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Κίνηση	πεζή



Βασικό	φύλλο	κίνησης



• Σύνδεση	με	

το	μάθημα	

της	Ιστορίας

• Το	Φανάρι	

και	η	

περιοχή	της	

Θεσσαλίας



Αρχή	από	το	ναό	του	Αγ.	Σεραφείμ



Φανταζόμαστε	...Οι	ένοικοι	του	κάστρου	ετοιμάζονται	για	την	

πολιορκία.	Τι	χρειάζονται;





Με	αφορμή	

το	κείμενο	

ενός	

περιηγητή	

συζητούν	τις	

υποθέσεις	

τους.



Ο	χώρος	σήμερα	

και	οι	αναφορές	

του	περιηγητή.
Εργασία	στο:	

Φανάρι	σχέδιο









Στην	πλατεία	του	χωριού.



Ξενάγηση,	

φωτογραφικό	

αρχείο.





ΦΑΝΑΡΙ Πρόκληση	η	προσέγγιση	(μεμονωμένα	στοιχεία	- όχι	

επαρκή	- χρονικά	απομακρυσμένα)

Σταθμοί	εργασίας

Τα	σημεία	στη	

γραμμή	του	χρόνου

Υλικά	και	κίνηση	

στο	χώρο

Προετοιμασία

της	επίσκεψης	- ο	χώρος

Προεργασία

στην	τάξη



Με	βάση	το	προηγούμενο	κείμενο	συμπληρώνουν.



Το	Λαογραφικό	Μουσείο,	δυνατότητα	ξενάγησης.



Φανάρι - Καρδίτσας

Προϊστορία
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Φανάρι - Καρδίτσας

Προϊστορία

Από το Φανάρι, την 
αρχαία Ιθώμη,  ξεκινούν 
Αχαιοί για τον Τρωικό 
πόλεμο. Αρχηγοί τα 
παιδιά του Ασκληπιού, 
Μαχάων και Ποδαλείριος.

Το Κάστρο του Φαναρίου, όπως και η υπόλοιπη 

Θεσσαλία περνά στην κυριαρχία του ελληνικού 

κράτους.

Ο Σεραφείμ κατηγορείται πως 
συμμετέχει στην επανάσταση 
του Διονυσίου του Φιλοσόφου 
και θανατώνεται.

1100 π.Χ. 1601

1668

1881

Ο περιηγητής Εβλιγιά Τσελεµπή επισκέπτεται το 

Φανάρι και µας αφήνει την περιγραφή του 

κάστρου.

....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
....

Το τοπίο

Πιθανή ηµεροµηνία οικοδόµησης του 

κάστρου.

1230

Γέννηση   Χριστού



1. Κεντρική πύλη
2. Βοηθητική πύλη
3. Υπέργεια δεξαμενή
4. Υπόγεια δεξαμενή
5. Πυριτιδαποθήκη
6. Πύργος
7. Θέση τζαμιού

Τοποθέτησε στο σωστό σημείο, 
πάνω στο σχέδιο του κάστρου, τον αριθμό που ταιριάζει!
Συμπλήρωσε σχεδιάζοντας τις σκάλες που οδηγούν στις πολεμίστρες.
Σημείωσε το σημείο του ορίζοντα που βρίσκεται η κεντρική πύλη.

Κάστρο Φαναρίου

Μιχαήλ Παπαντώνης, 2015



Εφημερίδα	  ΑΙΩΝ	  των	  Αθηνών	  (φύλλο	  της	  24.8.81)	  

	  "ΦΑΝΑΡΙ	  18	  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	  1881.	  Σήμερον	  την	  6ην	  ώραν	  της	  
πρωίας	  κατελήφθη	  παρά	  του	  Ελληνικού	  στρατού	  υπό	  τον	  
Συνταγματάρχην	  	  Καραϊσκάκην	  η	  πόλις	  και	  το	  φρούριον	  του	  
Φαναρίου.	  Το	  φρούριον	  παρελήφθη	  πριν	  ή	  τα	  μέλη	  της	  Διεθνούς	  
επιτροπής	  αφιχθώσι,	  βραδύναντα	  επί	  μίαν	  ώραν.	  Αδύνατον	  να	  
περιγραφή	  η	  χαρά	  και	  ο	  ενθουσιασμός	  των	  κατοίκων.	  Επίσης	  
είναι	  ανώτερος	  περιγραφής	  ο	  τρόπος	  και	  τα	  φιλελληνικά	  
αισθήματα	  το	  συνοδεύοντος	  το	  αρχηγείον	  της	  Δ΄	  φάλαγγος	  
άγγλου	  συνταγματάρχου	  Κλαρν.	  Περίεργον	  δε	  συνέβη	  το	  εξής:	  
Περί	  την	  είσοδον	  της	  πόλεως	  υπήρχε	  πλάτανος	  μεγίστης,	  προ	  
τετρακοσίων	  ετών	  φυτευθείσα	  παρά	  των	  Οθωμανών.	  Ολίγου	  
μόνον	  ανέμου	  πνεύσαντος,	  το	  κολοσσιαίον	  δένδρον	  κατέπεσε	  
σήμερον	  εκ	  ρίζης.	  Είθε	  παν	  ό,τι	  η	  δουλεία	  έσπειρε	  ή	  εφύτευσεν	  
εν	  τη	  γη	  ημών	  εκριζωθή".	  



