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Kioni                                                                                              
Podle mnohých  je Kioni nejkrásnější vesnicí na 

Ithace.  Nachází se na východě  severní části ostrova. 

Krásně barevné a dobře zachovalé staré domy, z 

nichž většina byla postavena v 16. století, jsou 

postaveny v hluboké zátoce v kopci plném cypřišů a 

olivovníků  a sestupují ve tvaru amfiteátru  od  osady 

Rachi  směrem k moři. Úzké, dlážděné ulice vedou 

k moři mezi okouzlujícími domy s nabílenými dvorky 

a květinami v nádobách. Uzavřený  a malebný 

přístav, kde každý rok kotví velké množství lodí , slouží především lodím a loďkám, které zde 

zastavují  při svých denních  plavbách  z okolních ostrovů . Natáčelo se zde i mnoho řeckých   

filmů. V Kioni se vám bude líbit krásný východ slunce.  20 července se na pláži v Kioni slaví 

svátek Svatého Eliáše. Kaple Svatého Eliáše se nachází na mysu mimo vesnici.                                                                                   

U vstupu do přístavu jsou tři tradiční větrné mlýny.                                                                         

Pěšky se můžete dostat na pláže a ponořit se do tyrkysové vody přímo pod domy. Jižním 

směrem napravo od přístavu najdeme oblázkové pláže.                                                                                  

Přes kopec na sever se dostaneme do zálivu Mavronas, kde najdeme další pláže. 

Chrám Jana Křtitele ( John the Baptist) 

    

Chrám Jana Křtitele ( John the Baptist), se nachází 

v přístavu. Jsou zde nádherné ikony. Slaví se 2 

února. 

 

 

Dům Karaiskaki 

V Kioni, na pravé straně přístavu , stojí starý 

dvoupatrový, kamenný dům, postavený ve stylu 

panského sídla. V současné době jsou zachovány  

jen jeho vnější zdi a otvory dveří a oken. Říká se 

mu  dům Karaiskakise. George Karaiskakis byl 

jeden z nejvýznamnějších velitelů a osobností 

velkého řeckého boje za nezávislost proti turecké 

nadvládě. Přišel do Ithacy během revoluce. Trpěl 

tuberkulózou a lékaři mu doporučili, aby se do 

války nevracel. Proto zůstal do začátku  roku 1822 

ve svém domě v Kioni, ale pak se vrátil do 

Roumeli a později stal velitelem. Zemřel na střelné zranění v Piraeu, dne 23.dubna 1827. 

 



Mlýny v Kioni 

Tři mlýny v Kioni jsou postaveny v řadě, jeden za 

druhým a tvoří jeden z nejcharakterističtějších obrazů 

vesničky. Stojí v oblasti Psigadi.  Až do první světové 

války byly mlýny v provozu a místní obyvatelé je 

využívali k mletí svého obilí.  Jsou vyrobeny z kamene 

ale zachovala se  pouze hlavní část jejich konstrukce - 

střechy, a samotné mlýny se nedochovaly.                                                      

Větrné mlýny se nacházejí na různých místech  Ithaky . 

Jsou postaveny na svazích hor, aby bylo možné využívat vítr jako jejich hnací sílu. V jiných 

oblastech Řecka se až do  19. století  jako hnací síla používala také voda, ale její nedostatek 

na Ithace  donutil  místní obyvatele využít jako zdroj energie vítr.  

Pláže v Kioni 

      

Pláže v Kioni s křišťálově čistou vodou jsou  mezi tradičními 

domy. Malý přístav se rozšiřuje na jih a betonovou cestou  se po 

schodech dostanete na pláže. Ty jsou všechny  oblázkové a jsou 

přístupné pěšky přímo z vesnice. Jsou vyhledávané  rodinami s 

malými dětmi, protože mohou přijít k moři několikrát denně. 

První pláž v Kioni je velmi malá, takže když moře stoupá, pláž 

zmizí. Místní obyvatelé  zde mají proto  postavenou kamennou terasu. Ta se nachází  uvnitř 

výklenku skály a proto je zde dostatek stínu . 

Poslední v řadě je nejdelší pláž v Kioni , je plná zeleně a  stromy sestupují až k moři. Vedle ní 

je malé kotviště  pro rybářské lodě. 

Kritami pláž 

   

Jdeme –li z Kioni směrem na jih k mysu sv. Eliáše s jeho malou kaplí, najdeme malou 

oblázkovou pláž s krásnou modrou vodou a klidem, která láká návštěvníky k odpočinku. 
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Rachi                                                                                                                                       
Osada Rachi se nachází před 

zátokou v Kioni. Betonová cesta 

vede mezi domky nahoru do kopce 

a když se přiblížíte k jeho vrcholku, 

najdete zde tradiční mini market 

(pantopolio) spojený s kafenionem. 

Z Rachi je nádherný výhled na 

Marmakas. 

Svatý Mikuláš  (Agios Nicholaos v Mavronasu)                                 
Agios Nicholaos v Mavronas je starý klášter, který se nachází 

v krásné stejnojmenné zátoce, nedaleko Kioni v severní 

Ithace. Podle tradice byl klášter postaven kolem 17. století 

vesničany po jejich velkém vítězství nad piráty. Pirátské 

invaze proti pobřežním osadám byly v té době časté a 

sloužily k jejich úplnému zničení. Obyvatelé Kioni postavili 

kostel Svatého Mikuláše v Mavronasu, jako vyjádření své 

vděčnosti a víry v Boha. Až do 19. století to byl velký klášter 

s různými budovami. Během zemětřesení  v roce 1953 byly 

okolní budovy zcela zničeny, ale chrámová loď zůstala neporušena. V základech hlavního 

chrámu je zachovalý antický  sloup, který pravděpodobně pochází ze starověkého řeckého 

chrámu, který stával v této oblasti. 

Oslavy se konají 10. Května.                                                                                                             

Pláž Mavronas 

Malá oblázková pláž se nachází se v 

severovýchodní části ostrova, blízko 

Kioni. Přístup k ní je polní cestou 

z oblasti Rachi, kolem zničené kaple 

Sv.Mikuláše. Cesta končí v přírodní 

zátoce.  Najdete zde klid a pohodu, 

protože místo je zcela o samotě. 

Pláž Plakoutses a Tsitsimida 

Těsně před poslední zatáčkou na silnici z Rachi  do 

Mavronasu začíná krátká cesta k pláži Plakoutses.  Její 

začátek je skryt mezi stromy, takže ji nemusíte hned vidět. 

Pokračujte na opačné straně silnice. Asi 50 metrů dál dolů, 

uvidíte cestu, která klesá k moři a k pláži Plakoutses a 

pokračuje k pláži Tsitsimida. 

Jméno Plakoutses pochází z kamenů na pláži, které jsou 

velké a ploché, "plakoutses", jak se říká na Ithace. 

Pláž není organizovaná a je ideální, pokud hledáte samotu a klid. Nebudete potřebovat 

deštník, olivové stromy, borovice a cypřiše ("Pernar") rostou skoro až k moři. Dokonce i v 

poledne, je zde stín.  

http://ithacorama.com/media/k2/items/cache/b4d7de5ff725512a637402454dd08203_XL.jpg


Pláže Kourvoulia  

Kourvoulia jsou tři malé 

oblázkové pláže, v zátokách 

podél pobřežní silnice z Kioni 

do Frikes. Mají křišťálově 

čistou, studenou vodu a 

vzhledem k jejich snadnému 

přístupu, jsou většinou přeplněné. Všechny tři  pláže jsou 

přístupné stezkami obklopené keři, které vedou až k plážím. Větve 

a stromy poskytují stín. Prota Kourvoulia:   Je  nejmenší ze tří 

pláží a je nejvíc chráněná od silnice. Schody k ní vedou hned za 

první zatáčkou do Frikes. 

Deftera Kourvoulia:  Je z těchto tří pláží nejoblíbenější. Bývají tu 

rodiny  s malými dětmi z turistických ubytovacích zařízení v 

okolí. Je zde několik stromů, které nabízejí stín. Přístupná je po schodech. Trita Kourvoulia: 

Je největší ze tří Kourvoulia, na šířku i délku. Je nejlépe vidět ze silnice. Parkování je možné  

na okraji silnice. Vzhledem ke své poloze je zde v odpoledních hodinách dostatek stínu.  

Frikes                                                                                                  
Frikes je mořský přístav Platrithias, který podle 

archeologů odpovídá Homérově Reithrei. 

