ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Ιστορία
Η λεγόμενη γειτονιά του Κάστρου, είναι μια ιστορική λογοτεχνική γειτονιά που περιβάλλεται
από τα τείχη του κάστρου που προστατεύουν την κεντρική περιοχή της πόλης. Είναι η
παλαιότερη γειτονιά των Ιωαννίνων και χρονολογείται τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα. Είναι
γεμάτη πετράδια της ιστορίας (βυζαντινή και οθωμανική αρχιτεκτονική, ιστορικά και
πολιτιστικά σημαντικοί χώροι και μνημεία) και ιστορίες των ντόπιων, που σε ορισμένες
περιπτώσεις κάποιες οικογένεις ζουν σε αυτή τη γειτονιά εδώ και πολλές γενιές.
Αν και τουριστική, η γειτονιά παραμένει κυρίως ανεξερεύνητη και μη επισκέψιμη από τους
Γιαννιώτες που μένουν έξω από αυτή. Γιατί έτσι; Είναι η ατμόσφαιρα τέτοια ως ένα
παραδοσιακό χωριό ή είναι τα τείχη που την προστατεύουν και την κάνουν να ξεωρίζει; Οι
συμμετέχοντες σε αυτήν την εκδήλωση ανακάλυψης θα μπορούσαν να βρουν την απάντηση σε
αυτό το ερώτημα εξερευνώντας τους δρόμους, τα κτίρια, συναντώντας ανθρώπους,
μαθαίνοντας για ιστορικά σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα της γειτονιάς, αλλά και με την
επίσκεψή τους σε τοπικά καταστήματα όπως το κατάστημα Anka με χειροποίητα κοσμήματα,
μπαρ τεχνών και μουσικής όπως το Fidel καθώς και τοπικά καταστήματα με αντίκες.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Ανακάλυψη
Σύντομη περιγραφή: ιδανικό για παρέες 3-6 ατόμων, που επισκέπτονται για πρώτη φορά την πόλη των Ιωαννίνων.
Ο περίπατος θα διαρκέσει 1-2 ώρες, συνιστάται να ξεκινήσετε στις 10-11πμ ή 5-6μμ. Να εέετε μαζί σας δύο μικρά
κομμάτια χαρτιού, ένα φύλλο χαρτιού Α4 ή μεγαλύτερο, μαρκαδόρους, ψαλίδι, κόλλα.
Τα τείχη του Κάστρου της πόλης των Ιωαννίνων ενσαρκώνουν πολλές παλιές και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Τα τείχη
του κάστρου χρησιμεύουν ως σύνορο μεταξύ της παλαιότερης γειτονιάς των Ιωαννίνων και της υπόλοιπης πόλης.
Απολαύστε αυτό το ταξίδι και ανακαλύψτε τα μυστικά της γειτονιάς του Κάστρου!

1 Μπείτε στη γειτονιά του Κάστρου των Ιωαννίνων από την είσοδο του
πεζόδρομου και βρείτε την οδό Αλεξίου Νούτσου. Καθίστε σε ένα άνετο μέρος
για να διαβάσετε μια ιστορία για αυτόν.
«Ο Αλέξιος Νούτσος (1770 - 1822) προσλήφθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία από τον
Αλή Πασά, ο οποίος ήταν Οθωμανός ηγεμόνας της περιοχής και κατοικούσε στο
κεντρικό μέρος αυτού του Κάστρου. Σταδιακά, ο Αλέξιος Νούτσος έγινε ένας από
τους ισχυρότερους συμβούλους και υπηρέτης του Αλή Πασά, παρόλο που όπως
πιστεύουν πολλοί, ο Αλή Πασάς ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο του πατέρα του.
Μερικές από τις πιο σημαντικότερες συνεισφορές του Αλέξιου της εποχής ήταν
να υπηρετήσει όχι μόνο τον Αλή Πασά και την Τουρκοκρατία, αλλά και ως
αρχιερέας, εξασφαλίζοντας έτσι την ευημερία της περιοχής. Επίσης έσωσε
αρκετούς πολίτες από τις θανατικές ποινές που διέταζε ο Αλή Πασάς. Ήτανς
ακόμη μέλος της λεγόμενης Φιλική Εταιρεία και, τέλος, συμμετείχε στην Ελληνική
Επανάσταση κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1821».
Γράψτε σε ένα κομμάτι χαρτί μια λέξη ή μια σύντομη φράση για το πώς νιώθετε
αφού μπήκατε στη γειτονιά του Κάστρου και διαβάσατε για έναν από τους
πολλούς ανθρώπους που έζησαν εδώ. Κρατήστε το χαρτί μαζί σας.

2 Βρείτε μια ιστορική βιβλιοθήκη. Στη
συνέχεια, βρείτε ένα κοντινό κατάστημα που
αποτελεί βιβλιοθήκη με τόσα αντικείμενα και
παραδόσεις. Μπείτε και εξερευνήστε το, είναι
μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται από έξω! Ζητήστε
από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να σας πει
μια ιστορία που ίσως κρύβεται πίσω από
οποιοδήποτε αντικείμενο-αντίκα.

