
ΙΘΑΚΗ 

 
 «Αχ, πες μου, αλήθεια, αν έφτασα στην ποθητή πατρίδα». (Οδυσσέας) 

 ... «Μόν’ έλα τώρα να πειστείς το Θιάκι να σου δείξω. Να του θαλάσσιου γέροντα Φόρκυνα το 

λιμάνι. Να κι η στενόφυλλη ελιά στου λιμανιού το βάθος. Κοντά της είναι κι η βαθιά σπηλιά 

γεμάτη χάρες, πανάγιος τόπος των Ξωθιών, που τις καλούν Νεράιδες. Κι αυτή είναι η θολωτή 

σπηλιά που πήγαινες κι ο ίδιος και στις Νεράιδες έκανες αρχοντικές θυσίες. Κι αυτό εκεί είναι το 

Νήριτο, το δασοφουντωμένο». (Αθηνά Παλλάδα) 

 Είπε, και σκόρπισε η θεά την καταχνιά κι ο τόπος έδειξε, κι αναγάλλιασε ο δύστυχος Δυσσέας 

πρόβλεπε την πατρίδα του κι έσκυβε και φιλούσε το καρπερό το χώμα της και στα ψηλά ουράνια 

σηκώνοντας τα χέρια του ευχόνταν στις Νεράιδες». 

 

Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία ν, στίχοι 340 – 368 

 

Ιθάκη.... Όλοι οι άνθρωποι βρισκόμαστε στην αναζήτηση της δικής μας «Ιθάκης», ενός προορισμού ή 

ενός άπιαστου ονείρου, το οποίο κυνηγάμε. Εγώ λοιπόν έχω βρει τη δική μου «Ιθάκη», την Ιθάκη του 

Οδυσσέα, από την οποία είμαι περήφανη που έχω καταγωγή. Μέσα από αυτο το άρθρο θέλω να σας 

δείξω την πανέμορφη ιδιαίτερη πατρίδα μου, την οποία γνωρίζω και αγαπώ. 

 



Η Ιθάκη είναι ευρύτερα γνωστή από την Ομήρου Οδύσσεια, στην  οποία ο Οδυσσέας προσπαθεί να 

γυρίσει πίσω σε αυτήν, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις, οι οποίες στέκονται εμπόδιο στο 

δρόμο του γυρισμού του.  Στο ταξίδι του θα γνωρίσει νέους τόπους και πολιτισμούς, θα κάνει 

συμμάχους και εχθρούς, και με τη βοήθεια της Αθηνάς θα καταφέρει να επιστρέψει πίσω στην Ιθάκη, 

(Νόστος του Οδυσσέα), και να διεκδικήσει τον θρόνο του ως βασιλιάς.          

Αξιοθέατα                                                                   

Το χωριό μου, το Περαχώρι, είναι το μοναδικό χωριό της νότιας Ιθάκης και το μεγαλύτερο του νησιού. 

Βρίσκεται σε υψόμετρο 250 μέτρα περίπου ακριβώς πάνω από την πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέρος του χωριού, παλαιότερα εκτεινόταν βορειότερα στο βουνό 

‘Πεταλιάτικο’ αλλά μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 στην τοποθεσία αυτή σώζονται μόνο 

τα ερείπια της Παλαιοχώρας (της παλαιάς πρωτεύουσας του νησιού). Πρόκειται για μεσαιωνικό οικισμό, 

τα σπίτια του οποίου λειτουργούσαν ως φρούρια, είχαν έναν ή δύο ορόφους χωρίς καθόλου μπαλκόνια, 

είχαν στενά παράθυρα που εξυπηρετούσαν και ως πολεμίστρες όταν ο οικισμός δεχόταν επίθεση. Η θέα 

προς το Ιόνιο είναι απέραντη, και η είσοδος του λιμανιού φαίνεται ολοκάθαρα – κανένα εχθρικό πλοίο 

