ΤΟ ΝΗΣΙ
Ιστορία
Οι νησιώτες έχουν εξοικειωθεί από παλιά με την υποδοχή και τη φιλοξενία των επισκεπτών στον τόπο
τους. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών των μοναστηριών της, συγκεντρώνονταν στο νησί πιστοί από την
ευρύτερη περιοχή. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι κάτοικοι των πολυπολιτισμικών Ιωαννίνων
νοίκιαζαν τις βάρκες των κατοίκων του νησιού, έπαιρναν μαζί τους φαγητό και μουσικά όργανα και
έκαναν νυχτερινές βόλτες στη λίμνη με βάρκες κάτω από το φως του φεγγαριού.
Η λίμνη των Ιωαννίνων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης των Ιωαννίνων - πολλές οικονομικές,
κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες, καθώς και η ιστορία της πόλης, συνδέεται με τη λίμνη.
Ωστόσο, το νησί και οι κάτοικοί του παραμένουν χωρισμένοι από την υπόλοιπη πόλη εξαιτίας ενός
φυσικού υδάτινου συνόρου, που δυσκολεύει τις συγκοινωνίες κατά καιρούς. Αυτός ο διαχωρισμός
επέτρεψε στον τόπο να ενσαρκώσει μια μοναδική
ατμόσφαιρα, γεμάτη με τοπικούς θρύλους, πλούσια ιστορία και σπεσιαλιτέ, που θα επιτρέψουν σε όσους
συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση ανακάλυψης να ενημερωθούν για αυτή μέσα από τους ντόπιους
κατοίκους του νησιού, από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όπως ένα κατάστημα ασημιού, από τον Γυναικείο
ΣυνεταιρισμόςΙωαννίνων και από άναν καπετάνιο.

ΤΟ ΝΗΣΙ
Discovery

Σύντομη περιγραφή: ιδανικό για παρέες 3-6 ατόμων, που επισκέπονται για
πρώτη φορά την πόλη των Ιωαννίνων. Ο περίπατος θα διαρκέσει 2-3 ώρες,
συνιστάται να ξεκινήσετε στις 10-11πμ ή 5-6μμ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να έχουν 4 ευρώ για τα τέλη του σκάφους και μια φωτογραφική μηχανή.
Η λίμνη και το νησί των Ιωαννίνων μπλέκονται σε θρύλους, ιστορικά γεγονότα
και ιδιαιτερότητες. Η λίμνη λειτουργεί ως φυσικό σύνορο μεταξύ των
κατοίκων του νησιού και της υπόλοιπης πόλης. Απολαύστε αυτό το ταξίδι και
ανακαλύψτε ιστορίες των νησιωτών!

1 Πάρτε το καράβι για το νησί! Πάρτε
θέση κοντά στον καπετάνιο του σκάφους
και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ρωτήστε
τον καπετάνιο πώς ονομάζονται η λίμνη και
το νησί.

2 Η παράδοση της αργυροχοΐας
διασχίζει τη λίμνη από την πόλη έως το
νησί.
Απολαύστε
τις
υπέροχες
δημιουργίες των ντόπιων και ρωτήστε
τους για αυτή την τέχνη.

3 Βρείτε και δοκιμάστε παραδοσιακά γλυκά από τα
Γιάννενα φτιαγμένα από Γυναικείο Συνεταιρισμό Ιωαννίνων!

4 Ένας ντόπιος καπετάνιος μιας
βάρκας είπε κάποτε αυτή την ιστορία:
«Ήταν τη δεκαετία του 1960. Οι
αποσκευές των Γάλλων τουριστών που
ταξίδεψαν από το νησί των Ιωαννίνων
στη Γαλλία ήταν γεμάτες με κάτι. Το
αεροδρόμιο Orly του Παρισιού γέμισε με
αυτά τα πράγματα!». Ρωτήστε τους
ντόπιους να μάθετε για αυτήν την
ιστορία – τι είχαν οι τουρίστες στις
τσάντες τους; Μια συμβουλή: αποτελή
μια λαχταριστή λιχουδιά του νησιού!

