μεσολόγγι επισκέφθηκε την Κεφαλονιά 

και την Ιθάκη. 

Η Ιθάκη μάγεψε τον ποιητή  τόσο που επιθυμούσε μέχρι και να την αγοράσει 
και να ζήσει για πάντα εκεί, λέγοντας χαρακτηριστικά : «Αν αυτό το νησί μου 

άνηκε εδώ θα έθαβα όλα τα βιβλία μου και δεν θα απομακρυνόμουν ποτέ». 

Η φράση του αυτή χαράχθηκε στην αναμνηστική στήλη της διέλευσης του 
στο νησί και φιλοξενήθηκε στον Αετό από τον Άγγελο Ροδοθεάτο, μεγαλέμπο-

ρο της Σεργέστης. 

ΠΗΓΗ 

WIKIPEDIA 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΛΟΡΔΟ ΒΤΡΨΝ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Byron_1824.jpg


 

την Ιθάκη υπάρχουν πολλά σπήλαια, τα σημαντικότερα από αυτά, τα οποία πα-

ρουσιάζουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ιστορική-αρχαιολογικής πλευράς είναι: 

Σο σπήλαιο του Εύμαιου (ή σπηλιά στις ρίζες). Ο Εύμαιος ήταν ο βοσκός του Οδυσ-

σέα και με βάση τα ευρήματα θεωρείται ότι εκεί ήταν  η καλύβα του. Σο σπήλαιο βρί-

σκεται σε δυσπρόσιτο σημείο πιο πάνω από την Αρέθουσα κρήνη στο νότιο μέρος του 

νησιού. το πλάι της οροφής του υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα και στην άκρη του 

ανοίγματος αυτού υπάρχει μια παλιά συκιά, όπου διακρίνονται οι ρίζες του δέντρου, οι 

οποίες δίνουν και στο πήλαιο την ονομασία του. 

Η πηλιά του Λοϊζου. Εδώ πιστεύεται ότι ο Οδυσσέας μετέφερε στην πατρίδα του 

τα δώρα που του χάρισε ο Αλκίνοος. Από τα αρχαιολογικά ευρήματα ξεχωρίζουν αμ-

φορείς, αγάλματα, αφιερώματα και 12 χάλκινοι τρίποδες, καθώς επίσης τμήμα πήλι-

νης μάσκας του 200 π. Φ. που φέρει την επιγραφή «Ευχην Οδυσσει». Σο σπήλαιο θα το 

βρείτε κοντά στο λιμάνι της Πόλης* Σα ευρήματα αυτά εκτίθενται στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο ταυρού.  

Σο σπήλαιο των Νυμφών (ή Μαρμαροσπηλιά). Η σπηλιά βρίσκεται πάνω από τον 

όρμο Δεξά, ένα χιλιόμετρο από το Βαθύ. Σο σπήλαιο ήταν εντυπωσιακό στο εσωτερικό 

του, γεμάτο με σταλακτίτες, δυστυχώς το σπήλαιο έχει κριθεί ακατάλληλο προς επι-

σκεψιμότητα, λόγω αποσταθεροποίησης του από την υπερανασκαφή. Ψστόσο, ενδια-

φέρον έχουν τα ευρήματα που ήρθαν στο φως το 1805, μεταξύ άλλων, πολλά αγγεία 

και πήλινα αγαλματίδια καθώς και μία μαρμάρινη βάση, όπου πρέπει να υπήρχε το 

άγαλμα κάποιου λατρευόμενου θεού.  

ΠΗΓΗ: 

www.ithaca terrabook.gr 

www.alfastar.info 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΠΗΛΑΙΑ 



 

 

 

Πρόκειται για κτίσμα του 7ου αιώνα π.Φ., βρίσκεται στο λόφο του Πί-

σω Αετού, μία ακρόπολη που περιβάλλεται από κυκλώπεια τείχη. το 

χώρο αυτό έχουν βρεθεί, κατά τις ανασκαφές του Dorpfeld το 1900, 

πληθώρα αντικειμένων όπως ειδώλων από πηλό καθώς και νομίσματα 

με την μορφή του Οδυσσέα, τα οποία ανάγονται στον 4ο αιώνα π.Φ. το 

χώρο υπάρχει ιερό που πιθανολογείται ότι ήταν αφιερωμένο στον Α-

πόλλωνα. Επίσης κατά τις ανασκαφές του Ντε Μποσέ, στους πρόποδες 

της ακρόπολης, σε τάφους της ελληνιστικής περιόδου, ανακαλύφθηκαν 

αξιόλογα ευρήματα τα οποία δυστυχώς έχουν φύγει από τη χώρα μας. 

Η αρχαία αυτή πόλη φέρεται ερημώθηκε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο με 

μετοίκηση των κατοίκων πιο χαμηλά στο Βαθύ. Πιστεύεται ότι είναι η 

Πόλη των Αλαλκομενών στην οποία αναφέρεται ο Πλούταρχος.  

 

 

ΠΗΓΗ: 

www.alphastar.info 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   Η ΠΟΛΗ ΣΨΝ ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΨΝ  



 

 

 

 

 

 

 

Κοντά στην παραλία του Μαραθιά, μετά το Περαχώρι στη θέση 

«Πέρα Πηγάδι» πάνω στο βράχο Πέτρα Κόρακος βρίσκεται η ομηρική 

κρήνη Αρέθουσα. Κατά τον μηρο όταν η Αρέθουσα, μητέρα του Κόρα-

κα, έμαθε πως ο γιος της σκοτώθηκε πέφτοντας από αυτή την πέτρα 

αυτοκτόνησε και αυτή στο ίδιο σημείο. 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: 

www.alphastar.info 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΑΡΕΘΟΤΑ - ΚΡΗΝΗ 



 

 

Σα ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ χωρίζονται σε 

δύο τομείς, τις ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΕ ΕΡΕΤΝΕ, οι οποίες στοχεύουν στον εντοπισμό 

νέων θέσεων και τις ΑΝΑΚΑΥΙΚΕ ΕΡΕΤΝΕ, οι οποίες επικεντρώνονται στην 

αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων που συνδέονται με συγκεκριμένη περίοδο, στην 

δική μας περίπτωση, τη Μυκηναϊκή. 

Η Ιθάκη ανήκει στα νησιά αρμοδιότητας της ΛΕ΄ ΕΠΚΑ (πριν το 2006 υπάγονταν 

στις μητρικές Σ΄ και Ζ΄ ΕΠΚΑ.  

την Ιθάκη έχουν δραστηριοποιηθεί τα παρακάτω προγράμματα: 

 

ΕΠΟΠΣΕΙΑ: Πανεπιστήμιο Saint Louis ΑΜΕΡΙΚΗ 

Σο Παν/μιο του Saint Louis Αμερικής, διά της Αρχαιολογικής Εταιρείας, που  υπό τη 

διεύθυνση του κου αράντη υμεώνογλου και υπό την εποπτεία της Σ΄ΕΠΚΑ, 

διεξήγαγε επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα στο χώρο των αρχαίων Αλαλκομενών 

στη θέση «Πίσω Αετός». Σο πρόγραμμα άρχισε από το 1983 και τερμάτισε το 2005 

χωρίς να ολοκληρωθεί. Ο απώτερος στόχος της έρευνας υπήρξε η ταύτιση του οδυσσει-

ακού άστεως. Παρόλη την πολύχρονή έρευνα δεν εδόθησαν τα προσδοκώμενα αποτε-

λέσματα. 

Παρόλα αυτά, σε δοκιμαστικές τομές αποκαλύφθηκαν σημαντικά στοιχεία που χρο-
νολογούνται από την ΠΓ μέχρι την Ελληνιστική περίοδο. Κυκλοτερές οικοδόμημα, το 
οποίο, κατά τον ανασκαφέα του, ταυτίζεται με την τικτή κρήνη της Οδύσσειας, το ερ-
γαστήριο κεραμικής Κανδυλιώτη, που ονομάστηκε έτσι προς τιμή του αποβιώσαντος 
φύλακα, στοιχεία λατρείας του Απόλλωνα και νομίσματα όπου στον εμπροσθότυπο 
εικονίζεται η Αθηνά και στον οπισθότυπο η προτομή του Οδυσσέα, υπήρξαν οι κορυ-
φαίες στιγμές της υπέρ εικοσαετούς έρευνας. 

 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

(ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ) 



 

 

 

ΕΠΟΠΣΕΙΑ:  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Τπό τη διαδοχική εποπτεία των Σ΄ και ΛΕ΄ ΕΠΚΑ στην περιοχή του 

ταυρού Ιθάκης, από το 1994 διεξάγεται από το Παν/μιο Ιωαννίνων, η δεύτε-

ρη επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα, υπό τη διεύθυνση της κας Λίτσας 

Κοντορλή-Παπαδοπούλου. Σο ζητούμενο και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε 

η αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης. Δυστυχώς, ούτε εδώ προέκυψαν τα επιθυ-

μητά αποτελέσματα. Σο πρόγραμμα του Παν/μιου, περιορίστηκε στη θέση Άγ. 

Αθανάσιος, όπου ορθώνεται ο γνωστός πύργος των ελληνιστικών χρόνων.  

 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ:  ΛΕ΄ ΕΠΚΑ – Βρετανική Αρχαιολογική χολή Αθηνών 

Η τρίτη και τελευταία αποστολή στην Ιθάκη εγκαταστάθηκε το 2002 και 

αποτελεί συνεργασία της Αγγλικής Αρχαιολογικής χολής Αθηνών και δια-

δοχικά των  Σ΄ και ΛΕ΄ ΕΠΚΑ. Διεξήχθη επιφανειακή έρευνα και αργότερα 

έγιναν δοκιμαστικές τομές στην κοιλάδα του ταυρού. Κεραμική της μεσαιωνι-

κής κυρίως περιόδου, ερείπια μεσαιωνικών εκκλησιών, αποσπασματικά οικο-

δομικά λείψανα και το γνωστό στην Εφορεία τείχος στη θέση Ρουσάνο,  υπήρ-

ξαν οι καρποί της κοινής προσπάθειας. 