δε θα μπορούσε να πλησιάσει χωρίς να γίνει αντιληπτό. Οι εκκλησίες που διασώζονται στην Παλαιοχώρα 

αποτελούν μνημεία Βυζαντινής τέχνης: 

- Κοίμηση της Θεοτόκου (ή παλαιά Παναγία) 

- Το μικρό εκκλησάκι των εισοδίων της Θεοτόκου, η Μαρουλάτικη της Παλαιοχώρας όπως είναι 

γνωστή στους ντόπιους 

- Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου με το ψηλό πέτρινο καμπαναριό που βρίσκεται 

περίπου στη μέση των ερειπίων της Παλαιοχώρας. Το τέμπλο της εκκλησίας είναι πετρόχτιστο. 

Υπάρχει μονοπάτι από το Περαχώρι που οδηγεί στην Παλαιοχώρα (Γενικά, στην Ιθάκη υπάρχει 

εκτεταμένο και καλά οργανωμένο δίκτυο μονοπατιών). Πάνω από το χωριό απλώνεται πυκνό δάσος 

(Αφεντικός Λόγγος) με αιωνόβιες βελανιδιές που πρέπει σίγουρα να επισκεφθεί κάποιος ακολουθώντας 

τα σχεδόν μυστικά μονοπάτια που σου επιτρέπουν να εισέλθεις σε ένα χώρο εξωπραγματικά μαγικό που 

σε μεταφέρει στο ‘Όνειρο καλοκαιρινής νυχτός’ με νεράιδες κι νύμφες. 

 



Η θέα από το χωριό είναι εντυπωσιακή μια και όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, μπορεί κανείς να 

δει τόσο μια πανοραμική εικόνα του λιμανιού, όσο και τις απέναντι ακτές της Αιτωλοακαρνανίας, κάποια 

μικρότερα νησιά, όπως την Άτοκο, τον Κάλαμο, τον Καστό κι αν ο καιρός το επιτρέπει, ακόμη και την 

Πελοπόννησο. 

(Φωτογραφία : Σπυριδούλα Μανιά από το πανέμορφο καφέ-εστιατόριό της «Βεράντα στο Ιόνιο»). 

 

 

Σύνδεσμος για ένα πολύ όμορφο βίντεο που τραβήξαμε από το χωριό μας (αντιγραφή και επικόλληση) : 

https://www.facebook.com/100003896796998/videos/1857170764422799/ 

 

 



 

Το βράδυ, ο έναστρος ουρανός από το Περαχώρι θα γίνει το αγαπημένο σου αξιοθέατο, και με γυμνό 

μάτι ή με τηλεσκόπιο θα μπορέσεις να θαυμάσεις αμέτρητα άστρα και να διακρίνεις τον γαλαξία μας, 

και φυσικά και το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το να ξαπλώνω το βράδυ στη βεράντα, στο σπίτι των 

προπαππούδων μου, και να παρακολουθώ τον έναστρο ουρανό είναι μία πολυτέλεια που δεν  την έχω 

στην πόλη και νιώθω σα να είμαι στο πλανητάριο. Ειδικά τον Αύγουστο, μπορείς να παρακολουθήσεις 

και τις Περσείδες (πεφταστέρια) και να κάνεις τη δική σου ευχή. Η αίσθηση είναι μοναδική και 

ανεπανάληπτη.

 

 

 



“Δήεις τον γε σύεσσι παρήμενον, αι δε νέμονται παρ Κόρακος πέτρη επί τε Κρήνη Αρεθούση” (ν-407,8) 

 Ανεμοδούρι – Αρεθούσα Κρήνη 

Μια πηγή με γλυκό νερό, πόσιμο, στη μέση της πλαγιάς του απόκρημνου γκρεμού κάτω από το οροπέδιο 

του Μαραθιά, στη νότιο Ιθάκη είναι η Αρεθούσα Κρήνη. Αυτό είναι το ομηρικό της όνομα, ενώ στους 

ντόπιους είναι γνωστή ως ‘Πέρα Πηγάδι᾿. Στην παραλία από κάτω, που οδηγεί το κατηφορικό μονοπάτι, 

βρίσκεται η παραλία ‘Πέρα Πηγάδι’, ενώ ο μεγάλος βράχος στα δεξιά της Αρεθούσας Κρήνης είναι η 

Πέτρα του Κόρακα. 