Malá osada  Frikes napsala svou vlastní historii ve 

druhé světové válce (13 září 1944) , když povstalci 

a rebelové z regionu obsadili německou loď 

"Antoinette".Rybářská vesnice je v letním období 

plná lodí a turistů. Trvale zde žije zhruba  100 

obyvatel a jejich hlavními zdroji příjmu jsou 

zemědělství, rybolov a v létě cestovní ruch. Frikes 

si zachovalo spoustu řeckého šarmu  se svými 

úzkými uličkami, kavárnami a tavernami s chutným jídlem kolem přístavu.  Ruch zde je 

v hlavně v dopoledních hodinách, kdy  přijíždějí trajekty z Lefkady. 

Na začátku 20 století zde bylo námořní a obchodní centrum  severní části ostrova. V současné 

době lodě z přístavu Frikes spojují Ithaku s Lefkadou a severní částí Kefalonie. 

V malém přístavu uvidíte dva zachovalé tradiční větrné mlýny, jeden vlevo a jeden vpravo 

přístavu. Je k nim snadný přístup.   Můžete zde vidět sochu velkého básníka Lorenza 

Mavilise. Záliv jako svou základnu používal pirát Frikon.  Frikes je dobrým výchozím bodem 

k prozkoumání ostrova a procházkám  nádhernou přírodou  podél pobřeží. Cesty odtud vedou 

do Kioni, Stavrosu, Platrithiasu nebo na další severní pláže  Marmakas a Alikes, o kterých se 

také zmiňoval Homer. 

Pláž Limenia  
Pláže Limenia a Pera (Far) Limenia se nachází v blízkosti 

obce Frikes. Jsou přístupné z cesty, která začíná ve vesnici 

a vede těsně podél pobřeží,  nebo lodí.  Pláže neposkytují 

zázemí, ale olivovníky za pláží Limenia  poskytují 

chládek a stín.  Cestou z Frikes na pláž Marmakas najdete 

na některých místech cestičky, které vedou k nedalekým  

plážím, také velmi krásným, které stojí za návštěvu.                                                   

http://ithacorama.com/media/k2/items/cache/2dd513482436e04a12ec78eb00a59ba5_XL.jpg


Pláž Voukenti  

Malá oblázková pláž s křišťálově čistou vodou. Přístup na 

pláž je buď lodí nebo z cesty z Frikes  do  Marmakasu. 

Vozidlo necháme na cestě ve stínu eukalyptu a 

pokračujeme pěšky po štěrkové cestě  krásným cypřišovým 

lesem, Po chvíli odbočíme doprava, a dojdeme až k  plotu, 

který vymezuje pastvinu. Vstupte do dveří, které vidíte 

vpravo a pokračujte rovně do čisté pastviny s olivami, 

rohovníky a cypřiši. Sestupte dolů doprava a dostanete se na opuštěnou pláž Voukenti. Ve 

stínu olivovníků  poslouchejte jen vlny a zvonce koz. 

Pláž Marmakas  

Kamenitá pláž Marmakas se nachází severně od Frikes. 

Dostaneme se k ní po celkem slušné cestě z Frikes, nebo 

lodí. Cesta  dál pokračuje k pláži Alikes.                                                                                                       

Pro Marmakas jsou charakteristické vysoké eukalypty, 

které poskytují stín. Někdy se nazývá Robotis a je zde 

možnost občerstvení. Pláž Marmakas dostala své jméno 

podle bílých oblázků na dně moře, které se lesknou jako 

by byly z mramoru  (Marmaro - mramor). Voda je 

křišťálově čistá, ideální pro koupání. Pobřeží lemují olivovníky a citroníky.Naproti pláži je 

ostrůvek  Agios Nicolaos se stejnojmenným kostelem. V docházkové vzdálenosti je krásná 

pláž  Alikes, jejíž název a popis lze nalézt v Homerových pracích. 

Pláž Alikes                                                                                        
Alikes je oblázková pláž s křišťálově čistým mořem. 

Nachází se hned vedle pláže Marmakas. Cesta, která vede 

ke dvěma plážím (Marmakas a Alikes), začíná na okraji 

přístavu v Frikes. 10m za pláží Alikes je malé bahenní 

jezero.  Před lety, Alikes bylo ideální pro bahenní koupele. 

Na pláži není stín a nejsou zde žádné služby. V krátké 

vzdálenosti od pobřeží je malý ostrov Agios Nikolaos se 

stejnojmennou kaplí. Oslavy se konají  10. srpna. Až do 

konce druhé světové války, oblast sloužila jako slaniska 

("Alikes"), a odtud pláž dostala své jméno. I dnes  na břehu jezera můžete stále najít suchou 

sůl.  Alikes také zmínil  Homer:  podle jeho  eposů, tady, na královských slaniscích, Odysseus 

předstíral před vyslanci z Achaeans  že je blázen, aby se vyhnul  účasti v Trojské válce. 

Kaple Agios Nicolaos                                                                                                                     
Agios Nicolaos je malý skalnatý  ostrov se stejnojmennou 

kaplí, který se nachází naproti plážím  Marmakas a Alikes. Je 

pokrytý zelenými keři a několika borovicemi. Kaple je velmi 

prostá  a má jasně červené tašky, červené dveře a kamenné 

zdi. Oslavy se konají 10. srpna na památku svatého 

mučedníka Nicolaose Younga.  Věřící přijíždí lodí z Frikes. 
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Platrithias 

 Oblast Platrithias 

byla osídlena  již 

v antické době. Jsou 

zde tyto osady: 

Kolieri, Lachos, 

Kalamos, Agia 

Saranda a také 

Frikes, které je 

považováno za  přístav obce.Ve středověku se obyvatelé  v důsledku přítomnosti pirátů 

stěhovali do hor. 

Oblast měla dostatek vody a úrodné půdy a také snadný  přístup k zátokám  Afales a Frikes. V 

16. století se lidé z vesnice Exogi přestěhovali dolů do této oblasti a obdělávali zde půdu. 

Dnes zde žije asi 400 obyvatel, ale v průběhu minulého 

století počet obyvatel byl více než 1000. Na kopci, který se 

tyčí v centru obce je klášter Taxiarches.  Klášter fungoval 

až do konce 19. století, ale dnes už je zde pouze kostel, 

který byl přestvěn 

po zemětřesení 

v roce 1953.  Z věže 

kostela je krásný výhled do okolí.  

 

Západně od Platrithas Melanidros (Blackwater) je 

pramen – fontána Kalamos, který má terapeutické 

účinky. Předpokládá se, že voda z tohoto pramene 

obnovila Homerovi jeho zrak. Podle Homéra,  žil v 

této krásné úrodné oblasti těsně před Trojskou válkou  Odysseus (Ulysses) .                                        

Na hranicích Platrithia - Exogi najdeme archeologické naleziště Agios Athanasius nebo 

Homérovu školu, kde archeologové odkryli zbytky  Odysseova paláce, krále Ithaky. 

Vykopávky  v této oblasti odkryly  ruiny budov a hrobů z mykénské doby. 

Z centra Platrithias , z místa Gefiri, začíná cesta, která vede k chladnému prameni Kalamos, 

jednomu z mála zdrojů pitné vody v Ithace, který zavlažuje oblast dosahující až k zálivu 

Aphales .  Cesta  prochází osadou  Kolieri. Tady doktor S. Vrettos změnil svůj dům v malé 

folklórní muzeum s potřebami pro domácnost, nářadím, nábytkem a shromáždil různé  

umělecké předměty z celé Ithaky. Silnice končí v malé téměř neobydlené osadě  Kalamos. 

Pokud máte rádi procházky, můžete se vydat do archeologického naleziště Homerovy školy, 

kde byly odkryty zbytky Odysseova paláce, nebo na odlehlou a nerušenou pláž Perivoli, která 

je odsud jen půl hodiny pěšky. Fontána Kalamos, kde je možné se napít čerstvé horské  vody 

je také velmi blízko.Stejným směrem  začíná cesta, která vede k jednomu z nejpůsobivějších 

oblasti Ithaky, zálivu Aphales. 

Oslava Dormition v polovině srpna, která se koná v centru obce v oblasti s názvem "Limnes", 

je poslední v létě na Ithace, a proto se tu shromažďuje velké množství věřících. 
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Záliv Afales                                                                                                               
Afales je  hluboký záliv se strmými útesy a hlubokým,  

modrým mořem. Na jeho pobřeží jsou jedny z 

nejkrásnějších pláží na Ithace . Pláž Aphales a na 

východní straně zálivu jedinečná pláž Platia Ammos  s 

bílým pískem, která je přístupná pouze lodí. V srdci 

Afales zálivu je řada oblázkových pláží s kameny. 