 

ΠΗΓΗ: 

ΛΕ΄ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΩΣΟΡΙΚΨΝ & ΚΛΑΙΚΨΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ 
http://www.leepka.gr 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

(ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ) 



 

 

 

το Αρχαιολογικό Μουσείο ταυρού, φιλοξενούνται τα ευρήματα από την 

ευρύτερη περιοχή της βορείου Ιθάκης και συγκεκριμένα από το λόφο των Πη-

λικάτων, όπου βρίσκεται και το κτήριο της υλλογής, το χωριό του ταυρού, 

το σπήλαιο Λοΐζου και τις Σρείς Λαγκάδες. Σα ευρήματα αυτά χρονολογούνται 

από την πρώιμη Εποχή του μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. 

 

Σο κτήριο της υλλογής είναι μικρό, μιας αιθούσης, ανεγερθέν στην δεκαετί-

α του 1930. Σο κτήριο ανακαινίστηκε το 1998. 

 

Η ποικιλία των εκθεμάτων είναι μικρή, πρόκειται ως επί το πλείστον για 

πήλινα αγγεία, λίθινα εργαλεία και κτερίσματα κλασικών/ελληνιστικών τά-

φων. Ψστόσο εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα από το σπήλαιο Λοΐζου, τα οποί-

α χρονολογούνται από τη Μυκηναϊκή μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή, τα κυριό-

τερα είναι τα θραύσματα των χάλκινων γεωμετρικών τριπόδων με την περίτε-

χνη διακόσμηση, όπως και ένα θραύσμα ελληνιστικής μάσκας, πάνω στο οποίο 

είναι χαραγμένη η επιγραφή «ΕΤΦΗΝ ΟΔΤΕΙ». 

 

ΠΗΓΗ: 

ΛΕ΄ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΩΣΟΡΙΚΨΝ & ΚΛΑΙΚΨΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ 

http://www.leepka.gr 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΑΤΡΟΤ 



 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιθάκης στο Βαθύ στεγάζονται ευρήματα, 

ως επί το πλείστον, από το νότιο τμήμα του νησιού. Σο κτήριο του μου-

σείου είναι της δεκαετίας του 1960 αποτελούμενο από τον προθάλαμο 

και τις τρεις αίθουσες. 

Σα ευρήματα που φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως 

χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή έως και τη ρωμαϊκή περίοδο. Σα εκ-

θέματα αποτελούνται κυρίως από: 

επιτύμβιες στήλες 

πήλινα αγγεία, και αρκετά περίτεχνα τελετουργικά αγγεία 

χάλκινα και ελεφαντοστέινα αντικείμενα,  

συλλογή πήλινων ειδωλίων,  

αναθήματα από το ιερό των νυμφών της Μαρμαροσπηλιάς 

χάλκινα νομίσματα Ιθάκης, στα οποία διακρίνεται η μορφή του 
Οδυσσέα και η επιγραφή ΙΘΑΚΨΝ.  

μαρμάρινη ρωμαϊκή προτομή, πρώιμης περιόδου σε φυσικό μέ-
γεθος  

Επίσης φιλοξενούνται τα θραύσματα μιας ντόπιας οινοχόης του 
7ου αι. π.Φ., στην οποία υπάρχει η αρχαιότερη γνωστή επιγρα-
φή, όπου αναφέρονται οι θεσμοί της Υιλίας και της Ξενίας. Η 
επιγραφή αυτή είναι έμμετρη σε δακτυλικό εξάμετρο, το μέτρο 
των Ομηρικών Επών. 

 

ΠΗΓΗ: 

ΛΕ΄ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΩΣΟΡΙΚΨΝ & ΚΛΑΙΚΨΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ 
http://www.leepka.gr 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΒΑΘΕΨ 



 

 

Σο Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης, στεγάζεται από το 1997 στο κτίριο του 

πρώην Ηλεκτρικού ταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που κατασκευάστη-

κε το 1923, δωρεά του Ιθακήσιου εφοπλιστή Γεωργίου Δρακούλη και βρίσκεται κοντά 

στην κεντρική πλατεία στο Βαθύ. Διοικείται από 5μελές Διοικητικό υμβούλιο και 

σκοπός του Μουσείου είναι ο καλύτερος συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη δια-

τήρηση, διάδοση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού της Ιθάκης. 

Σο εργοστάσιο αυτό λειτούργησε έως το 1967, όπου η Ιθάκη ηλεκτροδοτήθηκε μέσω 

Κεφαλονιάς. Σο κτήριο είναι διώροφο.  

το ισόγειο μπορεί κανείς να βρει μια πλούσια συλλογή παλαιών φωτογραφιών 

των αρχών του αιώνα μας, μια συλλογή από πίνακες καραβιών Ιθακήσιων πλοιοκτη-

τών, διάφορα ναυτικά όργανα, στολές, έγγραφα και βιβλία της Εμποροναυτικής χο-

λής ταθάτου, καθώς και άλλα τεκμήρια από την πλούσια ναυτική ιστορία της Ιθά-

κης, καθώς επίσης και παλαιά εργαλεία, χαρακτηριστικά αντικείμενα διαφόρων επαγ-

γελμάτων όπως αυτά του τσαγκάρη, του  αγρότη, του ξυλουργού, της μοδίστρας, του 

ιερέα, της καπελούς κ.α. Ενδιαφέρουσα είναι δε η συλλογή από παλαιά μουσικά από 

την φιλαρμονική του Δήμου καθώς και η συλλογή από παλαιά γραμμόφωνα. 

τον δεύτερο όροφο, βρίσκονται χάλκινα, μπρούτζινα και κεραμικά σκεύη οικιακής 

χρήσης, έπιπλα και ενδύματα της αστικής τάξης του νησιού (πραγματικά μπορεί κα-

νείς να δει πως ζούσε ο κόσμος μέσα στα σπίτια εκείνης της εποχής). 

Η συλλογή στο σύνολο της περιλαμβάνει ένα πλήθος εκθεμάτων, που ξεπερνούν τα 

1500, ενώ όλα τα αντικείμενα είναι αυθεντικά και φιλοξενούνται στο Ναυτικό – Λαο-

γραφικό Μουσείο, είτε ως δωρεά ή επί δανεισμό των Θιακών ιδιοκτητών τους. 

 

ΠΗΓΗ: 

www.ithaki.gr 
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Tο Kέντρο Oοδυσσειακών πουδών είναι ένα Eεπιστημονικό Ίδρυμα που εδρεύει στην Ιθάκη και εξειδικεύεται στη μελέτη των Ομηρικών επών. 

O σπόρος για την ίδρυσή του έπεσε το 1977. Η Ένωση των Απανταχού Iθακησίων είχε στη διάθεσή της μια δωρεά της Ιθακήσιας λγας Περικλή Δρακούλη για την ίδρυση κάποιου 

πνευματικού ιδρύματος στην Iθάκη. Ο τότε πρόεδρος της Ενώσεως Επαμεινώνδας Bλασσόπουλος είχε την ιδέα να ιδρυθεί ένα επιστημονικό κέντρο που να μελετά την Οδύσσεια. O τότε 

Δήμαρχος Ιθάκης πύρος Αρσένης ενστερνίστηκε το σχέδιο με ενθουσιασμό και ο διακεκριμένος ομηριστής καθηγητής Ιωάννης Κακριδής κλήθηκε να αναλάβει με το διεθνές κύρος του την 

επιστημονική συγκρότησή του.   

Έτσι, πριν από 37 χρόνια, το 1977, συγκεντρώθηκαν στην Ιθάκη διάσημοι μελετητές του Ομήρου όπως η Jacqueline de Romilly, ο Hans Schwabl, ο W. Kullmann, ο E. Delebecque, ο Fr. 

Robert, ο John Pinsent, o Δ. Ν. Μαρωνίτης, ο Κ. Ρωμαίος και, βεβαίως, ο Ιωάννης Κακριδής, Ο χαρακτήρας που θα έπρεπε να έχει αυτό το επιστημονικό ίδρυμα διαμορφώθηκε από τους 

ίδιους τους ομηριστές και το 1981 συστάθηκε ο νέος φορέας με το όνομα «Κέντρο Οδυσσειακών πουδών». Πρώτος Πρόεδρος ο Ιωάννης Κακριδής, και ακολούθησαν ο Μιχαήλ ακελλαρί-

ου, ο Υάνης Ι. Κακριδής, ο Δ. Ν. Μαρωνίτης και τώρα ο Μενέλαος Φριστόπουλος.  

κοπός του Κέντρου είναι να υπηρετήσει με τρόπο αυστηρά επιστημονικό τις Oμηρικές και ειδικότερα τις Oοδυσσειακές πουδές αλλά και να συμβάλει στην προσέγγισή τους από το 

ευρύτερο κοινό. Για να υπηρετήσει τους σκοπούς του:  

α) Διοργανώνει Διεθνή επιστημονικά υνέδρια σε τακτά διαστήματα στην Ιθάκη. 

β) Eκδίδει τα πρακτικά τους, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία των ομηρικών σπουδών. Ψς σήμερα έχουν κυκλοφορήσει εννέα τόμοι, ενώ βρίσκεται στο 

τυπογραφείο ο δέκατος. 