Η Αρεθούσα Κρήνη αναφέρεται στον Όμηρο, ως μια από τις πηγές γλυκού νερού στην Ιθάκη. Η Αρεθούσα 

σκοτώθηκε στο σημείο αυτὀ όταν έμαθε πως λίγο πιο εκεί σκοτώθηκε ο γιος της, ο Κόρακας. Σύμφωνα 

με τη μυθολογία, η Αρεθούσα ήταν νύμφη των πηγών και των δασών, συνοδός της θεάς Άρτεμης και 

κόρη του Νηρέα και της Δωρίδας. Στο δρόμο προς τον Μαραθειά, από το Βαθύ ξεκινά το μονοπάτι που 

οδηγεί στις σπηλιές του Ευμαίου που ήταν ο χοιροβοσκός του Οδυσσέα. Λίγο πριν την περιοχή 

Ανεμοδούρι, ξεκινά το μονοπάτι για την πανέμορφη Σπηλιά στις Ρίζες.  

 

(Φωτογραφία : Δημήτρης Αρταβάνης – exploreithaca.gr από την σελίδα του Δήμου Ιθάκης – ithaca.gr) 

Αφήνοντας πίσω μας το Βαθύ για τη Βόρεια Ιθάκη, περνάμε πρώτα από τον όρμο Δεξά (ή Δεξιά) ο οποίος 

είναι το ομηρικό λιμάνι του Φόρκυνος, όπου άφησαν οι Φαίακες κοιμισμένο τον Οδυσσέα. Σε υψόμετρο 

190 μ Δεξά, που βρίσκεται στον κόλπο του Μώλου.  Πάνω από τον όρμο, βρίσκεται το Σπήλαιο των 

Νυμφών, όπου ο Οδυσσέας έκρυψε τα δώρα του βασιλιά των Φαιάκων, Αλκίνοου. Υπάρχουν δύο είσοδοι 

και τα ευρήματα από τις ανασκαφές σε αυτόν τον χώρο, εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιθάκης, 

στο Βαθύ. 



 

Στη συνέχεια ανηφορίζουμε και μόλις φτάσουμε στο ψηλότερο σημείο  της στενότερης λωρίδας γης που 

ενώνει τη νότια με τη βόρεια Ιθάκη, το Χάνι, μπορούμε να θαυμάσουμε ταυτόχρονα και τη νότια Ιθάκη 

και την Κεφαλονιά. 

Ακολουθούν κατά σειρά περιήγησης οι οικισμοί της Βόρειας Ιθάκης :  

Λεύκη, με την καταπληκτική της θέα στο στενό της Ιθάκης και την Κεφαλονιά. 

 

 (Θέα με το ηλιοβασίλεμα να βουτάει από το Φισκάρδο της Κεφαλοννιάς). 

Σταυρός, το μεγαλύτερο χωριό της βόρειας Ιθάκης. Στα ανοιχτά του κόλπου, λέγεται ότι βρίσκονται 

βυθισμένα αρχαία ερειπία. Στην κεντρική πλατεία υπάρχει αναπαράσταση του παλατιού του Οδυσσέα 

το οποίο θεωρείται πως βρίσκεται στον κοντινό οικισμό του Αγίου Αθανασίου. 



 

 

Εξωγή, γραφικό χωριό στρατηγικά χτισμένο με πολύ καλή θέα προς τον Κόλπο των Αφαλών καθώς και 

στη Λευκάδα, τον Κάλαμο, την Αιτωλοακαρνανία.  