Hlavní pláž je kamenitá a oblázková, s velkými bílými 

útesy a bujnou vegetací, které nabízejí dostatečný stín 

několik hodin denně.  Stromy sestupují přímo k moři: 

olivy, cypřiše, borovice a keře . 

Přístup k Afales je možný autem po cestě z Gefyri v obci 

Platrithias. Cesta vede bujnou vegetací a vzrostlými 

stromy. Můžete se dostat na všechny pláže Afales . Po 

pláži, nebo malou cestičkou, která začíná na konci cesty, 

který se používá jako parkovací místo.  

Pláž Platia Ammos  

Platia Ammos je nejexotičtější a jedna z nejkrásnějších 

pláží na Ithace, s křišťálově čistou vodou a bílým, 

jemným pískem. Nachází se v severní části ostrova, na 

východní straně vnitřního zálivu Afales. 

Pláž je široká a písečná - proto dostala název Platia 

Ammos (široký písek). Její písek je bílý a jemný jako 

prášek  a voda je tak modrá  a jasná, že krajina vám 

připomene exotické Maledivy a Seychely. Nejsou zde 

žádné služby a v hlavní sezóně je  pláž přeplněná. Přístup k Platia Ammos je možný pouze po 

moři  s některou z lodí, které organizují plavby kolem Ithaky - najdete je na hlavním náměstí 

v Vathi. V létě, zejména v srpnu, je Platia Ammos  plná lodí, plachetnic a drahých jachet, 

které dorazí z Frikes, Kioni, Vathi, Fiskarda a z dalších míst. 

Pláž Perivoli  

 

Přes relativně těžkou, ale nádhernou cestu z 

Kalamosu, se  můžeme dostat na opuštěnou pláž  

Perivoli. Je to malá pláž s krásnou čistou vodou. 
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Fontána Kalamos  

Fontána Kalamos v severní Ithaca je jediná kašna 

s tekoucí  pitnou vodou  na ostrově. Kdo se jí napije 

na Ithaku se vrátí . 

Nachází se pod vesnicí Exogi a nad velkým zálivem 

Afales. Kamenná fontána Kalamos je obklopena  

hustou vegetací - cypřiši, olivovníky a duby.  
Fontána je ztotožňována  s Homérovou  fontánou 

Melanydros. Podle Odyssey, Homerovy epické 

básně o králi Ithaky Odysseovi, služky královny 

Penelope chodily k fontáně Kalamos, kde plnily 

královské amfory  vodou pro palác. Archeologové 

se domnívají, že Odysseův palác se nacházel v  "Homérově škole" v Agios Athanasios, 

oblasti v těsné blízkosti fontány Kalamos. 

Cesta, která vede k fontáně Kalamos začíná u mostu v Platrithias, vede mezi domy a 

pokračuje  k  malé osadě  Kalamos, po které se fontána jmenuje.  

Blízko silnice v Kalamosu najdete oplocený areál , venkovní museum,  s pracemi  a sochami  

vytvořenými Ithackými umělci. 

Venkovní museum 

  

Směrem do Kolieri nebo Kalamos v severní Ithace najdete venkovní muzeum se sochami. 

Některé z nich jsou antické kopie, vytvořené  Stathisem  Raftopoulosem a jsou dovezené až z 

Austrálie. Stačí se jen zastavit a obdivovat. 

Tikti Crini  

Tikti Crini (kašna) - druh umělé nádrže používaný v Mykénských  městech, s cílem zajistit 

vodu pro obyvatele. Nachází se na spoji tří starověkých cest. Voda pramení z velké skály,    

30 metrů široké a 10 metrů vysoké. 



Odysseův palác - Agios Athanasios , Homérova škola 

 

  

Agios Athanasios se nachází v severní Ithace, pod obcí 

Exogi. Je to  nejdůležitější archeologické naleziště 

Ithaky a nejnovější vědecké práce naznačují, že se zde 

nacházel Odysseův palác. Archeologové z University v 

Ioannině  provádí vykopávky v Agios Athanasios od 

roku 1990.  Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast, kde 

můžeme pozorovat starobylé zdi, ruiny budov a 

podlahy  z mykénské doby.  Archeologické nálezy, 

stejně jako popis této oblasti, jak je zaznamenán 

Homérem v Odyssee naznačují, že v Agios Athanasios  leží ruiny paláce a kašna z mykénské 

doby, tedy z doby, kdy byl  Odysseus králem Ithaky. Vykopávky odkryly komplex budov od 

Mykénského do Helénského období  (12 – 1 století BC).  

Všechny drobné nálezy, které zde byly objeveny, jsou nyní vystaveny v archeologické sbírce 

severní Ithaky. 

Archeologické naleziště Agios Athanasios je známé jako škola Homerova.  Vykopávky v 

oblasti probíhají již od počátku 20. století , tedy dlouho předtím, než Agios Athanasios byl 

identifikován s Odysseovým  palácem .  
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Exogi 

 Malebná vesnice  Exogi  je nejmenší 

na Ithace a nachází se v nejsevernější 

části ostrova, na místě s krásným 

výhledem na záliv Afales.  Je 

postavena na  homérově  hoře Neion ( 

Neritos),  v nadmořské výšce 340 m, 

obklopená  úrodnou půdou a vinicemi, 

jen 2 km od Platrithias.  Exogi, 

znamená doslova "ze země" (z řeckých 

slov "exo", což znamená ven a "Gi" - 

země).  Malé domy  jsou postaveny 

v řadě za sebou a stoupají do kopce. Exogi je jednou z nejstarších osad Ithaky, na kamenných 

zdech  mnoha starých  domů uvidíte vytesaný  datum výstavby - 

obvykle někdy v 18. století.  Hodně domů je v havarijním stavu.                                                                                 

Na některých zápražích v Exogi si můžete všimnout podivných 

masek, podobné těm, které se nosí během karnevalů. Nazývají se 

"Moros" a  mají hlídat dům před zlými duchy.                                                                                 

Pohled z Exogi bere dech: v popředí je záliv Afales, divoké 

moře, skály a strmé zelené stráně. můžete vidět také Platrithias 

s jeho malými domky a kostely, ztrácejícími se mezi olivovými 

stromy a cypřiši. V dáli vidíme Lefkadu  a pobřeží pevninského 

Řecka .. 

Z horní části obce  od hřbitova u 

kostela svatého Mikuláše vede úzká 

cesta  do hor na místo zvané 

Pernarakia, která končí u 

neobydleného kláštera Panaghia (Panny Marie), který byl v 

provozu do konce druhé světové války.  Pohled z tohoto bodu je 

nezapomenutelný. Má výhled na severní Ithaku a dokonce můžete 

vidět ostrovy Kefalonie, Lefkadu, Zakynthos, a západní pobřeží 

pevninské části Řecka.                                                                  

V obci je dále  kostel  Agia Marina s charakteristickou modrou 

kopulí . Agia Marina je svatou patronkou Exogi. 

Impozantní kostel postavený v 19. století byl rekonstruován v roce 

1927 a po zemětřesení v roce 1953.   Ze zvonice je nádherný panoramatický výhled na záliv 

Afales.  Oslavy se konají 17. července .                                                                                                   

Vykopávky na východní straně Exogi, směrem k Platrithias, odkryly  ruiny mnoha starých 

byzantských budov, studní, zajímavých předmětů, nástroje a mince z různých období. 

Exogi se nachází přímo nad archeologickým nalezištěm, které je považováno za Odysseův 

Palác.                                                                                                                                                                  

Nedaleko je také Homérův pramen  Melanidros, v současnosti pramen  Kalamos.                                   

Během středověku a na počátku benátského období, zde bylo jedno z hlavních sídel na 

ostrově. Díky své poloze poskytovalo ochranu před piráty, neboť zde byl velmi dobrý výhled 

na záliv a  moře. Po odchodu pirátů v 16. Století  se  část obyvatel přesunula blíže k pobřeží,  

do vesnice Stavros a Platrithias.  Nejvíce obyvatel zde žilo během anglické vlády, více než 

1300.  Jejich  hlavním žiivobytím bylo obdělávání půdy, chov dobytka  a  obchod. V prvních 

letech tohoto století se mnoho obyvatel přestěhovalo do Austrálie a počet  obyvatel se snížil z 

500 v roce 1900 na pouhých  50 starých lidí dnes. 