γ) Παράλληλα, οργανώνει ετήσια εμινάρια μετεκπαίδευσης καθηγητών που διδάσκουν στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση τα ομηρικά έπη, διοργάνωση που γίνεται με τη συνεργασία 

του Yπουργείου Παιδείας και της Πανελλήνιας Ένωσης Υιλολόγων. Κάθε χρόνο δίνεται η δυνατότητα σε πενήντα περίπου φιλολόγους από διαφορετικές κάθε φορά εκπαιδευτικές περι-

φέρειες να παρακολουθήσουν, στο φυσικό χώρο της πατρίδας του ομηρικού ήρωα, σεμιναριακά μαθήματα από ειδικούς ομηρολόγους, που τους βοηθούν να πλουτίσουν με νέες γνώσεις τη 

διδακτική τους εμπειρία 

δ) Σέλος, τα μέλη του προσφέρουν τις ειδικές γνώσεις τους, εφόσον τους ζητηθεί, ώστε να θεμελιωθούν επιστημονικά οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί. 

 

Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου 

Γενική Γραμματέας του Κέντρου Οδυσσειακών πουδών. 
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ε όλες αυτές τις δραστηριότητες το Κέντρο Οδυσσειακών πουδών έχει συμπαραστάτες την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και σταθερά τον Δήμο Ιθάκης. 

Σο Κέντρο όμως δραστηριοποιείται και σε άλλους χώρους. Ο Οδυσσέας, πρότυπο ταξιδευτή, ενέπνευσε τον Κ. Θ. Δημαρά να συμβάλει στη διοργάνωση Ημερίδας που έγινε το 1987 με 

θέμα «Περιηγητισμός στην Ιθάκη». Σο 1992 το Κέντρο οργάνωσε στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας εκδήλωση με ομιλήτρια την Jacqueline de Romilly με θέμα εμπνευσμένο και πάλι από 

τον Οδυσσέα ταξιδευτή: «Voyages et connaissance du passé dans la Grèce antique». Σο 1996 έγινε στην Ιθάκη «Έκθεση χαλκογραφιών του 18ου αιώνα, του J.H.W. Tischbein», γερμανού 

ζωγράφου με έργα εμπνευσμένα από τα ομηρικά έπη, επ‟ ευκαιρία της δωρεάς των χαλκογραφιών από τον καθηγητή Nίκο K. Χημμένο προς το Κέντρο Οδυσσειακών πουδών. Σο 1997 

στο Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας οργάνωσε συμπόσιο με θέματα: «Πώς τραγουδούσαν οι αοιδοί της ομηρικής εποχής» και «Νοτιοσλαβικές και ελληνικές παραλλαγές των Δημοτικών 

Σραγουδιών της Επιστροφής του Ξενιτεμένου», με ομιλητές τον Georg Danek τον Υάνη Κακριδή και τον Γιάννη Αναστασίου. Σο 2004 οργάνωσε «Έκθεση δημοσιευμάτων και φωτογρα-

φιών του Ι. Θ. Κακριδή» στο Μορφωτικό Κέντρο της Ιθάκης. 

Από τo 2012 το Κέντρο Οδυσσειακών πουδών εγκαινίασε μια σειρά ετήσιων διαλέξεων στην Αρχαιολογική Εταιρεία της Αθήνας με γενικό τίτλο: «μηρος: είκοσι οκτώ αιώνες πο-

λιτισμού». Πρώτος ομιλητής ήταν ο Walter Burkert, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, και ακολούθησε ο Gregory Nagy, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard.  

Σο Κέντρο Οδυσσειακών πουδών της Ιθάκης με τις πιο πάνω δραστηριότητές του αποτελεί πλέον το σταθερό σημείο συνάντησης ελλήνων και ξένων μελετητών του Ομήρου. 

 

 

 

Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου 

Γενική Γραμματέας του Κέντρου Οδυσσειακών πουδών. 
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(ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ ) 

1977. Η παρθενική υνάντηση των ομηριστών στην Ιθάκη. Jacquelin de Romilly, Ιωάννης Κακριδής 

2004. Η βράβευση του W. Kullmann από το Κέντρο Οδυσσειακών πουδών  

2009. Η έναρξη του ΙΑ Διεθνούς υνεδρίου “για την Οδύσσεια"  την αίθουσα του Μορφωτικού 2013. Οι σύνεδροι στην αναμνηστική φωτογραφία της λήξης του ΙΒ΄ Διεθνούς υνεδρίου  



 

 

 

 

Οι σεισμοί του 1953 ήταν τρείς (3) στον αριθμό τους. 

Ο πρώτος έγινε στις 9 Αυγούστου και ώρα 08:45 πμ. εντάσεως 7,1 της κλίμα-

κας Ρίχτερ με επίκεντρο την Ιθάκη. 

Ο δεύτερος έγινε στις 11 Αυγούστου και ώρα 05:30 πμ. με ένταση 7,2 Ρίχτερ 

με επίκεντρο την Κεφαλονιά. 

Ο τρίτος έγινε στις 12 Αυγούστου και ώρα 11:00 πμ με 11:30 πμ. εντάσεως 

7,3 με επίκεντρο την Ζάκυνθο. 

Η ισχύς του τελευταίου αυτού σεισμού έκανε και τις μεγαλύτερες καταστρο-
φές κυρίως στην Δυτική πλευρά του νησιού της Ζακύνθου με ποσοστό 95% 
περίπου, ενώ στην Ανατολική πλευρά υπήρχαν καταστροφές μικρότερης κλί-

μακας περίπου 30%. 

Οι τραυματίες ήταν περίπου 50 σε αριθμό. 

Αμέσως μετά τον τελευταίο σεισμό προήλθε και μεγάλη πυρκαγιά στην Ζά-

κυνθο η οποία είχε επίσης καταστροφικές συνέπειες. 

Πολλές περιουσίες χάθηκαν και υπήρξε μια γενική αναστάτωση των κατοί-

κων της Ιθάκης. 

Πολλοί άνθρωποι μετανάστευσαν κυρίως εσωτερικά σε περιοχές όπως την 

Αθήνα και την Πάτρα και λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι επέστρεψαν. 

Με αφορμή την ανοικοδόμηση του νησιού υπήρξε μεγάλη είσοδος ανθρωπί-

νου δυναμικού, κυρίως από την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΟΙ ΕΙΜΟΙ ΣΟΤ „53 



 

 

 

 

 

Παρ‟ όλο που δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η Ελληνική Ναυτιλι-
ακή δραστηριότητα στο Δούναβη, υπάρχουν αναφορές για ελληνικά ιστιοφόρα 

από τον 14ο αιώνα. 

Οι Έλληνες Θιακοί καθόρισαν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας, 
καθώς επίσης η οικονομική τους δύναμη (?) και η κοινωνική προβολή τους (?) 
βοήθησαν όχι μόνο την Ιθάκη αλλά και την Ελλάδα στο σύνολο. Ιδρύοντας 
ναυτιλιακά γραφεία και εταιρείες εκτός Ελλάδας μπόρεσαν να αναδείξουν τις 

ικανότητες των Ελλήνων στο εμπόριο και τη ναυτιλία σε διεθνές επίπεδο. 

Οι αδερφοί Θεοφιλάτοι, ιδρυτές του Ελληνικού Εμπορικού στόλου Δουνάβε-
ως το 1863, πρωτοπόρησαν δημιουργώντας Ναυτιλιακές επιχειρήσεις πράγμα 
το οποίο, κατά γενική ομολογία, ήταν μια τεράστια προσφορά για την Ελληνι-
κή ναυτιλία. Με την πορεία τους κατάφεραν να επηρεάσουν πολλούς 
Έλληνες και Θιακούς, όπως τους ταθαταίους, τους Βλασσοπουλαίους, τους 
Δρακούληδες, τους Δενδρινούς, τους Πεταλάδες κ.α., οι οποίοι φτάσανε στη 
Ρουμανία για να δραστηριοποιηθούν και αυτοί με τη σειρά τους, δουλεύοντας 
σαν ναύτες, πιλότοι, καπετάνιοι ακόμα και σαν υπάλληλοι στις εταιρείες των 

Θιακών. 

 

ΠΗΓΗ: 

« Σο Φρονικό της Ιθάκης», Γεράσιμος Κ.Καλαίτης , Εκδόσεις Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, 
1988. 

« Η Ναυτική Ιθάκη» , Φρήστου Ε. Ντούνη, Αθήνα, 1988 
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Αδελφοί ταθάτου 

ταν αναφερόμαστε στους αδελφούς ταθάτου εννοούμε τους τρείς γιούς 
του Αντώνη ταθάτου: τον θωνα, τον Κωνσταντίνο και τον Διονύσιο τα-

θάτο. 

Γεννήθηκαν στην Ιθάκη και από μικρή ηλικία μετανάστευσαν στην Ρουμανί-
α. Η ενασχόληση τους με τα ναυτιλιακά  ξεκίνησε με την εργασία τους στις 
επιχειρήσεις των θείων τους αδελφούς Θεοφιλάτου. ε σύντομο χρονικό διά-
στημα είχαν αποκτήσει τα δικά τους ποταμόπλοια ρυμουλκά, δημιουργώντας 
την δική τους εταιρία «Αδελφοί ταθάτου». την  συνέχεια επέκτειναν τις 
επιχειρήσεις τους το 1895 και σε φορτηγά πλοία. Σο 1905 άνοιξαν γραφεία 

στην Αθήνα και το 1920 στο Λονδίνο. 

Οι Αφοί ταθάτου είχαν έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Δυο από τα ση-
μαντικά έργα τους ήταν το «Μέγαρο Ναυτικής χολής ταθάτου» το 1907 

και η χρηματοδότηση της ύδρευσης της Ιθάκης το 1925. 

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ανέπτυξαν και πο-

λιτική και διπλωματική δράση. 