 

 



Εκτός από τη φυσική ομορφιά του τόπου, ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί από ταφικά μνημεία, τις 

λεγόμενες «πυραμίδες» του Τζων Πάπα :  

         

 

Πλατρειθιάς, μικρό χωριουδάκι σε λίγη απόσταση από το οποίο, στό δρόμο προς τον Κάλαμο, συναντά 

κανείς μια αναπάντεχη έκπληξη, μια υπαίθρια γκαλερί με αγάλματα (του καλλιτέχνη Κου Στάθη 

Ραυτόπουλου), μέρος της οποίας βλέπουμε στη φωτογραφία. 

 

 



Κάλαμος, με πανέμορφη κρήνη – πηγή το νερό της οποίας τρέχει αστείρευτο για χιλιάδες χρόνια. Στην 

πηγή έχουν ξεδιψάσει προσωπικότητες όπως ο Λόρδος Βύρων, ο Σλίμαν, η Βασίλισσα Φρειδερίκη, ο 

Αριστοτέλης Ωνάσης, η Τζάκι Κένεντι και πολλοί άλλοι.  

 

 

Φρίκες, Ψαροχώρι που βρἰσκεται στο βοειοανατολικό τμήμα της Ιθάκης. Αξιοθέατά του οι ανεμόμυλοι 

του, που μοίαζουν με πολεμικά κάστρα για παρατήρηση. Το λιμάνι των Φρικών αποτέλεσε στις αρχές 

του 20ου αιώνα το ναυτιλιακό και εμπορικό κεντρο του βορείου τμήματος του νησιού. 

  

(Φωτογραφία : Δημήτρης Αρταβάνης – exploreithaca.gr από την σελίδα του Δήμου Ιθάκης – ithaca.gr) 

 



Κιόνι, παραθαλάσσιο χωριό της Ιθάκης. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα από τους κατοίκους των γύρω ορεινών 

περιοχών, τους οποίους άρχισε να ελκύει η ανάγκη για πρόσβαση στη θάλασσα. Εκεί βρίσκεται το σπίτι 

του Καραισκάκη όταν αυτός κατοικούσε στο νησί.  

 

Ανωγή, το ψηλότερο χωριό του νησιού. Αξίζει να καθήσετε στην κεντρική πλατεία καθώς επίσης και να 

αναζητήσετε τα τοπικά αξιοθέατα, τους μονόλιθους (τα λεγόμενα «μενίρ»).  

 

(στο δρόμο από Σταυρό προς Ανωγή) 

 



 

 

Παραλίες 

Οι παραλίες της Ιθάκης είναι ήσυχες και γαλήνιες, με τα καταγάλανα νερά τους να τις κάνουν ξεχωριστές. 

Το Φιλιατρό, τα Μηνύματα, οι Αφάλες, ο Άι Γιάννης, το Γιδάκι, τα Καμίνια, ο Σκίνος, το Σαρακίνικο και ο 

Πίσω Αετός είναι μερικές από τις πανέμορφες παραλίες της Ιθάκης. Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές 

επιτρέπεται το κάμπινγκ για όσους θέλουν να έρθουν πιο κοντά στη φύση. 

Γιδάκι                                                                                         

            

 



Άη Γιάννης (Άσπρος Γιαλός) 

 
(Φωτογραφία Δημήτρης Αρταβάνης – exploreithaca.gr) 

 

Σχίνος 

 
 

Μπροστά Αετός 

 



Καμίνια 

         

Τα ‘Καμίνια’ ήταν Περαχωρίτικη παραλία. Από το Περαχώρι πήγαιναν τα παιδιά μέχρι την παραλία 

καβάλα στα γαιδουράκια και οι γονείς συνήθως με τα πόδια. Τα περισότερα παιδιά εκεί έμαθαν μπάνιο. 