Pyramidy – Exogi 

  

Poněkud zvláštním místem a zdaleka ne jediným na ostrově,  jsou pyramidy v Exogi.  Jsou 

umístěny na severním konci vesnice  a nemají nic společného se slavnými  egyptskými 

pyramidami. Ve skutečnosti to jsou dvě pyramidy, jedna trojúhelníková a vysoká cca 3 m, 

druhá válcová a trochu vyšší. 

Pyramidy se nachází v blízkosti vesnického hřbitova . Dostanete se k nim po hlavní silnici, 

která prochází mezi malebnými starými domy postavenými v 17 a 18 století. 

Pyramidy jsou v noci osvětleny a jsou vidět z dálky,  až ze  Stavrosu a z Platrithias.  Byly 

postaveny s mlýnskými kameny E. Raftopoulosem v roce 1933. Jejich stavitel spolu se svou 

matkou jsou pohřbeni pod dvěma z nich. 

Klášter Panagia v Pernarakii 

   

Klášter Panagia v Pernarakii se nachází nad obcí Exogi,  na vrcholu hory zvané "Pernarakia". 

Starý klášter pochází ze 17. století a byl v provozu až do první světové války. 

Od kláštera můžeme vidět celou severní stranu Ithaky,  severní pobřeží Kefalonie, od Sami do 

Fiskarda  a pokud je příznivé počasí , dokonce i hory na Zakynthosu . Z ptačí perspektivy 

vidíme na Platrithias a Afales  a dokonce i malý přístav v Frikes. 

Mnich Iacovos Mavrokefalos , také známý jako Papa-Yiannis, byl posledním, kdo před 

druhou světovou válkou opravoval klášter Panagia v Pernarakii.  Měl v úmyslu zde  zůstat po 

odchodu do důchodu. Bohužel byl během německé okupace dne 13.7.1944 Němci popraven  

a dnes se ve dvoře kláštera  nachází jeho hrob. Panagia v Pernarakii slaví třetí den po 

Velikonocích. 

Ke klášteru vede úzká cesta, která začíná u hřbitova kostela svatého Mikuláše na konci Exogi. 
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Pilikata  

  

Pilikata je název kopce severně od vesnice  Stavros v Ithace. Můžeme zde vidět ruiny 

starověkého osídlení. Pilikata má dnes a pravděpodobně měla i v minulosti, pár metrů pod 

povrchem zásoby prvotřídní pitné vody, což by bylo hlavním předpokladem pro založení 

vesnice . Ta byla odkryta Britskou školou v roce 1930, kdy archeolog Vollgraff našel na místě 

pravěké střepy a viditelné pozůstatky starověkého opevnění. Většina zdi  se zhroutila a 

materiál zní  byl znovu použit pro výstavbu budov a zídek kolem  teras ve svahu. Kolem roku 

2200 před našim letopočtem byly při obvodu hradeb postaveny jednoduché domy s 

doškovými střechami s  blátem a rákosím. Také zde byly objeveny keramické nádoby známé 

jako "Pithos" a obsidiánové nože. Po začátku 12. století před naším letopočtem, osada 

skončila.                                                                                                                                        

Archeologické vykopávky ukazují, že zde bylo město z doby Odyssea . Podle Homéra byl 

vidět z vrcholu 3 přístavy byly vidět z vrcholu. Můžeme odtud vidět Polis Bay v zátoce na 

západě, Aphales na severu a zátoku Frikes  na východě - popis zapadá do oblasti, ve které leží 

Agios Athanasios, oblast,  kde archeologové umístili Odysseův palác.  . 

Od 10 století zde proběhlo mnoho vykopávek.  Archeologický zájem vědců té doby byl 

zaměřena na Ithaku. Na počátku 20. století byla odkryta důležitá část hradeb, domů, 

vytvarovaný hrob a oltář ze starého hřbitova. Tyto nálezy ukazují na přítomnost lidského 

osídlení na ostrově od konce třetího tisíciletí před naším letopočtem.                                      

Od roku 1994, Archeologické oddělení University v  Ioannině  provedli výkopy v Pilikatě. 

Mimo jiné, objevili odvodňovací systém potrubí z kamene, který byl používán pro přívod 

dešťové vody do Odysseova města. Je zachována pouze část městských zdí.                           

V malém archeologickém muzeu může návštěvník vidět nálezy z jeskyně Loizos, Pilikaty a 

Homérovy školy. Amfory, vázy, nálezy z neolitu, mykénskou keramiku. 



Archaeologická sbírka  severní Ithaky 

Archeologická sbírka se nachází v obci Stavros, v severní Ithace, v regionu Pilikata, v 

blízkosti místa vykopávek osídlení raného Helladic období. Jsou zde nálezy ze všech 

výzkumů v severním Ithace od počátku 20 století až po současnost. 

Předměty vystavené v areálu Archeologické sbírky jsou z období z počátku raně Helladic do 

římského období . Většina z nich pochází z vykopávek v jeskyni Loizos a Pilikata,  provedené  

Britskou archeologické školou v Athénách. 

Nejvýznamnějším exponátem z Archeologické sbírky severní Ithaky je fragment s nápisem 

"ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ",  nalezené v jeskyni Loizos u přístavu Polis a znamená "modlitba k 

Odysseovi" a potvrzuje, že Homerův hrdina byl skutečně králem Ithaky, a jak to bylo běžné,  

byl později uctíván jako bůh. Fragment pochází z nápisu , který byl součástí hliněné ženské 

busty pocházející přibližně z 2. století před naším letopočtem. 

V archeologické sbírce severní Ithaky najdete také spoustu velkých bronzových 

stojanů(trojnožek), které byly také nalezeny v jeskyni Loizos a dokazují, že tato jeskyně  byla 

svatyně. 

Budova, ve které sídlí archeologická sbírka Severní Ithaky, byla postavena v roce 1933 

k uchování nálezů Anglické školy, která pracuje v severní Ithace od roku 1930.  

Archeologická sbírka severní Ithaky je otevřena pro veřejnost denně, kromě pondělí, od 08:30 

do 15:00. 

  

 



Stavros 

Stavros se nachází v severní 

části. Byl založen  v 16. 

století a dnes má 325 

obyvatel. Je zde základní 

škola pro studenty ze všech 

vesnic. V centru obce se 

nachází malý park s mapami 

Ithaky a maketou  

Odysseova paláce, 

archeologické muzeum a 

busta Odyssea, kterou lze 

najít na centrálním náměstí. 

Hned vedle parku  se 

nachází všechny taverny a 

restaurace.  

Pod  Stavrosem si můžete zaplavat v malém přístavu "Poli".  Zde byla objevena jeskyně 

Loizos, ve které byly nalezeny některé  z nejvýznamnějších archeologických objevů 

mykénského období. Jsou vystaveny v místním muzeu. Je zde také soustředěna rybářská 

flotila regionu. Impozantní kostel na náměstí je věnován Proměnění Spasitele ( 

Transfiguration of the Savior) a oslavy se konají 6. srpna.    

V osadě  Kalivia vedle Stavrosu se narodil velký řecký myslitel Panagis Lekatsas,  jehož 

práce byla uznávána po celém světě.                                                                                     

Kostel Agia Varvara ( Agia Varvara over the Cross) je zasvěcen památce Osia Ithacase 

Papoulakose. 

Transfiguration of Saviour - Stavros 

Kostel se nachází na 

centrálním náměstí obce 

Stavros . Oslavy se 

konají ve dnech 5 a 6 

srpna. 

Chrám byl postaven 

uprchlíky na počátku 

roku 1923 a byl 

dokončen v roce 1929. 

Je to jediný kostel 

s kopulí ve tvaru kříže na 

Ithace.                                               

Svatý  Joachim 

Papoulakis má zvláštní 

místo v srdcích lidí na 

Ithace. Jeho ostatky sem 

dorazí každý rok 23. Května  s procesím  od Svaté Barbory a zůstanou v kostele až do konce 

léta. 
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Maketa Odysseova paláce 

Jak by mohl  vypadat palác 

slavného krále Ithaky, 

Odyssea?   Archeologické 

nálezy a popisy Homera v 

jeho epické Odyssee, vedly 

italského architekta Bruna 

Mazzaliho k vytvoření 

makety paláce Odyssea. 