 

Αδελφοί Θεοφιλάτου 

Οι αδερφοί Θεοφιλάτου ήσαν τρείς,  ο Ιωάννης, ο Αντώνιος και ο Πάνος. 
Γεννήθηκαν στην Ιθάκη και στην συνέχεια μετανάστευσαν στην Ρουμανία. 
την αρχή ασχολήθηκαν με το σιτεμπόριο, αργότερα αγόρασαν ποταμόπλοια 

και στην πορεία φορτηγά πλοία.  

Από τους τρείς αδελφούς ο Ιωάννης Θεοφιλάτος ήταν ο πιο καταρτισμένος. 
Με ένα άρθρο του στο περιοδικό «Οικονομική Επιθεώρηση» το 1882, πρότεινε  
λύσεις στα προβλήματα των ναυτικών και συνεχίζει μετά από 100 χρόνια να 

είναι στην επικαιρότητα. 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΙΘΑΚΗΙΟΙ ΕΥΟΠΛΙΣΕ 

(ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ) 



 

 

Αδελφοί Γράτσου 

Ο Γεώργιος Γράτσος ήταν ο πρώτος της οικογένειας με μεγάλη εφοπλιστική δρα-
στηριότητα. Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1869, αποφοίτησε από το γυμνάσιο Πειραιά και 
μόλις 22 χρονών απέκτησε το δίπλωμα πλοιάρχου. Σα πρώτα πλοία που πλοιάρχησε  

ήταν της οικογένειας ταθάτου.  

Σο 1876 παντρεύτηκε την Πολυξένη Δρακούλη. Απέκτησαν τέσσερις γιούς, τον 
Κωνσταντίνο, τον Δημήτριο, το Άλκιμο και τον Πάνο Γράτσο. τη συνέχεια το 1907 
συνεταιρίστηκε με τους αδελφούς Δρακούλη και αγόρασαν πλοία όπως το 

«Οδυσσεύς», «Μέντωρ» κ.α..  

Σο 1924 αποφασίζει με τα παιδιά του να ιδρύσουν δική τους εταιρία ανεξάρτητη από 
εκείνη της οικογένειας Δρακούλη. Μέχρι το Β‟ Παγκόσμιο πόλεμο αύξησαν σημαντι-

κά τον στόλο τους.  

Οι αδελφοί Γράτσου προσέφεραν πολλά στον νησί της Ιθάκης. Με δωρεές τους 
αγοράστηκαν ηλεκτρομηχανές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, απορριμματοφόρο 

όχημα και χρηματοδότησαν την αγιογράφηση των εκκλησιών της Ιθάκης. 

 

Αδελφοί Βλασσόπουλοι του Νικολάου 

Οι αδελφοί Βλασσόπουλοι γεννήθηκαν και σπούδασαν στην Ρουμανία. Ο Θεόδωρος 
Ν. Βλασσόπουλος αρχικά εργάστηκε σε ναυτιλιακά γραφεία της Βραΐλας και του 
Γαλατσίου στη Ρουμανία. Σο 1904 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και το 1910 ανέλαβε 
τις ναυλώσεις της Lykiardopoulos and Go. Σο 1921  ίδρυσε με τα αδέλφια του στο Λον-

δίνο το γραφείο Vlassopoulos and Go. 

Ο Αντώνης Ν. Βλασσόπουλος μαζί με τον αδερφό του τον τυλιανό Ν. Βλασσόπου-
λο συνεταιρικά αγόρασαν το «ΙΣΡΟ» και ο Αντώνιος στη συνέχεια μαζί με την 

συμμετοχή του Θεόδωρου αγόρασε το «ΙΘΑΚΗ» και το «ΜΑΡΙΑ». 

Ο Ιωάννης Ν. Βλασσόπουλος εργάστηκε πρώτα με τον Θεόδωρο στο γραφείο του 

στο Λονδίνου και ύστερα συνεργάστηκε μαζί με τον αδερφό του τυλιανό. 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΙΘΑΚΗΙΟΙ ΕΥΟΠΛΙΣΕ 

(ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ) 



 

 

Αδελφοί Νικόλαος και Ιωάννης Βλασσόπουλοι του τυλιανού 

Σα αδέρφια συνέχισαν την ναυτική παράδοση της οικογένειας. Ίδρυσαν το 
δικό τους ναυτιλιακό γραφείο το 1957 N. and I. Vlassopoulos. Ο Νικόλαος 
Βλασσόπουλος υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της West of England 
του Greek Cooperation committee του Λονδίνου και της ένωσης εφοπλιστών. 

την συνέχεια εξέδιδαν για αρκετά χρόνια το «ΝΟΣΟ». 

 

Αδελφοί Δρακούλη 

Η οικογένεια Δρακούλη είναι μια από τις παλαιότερες οικογένειες στην Ιθά-
κη. Παιδιά του Κωνσταντίνου Δρακούλη, ο Γεώργιος, ο Περικλής και ο 
Έκτωρ. ταν τελείωσαν το σχολείο στην Ιθάκη μετανάστευσαν στη Ρουμανία 
όπου ξεκίνησαν να εργάζονται στις επιχειρήσεις του Θεοφιλάτου και ταθά-

του. 

Δεν άργησαν να αποκτήσουν τα δικά τους ποταμόπλοια στο Δούναβη. τη 
συνέχεια με συνέταιρο τον Γεώργιο Γράτσο δημιούργησαν την μετοχική εται-
ρία στην οποία συμμετείχαν πλοίαρχοι συγγενείς και άλλοι συμπολίτες. Σο 
1914 οι αδελφοί Δρακούλη μεταφέρουν  την έδρα τους από την Βραΐλα  στην 
Αθήνα και το 1918  ίδρυσαν γραφεία και στο Λονδίνο. Σο 1924 διαλύεται η 

από κοινού εταιρία με τον Γεώργιο Γράτσο και συνεχίζουν  μόνοι τους. 

Ίδρυσαν  το 1925 το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού και χρηματοδότησαν την 
ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου. ημαντική ήταν και η προσφορά τους 

σε εκκλησίες, μοναστήρια, ιδρύματα κ.α. 

 

ΠΗΓΗ: 

« Σο Φρονικό της Ιθάκης», Γεράσιμος Κ.Καλαίτης , Εκδόσεις Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, 
1988. 

« Η Ναυτική Ιθάκη» , Φρήστου Ε. Ντούνη, Αθήνα, 1988 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΙΘΑΚΗΙΟΙ ΕΥΟΠΛΙΣΕ 

(ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ) 



 

 

 

 

 

 

Ο θων ταθάτος, αφού είχε επιτύχει στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις τόσο 
στη Ρουμανία όσο και αργότερα στην Ελλάδα, δεν άργησε να αντιληφθεί το 
πόσο σημαντικό ήταν για τους νέους καπετάνιους η μόρφωση και η σωστή 

εκπαίδευση. 

Μέχρι πρότινος υπήρχαν κάποιοι πλοίαρχοι με την ικανότητα να μεταδί-
δουν την γνώση τους στους μικρότερους. Ο θωνας οραματίστηκε λοιπόν μια 
ναυτιλία με βάσεις και κατάρτιση και χωρίς καμία χρηματοδότηση κατάφερε 
να δημιουργήσει το 1907 την περιβόητη «Εμπορική και Ναυτική χολή 

θωνος και Αθηνάς ταθάτου». 

Η σχολή αυτή υπήρξε ορόσημο για την εποχή εκείνη. Υοίτησαν παιδιά όχι 
μόνο από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά αλλά από όλη την Ελλάδα. Δίδασκαν 
οι καλύτεροι, Έλληνες και ξένοι, καθηγητές, και διέθετε χημείο, μουσείο και 

γυμναστήριο με εξοπλισμούς υψηλών προδιαγραφών. 

Σο 1914 σταμάτησε η λειτουργία της σχολής και το υπέροχο μέγαρο στο ο-

ποίο στεγαζόταν καταστράφηκε με τους σεισμούς του 1953. 

 

 

ΠΗΓΗ: 

« Σο Φρονικό της Ιθάκης», Γεράσιμος Κ.Καλαίτης , Εκδόσεις Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, 
1988. 

« Η Ναυτική Ιθάκη» , Φρήστου Ε. Ντούνη, Αθήνα, 1988 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΝΑΤΣΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΑΘΑΣΟΤ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο μνημείο του «Αφανούς Ναύτου» στο λιμάνι Βαθύ της Ιθάκης. Υιλο-
τεχνήθηκε το 1975 με δαπάνες της «Ενώσεως των Απανταχού Ιθακησί-
ων». Είναι αφιερωμένο «τους  Θιακούς ναυτικούς που αγκάλιασε για 

πάντα το κύμα». 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: 

« Σο Φρονικό της Ιθάκης», Γεράσιμος Κ.Καλαίτης , Εκδόσεις Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, 
1988. 

« Η Ναυτική Ιθάκη» , Φρήστου Ε. Ντούνη, Αθήνα, 1988 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΨΨΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΙΘΑΚΗΙΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 



 

 

 

 

   Η  Παναγία των Καθαρών  στο όρος Νήριτο ,είναι το σπουδαιότερο 

μοναστήρι του νησιού, που γιορτάζει  στις 8 επτεμβρίου . 

  Διάφορες παραδόσεις υπάρχουν , σχετικά με τον τόπο ίδρυσης της. Η 

επικρατέστερη θέλει, μια ομάδα βοσκών  από την Ήπειρο να καταφεύ-

γει στην  Ιθάκη επί της  Σουρκοκρατίας, για να σωθεί .Υεύγοντας  δεν 

έφεραν μαζί τους, την εικόνα της Γεννήσεως της Θεοτόκου . 