Η πραλία πήρε το όνομα ‘Καμίνια’, από τα ασβεστοκάμινα που υπήρχαν εκεί. Υπάρχει μέχρι και σήμερα 

ένα ερειπωμένο ασβεστοκάμινο (δηλαδή ένας τεράστιος λάκκος όπου στα εσωτερικά τοιχώματα έχτιζαν 

‘λιθιές’ ώστε να συγκρατούν τα χώματα. Τα ασβεστοκάμινα τα όποία ήταν κοντά σε παραλία, 

εξυπηρετούσαν τους εργάτες ώστε να φορτώνουν τον ασβέστη σε βάρκες κι έτσι να το μεταφέρουν στα 

διάφορα σημεία πώλησης. 

Στο δρόμο για τα Καμίνια συναντάμε αυτό το πρώτο φορτηγό της Ιθάκης, ένα από τα πιο χρήσιμα 

οχήματα που έφτασαν στο νησί, το οποίο ήταν φορτηγό δημόσιας χρήσεως, για τα πράγματα και όχι 

μόνο, ενώ βοήθησε με τις μεταφορές του στην ανοικοδόμηση του νησιού μετά τους καταστροφικούς 

σεισμούς του 1953. Επίσης, σε αυτό  τα παιδιά παλαιότερα συνήθιζαν να ανεβαίνουν κρυφά για να 

πηγαίνουν βόλτα. Αυτό ονομαζόταν «κοτσάρισμα» και αν και διασκεδαστικό μπορούσε να 

γίνειεπικίνδυνο για όσους δεν πρόσεχαν. 

 

Φυσικά υπάρχουν και άλλες παραλίες, το Σαρακήνικο, το Φιλιατρό (το οποίο είναι το πλέον οργανωμένο 

μαζί με το Γιδάκι), τα Μηνύματα, κλπ. Το νησί είναι γεμάτο κολπίσκους που αποτελούν τον παράδεισο 

των «σκαφάτων». 



Ερχόμενος κανείς στο νησί, θα παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν πολύ παλιά σπίτια και όσα υπάρχουν είναι 

μισογκρεμισμένα. Αυτό οφείλεται σε μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν συμβεί στη χώρα 

μας, στον καταστροφικό σεισμό του 1953 ο οποίος κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς την Ιθάκη, την 

Κεφαλονιά και τη Λευκάδα ενώ έγινε αισθητός και στα γύρω νησιά και τις περιοχές.  Συνολικά, ο αριθμός 

των θυμάτων ανήλθε σε 455 νεκρούς, 2.412 τραυματίες και 21 αγνοούμενους.  Ο σεισμός άφησε πίσω 

του πολλούς άστεγους, ανάμεσά τους και την οικογένεια του παππού μου ο οποίος τότε ήταν παιδί και 

αναγκάστηκε αυτός με την οικογένειά του να ζουν σε σκηνή για 2 χρόνια, καθώς το τότε σπίτι τους 

γκρεμίστηκε, ώσπου να χτιστεί το πλέον σπίτι μας στο Περαχώρι. Η ανοικοδόμηση των νησιών πήρε 

χρόνια και μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας ήρθε από την Ελβετία (κάτι το οποίο αναγράφεται πάνω 

από την είσοδο του Γυμνασίου της Ιθάκης, το οποίο ήταν μάλιστα διάσημο μια και πρόκειται για Ναυτικό 

Γυμνάσιο απ’ όπου αποφοίτησαν εκατοντάδες Θιακοί ναυτικοί όπως ο παπούς μου.  Όλοι τους 

ξενιτεύτηκαν και βοήθησαν κι αυτοί με τη σειρά τους στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας).  Το γεγονός 

αυτό στάθηκε αφορμή για την υιοθέτηση του πλέον αυστηρού οικοδομικού κανονισμού στην Ελλάδα 

ενώ παράλληλα οι οικισμοί στην Ιθάκη θεωρούνται παραδοσιακοί και προστατεύονται ώστε να μη χαθεί 

το τοπικό χρώμα. 