Byla vystavena  15 

července 2013 v parku 

Stavros v Ithace.Maketa  

obsahuje všechny části 

Odysseova paláce: trh, 

trůnní sál, královské 

komnaty, dílny , vnější 

hradby a brány paláce.Podle archeologických výzkumů Odysseův palác  byl nedaleko 

Stavrosu v místě Homerovy školy. 

Park v Stavrosu 

   

Na centrálním náměstí Stavrosu  přímo naproti kostela  Proměnění Spasitele, najdete malý 

park . Vysoké stromy, upravené cesty, květinové záhony a lavičky s výhledem na pláž Poli 

jsou ideálním místem k relaxaci a odpočinku. 

Procházka v parku vás seznámí s hlavními částmi Homerovy Ithacy, mykénského království 

Odyssea. Uprostřed  parku stojí  busta Odyssea. Dále zde na okraji parku najdeme dvě velké, 

reliéfní mapy, zobrazující putování  Homerova hrdiny a archeologické lokality v Ithace. 

A také  architektonickou reprodukci Odysseova paláce . 

 

 



Busta  Odysseova 

Busta krále Ithaky Odyssea  se nachází v centrálním parku Stavrosu. 

Povýšený a nezlomný Odysseus, jak si ho umělec  představoval, po 20 letech v exilu  

pozoruje své okolí. V přední části busty 

Odyssea je nápis "ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ", 

který znamená „motlitba  k Odysseovi“. 

Pochází z nápisu fragmentu nalezeného 

během archeologického výzkumu v 

jeskyni Loizos v přístavu Poli. 

Fragment byl částí hliněné ženské busty z 

2 až 1. století před naším letopočtem a je 

považován za jeden z nejvýznamnějších 

nálezů na  Ithace,  protože to dokazuje, že 

Odysseus byl uctíván jako bůh . 

Do roku 2011, kdy byla odhalena socha 

Odyssea ve Vathi, byla tato busta  jediným  

zobrazením hrdiny Homera na ostrově. 

 

Pláž a přístav Poli  

  

Poli pláž se nachází v severní části Ithaky pod vesnicí  Stavros . Je zde  také malý přístav, 

v kterém kotví čluny a loďky rybářů. Organizují se odtud výlety lodí kolem Ithaky a do 

Fiscarda v Kefalonii. Před rozšířením přístavu v Piso Aetos, zde býval i přístav pro trajekty. 

Voda v Poli je zelená, protože odráží zelené svahy plné keřů a cypřišů kolem zátoky.  Pláž 

Poli je na organizované straně oblázková a skalnatá, zatímco na druhé straně mola, jsou 

oblázky menší a hladší. 

Název pláže  Poli (πόλη  - město) je odvozen podle starověkého města, které je podle legendy  

ve vodách zálivu.  Podle zprávy Alexia Komniniho, zde bylo při velkém zemětřesení v roce 

967 našeho letopočtu potopeno město "Jeruzalém". 



V severní části zátoky Poli je jeskyně Loizos. Byla zničena zemětřesením v roce 1953 a dnes 

je  uzavřena pro veřejnost.  Bylo zde učiněno mnoho archeologických objevů, včetně 

slavného fragmentu s nápisem « ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ », který je nyní v archeologické sbírce 

severní Ithaky. 

Na pláž Poli se dostanete po silnici od parku v Stavrosu . Cesta vede až k moři, kde najdete 

parkoviště,  občerstvení ve stínu a také sprchu  a půjčovnu loděk  k  navštěvě sousedních 

nepřístupných pláží. Slunečníky a lehátka jsou k dispozici za poplatek. 

 

Jeskyně Loizos 

Jeskyně Loizos byla centrem 

uctívání mykénské civilizace, o 

čemž svědčí nálezy soch bohů  

jako Artemis, Athéna a Hera.                                                                                             

Nachází se v severní části Ithaky  

v zálivu  Poli. Najdete ji v 

docházkové vzdálenosti od pláže 

směrem na západ od zálivu, kde 

uvidíte informační tabuli. Byla 

zničena při zemětřesení a je pod 

vodou. 

Jako první zcela náhodně objevil 

poklady v jeskyni v roce 1868 obyvatel Ithaky  Dimitrios Loizos a dal jeskyni Loizos název. 

Objevil zde starověké řecké pohřebiště, nůž, meč a mince. Prodejem mincí zbohatl. Heinrich 

Schliemann si byl vědom důležitosti objevů a následně prozkoumal jeskyni. 

Objevy jeskyně Loizos jsou považovány za velmi důležité pro historii Ithaky a jsou vystaveny 

v archeologickém museu v Stavrosu. Mezi nimi jsou bronzové stativy, používané pro úlitby 

bohům a nejdůležitější objev archeologického výzkumu v Ithace, fragment s nápisem 

«ΕΥΧΗΝ  ΟΔΥΣΣΕΙ", který dokazuje, že Homerův hrdina byl skutečná osoba. 

Jeskyně Loizos je dnes nepřístupná pro návštěvníky. 

 

 

 

 

 



Lefki  

    

Lefki se nachází 13kilometrů severozápadně od Vathi. Jedná se o malou  a poměrně klidnou 

vesnici, postavenou na západní straně hory Niritos,  mezi pobřežím Ithaky a Kefalonie a mezi 

vysokými olivovníky a cypřiši. Byla osídlena již v 16 století, kdy se sem přestěhovali 

obyvatelé z vesnice Anoghi a obdělávali úrodnou půdu. Byli zde v blízkosti moře, ale v 

bezpečí před piráty.  Umístění vesnice  bylo na strategickém místě. Byl odtud přehled a 

snadná kontrola mořského  kanálu mezi Ithakou  a Kefalonií.  Na náměstí   jsou dvě obrovské 

borovice, které nabízí velký stín a fantastický výhled směrem ke  Kefalonii a malému 

ostrůvku Asteris. 

Západ slunce v Lefki je něco jedinečného: slunce zapadá za Erisos, západní poloostrov 

Kefalonie a maluje pobřeží  jedinečnými barvami ... 

Zemětřesení v roce 1953 zničilo všechny budovy ve vesnici. Přestavba byla zahájena ihned s 

finanční podporou od příbuzných, kteří dříve emigrovali a také z Anglie, která oficiálně Lefki 

adoptovala. 

Cesty v Lefki  jsou lemovány  duby a cypřiši  a dostaneme se jimi k plážím Ammoudaki, 

Kolomiris, Kaminia, Vromoneri, Koutopi, Megaloni, Fotokripa a Mirtera. Pláže jsou malé, s 

křišťálově čistou vodou a jsou  ideálním místem pro perfektní koupání. V blízkosti 

"Amoudaki" lze najít studnu, která nikdy nevysychá,  známou  jako "Abelos", stejně jako 

velmi starý olivovník nazývaný  místními  jako Ulysseův olivovník. 

 Kostel Panny Marie v Lefki, je známý pro nádherné 

ikonostasy vyřezávané z dřeva z konce 19 století, darů od 

přistěhovalců z Oděsy a je vyzdoben  zajímavými 

malbami ruských umělců                                    
Nesnadno přístupná cesta vede z Lefki do zelené oblasti 

"Kavos. Procházka odtud směrem k malé pláži Pori je 

krásná. Celá oblast "Kavo" zapůsobí na každého 

návštěvníka  svou  divokou  přírodou a jedinečným 

výhledem.  Odtud vede cesta k  malému kostelu svatého 

Jiří, kde se každý rok konají slavnosti . 

Na cestě z Lefki do malé vesnice Agios Ioannis  je jedna 

z nejkrásnějších pláží Ithaky, krásná Aspros Gialos. 



                                                                                                                                                                

Pláž Ammoudaki  

Ammoudaki je skrytá pláž, která  

nabízí  klid a pohodu. Je to malá pláž  s 

bílým pískem, drobnými oblázky a 

čistou chladnou vodou. 

Dostaneme se k ní asi  za 10 minut lodí 

ze zálivu  Polis , nebo stezkou, která 

začíná jen pár metrů od náměstí v 

Lefki.  

Na další malé, krásné pláže s  vodami 

bez řas můžeme doplavat nebo opatrně 

dojít přes skály, které jsou vlevo od 

Ammoudaki. 