3 Δώστε προσοχή και προσπαθήστε να ρίξετε μια ματιά σε ένα αρχοντικό του 18ου
αιώνα και στον κήπο του. Είναι καλά κρυμμένο και είναι το μόνο μέρος που έχει
παραμείνει σχεδόν ανέφικτο από την τότε εποχή. Εκεί ζούσε ο Πασάς Καλός και η
οικογένειά του. Αλληλεπιδράστε με οποιονδήποτε ντόπιο για να μάθετε γιατί
ονομάστηκε έτσι.

5 Βρείτε τον Φιντέλ
του Κάστρου!
Εξερευνήστε «το σπίτι
του»,
ρωτήστε
τους
ανθρώπους
για
την
ιστορία του κτιρίου και
την
κοινωνική
και
πολιτιστική σημασία του
τόπου στις μέρες μας.

4 Το Κάστρο πιστεύεται ότι χτίστηκε ήδη
από τον 6ο αιώνα, στη συνέχεια ανακαινίστηκε
στους Βυζαντινούς χρόνους και στη συνέχεια από
τους Οθωμανούς. Θα βρείτε πολλά τζαμιά και
εκκλησίες στην περιοχή, ωστόσο, ο μόνος ακόμα
λειτουργικός θρησκευτικός χώρος στο κάστρο δεν
είναι ούτε τζαμί ούτε εκκλησία. Βρείτε τον και
μάθετε για την κοινότητα που συνδέεται πίσω
από αυτόν τον θρησκευτκό χώρο.

7 Βρείτε και γνωρίστε μια από τις πιο
καλλιτεχνικές οικογένειες της γειτονιάς στο
μαγαζί τους. Ρωτήστε τους τι είναι αυτό που τους
εμπνέει στη δουλειά τους, πώς τους φαίνεται αυτή τη
γειτονιά και πώς νιώθουν που ζουν και εργάζονται
πίσω από τα όρια του των τειχών του Κάστρου.

6 Εξερευνήστε την κύρια
πύλη εισόδου του Κάστρου.
Αλληλεπιδράστε
με
τους
ντόπιους για να μάθετε ποιος
είναι ο Άγιος Γεώργιος, πού
σκοτώθηκε, γιατί και τι συνέβη
μετά τον θάνατό του.

8 Αναζητήστε την οδό Μακρή. Ο
Βησσαρίων Μακρής ήταν διάσημος
και
ευφυέστατος
δάσκαλος
φιλολογίας,
φιλοσοφίας
και
θεολογίας
τον
17ο
αιώνα,
γεννημένος στα Ιωάννινα. Ένα από
τα
πιο
διάσημα
έργα
του
ονομάζεται «Εισαγωγική Έκθεση για
τις μεγαλύτερες αρετές της πίστης,
της ελπίδας και της αγάπης».
Αλληλεπιδράστε με τουλάχιστον
ένα ντόπιο και ρωτήστε τι σημαίνει
για αυτούς πίστη, ελπίδα και
αγάπη.

9 Βρίσκεστε τώρα μέσα στο Its Kale – το
Εσωτερικό Φρούριο της γειτονιάς του Κάστρου.
Φτάστε στο ψηλότερο σημείο και συναντήστε
ντόπιους ανθρώπους που κάνουν παρέα κάτω
από τη σκιά των πεύκων. Αλληλεπιδράστε μαζί
τους, ρωτήστε τους γιατί είναι αυτό το μέρος
ένα δημοφιλές για τις παρέες, τι είναι αυτό που
αγαπάνε περισσότερο εκεί. Επίσης, ρωτήστε
τους αν το να είναι εδώ τους κάνει να
αισθάνονται συνδεδεμένοι με την ιστορία
αυτού του τόπου.

11 Βρείτε ένα άνετο μέρος και καθίστε. Πάρτε ένα κομμάτι
χαρτί και γράψτε μια λέξη ή μια σύντομη φράση για το πώς
αισθάνεστε σε αυτή τη γειτονιά αφού έχετε μιλήσει με κάποιους
ντόπιους και έχετε μάθει μερικές από τις ιστορίες τους. Τα
συναισθήματά σας είναι παρόμοια ή διαφορετικά με αυτά που
γράψατε σε ένα χαρτί όταν μπήκατε στη γειτονιά; Φτιάξτε ένα
κολάζ με όλα τα κομμάτια χαρτιού και τραβήξτε μια ομαδική
φωτογραφία με το κολάζ.

10
Μπορείτε
να
εντοπίσετε
αυτό
το
συγκεκριμένο σημείο του μονοπατιού που οδηγεί
στο μουσείο Αργυροτεχνίας; Ρωτήστε τους ντόπιους
αν το έχουν προσέξει στο παρελθόν και αν γνωρίζουν
την ιστορία πίσω από αυτό!

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1FumVBDjpL_g6fxIo6MBGVZG3zeliGIC&usp=sharing

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ BORDERS IN THE MIND
http://www.bordersinthemind.eu

Σχέδιο «Borders in the Mind»: εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του πρόγραμμα «Erasmus+ – KA2 – Στρατηγική Σύμπραξη για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων» αριθμός σχεδίου: 2018-1-ES01-KA204-050833

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
http://www.yce.gr

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας
κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για
οποιαδήποτε
χρήση
των
πληροφοριών
που
εμπεριέχονται σε αυτό.