  Για  πολλά  βράδια, έβλεπαν  στο σημείο στο οποίο ,βρίσκεται το μο-

ναστήρι, ένα φώς .Επειδή , η προσέγγιση στο σημείο ήταν δύσκολη, 

έβαλαν φωτιές, για να φτιάξουν μονοπάτι . ταν έσβησαν την φωτιά, 

εντόπισαν μέσα στις  στάχτες, μια εικόνα .Αυτή η εικόνα συνειδητοποίη-

σαν πως ήταν , η δική τους και την μετέφεραν στο χώρο τους. Σην επό-

μενη μέρα, η εικόνα εξαφανίστηκε  και βρέθηκε στον „ίδιο χώρο 

απ’όπου την πήραν . 

  Αυτό επεαναλήφθηκε για αρκετέ ς ημέρες το σημείο εκείνο, ξεκίνη-

σαν να χτίζουν μια εκκλησία. 

 

ΠΗΓΗ: 

« Ιστορικά και Λαογραφικά Ανάλεκτα της Ιθάκης », Α.Αναγνωστάτος, Υήμιος Δημοτικές 

Πολιτιστικές Εκδόσεις, Ιούνιος 2004. 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΑΡΨΝ 



 

 

 

« … Σο μέρος που είναι σήμερα ο ναός λεγόταν βαρκό ή λινοβρόχια (έβαζαν 

το στάρι στο νερό, κατόπιν το στέγνωναν, το κοπάνιζαν και έβγαζαν τη φλού-

δα που την έκαναν νήμα για λινά ρούχα). Εκεί στις αρχές του 18ου αιώνα 

έκτισαν το ναό. τις αρχές του ΙΘ‟ αιώνα ο παλιός ναός επεκτάθηκε (1790– 

1800) και έγινε στο σημερινό μέγεθος.» 

« … Οι Ιθακήσιοι που εργαζόταν σε Ρωσία και Ρουμανία, επειδή τον χειμώ-

να δεν έμεναν εκεί, περνώντας από τις περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας, 

Θεσσαλίας, συνάντησαν τον Ιωάννη  Πασχουλίτη, ξυλογλύπτη και με αγιο-

γραφικό οίκο (νομίζω) στα Αμπελάκια Πηλίου, παρήγγειλαν το ξυλόγλυπτο 

τέμπλο του Ι. Ναού όπως υπάρχει μέχρι σήμερα.» 

« … Από τα τέλη του 18ου αιώνα ο πληθυσμός της Ιθάκης αυξήθηκε και 

τότε φτιάχτηκαν και ανακαινιστήκαν διάφοροι ναοί της πόλης.» 

« … Ήρθαν από την Ήπειρο αρκετοί τεχνίτες και ανάμεσα στα έργα που 

έφτιαξαν, το 1820, κατασκεύασαν Ιερούς Ναούς. Οι Ντοβαίοι, που υπάρχουν 

και σήμερα στην Ιθάκη, κατασκεύασαν το περίτεχνο κωδωνοστάσιο του Ιερού 

Ναού της Μητρόπολης, σε δόμηση Ακροπόλεως …» 

 

Φειρόγραφο στην Μητρόπολη 

Ιερεύς Παναγιώτης Ράπτης 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 



 

 

 

« Ο Παπουλάκης γεννήθηκε στα Καλύβια του ταυρού το 1786 και είχε μεί-
νει ορφανός στα χέρια σκληρής μητριάς. Αυτό τον εξανάγκασε να ναυτολογη-
θεί και να καταλήξει όπου και μόνασε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Άγιου 

ρους.» 

 

« Ο Παπουλάκης στάλθηκε από τη μονή Βατοπεδίου ως ιεραπόστολος για 
την αναγέννηση του σκλαβωμένου έθνους. Δοκιμάστηκε πολύ και βασανίστηκε 
και ως εκ θαύματος σώθηκε από τις ορδές του Ιμπραήμ Πασά. Μετά το τέλος 
της επανάστασης επέστρεψε στην Ιθάκη και μόνασε διδάσκοντας και φτιάχνο-

ντας εκκλησίες όπως την Αγία Βαρβάρα στο ταυρό.» 

 

« Απεβίωσε τον Μάρτιο του 1867.Μετά από 120 χρόνια το Πατριαρχείο και 
η Αρχιεπισκοπή τον ανακήρυξαν σιο και στις 23 Μαΐου 1992 έγινε η ανακο-
μιδή των λειψάνων του και τοποθετήθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβά-

ρας για αιώνιο προσκύνημα.» 

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ: 

« Ιστορικά και Λαογραφικά Ανάλεκτα της Ιθάκης » ,Α.Αναγνωστάτος, Υήμιος Δημοτικές Πολι-

τιστικές Εκδόσεις, Ιούνιος 2004. 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΟΙΟ ΙΨΑΚΕΙΜ (ΠΑΠΟΤΛΑΚΗ) 



 

 

 

 

 

 

 

« Ο Άγιος Ραφαήλ γεννήθηκε στο Περαχώρι το 1410.ε ηλικία 16 
ετών φεύγει από το νησί σε μια πορεία αγώνων για την επικράτηση του 
Φριστιανισμού, αρχίζοντας από την Μακεδονία και από κει μέσω Αλε-
ξανδρουπόλεως πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη το 1454.Από εκεί 
περνά στην Μυτιλήνη, στην Ιερά Μονή Σων Καριών όπου και εμαρτύ-
ρησε.. Μετά από παρέλευση πολλών χρόνων το Πατριαρχείο και η Αρ-
χιεπισκοπή τον ανακήρυξαν Άγιο. Πριν λίγα χρόνια έγινε η ανακομιδή 
των λειψάνων του και μεταφέρθηκαν στην Ιθάκη στον Ναό Άγιου Ρα-

φαήλ στο Περαχώρι. Η μνήμη του γιορτάζεται την Σρίτη του Πάσχα.» 

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ: 

« Ιστορικά και Λαογραφικά Ανάλεκτα της Ιθάκης », Α.Αναγνωστάτος, Υήμιος Δημοτικές Πολι-

τιστικές Εκδόσεις, Ιούνιος 2004. 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΑΓΙΟ ΡΑΥΑΗΛ 



 

  Αρχικά οι εκκλησίες της Ιθάκης ήταν  οικογενειακές (αρχοντικές-

ιδιοκτήτες). την αρχή του  18ου αιώνα, υπάρχει απαίτηση  από τις υπό-

λοιπες κοινωνικές τάξεις –αγρότες, αστούς κλπ– να γίνουν ενοριακές 

[ εκκλησία= κλήρος + λαός] 

Εξωκκλήσια υπάρχουν  παντού στο νησί .Άλλα βρίσκονται σε ορεινές  

περιοχές,, άλλα  σε κάβους κοντά στη θάλασσα και σε  αρχαιολογικούς 

χώρους. 

ΠΗΓΗ: 

« Ιστορικά και Λαογραφικά Ανάλεκτα της Ιθάκης »,Α.Αναγνωστάτος, Υήμιος Δημοτικές Πολι-

τιστικές Εκδόσεις, Ιούνιος 2004. 

 

1. Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Γαρδελάκι 

2. Παναγία πηλιώτισσα, Μαραθιάς 

3. Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ανωγή 

4. Ιερά Μονή Σαξιαρχών, Περαχώρι 

5. Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του ωτήρος,, ταυρός 

6. Ευαγγελίστρια,, Εξωγή 

7. Παναγία, Περναράκια 

8. Αϊ Γιάννης,, Περαχώρι  

9. Αγ. Ανδρέας,, Βαθύ 

10. Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας,, Εξωγή 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΕΚΚΛΗΙΕ -ΕΞΨΚΚΛΗΙΑ 
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Η ιστορική αναδρομή της Υιλαρμονικής μας 

  

    Η «Υιλαρμονική και Μουσική χολή Ιθάκης» ιδρύθηκε το 1904, από κάποιους εμπνευσμένους Ιθακήσιους φίλους της 
μουσικής, με σκοπό τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των νέων και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. Αναφέρεται ότι στην παρέα τον φιλόμουσων εκείνων συμπατριωτών μας συμμετείχαν και πρωτοστάτησαν ο τότε 
Δήμαρχος Ιθακησίων Κοκκίνης και ο εκπαιδευτικός και μετέπειτα Αρχιμουσικός της Αριστοτέλης Ιουστινιάνης. Κα-
τά παράδοση στο Ιόνιο όπου υπάρχει η παλαιότερη και πλουσιότερη παράδοση σε μουσικούς συλλόγους, προτιμάται η 
ονομασία «φιλαρμονική» αντί «μπάντα» όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, στο Ιόνιο οι «φιλαρμονικές» κατά κανόνα 
δημιουργούνται από πρωτοβουλίες συλλόγων ή φιλόμουσων κατοίκων και όχι από κρατικούς ή δημοτικούς φορείς, όπως 

στην υπόλοιπη χώρα. 

     Σο 1923 ιδρύθηκε ο «Κοινωφελής μιλος Ιθάκης» (Κ.Ο.Ι.), όπου εντάχθηκε και η Υιλαρμονική, αποτελώντας έκτοτε 
τον βασικό κορμό του Ομίλου, που περιλαμβάνει και αρκετούς άλλους τομείς πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και κοινωνικής αλληλεγγύης (ενίσχυση άπορων οικογενειών). Εδώ και αρκετές δεκαετίες μπορούμε να πούμε ότι ύλλο-

γος << ζει και αναπνέει >> με το δύσκολο έργο της διατήρησης και καλής λειτουργίας της Υιλαρμονικής χολής. 