 

Pláž Mirtera 

Mirtera je izolovaná, klidná pláž v severní části Ithaky  

před Aspros Gialos (nebo Ai Giannis), přímo pod obcí 

Lefki. Mirtera je oblázková pláž, oblázky se zmenšují v 

blízkosti vody a modré otevřené moře je ideální pro 

koupání.  Na Mirteru se dostaneme po obchvatu směrem 

na Aspros Gialos od Lefki. Krátce před koncem asfaltové 

cesty uvidíte malou pěšinku. Můžete zde zaparkovat a 

pokračovat asi pět minut pěšky.  Přírodní stín v Mirtera je 

velmi omezený, takže se připravte, že budete trávit den 

pod horkým sluncem. Pláž je směrem na západ, 

s výhledem na Kefalonii a její vesnice Pilaros a Erisos, 

takže v pozdních odpoledních hodinách si budete moci 

užívat slunce zapadajícího za Kefalonii. 

 

St. John (Agios Ioannis) 

Malá osada Agios Ioannis s  několika domy, 
postavenými u nádherné pláže  Aspros Gialos.  Jsou 
zde turistické cesty, které vedou k malým, 
vzdáleným  a klidným plážím. V této osadě, vedle 
kostela Agios Giannis  je olivovník s obvodem  
kořenů  asi 18 metrů. 

http://ithacorama.com/media/k2/items/cache/e840dda4af545e4c1b65faeabcfc7bf7_XL.jpg


  Pláž Koutoupi 

 

  Pláž Fokotripa                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

Pláž Fokotripa je přístupná z malé cesty  těsně před 

hlavní cestou na pláž "Saint John (Agios Ioannis)" 

a  nachází se v blízkosti malebné vesničky Lefki. 

Pláž je oblázková a zcela izolovaná. Je také známá 

pod názvem "Crystal Waters", protože je 

křišťálově čistá. Je pojmenovaná podle názvu 

jeskyně, která má vstup  z  pláže i pobřeží. 

Pláž Myrtera 

 

Mirtera je oblázková ,  klidná pláž v severní části Ithaky a před Aspros Gialos (nebo Ai 

Giannis), přímo pod obcí Lefki.  Oblázky se směrem k vodě zmenšují  a modré otevřené moře 

je ideální pro koupání.  Z pláže je výhled na Kefalonii a její vesnice Pilaros a Erisos. 

Na pláž  Mirteru se dostaneme po obchvatu směrem na Aspros Gialos z Lefki. Krátce před 

koncem cesty - což je zpevněná po celé své délce - uvidíte malou cestičku . Můžete zde 

zaparkovat a pokračovat asi pět minut pěšky.  

Přírodního stínu je zde velmi málo, a pokud někdo přijde dřív, budete trávit den pod horkým 

sluncem. Pláž je orientovaná  na západ, takže v pozdních odpoledních hodinách, budete moci 

pozorovat slunce zapadající za Kefalonii. 
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Pláž Aspros Gialos – Ag. Giannis 

 

Aspros Gialos je jednou z nejlepších pláží na  Ithace,  s  křišťálovou vodou a čistým mořem. 

Je to místo, které musíte určitě navštívit během svého pobytu na ostrově. Pláž  vypadá 

úžasně  při pohledu z útesů nad ní . Bílá kaple a starý větrný mlýn pomůže dokončit 

romantickou scénu. Aspros Gialos (Bílé moře) má bílé oblázky, které se směrem k moři 

zmenšují. Přestože stromy a keře dosahují  až ke břehu, není zde žádný přirozený stín až do 

západu slunce. Na malé části pláži jsou slunečníky a lehátka. 

Na pláži  uvidíte lilie a okolní svah je porostlý olivamia cypřiši. Na obou stranách pláže jsou 

skalnaté útvary, které vytváří malé izolované úseky. Z pláže je výhled na Kefalonii a její 

vesnice Sami ,Pylaros a Erisos. Cesta k Aspros Gialos začíná v  Lefki , je zpevněná až k malé 

cestičce, která vás kolem starého větrného mlýna zavede na pláž. Krátce před touto cestičkou, 

je několik odboček k menším, osamoceným plážím. 

Iera Moni Katharon 

  

Iéra Moni Katharon, nebo jak je také nazýván klášter Panny Marie (Panagia),  je  zasvěcený  

Panně Marii (Panagia) a  je důležitým a poutním místem pro každého, kdo pochází z Ithaky. 

Je postaven na jihovýchodním vrcholu Homérovy Hory Nirito, v krásném místě, 600 m od 



moře a 15 km od Vathi  a jeho věž je vidět z každého místa  jižní části ostrova. 

Kostel Panny Marie byl postaven v roce 1696 a klášter, který byl postaven o několik let 

později byl aktivní až do 1980.                                                                                                                                                

Podle tradice dostal klášter jméno podle nálezu ikony Panny Marie , která zůstala  nedotčena 

při spalování "kathary" - suché vegetace  a keřů , a to přesně v místě, kde byl postaven 

klášter. Od té doby stojí na tomto místě, stále ve velmi dobrém stavu.  

Zvonice kláštera  byla zničena zemětřesením v roce 1953 a později byla přestavěna. Nabízí 

jedinečný výhled na Ithaku. Můžete vidět Kefalonii a celou jižní část Ithaky.  Je odtud také 

krásný západ slunce za Fiskardo v Kefalonii. 

Oslavy Panagie Kathariotissy, která  je patronkou svatých na ostrově, se konají  8 a14. září a 

na Velikonoční neděli. V předvečer oslav  7. září se  na nádvoří přímo před zvonicí konají 

tradiční hody . V současné době již mniši v klášteře nežijí, klášter je otevřený pouze v létě a 

nabízí pohostinství návštěvníkům. Ikona Panny Marie byla namalována Loukasem. Dále je 

zde nádherná dřevěná vyřezávaná ikona. Také  zde byla  cenná ikona, pravděpodobně 

namalovaná  El Grecem , která zobrazovala Ježíše na cestě do Kalvárie. Tato ikona je dnes 

uložena v kostele Agios Georgios  v Vounaki.   

 

ANOGI 

Anogi je největší horská vesnice 

Ithaky, která se nachází v nadmořské 

výšce 550 metrů, na nejvyšší hoře  

ostrova, Nirito a je nejstarší na 

ostrově.  Historie obce začíná v 

Byzanci, kdy z důvodu bezpečné 

polohy, která ji chránila před piráty a 

jejich častými nájezdy , byla na 

nějakou dobu  i hlavním městem 

ostrova.  

Centrální kostel v Anogi  je zasvěcen 

Nanebevzetí Panny Marie a pochází z 

12. století. Kostel je plný fresek a ikon od byzantských umělců a impozantní benátská věž je skutečný 

památník, který stojí za návštěvu. 

Některé z domů v Anogi byly postaveny v  minulých stoletích a zachovávají si tradiční architekturu.     

Jsou vyrobeny z kamene, vysoké, s úzkými dveřmi a okny a malými balkony. 

Tradiční taverna na náměstí  s krásným výhledem na Jónské moře a jeden z nejlepších tradičních 

svátků na Ithace, který se koná v předvečer svátku Panny Marie 14. srpna stojí za návštěvu. 

Cestou do Anogi máme krásný  výhled na celý ostrov. Před vesnicí jsou u silnice obrovské  kamenné 

bloky "Meniry" z Anogi. 

Nachází se zde také jediný heliport na ostrově.Z Anogi se dostanete na horu Niritos ( 809 m ) která je 

nejvyšší na ostrově.  



KOSTEL V ANOGI – Dormition Virgin Mary 

  

 

V kostele Anogi stále můžete vidět řemeslnou 
detailní práci zaměřenou na akustiku kostela. 

Jsou zde  vestavěné džbány ve zdech , které 

pracují jako zesilovače. To je prvek, který 

odráží význam kostela v Anogi, protože  byl 

používán jako katedrála  v regionu a 

shromáždilo se zde  velké množství věřících. 

 

Věž kostela  je budova z benátského období. 

Jeho stavba se odhaduje na  rok 1682. Je 

kamenná, vysoká a impozantní a dominuje na 

malém náměstí obce. Velký svátek kostela v  

Anogi  se koná  14 srpna a je jednou  z 

největších tradičních oslav na Ithace. 

 

 

 

Kostel v Anogi je zasvěcen  Nanebevzetí  

Panny Marie (Dormition).  Je to byzantský 

kostel, který byl postaven v 12. století. Je 

považován za jeden z nejstarších a 

nejvýznamnějších kostelů na Balkáně a  byl 

prohlášen za chráněnou památku. Je to velký  

kostel (s délkou 30 m a 10 m šířka) a byl 

navržen ve tvaru baziliky. 

Běhěm zemětřesení v roce 1953 utrpěl velké 

škody a byl přestavěn. 

