Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Ιστορία

Η πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται στην καρδιά της πιο άγριας περιοχής της Ελλάδας.
Περιτριγυρισμένη από βουνά και δάση, τα Ιωάννινα ήταν σε μεγάλο βαθμό απομονωμένα και
ιδιαίτερα παραδοσιακά και, ακόμα και τώρα, η «σιωπηλή γειτονιά του κέντρου της πόλης»
προσφέρει ένα παράθυρο στον τοπικό τρόπο ζωής των ανθρώπων, που συνδέεται βαθιά με τις
παραδόσεις, τις σημαντικές πολιτιστικές αξίες, την εκτίμηση στη φύση και το ήρεμο πνεύμα της
κοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν την τοπική ιστορία,
την τέχνη, τους ανθρώπους και τη φύση. Τέλος, θα εξερευνήσουν τα γαλήνια σύνορα της πόλης,
το δάσος των Ιωαννίνων, θα μάθουν τι σημαίνει το δάσος για τους ντόπιους και θα
συναντηθούν με τους ιδιοκτήτες δύο τοπικών επιχειρήσεων, ένα κατάστημα μελιού και ακόμη
ένα με παραδοσιακές πίτες.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Ανακάλυψη

Σύντομη περιγραφή: 2-3 ώρες διάρκεια, ιδανικό για 4-8 συμμετέχοντες που επισκέπτονται την
πόλη των Ιωαννίνων για πρώτη φορά. Το ταξίδι περιλαμβάνει μια ελαφριά πεζοπορία και είναι
καλύτερο να ξεκινήσετε στις 9 π.μ. ή στις 5 μ.μ. σε ξηρή περίοδο. Η ομάδα θα πρέπει να έχει μαζί
της λίγο νερό, νήμα, αυτόν τον οδηγό και έναν χάρτη της πόλης.
Η πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται στην καρδιά της πιο άγριας περιοχής της Ελλάδας.
Περιτριγυρισμένη από βουνά και δάση, τα Ιωάννινα ήταν σε μεγάλο βαθμό απομονωμένα και
ιδιαίτερα παραδοσιακά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, θα ανακαλύψετε την τοπική
ιστορία, την τέχνη, τους ανθρώπους και τη φύση. Τέλος, θα εξερευνήσετε τα γαλήνια σύνορα της
πόλης, το δάσος των Ιωαννίνων και θα μάθετε τι σημαίνει αυτός ο τόπος για τους ντόπιους.
Απολαύστε την περιπέτεια και καλή τύχη!

Αφετηρία. Τα Τρία Βουνά: Αλληλεπιδράστε με τους
ντόπιους για να μάθετε ποιο είναι το καλύτερο μέρος
για να απολαύσετε τη θέα στα βουνά που περιβάλλουν
την πόλη, ποια είναι τα τρία ονόματα των ορατών
κορυφών των βουνών και πού βρίσκεται εκεί κοντά το
παλαιότερο κατάστημα μπουγάτσας (παραδοσιακή
τυρόπιτα ή γλυκιά κρέμα). Χαιρετήστε την ηλικιωμένη
κυρία που μαγειρεύει τις πίτες και, αν θέλετε, αγοράστε
μια πίτα για τον εαυτό σας για να είστε καλά
προετοιμασμένοι για το ταξίδι σας στο δάσος!

Το Άγριο Παιχνίδι:
Αλληλεπιδράστε με τους ντόπιους
για να μάθετε για τον Ταύρο και τι
σημαίνει Απείρωτάν! Συμβουλή:
είναι συνδεδεμένο με την τοπική
ομάδα!

Το Άλσος των Ποιητών: Αυτό το μικρό πάρκο που ονομάζεται Άλσος των ποιητών. Ο Έλληνας ποιητής Ηλίας Φούκης
γεννήθηκε σε αυτήν την περιοχή το 1969. Ο δημοσιευμένος τόμος της ποίησής του “Η διαθήκη ενός κατώτερου Θεού”
που έχει μεταφραστεί σε δέκα γλώσσες, έχει κερδίσει λογοτεχνικά βραβεία σε όλο τον κόσμο. Διαβάστε ένα απόσπασμα
της Διαθήκης ενός κατώτερου θεού, «Η Μοιρολατρία» και προσπαθήστε να αναδημιουργήσετε το κομμάτι σας. Τραβήξτε
μια φωτογραφία ή ένα βίντεο!
...” Ποιος ξέρει τί συμβαίνει σ' εκείνη την
αιώνια καταδίκη
που επειδή όλοι δεν έχουν δυνατότητα
ούτε να ανεβαίνουν ως Ευτυχισμένοι...
ούτε να κατεβαίνουν ως Δυστυχισμένοι...
καθώς παραδίνονται σε αυτή την
τραγική ανημποριά
τη μοναδική απάντηση της ερώτησης
«Τί σημαίνει να έχεις υπάρξει κάποτε στη Γη;»
την ερμηνεύουν καταλήγοντας
χωρίς καμιά δυνατότητα
για επιστροφή πίσω...
προς μια αιώνια ησυχία...
τα ποτάμια.”...

Ο Πλάτανος:
Αλληλεπιδράστε
με
τους
ντόπιους για να μάθετε την
παραδοσιακή σημασία των
πλατάνων που φυτεύονται
στο κέντρο της κάθε γειτονιάς.

Η Φυσική Ενέργεια:
Αλληλεπιδράστε με τους ντόπιους
για να μάθετε πόσο συχνά και για
πόση ώρα κάθονται συνήθως οι
άνθρωποι για έναν καφέ και ποιοι
φυσικοί
πόροι
ενέργειας
χρησιμοποιούνται συνήθως σε
αυτήν τη γειτονιά.

Οι Γυναίκες της Πίνδου:
Βρείτε την οδό “Γυναικών
Πίνδου” και αλληλεπιδράστε με
τους ντόπιους για να μάθετε
ποιες είναι οι Γυναίκες των
βουνών της Πίνδου και ποια η
σημασία τους στην τοπική
ιστορία.

Οι Μέλισσες: Μάθετε για
την παράδοση του μελιού
και μάθετε ακόμη ποια άλλα
προϊόντα παράγονται σε
γειτονικά δάση ή δάση της
περιοχής της Ηπείρου και
υποστηρίζουν την τοπική
οικονομία.

Τέλος. Το Δάσος: Αλληλεπιδράστε με τους ντόπιους και μάθετε τι είναι αυτό που αγαπούν στο Δάσος των
Ιωαννίνων, τι σημαίνει για αυτούς. Συλλέξτε μερικά φυσικά υλικά και δημιουργήστε ένα έργο τέχνης με αυτά!
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νήμα που έχετε μαζί σας και προσπαθήστε να μην καταστρέψετε τη φύση
γ΄θρω σας ενώ κάνετε αυτήν την εργασία – παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να την εκτιμήσετε. Τραβήξτε
μια ομαδική φωτογραφία με το έργο τέχνης που δημιουργήσατε και νιώστε τη σύνδεση της φύσης με τα
Ιωάννινα, ανάμεσα στη φύση και εσάς.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=1AZZKef8V2Hh5n4Bcd0VufBvjuG1fRP6H&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.