     Πρώτος αρχιμουσικός της Υιλαρμονικής ήταν ο Francesco Nicolini. Ήταν φημισμένος Ιταλός βιολιστής και αρχιμουσι-
κός του 19ου αι., ο οποίος σταδιοδρόμησε στην Ελλάδα (Επτάνησο). Φρημάτισε επίσης και «ιμπρεσσάριος» μελοδραματι-
κών θιάσων. Καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας,  ήταν γιος του Gregorio Nicolini και έπαιζε επίσης φλάουτο και 
πιάνο. Σον συναντάμε από το 1892 ως αρχιμουσικό της Υιλαρμονικής Ζακύνθου και στη συνέχεια εργάσθηκε με επιτυχία 
στις Υιλαρμονικές χολές του Αργοστολίου και της Λευκάδας.  Αναφέρεται ότι όπου εργάσθηκε είχε πληθώρα μαθητών 
από όλες τις κοινωνικές τάξεις και ότι τους είχε πιάσει όλους μια μουσικομανία. την Ιθάκη έδωσε τις βάσεις και τις πρώ-

τες κατευθύνσεις στη μουσική εκπαίδευση. Σον ακολούθησε με επιτυχία ο γιός του Armando Nicolini. 

     Η μπαγκέτα του αρχιμουσικού στη συνέχεια πέρασε στον Αριστοτέλη Ιουστινιάνη από την Κέρκυρα, διδάσκαλο στην 
Ιθάκη και πατέρα του φιλόλογου καθηγητή Νικολάου Ιουστινιάνη, με μεγάλη την προσφορά και των δύο στον τομέα της 
παιδείας στο νησί μας. Σον Α. Ιουστινιάνη διαδέχτηκε ο Κίμων Μαρκής από την Πρέβεζα, που και αυτός συνδέθηκε στενά 
με το νησί μας. Σο επόμενο διάστημα αρχιμουσικός έγινε ο Ερρίκος Σζινιόλης (Σσιγκόλης) από την Κέρκυρα και ακολού-
θως ο γιος του Μάριος Σζινιόλης πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αρχιμουσικών Ελλάδος. το τέλος της δεκαετίας του 1930 
αρχιμουσικός ανέλαβε ο Ιωάννης Υαναριώτης από την Κέρκυρα, που έδωσε τα φώτα του στη μουσική παιδεία του νησιού 
μας και ως καθηγητής μουσικής του Γυμνασίου στη δύσκολη περίοδο του Πολέμου και της Κατοχής. τον Ιωάννη Υανα-
ριώτη οφείλεται και η σπάνια συλλογή χειρογράφων με περίπου 100, πλήρως ενορχηστρωμένα κλασικά έργα για ορχή-
στρα πνευστών και κρουστών οργάνων , που περιλαμβάνεται σήμερα στο αρχείο της Υιλαρμονικής. Σην αγάπη του στην 
Ιθάκη έδειξε και με τη μελοποίηση του «Όμνου της Ιθάκης» σε στίχους της αείμνηστης δασκάλας οφίας τεφανάτου 

(«Πέτρες πολλές μαζεύτηκαν εκεί...»). 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Ι Θ Α Κ Η   ΥΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΜΟΤΙΚΗ ΦΟΛΗ ΙΘΑΚΗ 
(ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ) 



 

      

 

Ακολούθησαν ο Ισίδωρος Γκρεκ από την Κέρκυρα, ο Γκεζουάρ από τα Ιωάννινα και ο Δενάρδος επίσης από την Κέρκυρα. Με τον στρατιωτικό Φρήστο Κόντη φτάνουμε στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1950, οπότε αρχιμουσικός αναλαμβάνει ο πρώτος Ιθακήσιος. Είναι ο Δημήτριος Μολφέσης ( Μητσόλης ) , που κατέχει μέχρι σήμερα χρονικά τη «μερίδα του λέοντος» στη μουσική 
προσφορά στη Υιλαρμονική, διδάσκοντας μουσική και παίζοντας σαξόφωνο ακούραστα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990. τη συνέχεια έχουμε τον Ιθακήσιο Γεράσιμο Μολφέση, τον 
Ηλία Μπόγρη, πρώην αρχιμουσικό της Αστυνομίας Πόλεως Αθηνών, με καταγωγή από την Σρίπολη, τον Ζαφείρη Ζαφειρόπουλο πολύ αξιόλογο μουσικό και μαέστρο από την Πά-
τρα, καθηγητή μουσικής στο Δημοτικό Ψδείο Πατρών με θητεία στην μπάντα του Δήμου Αθηναίων και την Κ.Ο. Αθηνών, τον Λάζαρο Μιχαήλ, τους μουσικούς της μπάντας Φρήστο Υωτό-
πουλο, Βασίλη Καραμήτσο, Αθανάσιο Αργυρό, Σηλέμαχο Βλασσόπουλο όπου κατά την διάρκεια της περιόδου 2003 – 2006 λόγω οικονομικών δυσκολιών οφειλομένων κυρίως σε έξοδα 
ανακατασκευής, επιδιορθώσεων και εκσυγχρονισμού των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του ωματείου συνέχισαν την παράδοση, τον Βασίλη Αθανασόπουλο, τον Φαράλαμπο 
Σόφαλο , τον Αλέξανδρο Γιαννή, τον Βασίλη Περλικίδη μαέστρο συγχρόνως της Δημοτικής Υιλαρμονικής Αργοστολίου και την συνεργάτιδα του δασκάλα μουσικής Κωνσταντίνα Βαγγελά-

του, τον Γιώργο Κυριακίδη. 

 

     Πολλά είναι τα νέα παιδιά του νησιού μας που πήραν τις πρώτες μουσικές γνώσεις τους από τους δασκάλους της Υιλαρμονικής όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της. Και πολλοί είναι 
αυτοί που στη συνέχεια διακρίθηκαν στο χώρο της μουσικής, έχοντας πάρει τις βάσεις από τη Υιλαρμονική. Μια ολόκληρη μουσική παράδοση συντηρήθηκε, αναδείχθηκε και ενισχύθηκε 
χάρη σ' αυτές τις προσπάθειες, μέσα από τη διδαχή και τη διαδοχή από γενιά σε γενιά. ήμερα οι μουσικοί της Υιλαρμονικής αριθμούν περίπου 25 μέλη, που φτάνουν τα 55 μαζί με τους 
μαθητευόμενους και καλύπτουν όλες τις ηλικίες από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Οι εκδηλώσεις όπου συμμετέχει η Υιλαρμονική είναι πάνω από δύο το μήνα, δηλαδή περίπου τριάντα το 
χρόνο. Πρωτοχρονιάτικες συναυλίες, εθνικές, θρησκευτικές και σχολικές εορτές, επίσημες τελετές, ψυχαγωγικές συναυλίες και γενικότερα συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και τελε-
τές εντός και εκτός Ιθάκης, που συνδέονται με την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας. Ενδεικτικά ας αναφέρουμε την παρουσία της Υιλαρμονικής στον εορτασμό της Ένωσης της Ε-
πτανήσου, στην Αθήνα, όπου την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Ιθάκη, με εκδηλώσεις στη Μητρόπολη Αθηνών, στην πλατεία υντάγματος και στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός». 

Αλλά και σε συναυλίες στα γύρω νησιά η Υιλαρμονική εκπροσωπεί επάξια τη μουσική παιδεία της Ιθάκης.   

 

     ήμερα η Υιλαρμονική στεγάζεται στην άψογα διαμορφωμένη αίθουσα του πρώτου ορόφου του κτηρίου της, δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο, σε οικόπεδο που δώρισε το 1961 ο Έκτωρ 
Δρακούλης, μαζί με τα πρώτα χρήματα για την ανέγερση του κτηρίου. Η αίθουσα της Υιλαρμονικής εντυπωσιάζει. Φώρος διδασκαλίας με πλήρη εξοπλισμό, ηχομόνωση στους τοίχους και 
την οροφή, δύο ειδικοί ηχομονωμένοι θάλαμοι για την εκμάθηση των αρχαρίων (γραφείο αρχιμουσικού-Δ..), σπάνιο αρχείο πλήρως ενορχηστρωμένων μουσικών έργων, καλαίσθητη δια-
κόσμηση και φροντίδα στα υλικά, προθήκες με μουσικά όργανα από το 1870 και εξαρτήματα στολών παλαιότερων εποχών που καλύπτουν τις ανάγκες ενός μουσικού λαογραφικού μουσεί-

ου, φωτογραφικό αρχείο και βοηθητικοί χώροι. Μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα μουσικής διδασκαλίας που θα ζήλευαν πολλές άλλες πόλεις της χώρας μας. 
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     Θα πρέπει τέλος να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των μουσικών στις εκδηλώσεις μας 
είναι αφιλοκερδής, όπως εξ άλλου δωρεάν παρέχεται και η εκπαίδευση τους. Διαθέτει 
επίσης όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία για την καλή της λειτουργία όπως όλες τις 
κατηγορίες των πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων, μουσικών βιβλίων και 
στολών καθώς και όλης της υπόλοιπης υλικοτεχνικής υποδομής. Προσφάτως μάλιστα 
παρέλαβε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πενήντα καινούργια μουσικά όργανα, μέ-
σω προκήρυξης προγράμματος στα πλαίσια του ΕΠΑ 2007-2013. Αναμένεται δε από 

το ίδιο πρόγραμμα η παραλαβή καινούργιων στολών. 