Když  Anogi bylo v 16 -  17 století hlavním 

městem ostrova , byl provozován jako 

metropolitní chrám v regionu  . V kostele  

najdete nádherné ikony světců a andělů, 

malovaných na každé stěně a roztříděné v  

pěti biblických zónách, s vlivy z Itálie a klášterů  

v  Meteoře.  

Zajímavé fresky byly přidávány  v průběhu 

různých časových období. 

 

 



MENIR 

   

Když slyšíte Menir, vzpomenete si na  Obelixe  z komiksu Asterix, který využil obrovské kameny k 

porážce Římanů.  Nikdo nečeká, že se najdou na  Ithace.  Ale u obce Anogi  jsou obrovské balvany, 

které se  nazývají meniry, roztroušeny všude.  Ve skutečnosti mají stejný tvar jako ty popsané 

v Astérixu. 

Jsou to přírodní útvary. Každý Menir má jiný název. Ten největší a nejvíce zvláštní je Araklis 

(Herkules). Má výšku 9 m a stojí na široké skále a má tvar vřetene.  

Další pozoruhodný kámen se nazývá Kavellaris ,protože vypadá jako jezdec.Dostanete se sem cestou 

z Anogi směrem k heliportu. Po pravé straně uvidíte směrovku. Brzy se dostanete k  oplocenému 

areálu, kde se tyto obrovské kameny nachází. 

Laertesovy  pozemky 

Laertesovy pozemky se nachází v oblasti Aetos, vedle kaple Agios Konstantinos. Podle 
Odyssey  je to místo, kde se Odysseus setkal se svým otcem Laertesem když povraždil 
nápadníky Penelope. 

Mprosta Aetos 

   



Oblázková, úzká a dlouhá pláž Mprosta Aetos se nachází přibližně ve středu ostrova,  přímo 

pod silnicí spojující Severní a Jižní Ithaku. Je oblázková, úzká a dlouhá, s fíkovníky.Je snadno 

dostupná autem,  ale je často poseta odpadky a smetím vyvrženými z moře,  nebo vyhozenými 

odpadky z oken projíždějících automobilů. 

Dva fíkovníky nabízejí stín na obou koncích pláže. Vzhledem k tomu, že pláž je obrácena k 

východu, odpoledne nebudete mít žádný problém najít  stín.  

Voda v Mprosta Aetos je modrá. Mořské dno pokrývají v některých místech mořské řasy, což 

jí dává tmavou barvu. Voda není příliš hluboká, vstup do vody je postuný, takže je vhodná pro 

malé děti. 

Místní z  Vahti, kteří chtějí klid a pohodu, ji obvykle preferují před přeplněnými plážemi v 

Loutsa a Dexa, a to i přesto, že jsou blíž. 

Saint George 

 

V sedle mezi Mprosta a Piso Aetos, je postavena 
kaple svatého Jiří. 
Kostel, který je zde dnes, byl postaven před cca 20 
lety. Předtím tam byl kostel, který byl postaven po 
zemětřesení v roce 1953. Současný kostel je 
postaven na základech staršího.  

 

Acropolis of Alalkomenes 

   

Acropolis of Alalkomenes se nachází v nejvyšším bodě  hory Piso Aetos, napravo od  hlavní 

silnice  z Aetos do Piso Aetos. Od silnice, těsně před sestupem do přístavu, z oblasti kde je 

kostel svatého Jiří, vede strmá cesta na vrchol kopce (výška 380 m ke zřícenině "Acropolis 

Alalkomenes" nebo jak říkají místní "hrad Odyssea". Od dřevěného  pavilonu  doprava a za 

kaplí jsme  na vrcholu.                                                                                                        

V oblasti probíhaly vykopávky  už od 19. století. Pozůstatky zdí jsou působivé zejména kvůli 

velikosti balvanů, takže hradby Alalkomenes na  Ithace jsou známy jako "kyklopské". 

Vykopávky obsahují  ruiny obydlí, hrobek a starověkých chrámů. Nálezy nasvědčují tomu, že 
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starobylá Alalkomenes byla důležitou osadou o rozloze asi 400 hektarů, která pravděpodobně 

patřila do post-Odysseovy éry. Starověké mince s hlavami Odyssea a Athény, které zde byly 

nalezeny, jakož i různé jiné nálezy,  jsou nyní vystaveny v Archeologickém muzeu Vathi.                        

Malý sloup, který zde vidíme není archeologický nález, ale výškový bod.                                

Je zde nádherný výhled na  celou část severní Ithaky, západní Kefalonii a východní pobřeží. 

Pláž Piso Aetos 

  
Piso Aetos je pláž přímo u stejnojmenného přístavu v Ithace. Je oblázková, s bílými oblázky a 

křišťálově čistou vodou.  Olivovníky, které dosahují  až k moři poskytují stín zejména v 

dopoledních hodinách, a později, jak slunce zapadá, najdete stín pod skálou  na okraji pláže. 

Tam, na balvanech v mělkých vodách najdete kraby a malé ryby. Voda na pláži Piso Aetos je 

ideální pro ty, kteří mají rádi koupání. Ráno je zelená, neboť odráží zeleň kolem, a jak slunce 

zapadá, mění se na tmavě modrou. 

Do Piso Aetos se dostaneme po zpevněné silnice ve směru do přístavu. Krátce před koncem 

silnice, sejdeme  krátkou cestou pěšky, asi pět minut a ocitneme se uprostřed pláže. 

 

Přístav Piso Aetos 

Malý přístav byl rozšířen, aby se 

větší trajekty vyhnuly dlouhé plavbě 

do Vathy na druhé straně ostrova. 

Přístav zajišťuje spojení s Kefalonií, 

Astakosem a Patrou nebo Killini od 

časného rána až do pozdních nočních 

hodin,   zejména v průběhu letních 

měsíců. Cesta do Sami v Kefalonii 

trvá  půl hodiny. Do Astakosu cesta 

trvá déle než dvě hodiny, zatímco cesta do Patry nebo Killini bude trvat asi čtyři hodiny. V 

případě, že loď pojede do Porosu v Kefalonii, na jihovýchodním okraji sousedního ostrova, 

cesta trvá asi 45 minut. 

V přístavu je k dispozici jídelna, která nabízí nealkoholické nápoje, kávu a zmrzlinu. Jsou zde 

také stánky různých cestovních kanceláří. 
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Pláž Dexa  

     

Je pokládaná za místo,  na kterém Odysseus přistál při svém návratu domů. 

Jedná se o uzavřený záliv s klidnou, mělkou vodou , takže je ideální pro malé děti. Je to velmi 

úzký pás s pískem, oblázky a kameny, kolem je  nízká zídka, tamaryšky a olivovníky.  Je 

vhodné použít boty do vody. Uprostřed pláže je  písek a malé molo. Byla jí udělena Modrá 

vlajka. Je zde hygienické zařízení, plavčík, kantýna s kávou, nealkoholickými nápoji a 

občerstvením. Pláž  nabízí přístup pro zdravotně postižené. Bývá hodně přeplněná. 

Naproti pláži je Skartsoumponisi, jeden z malých ostrůvků Ithaky. Dexa dostala své jméno 

proto, že je napravo - Dexia  přístavu Vathi.   

Parkování může být na úzké cestě problém a blízký odsolovací závod  může v případě, že vítr 

fouká směrem k pláži, rušit hlukem. 

Díváme-li se směrem na záliv,  v blízkosti  Loutsy jsou ruiny francouzské pevnosti postavené 

v roce 1805. Úzkou cestou se dostaneme  k ještě klidnější zátoce. 

Ostrov Skartsoumponisi 

Skartsoumponisi je malý ostrov v zátoce 

Dexa. Je malý, neobydlený  a pokrytý 

kameny a keři. 

Jméno Skartsoumponisi pochází z 

Skartsimadia, což jsou malé kónické 

škeble, které pokrývají v hojnosti pláže 

Ithaky.  Měkkýšů uvnitř skořápky se stále 

používá jako návnada pro rybaření, což  ze 

Sartsoumponisi dělá oblíbenou destinaci 

pro rybáře. 

 

 



Jeskyně Nymph 

  
Jeskyně víl, zasvěcená Nymfám, se nachází nad pláží Dexa. Je také známá jako 

MARMAROSPILIA. Podle tradice je to Homérova jeskyně, kterou uctívaly nymfy Naiads . 