Στη φωτογραφία βλέπετε τα ερείπια του διόροφου σπιτιού ενώ σε πρώτο πλάνο είναι ο βασικός τρόπος 

προμήθειας και αποθήκευσης νερού, η στέρνα, η διαφορά της οποίας από το πηγάδι είναι ότι πρόκειται 

περί υπόγειου θαλάμου ο οποίος γεμίζει με βρόχινο νερό. 

 

 

 

 



Δραστηριότητες-Σπορ 

- Στην Ιθάκη υπάρχουν επιλογές για θαλάσσια σπορ, όπως οι καταδύσεις, κολύμβηση με 

αναπνευστήρα (σνόρκελινγκ), καγιάκ για όσους λατρεύουν να εξερευνούν τον πανέμορφο βυθό,  

περιηγήσεις με σκάφος, υποβρύχιο ψάρεμα και scuba diving. Ο πλούσιος βυθός του Ιονίου σας 

περιμένει να τον εξερευνήσετε.  

- Υπάρχουν αμέτρητα σηματοδοτημένα μονοπάτια που βοηθούν τον κάθε επισκέπτη να 

περπατήσει/περιηγηθεί ανάμεσα στις ομορφιές της φύσης, στο καταπράσινο τοπίο του νησιού. 

- Μη ξεχάσετε τις πολιτισμικές περιηγήσεις, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστορία και την 

πολιτισμική κληρονομιά του νησιού. 

 

Παραδοσιακές συνταγές και σπεσιαλιτέ 

- Μπουργέτο (ψάρι: μπακαλιάρος, σφυρίδα, συναγρίδα με υπέροχη σάλτσα λαχανικών) 

- Σαβόρο (ψάρι με δενδρολίβανο, σταφίδες και κάπαρη) 

- Κοτόπουλο στην τσερέπα (σκεύος το οποίο «θάβεται» στα κάρβουνα) 

- Ροβανί (γλυκό) 

Μουσεία και αρχαιολογικοί-ιστορικοί χώροι 

 

Η Ιθάκη έχει πλούσια ιστορία και φαίνεται σε κάθε μέρος της. 

- Αρχαιολογικό Μουσείο Ιθάκης 

- Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης (Βαθύ) 

Η συλλογη του Ναυτικού – Λαογραφικού Μουσείου Ιθάκης περιλαμβάνει περισσότερα από 1.500 

εκθέματα, μεταξύ των οποίων παλιές φωτογρφίες, πίνακες καραβιών Ιθακήσιων πλοιοκτητών, νυτικά 

όργανα κι στολές, έγγραφα και βιβλία της Εμποροναυτικής Σχολής Σταθάτου, που λειτούργησε στο νησί 

στις αρχές του 20ού αιώνα και ήταν ονομαστή σε όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού 

επέλεξαν το επάγγελμα του ναυτικού, όπως οι παππούδες και οι προπαππούδες μου, που φοίτησαν στο 

Ναυτικό Γυμνάσιο Ιθάκης. 



- Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού στο λόφο Πηλικάτα 

- Αρχαία πόλη Αλαλκομενών 

- Πρωτοελλαδικός οικισμός Πηλικάτων 

- Σπήλαιο ΛοΪζου 

- Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Αθανασίου ή Σχολή Ομήρου 

Στο χώρο βλέπουμε απομεινάρια από αρκετά κτίσματα μυκηναικής εποχής, καθώς και τα ερείπια της 

εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου που χτίστηκε πάνω και με κομμάτια από το παλάτι. Θα δείτε λαξευμένα 

σκαλοπάτια, αίθουσες και τμήματα τειχών μυκηναικής εποχής. Πριν την επίσκεψή σας, στην πλατεία του 

Σταυρού υπάρχει μακέτα από το παλάτι που θα σας βοηθήσει να δείτε/καταλάβετε καλύτερα τον 

αρχαιολογικό χώρο.  