          Ο μιλος μας αριθμεί περίπου 250 μέλη και απαρτίζεται από Θιακούς ντόπιους ή 
απόδημους. Ο αριθμός των μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλος αν λάβουμε υπόψιν το πληθυ-
σμό του νησιού και αντανακλά το ειδικό βάρος που έχει η Υιλαρμονική μας στις καρδίες 
των κατοίκων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί -στην πλειονότητα τους - νιώθουν πά-
ντα την υποχρέωση να στηρίξουν ηθικά και οικονομικά την προσπάθεια του Ομίλου 
αφού εκτιμούν την τεράστια του προσφορά στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής. 
Η προσπάθεια του υλλόγου διαχρονικά συγκίνησε και αρκετούς επιφανείς πολίτες 
που τον ευεργέτησαν και φορείς που τον βοήθησαν, με τον Δήμο Ιθάκης να διαδραματί-
ζει κυρίαρχο ρόλο. Δυστυχώς, όμως η δύσκολη οικονομική κατάσταση που περιήλθε η 
χώρα μας επηρεάζει αρνητικά και τα οικονομικά του υλλόγου και φέρνει στην 
άκομψη θέση το εκάστοτε Δ.. του Ομίλου να αναζητά λύσεις βοηθείας, λαμβάνοντας 
υπ‟ όψιν ότι απευθύνεται σε φορείς και ανθρώπους με ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήμα-
τα που αφορούν τον πολιτισμό. Πόσο μάλλον όταν αυτά άπτονται της μικρής μας κοι-

νωνίας. 

  Σο τωρινό Δ.. του Κ.Ο.Ι. αποτελείται από τους 

Σηλέμαχο Βλασσόπουλο    (Πρόεδρο) 

Παντελή ιμήρη                 (Αντιπρόεδρο) 

Ευσταθία Δούκα                 (Γενική Γραμματέα) 

πύρο Αμάραντο               (Σαμία) 

Αθανάσιο Αργυρό              (Έφορο Τλικού) 

Βασίλη Καραμήτσο           (Μέλος Δ..) 

Μιχάλη Λιβάνη                 (Μέλος Δ..)   
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    Ο Φορευτικός ύλλογος „‟Φαρίλαος Σσιγώνιας‟‟, ιδρύθηκε το 1998, από μαθητές 

του αείμνηστου χοροδιδασκάλου Φαρίλαου Σσιγώνια. 

    Έχει σαν βασικό σκοπό να προωθεί και να διατηρεί την μουσικοχορευτική παράδο-
ση στο νησί μας. Με επιτυχία μέχρι και σήμερα διδάσκονται οι τοπικοί χοροί , που μας 

κληροδότησαν οι προγονοί μας. 

    Αναδεικνύει επάξια την τοπική Ιστορία μας και εν γένει διαφυλάσσει την Πολιτι-

σμική Κληρονομιά μας. 

    Ο ύλλογος αποτελείται από τέσσερα συνολικά χορευτικά τμήματα. Σα  δυο τμή-
ματα απαρτίζονται  από παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών και τα άλλα δυο εί-

ναι ,ενηλίκων.    Ο αριθμός των μελών συνολικά ,φτάνει  τα 80 μέλη περίπου. 

    Έχει πλούσιο  λαογραφικό υλικό ,ικανό να κοσμήσει ένα λαογραφικό μουσείο. 

Σα μέλη χορεύουν φορώντας με τιμή , την Παραδοσιακή στολή της Ιθάκης, ύστερα 

από συλλογή πληροφοριών σχετικά με αυτήν. 

    υμμετέχει σε κάθε έθιμο και εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στο νησί μας,, αλλά 
και εκπροσωπεί  τον τόπο μας πάντα με επιτυχία ,σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ στην 

υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό. 

    Από το  2001     και μέχρι και σήμερα ,η  επιμέλεια και διδασκαλία των παραδοσια-

κών χορών στα μέλη του υλλόγου ανήκει στον εξαίρετο χοροδιδάσκαλο Κωνσταντίνο  

ουλτανά. 

     Ο ύλλογος „‟Φαρίλαος Σσιγώνιας „‟ δεν ξεχνά τις Ρίζες του , το Παρελθόν του, ζεί 

στο Παρόν και ατενίζει  „‟χορεύοντας‟‟  λαμπρά το Μέλλον….. 

      

. 

                                                                                                „Εκ του Δ. 

                                                                                                   Η Γραμματεύς 

                                                                                             Λιβάνη Γερασιμούλα       
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Ο ύλλογος Υίλων Θεάτρου και Κινηματογράφου Ιθάκης ο «Υόρκυς» συστάθηκε ως 
σωματείο το 1996. Η πορεία όμως της θεατρικής ομάδας του νησιού έχει μακρά ιστορία 
δράσης, αντάξια της Επτανησιακής πολιτιστικής παράδοσης. Από το 1957 και μετά, που 
υπάρχει στο νησί της Ιθάκης η σκηνή του Μορφωτικού Κέντρου, είναι πάρα πολλές οι 
παραστάσεις που ανεβαίνουν από διάφορους φορείς του νησιού με μια μικρή διακοπή 

κατά την διάρκεια της Δικτατορίας.. 

Σο 1975 ξεκινά στο νησί  Ο Θεατρικός Διαγωνισμός και οι προσπάθειες αυτές παίρνουν 

ένα πιο οργανωμένο και συγκεκριμένο χαρακτήρα και γίνονται πλέον σε μόνιμη βάση.  

Σο 1991 οργανώνεται από τον Δήμο Ιθάκης και την ΕΟΚ ένα σεμινάριο που το παρα-
κολουθούν πολλοί νέοι του νησιού, οι οποίοι μεγάλωσαν και γνώρισαν το θέατρο μέσα 
από τον θεσμό του Θεατρικού Διαγωνισμού.  Από το εμινάριο αυτό ανεβαίνουν δύο 
παραστάσεις. Μία θεατρική άσκηση κίνησης και λόγου σε ποίηση Άγγελου ικελιανού 
και το έργο του Υεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Σο σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα» σε σκηνο-
θεσία Πέτρου Αυγερινού. Οι κριτικές που αποσπούν από το Θιακό κοινό είναι θετικές 
και ενθαρρυντικές ώστε να δώσουν το έναυσμα να συγκροτηθεί σε άτυπη ομάδα το απο-
καλούμενο έως τότε «θεατρικό εργαστήρι Ιθάκης» και να ανεβάσει σε συνεργασία με τον 
πολιτιστικό φορέα του Δήμου «ΥΗΜΙΟ» άλλες δύο παραστάσεις: το «Βυσσινόκηπο» του 
Άντον Σσέχωφ σε σκηνοθεσία Πέτρου Αυγερινού τον χειμώνα του 1992 και τον 

«Βροχοποιό» του Ρίτσαρντ Νάς σε σκηνοθεσία Κώστα Βάντζου το 1994.  

την συνέχεια το 1995 η θεατρική Ομάδα αυτονομημένη ανεβάζει το έργο του Αλεσά-
ντρο Κασόνα «Σα δέντρα πεθαίνουν όρθια» σε σκηνοθεσία Κώστα ταρίδα και το 1996 
για πρώτη φορά υπό την σκέπη του υλλόγου Υίλων Θεάτρου και Κινηματογράφου 
Ιθάκης ο «Υόρκυς» τη μαύρη κωμωδία του Ζώρζ Μισέλ «Κυριακάτικος Περίπατος» σε 
σκηνοθεσία Υούλη Μπουντούρογλου. Ακολουθεί η κωμωδία του Γρηγορίου Ξενόπου-
λου «Δεν είμαι Εγώ» σε σκηνοθεσία Πέτρου Αυγερινού με την οποία η Ομάδα συμμετέχει 
στον 20ο Θεατρικό Διαγωνισμό Ιθάκης και αποσπά 3 βραβεία: συνόλου, Α‟ ανδρικού 

ρόλου και κουστουμιών. 

Από το 1998 έως σήμερα ο Υόρκυνας συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή με παρα-
στάσεις για μεγάλους αλλά και για μικρούς ενώ κατά περιόδους δημιουργεί Κινηματο-

γραφική Λέσχη με αφιερώματα σε σκηνοθέτες και έργα.  
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΣΑΕΙ      

1998 «Η Λιθουανία» Ρόμπερτ Μπρούκ, «Ο θάνατος του Περικλέους» Δημήτρη Κορομη-

λά, σκηνοθεσία: Ελένη Καραμπέτσου   

1999 «Μαύρη Κωμωδία» Πήτερ άφφερ, σκηνοθεσία: Δημήτρης Ιωάννου 

2000  «Σαρτούφος»Μολιέρος, σκηνοθεσία: Μαρία Κατσανδρή  

2002 «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» Λουίτζι Πιραντέλλο, σκηνοθεσία: Γιώργος Γιαννού-

τσος         

2004 «Με δύναμη από την Κηφισιά» Κεχαϊδη – Φαβιαρά, σκηνοθεσία: τέλιος οφός 

 2005 «Σα τέσσερα πόδια του Σραπεζιού» Ιάκωβου Καμπανέλλη, σκηνοθεσία: τέλιος 

οφός         

2007  «Κούκου» Ζώρζ Υεντώ, σκηνοθεσία: τέλιος οφός   

2008 – «Λυσιστράτη» Αριστοφάνη, σκηνοθεσία: τέλιος οφός, Περικλής Βασιλόπου-

λος          

2009 «Γέρμα» Υεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σκηνοθεσία: Ελένη Καραμπέτσου 

2010 «Η Σραπεζαρία» Α.Ρ.Γκέρνυ , σκηνοθεσία: Περικλής Βασιλόπουλος  

2011 «Σρεις Αδερφές» Άντον Σσέχωφ, σκηνοθεσία: Μαρία Κατσανδρή 

2012 «Παραμύθι χωρίς όνομα» Ιάκωβου Καμπανέλλη, σκηνοθεσία: Περικλής Βασιλό-

πουλος          

2013 «Η περα της Πεντάρας» Μπέρτολντ Μπρέχτ, σκηνοθεσία: Περικλής Βασιλόπου-

λος         

2014 «ΆριστοςΕφάνης» τέλιου Παρή, σκηνοθεσία: τέλιος Παρής  
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΗΝΗ      

   

1999 «Οι φασουλήδες του Κατσιπόρρα» Υεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σκη-