"Δεν	  ξέρω	  ποιος	  το	  'χτισε	  (...]	  Το	  κάστρο	  το	  επισκεύασε,	  με	  άδεια	  
του	  Παντισάχ,	  ο	  Χαμζά-‐Μπέης	  και	  για	  την	  επισκευή	  (του],	  
ξόδεψε	  σαράντα	  πουγγιά.	  Το	  κάστρο	  βρίσκεται	  στην	  άκρη	  ενός	  
ψηλού	  κι	  απόκρεμνου	  βραχόβουνου,	  ύψος	  που	  μπορεί	  κανείς	  να	  
δει	  από	  κει	  απάνω	  τη	  Λάρισα,	  τα	  Τρίκαλα,	  την	  Άσπρη	  Θάλασσα	  
και	  τόπους	  σ'	  απόσταση	  πέντε	  ημερών	  (δρόμο],	  και	  μοιάζει	  με	  το	  
κάστρο	  του	  Ντεμαβέντ.	  Έχει	  μοναχά	  μια	  πύλη,	  που	  ανοίγει	  κατά	  
τη	  δύση.	  Είναι	  τετράγωνο,	  επισκευασμένο	  τελευταία.	  Ο	  γύρος	  
του	  είναι	  χίλια	  βήματα.	  Τριγύρω	  του	  δεν	  υπάρχει	  τάφρος.	  Και	  
τούτο,	  γιατί	  είναι	  απόγκρεμνο	  σαν	  το	  πηγάδι	  της	  Κόλασης.	  Μέσα	  
στο	  κάστρο	  βρίσκεται	  το	  σπίτι	  του	  φρούραρχου,	  δέκα	  σπίτια	  
στρατιωτών,	  το	  τζαμί	  του	  Μεχμέτ	  Χαν,	  μπαρουταποθήκη,	  
στέρνες,	  αμπάρια	  για	  στάρι,	  και	  τίποτ'	  άλλο.	  

Από	  κάτω,	  όμως,	  το	  κομμάτι	  της	  πολιτείας	  που	  βρίσκεται	  όξ'	  απ'	  
τα	  τειχιά,	  εκατό	  υπέροχα	  και	  περίτεχνα	  δίπατα	  σπίτια,	  
σκεπασμένα	  με	  κεραμίδια,	  που	  βλέπουν	  κατά	  τον	  κάμπο.	  'Εχει	  
πέντε	  μαχαλάδες	  και	  πέντε	  ιερά.	  Υπάρχει	  τζαμί	  του	  Χαμζα-‐Μπέη,	  
που	  'ναι	  μες	  στο	  καστρο,	  το	  τζαμί	  της	  Εβλιγιά	  Χατούν	  και	  τρία	  
μικρά	  συνοικιακά	  τεμένη.	  Υπάρχουνε,	  ακόμα,	  πενήντα	  σπίτια	  
απίστων,	  δυο	  μικρά	  χάνια,	  ένα	  μικρό	  λουτρό,	  είκοσι	  μικρά	  
μαγαζιά,	  ένας	  μικρός	  μεντρεσές,	  ένα	  σχολείο,	  ένας	  τεκές	  και	  -‐
εδώ	  και	  εκεί-‐	  αμπέλια.	  Είναι	  σοφία	  Θεού,	  πως	  ένα	  -‐τόσο	  δα-‐	  
ψηλό	  βουνό	  έχει	  τόσα	  ζωογόνα	  νερά".	  

Απόσπασμα	  από	  περιγραφή	  του	  περιηγητή	  Εβλιγιά	  Τσελεμπή,	  
κατά	  την	  επίσκεψη	  του	  στο	  Φανάρι	  το	  1668.
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