
Επιςκζψεισ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςε βυηαντινά μνθμεία τθσ βόρειασ Κζρκυρασ 

(Κάςτρο Καςςιόπθσ και Παλαιά Περίκεια) 

 

Κάςτρο Καςςιόπησ 

Τθν Πζμπτθ 17 Φεβρουαρίου του 2022, τα δφο τμιματα τθσ Β’ Γυμναςίου του Ημερθςίου 

Γυμναςίου με Λ.Τ. Καςςιόπθσ, πραγματοποίθςαν μια επίςκεψθ ςτο Κάςτρο τθσ Καςςιόπθσ, 

ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ. Το Κάςτρο τησ Καςςιόπησ, ιταν ζνα από τα τρία 

Κάςτρα τθσ Βυηαντινισ περιόδου μεταξφ 1386-1797. Μαηί με το Αγγελόκαςτρο και το 

Γαρδίκι, αποτελοφν ζνα τρίγωνο που διαςφάλιηαν τθν άμυνα του νθςιοφ. Οι Ενετοί 

διζταξαν τθν καταςτροφι του Κάςτρου κακϊσ και οι υπεραςπιςτζσ του αντιςτάκθκαν ςτθν 

Ενετικι ειςβολι το 1386. Επίςθσ το εγκατζλειψαν και το αχριςτεψαν κακϊσ φοβοφνταν ότι 

μπορεί να καταλθφκεί από εχκροφσ ι ακόμθ και από ντόπιουσ εναντίον τουσ. Οι μακθτζσ 

ςυνοδεφκθκαν από τθν κ. Μαρία Τςαουςίδου, τθν κακθγιτρια τθσ Ιςτορίασ, και τον κ. Νίκο 

Κάρρο, τον κακθγθτι των Αγγλικϊν ωσ ξεναγό. 

 

 











 

 

 

  



Παλαιά Περίθεια 

 

Τθ Δευτζρα 28 Μαρτίου του 2022, τα δφο τμιματα τθσ Β’ Γυμναςίου του Ημερθςίου 

Γυμναςίου με Λ.Τ. Καςςιόπθσ, πραγματοποίθςαν μια επίςκεψθ ςτθν Παλαιά Περίθεια, ςτο 

πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ. Η Παλαιά Περίκεια ι Άνω Περίκεια είναι ζνα από τα 

αρχαιότερα χωριά τθσ Κζρκυρασ, ίςωσ και να είναι το αρχαιότερο, βρίςκεται ςε υψόμετρο 

περίπου 440 μζτρων και είναι ςτισ πλαγιζσ του όρουσ Παντοκράτορα. Η κζςθ αυτοφ του 

χωριοφ, ιταν πάρα πολφ ςθμαντικι και χριςιμθ ειδικά τθν περίοδο με τουσ πειρατζσ και τισ 

κανατθφόρεσ αρρϊςτιεσ που ταλαιπωροφςαν τισ ακτζσ διότι, λόγω του υψομζτρου και των 

λιγοςτϊν κατοίκων, ιταν πολφ δφςκολο να φτάςουν εκεί οι αρρϊςτιεσ, ςχεδόν αδφνατο. 

Όςον αφορά τουσ Πειρατζσ, θ Παλαιά Περίκεια ιταν το ιδανικό χωριό επειδι το 

ςυγκεκριμζνο χωριό ζχει ζνα βακοφλωμα, μια πλαγιά που το κάνει να μθν είναι ορατό από 

τθν ακτι και τθ κάλαςςα. Παρόλα αυτά όμωσ, οι κάτοικοι μποροφν να δουν τθν κάλαςςα 

και τθν ακτι και να ζχουν πλιρθ εικόνα. Όςο τα χρόνια περνοφςαν όμωσ και όλθ αυτι θ 

κατάςταςθ με τουσ Πειρατζσ και τισ πανδθμίεσ ςχεδόν τελείωςε, οι κάτοικοι άρχιςαν να το 

εγκαταλείπουν για να πάνε να μείνουν κάπου πιο «βολικά», με αποτζλεςμα το χωριό να 

ερθμωκεί. Οι μακθτζσ ςυνοδεφκθκαν από τθν κ. Μαρία Τςαουςίδου, τθν κακθγιτρια τθσ 

Ιςτορίασ, και τον κ. Νίκο Κάρρο, τον κακθγθτι των Αγγλικϊν ωσ ξεναγό. 







 



 



 

 

 

 