 

 

Στο αρχαιολογικό μουσείο Ιθάκης στεγάζονται ευρήματα από το νότιο τμήμα του νησιού. 

Σημαντικότερα εκθέματα μουσείου είναι: 

- Δακτυλιόσχημο αγγείο με γωνιώδη τοιχώματα 

- Στις συλλογές του μουσείου περιλαμβάνονται ευρήματα από τα γεωμετρικά και τα ρωμαικά 

χρόνια από ανασκαφές στον Αετό και στις άλλες θέσεις. Το μουσείο διαθέτει σημαντική 

γεωμετρική συλλογή. 

 

- Λαογραφικό – Ναυτικό μουσείο Ιθάκης 

Στεγάζεται στο κτήριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που 

τροφοδοτούσε με ηλεκτρικό ρεύμα το Βαθύ και το Περαχώρι μέχρι το 1967 εκτός από το 1941 – 

1945 όπου οι ξένοι κατακτητές διέκοψαν την λειτουργία του. 

 

- Λαζαρέτο 

Μικρό νησί εντός του πανέμορφου μεγάλου φυσικού κεντρικού λιμανιού στο Βαθύ το οποίο 

ήταν χώρος υποδοχής των καραβιών όπου έμπαιναν σε καραντίνα επιβάτες, πληρώματα και 

εμπορεύματα. (Στις μέρες μας θα ήταν αρκετά επίκαιρο)! Αργότερα, κατά το 1817, 



χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή, η οποία καταστράφηκε με τον σεισμό του 1953. Πλέον, διατηρήται 

ως εκκλησάκι του Αγίου Σωτήρως, το οποίο υπολογίζεται ότι κτίστηκε το 1688). 

 

 

 

- Μονή Καθαρών 

Μοναστήρι που βρίσκεται στο ψηλότερο βουνό του νησιού, το Νήριτο και ατενίζει τη νότια 

Ιθάκη. Πλέον δεν μένουν μοναχοί αλλά διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση από τον κόσμο και 

τις Αρχές. Βρισκόμενος κανείς στο Βαθύ, θα διακρίνει τον φωτεινό σταυρό του καμπαναριού το 

οποίο χτίστηκε (και αυτό) μετά το 1953. Η θέα από τη Μονή είναι απλά καταπληκτική και δεν 

έχει πολλές όμοιες της στην Ελλάδα. 

     



 

Όπως συμβαίνει παντού σχεδόν στη χώρα μας, το νησί είναι γεμάτος εκκλησίες και εκκλησάκια. 

Αξιοσημείωτο ότι στο νησί γεννήθηκε ο Άγιος Ραφαήλ και υπάρχει φυσικά ομώνυμος ναός στο Περαχώρι. 

Επίσης, στο Βαθύ θα βρείτε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο ήρωας της Επανάστασης, Οδυσσέας 

Ανδρούτσος, την προτομή του Ομήρου καθώς και άλλα αξιοθέατα όπως το καμπαναριό της 

Μητρόπολης, το πανέμορφο Δημαρχείο, το Ναυτικό Γυμνάσιο (στο οποίο πραγματοποιούντα 

συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παλαιότερα το διάσημο Φεστιβάλ Ιθάκης), κλπ. 

     

Δε θα μπορούσα να παραλείψω ότι η Ιθάκη είναι ένας Covid free προορισμός για τις καλοκαιρινές σας 

διακοπές με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμών στην Ελλάδα και αρκετή σοβαρότητα και 

προσοχή από τους κάτοικους και τους επαγγελματίες.  

Οπότε........σας περιμένουμε στο πανέμορφο νησί μας. Η Ιθάκη δε θα σας γελάσει!!! 

 

Νεφέλη Λιβάνη Γ2 

(Σημ. : Το μεγαλύτερο ποσοστό των φωτογραφιών προέρχεται από το προσωπικό μου αρχείο.) 