5 Βρείτε το δέντρο στην κεντρική
πλατεία του νησιού. Τι είδους δέντρο
είναι και πώς χρησίμευσε ως
σημαντικό σημείο για τη γειτονιά σε
παλαιότερες εποχές;

6 Ποια είδη ψαριών είναι
γνωστό ότι ψαρεύουν οι
ντόπιοι ψαράδες; Ποιο ψάρι
έσωσε τους ντόπιους από την
πείνα στα χρόνια της κατοχής;

7 Ρωτήστε
έναν ντόπιο
για το αν η
λίμνη παγώνει
το χειμώνα και
αν μπορεί να
περπατήσει
κανείς εύκολα
σε αυτήν μέχρι
την πόλη.

8 Ένας 80χρονος ντόπιος που ζει στο
νησί ρωτήθηκε κάποτε από έναν
δημοσιογράφο «Τι είναι αυτό που σας
αρέσει και ζείτε εδώ;» και ο γέρος
απάντησε: «Είναι καλή τύχη να ζεις σε
ένα μέρος που οι άλλοι πάντα ήθελαν
να επισκεφτούν. Και μου αρέσει να τους
καλωσορίζω». Μιλήστε με έναν ντόπιο
και ρωτήστε τους τι είναι αυτό που τους
αρέσει περισσότερο και ζουν στο νησί.

9 Βρείτε το πιο διάσημο σπίτι του νησιού και μάθετε για τον
θάνατο του ιδιοκτήτη του.

10
Υπήρχε
ένα
τραγούδι
που
τραγουδούσαν οι Ηπειρώτες για την
κυρά Φροσύνη. Σύμφωνα με τον τοπικό
μύθο, το νερό της λίμνης είναι γλυκό γιατί
σε αυτήν σκοτώθηκε η κυρά Φροσύνη.
Ρωτήστε τους ντόπιους και μάθετε για τη
ζωή της και γιατί την σκότωσαν.
11 Προσπαθήστε να φτάσετε στην κορυφή
του μικρού βουνού του νησιού. Εκεί θα
βρείτε μια όμορφη πανοραμική θέα στη λίμνη
και στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.
Σύμφωνα με ορισμένους λαογράφους, υπάρχει
λόγος για τον οποίο όλα τα μοναστήρια και οι
εκκλησίες του Προφήτη Ηλία βρίσκονται σε
βουνοκορφές στην Ελλάδα. Μιλήστε με
ντόπιους και προσπαθήστε να μάθετε γιατί να
συμβαίνει αυτό; Με ποιον αρχαίο θεό μπορεί να
συσχετιστεί το όνομα αυτού του Προφήτη;

12 Βρείτε ένα παγκάκι για να καθίσετε δίπλα στη λίμνη και να παρατηρήσετε
τη φύση γύρω σας. Πόσα είδη πουλιών μπορείτε να παρατηρήσετε γύρω σας;

13 Βρείτε κάποιον που
γεννήθηκε στο νησί και
ρωτήστε πώς ήταν η ζωή στο
νησί πριν από 50 χρόνια.
Βγάλτε μια φωτογραφία μαζί.

14 Γνωρίστε έναν ντόπιο
και ρωτήστε τον για ένα θρύλο
που υπάρχει σχετικά με το
νησί και το κάστρο της πόλης.

15 Τραβήξτε μια φωτογραφία που απαθανατίζει την ψυχή του νησιού!

16 Καθώς βρίσκεστε στο
καράβι για το δρόμο της
επιστροφής,
ρωτήστε
τον
καπετάνιο του γιατί τους
Γιαννιώτες τους αποκαλούν
καιπαγουράδες;
Τι
ακριβώς
προσπαθούσαν να πιάσουν στη
λίμνη με τα παγούρια τους;

ΤΟ ΝΗΣΙ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=1_6YjFLsgMeZXFPC4pNLNpSJrEzRNMg3D&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.