νοθεσία: Ελένη Καραμπέτσου     

  

2002  «Μια τρελλή τρελλή Πολυκατοικία» Γιάννη Ξανθούλη, σκηνοθεσί-

α: Φριστίνα Υίλου      

   

2003 «Ελίζα» Ξένιας Καλογεροπούλου, σκηνοθεσία: Αθηνά Αρσένη

  

2004  «Ελαφοκυνηγός» Ξένιας Καλογεροπούλου, σκηνοθεσία: Αθηνά 

Αρσένη 

2010 «Ειρήνη» Αριστοφάνη, σκηνοθεσία: Ελένη Καραμπέτσου 

¨ 

«ΥΟΡΚΤΝΑ» 
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ΤΛΛΟΓΟ ΥΙΛΟΜΗΡΨΝ ΙΘΑΚΗ 

«ΕΤΦΗΝ ΟΔΤΕΙ» 
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Σο σωματείο αυτό (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) υπάρχει και 
λειτουργεί από το 2004. Οι δραστηριότητες, οι σκοποί και οι στόχοι 
του, συγκλίνουν στην με κάθε νόμιμο τρόπο θωράκιση των ιστορι-
κών τίτλων της νήσου Ιθάκης και στην ολοκλήρωση της υλοποίη-
σης της ταύτισής της με την πατρίδα του Οδυσσέα Λαερτιάδη. Η 
έδρα του βρίσκεται στον ομηρικό λιμένα του Υόρκυνος (σημερινό 
Βαθύ). Διοικείται από πενταμελές συμβούλιο τριετούς θητείας και 
μέλος του μπορεί να γίνει κάθε ενήλικας (Έλληνας και μη) ο οποίος 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ταύτιση της ομηρικής Ιθάκης με την 
ομώνυμη σημερινή νήσο. 
    Η επωνυμία «ΤΛΛΟΓΟ ΥΙΛΟΜΗΡΨΝ ΙΘΑΚΗ», έχει ως 
συνοδευτικό τίτλο, την φράση «ΕΤΦΗΝ ΟΔΤΕΙ», ένα ανασκα-
πτικό εύρημα της Βρετανικής Αρχαιολογικής χολής Αθηνών κα-
τά την χρονική περίοδο 1930-38. Σο συνέλλεξαν στο ήδη καταβυθι-
σμένο (λατρευτικό κατά την αρχαιότητα) σπήλαιο «Λοΐζου», στην 
Πόλη ταυρού της βορείου Ιθάκης. Είναι σπάραγμα πήλινης ανα-
θηματικής προσωπίδας και χρονολογήθηκε στον 3ο – 2ο π.Φ. αιώ-
να. Η μοναδικότητά του το καθιστά ιδιαιτέρως πολύτιμο από αρ-
χαιολογική άποψη. Αλλά και η ιστορική του αξία είναι τεράστια. 
Αποδεικνύει την επίγνωση των ανθρώπων που έζησαν πριν από 
2.500 (τουλάχιστον) χρόνια ως προς την ταύτιση της σημερινής 

Ιθάκης με την πατρίδα του πολυμήχανου άνδρα.  
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1. ΚΤΛΙΝΣΟΡΙ Ή ΣΕΡΚΙ (ΣΟ) 

«Σο παιχνίδι αυτό το έπαιζαν τα παιδιά τα πολύ παλιά χρόνια στο Θιάκι. 
Ήταν από τα αγαπημένα παιχνίδια των αγοριών. Αυτό λοιπόν το «κυλιντόρι» 
ήταν ένα στεφάνι κάποιου παλιού κρασοβάρελου ή ένα σιδερένιο στεφάνι κά-
ποιου παλιού σιδερένιου γερμανικού βαρελιού. 

Σα κρασοβάρελα είχαν πολλά στεφάνια, τα παιδιά όμως προτιμούσαν ένα 
από τα δύο μεσαία που ήταν πιο ίσια. Μπορούσε όμως το κυλιντόρι να είναι και 
από μια παλιά ρόδα ποδηλάτου, χωρίς ακτίνες ή ακόμα και από ένα  σκληρό 
λάστιχο που ζήταγαν τα παιδιά από τους τσαγκάρηδες.  

ποιο παιδί έβρισκε κυλιντόρι ήταν το πιο τυχερό. Για να παίξουμε όμως το 
κυλιντόρι χρειαζόμαστε ένα χοντρό σύρμα, ειδικά λυγισμένο στην μια άκρη 
του, σαν γάντζο, που λεγόταν «κυλιντορόσυρμα». Αυτό μας βοηθά να κρατή-
σουμε σε ισορροπία το στεφάνι καθώς το σπρώχνουμε για να τρέχει μπροστά, 
αλλά και να το στρίβουμε και να το σταματάμε τελείως. Σο κυλιντόρι παίζεται 
σε υπαίθριο ισόπεδο ανοιχτό χώρο, αλλά με πολύ εξάσκηση μπορούμε να ανε-
βούμε ή να κατεβούμε ακόμα και σκαλιά.» 

 

2. ΣΑΜΙΙΜΙΡΙ (ΔΑΦΣΤΛΙΔΙ) 

 «Σο παιχνίδι αυτό είναι από τα γνήσια Θιακά παιχνίδια. Μοιάζει κά-
πως με το «Άι – μπάι», ίσως να είναι και πιο παλιό από αυτό. 

 Περνώντας τα χρόνια άλλαξαν τα λόγια και το παιχνίδι μετονομά-
στηκε σε «δαχτυλίδι». 

 Για να παίξουν το ταμισιμιρί, τα παιδιά κάθονταν το ένα δίπλα στο 
άλλο έχοντας τα χέρια ενωμένα με τις παλάμες απέναντι. ρθιο μπροστά τους 
στέκεται το παιδί που κάνει «τη μάννα». Αυτό το παιδί έχει στην χούφτα του 
ένα πετραδάκι και σκύβοντας πάνω από κάθε παιδί, ακουμπά τα χέρια του στα 
χέρια του άλλου παιδιού, κάνοντας τάχα πως αφήνει το πετραδάκι. Σελικά το 
αφήνει στη χούφτα κάποιου παιδιού χωρίς να φανερώσει σε ποιο. υγχρόνως 
τραγουδά:» 

«Σαμισιμιρί, να φας της γάτας το μηρί και του ποντικού τ‟αυτί!» 

 «ταν τελειώσουν τα λόγια, το παιδί που έχει το πετραδάκι, σηκώνε-
ται και μαζί με τη «μάννα» πηγαίνουν παράμερα από τα άλλα παιδιά και κρύ-
βουν το πετραδάκι κάπου πάνω στο παιδί (στα μαλλιά, σε κάποια τσέπη, κά-
που στα ρούχα του, στα παπούτσια του κτλ). Γυρίζουν πίσω στα υπόλοιπα 
παιδιά, τα οποία σηκώνονται και αρχίζουν να ψάχνουν για το πετραδάκι. 
ποιο παιδί το βρει, κερδίζει και γίνεται αυτό η «μάννα». 
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(ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ) 



 

 

3. ΆΙ – ΜΠΑΙ 

«Σο 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 τις παλάμες ενωμένες. μπροστά τους στέκονται δύο όρθια παιδιά. Σο 

ένα είναι «η μάννα» και το άλλο που «τα φυλάει». 

Η «μάννα» κρατά τα χέρια της ενωμένα όπως τα άλλα παιδιά που κάθονται, 
και ανάμεσά τους κρατά ένα μικρό πετραδάκι. Πλησιάζει τα καθισμένα παιδιά, 
ακουμπά τα χέρια στα δικά τους διαδοχικά, αρχίζοντας από το πρώτο που 
κάθεται στη σειρά, παριστάνοντας κάθε φορά πως αφήνει το πετραδάκι. Κά-
ποια στιγμή το αφήνει στ‟ αλήθεια στα χέρια κάποιου παιδιού. κοπός είναι 
να μην αποκαλυφθεί στο παιδί που «τα φυλάει» σε ποιον άφησε η «μάννα» το 
πετραδάκι. Σο παιδί που «τα φυλάει» και τόση ώρα παρακολουθεί, πρέπει τώ-
ρα να μαντέψει που έδωσε η «μάννα» το πετραδάκι. Αν το βρει, «τα φυλάει» το 
παιδί που άφησε η «μάννα» το πετραδάκι, αν δεν το βρει, «τα ξαναφυλάει». 
ση ώρα η «μάννα» πηγαίνει από παιδί σε παιδί για να αφήσει το πετραδάκι, 

όλα μαζί τα παιδιά τραγουδούν: 

«Άι – μπάι, κόμε στάι, 

Ντίε μίε, κόμπα νίε, 

άμι ράκο, τίκι τάκο, 

Άι – μπάι, μπουφ!» 

Παρατηρούμε τα λόγια αυτά θυμίζουν Ιταλικές λέξεις, κάτι που φανερώνει 

πόσο παλιό είναι το παιχνίδι, επηρεασμένο προφανώς από την ενετοκρατία.» 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ: 

“Παραδοσιακά Παιχνίδια Ιθάκης». Εξαθέσιο  Δ χολείο Ιθάκης, Ιθάκη 1998 
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Πολλά από τα πλανόδια επαγγέλματα στην Ιθάκη ήταν εισαγόμενα. 
Οι επαγγελματίες και οι τεχνίτες  ερχόντουσαν από τα γύρω μέρη και 

ιδιαίτερα από την Ήπειρο κατά χρονικά διαστήματα.   

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ: 

« Ιστορικά και Λαογραφικά Ανάλεκτα της Ιθάκης »,Α.Αναγνωστάτος ,Υήμιος Δημοτικές Πολι-

τιστικές Εκδόσεις, Ιούνιος 2004. 
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