Tvar a umístění jeskyně souhlasí  s popisem  z Odyssey: Jeskyně Nymf, v nadmořské výšce 

190 metrů nad zálivem Dexa (Homerův přístav Forkynas), kde Phaeacians opustil spícího  

Odyssea po návratu z Tróje.  V jeskyni Odysseus  ukryl své poklady, které mu dal Fajácký 

král Alkinoos. Trojnožky, kotlíky, šperky a drahé látky.                                                                                                                          

Jsou zde dva vchody, podle pověsti je jeden pro bohy a druhý pro lidi. Jeden se nacházel na 

úpatí kopce, v blízkosti pláže a již není k dispozici. Asfaltová cesta vede k současnému 

vchodu, kde po žebříku a sestupu deset metrů se ocitneme v jeskyni, kde  jsou stalagnity a 

zbytky starověkého oltáře. 

Cesta do jeskyně je dobře značená od silnice.                                                                                     

Archeologové  odkryli  druhou úroveň jeskyně (také zmiňovanou Homerem), ale práce byly 

náhle před několika lety přerušeny a dnes je přístupný návštěvníkům jen vstup do jeskyně . 

Archeologické vykopávky jsou vystaveny v Archeologickém muzeu v Vathi.                                          

(Říká se, že to není  původní jeskyně , neboť ta byla  neúmyslně zničena v nedalekém lomu 

před několika lety).  

Agios Fanouris 

  Kaple Agios Fanouris se nachází ve Vathi, v 

oblasti Cavos. Je malá, sněhobílá, skrytá za 

domy a mezi olivovými háji, těsně nad silnicí. 
Můžete ji rozeznat z velké dálky pouze pokud si 

všimnete jejích modrých dveří a oken.  Z 

malého balkonu můžete vidět domy a pláž v 

Vathi a ostrůvek Lazaretto, plný borovic, který 

leží uprostřed přístavu .                                                                

St.Fanourios se stal známý, když byla během 

oprav starých městských hradeb na ostrově 

Rhodos nalezena stará ikona  ze 14 století, na 

které je líčen jako mladý voják, který  drží v pravé ruce kříž, na kterém svítí svíčka. 

Každý rok v předvečer tradičního svátku Agios Fanouris, 26. srpna, se zde koná bohoslužba, 

která je navštěvována davy věřících. Hojné jsou také domácí Phaneropita, tradiční koláče 

pečené na počest světce, které jsou všem nabízeny. Podle tradice vám světec pomůže najít 

něco, co jste ztratili, poté, co upečete a rozdáte tento tradiční koláč.  
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Ostrov Lazareto 

Lazareto je malý ostrov v 

zátoce přístavu Vathi.  Je 

pokryt  borovicemi  a 

uprostřed  je schovaná  malá 

kaple Proměnění Spasitele.  

Během benátské nadvlády 

ostrov Lazareto sloužil jako 

karanténní stanice. Historické 

prameny uvádějí, že 

minimálně od roku 1560 zde 

lodě, které připlouvaly na 

Ithaku, zůstaly v karanténě po 

dobu 40 dní, a teprve potom  mohly připlout k pobřeží.  Dělo se tak ze zdravotních důvodů, 

protože infekční onemocnění byla jednou z hlavních příčin úmrtí v té době. 

V roce 1817 pod britskou vládou, zde Britové postavili dvoupatrovou budovu, která pokryla 

celou  plochu ostrova Lazareto. Obdélníkový tmavý objekt, později sloužil jako vězení a dal 

ostrovu zlověstný vzhled. 

Vězení Lazareto bylo vážně poškozeno zemětřesením v srpnu 1953 a následně zničeno. 

Kostel Spasitele stojí ještě dnes a odhaduje se, že  byl založen v roce 1668.  V současné době 

sem jezdí  páry z celého Řecka uskutečnit  svůj svatební obřad. Je to jeden z nejmalebnějších 

kostelů na Ithace. 

Vathy (Ithaka) 

Vathy (Ithaka) je jediným městem na 

ostrově. Hlavním městem Ithaky je od 

roku 1500. Je  malé a malebné, s 

přibližně 1800 stálých obyvatel. Bylo 

osídleno již za benátské nadvlády. Je 

postaveno jako amfiteátr kolem 

přírodního přístavu  (Homérův přístav  

Forkys), přičemž většina z domů si 

zachovává Jónskou tradici - jsou pestré, 

dvoupodlažní a s úzkými balkonem. ( 

zákonem z roku 1978 je zakázáno stavět 

domy v jiném stylu). Malé  hotely, byty 

a vily mezi barevnými tradičními domy, rušné  náměstí a pobřežní silnice, kolem které je 

mnoho taveren a restaurací, kaváren a barů, Jsou zde půjčovny motorek, aut a lodí, čerpací 

stanice.                                                                                              

Přístav je 300 metrů  široký a dlouhý  926 m a je to pravděpodobně nejbezpečnější přírodní 

přístav v Řecku. Jeho krása přitahuje tisíce návštěvníků. Každé léto sem přijíždí lodě všeho 

druhu. Zajišťuje lodní spojení Ithaky s pevninským Řeckem, Kefalónií, Korfu a Itálií. Výletní 

lodě nabízejí  okružní výlety po ostrově. 



Chrám Nanebevzetí Panny Marie (Gardelaki) 

 

 

Stará katedrála ostrova, kostel Panny Marie ve 

Vathi,  byla  postavena v roce 1800. V roce 1870 

byla postavena zvonice. Je zde krásný z dřeva 

vyřezávaný presbytář ( prostor pro kněží) .  

 

 

 

 

 

 

 

Kostel Svatého Nikolaose z Xenonu  

 
Tento tradiční kostel se nachází v centru Vathi  

mezi malými tradičními obchůdky. Jeho dvůr je 

dlážděn deskami a jeho jednoduchá věž vyniká 

mezi červenými střechami okolních domů. 

 

Můžete zde  obdivovat vzácnou ikonu 

s životopisnými výjevy Ježíše Elkomenos, která je 

považována za jedno z děl El Greca  (Dominikose 

Theotokopoulose). 

 

Kostel slaví 6. prosince, ale je otevřen každý den 

pro návštěvníky, kteří chtějí zapálit svíčku a 

v tichosti se modlit. 

 

 

 

 

 

 



Homerova busta 

Busta Homera je na centrálním náměstí v Vathy.  

Je dílem sochaře Stathise Alexopoulose a je 

vyrobena z bílého mramoru a byla postavena díky 

sponzorství Gerasimose  K. Vallatose. 

Na spodní části busty je vyryto proroctví věštce 

z Delphi  pro císaře Říma, Hadriána , který požádal  

Pýthii z Delf, odkud je  Homer a kdo byli jeho 

rodiče. Ta  odpověděla:  

Můžete informovat o neznámém původu a 

předcích božského básníka. Jeho země je Ithaca, 

Telemachos je jeho otec a Epikarta, dcera Nestora, 

je jeho matka. Byl to nejmoudřejší člověk ze 

všech."ΕΔΟΣ Δ 'ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΕΣΤΙΝ 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΕ ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ 

ΝΕΣΤΟΡΕΗ.ΕΠΙΚΑΣΤΗ ΜΗΤΗΡ, ΗΜΙΝ 

ΕΤΙΚΤΕ ΒΡΟΤΩΝ ΠΟΛΥ ΠΑΝΣΟΦΟΝ 

ΑΝΔΡΑ“  Homer je básník, který proslavil Ithaku  

po celém světě a po celá staletí. Ve svém eposu Odyssea popisuje dobrodružství Odyssea, 

krále Ithaky, na cestě domů po trojské válce. Odhalení busty Homera se konalo v srpnu 2011. 

Socha Odyssea  

  
Socha Odyssea  se nachází  na malém molu na nábřeží  vedle náměstí . Je dílem sochaře 

Korina Cassiana, který pochází z Ithaky.  Odhalení sochy se konalo v srpnu 2011. 

Kompozice  sochy zobrazuje  Odyssea  ve dvou podobách. 

V jedné podobě je vzpřímený, svalnatý  a hrdě  se dívá na moře.V druhé podobě je starý, 

skloněný, unavený, pádlující na své těžké cestě při návratu do vlasti.  



Kotva – památník námořníkům 

Na hlavní promenádě v centru přístavu, 

blízkosti hlavního náměstí, naproti 

zámku Drakoyli, je velká železná kotva.  

Je to památník věnovaný námořníkům 

Ithaky, kteří se ztratili na moři. Kotva je 

černá a jednoduchá, bez řetězů a  stojí 

na mramorovém podstavci. Je na ní 

vyrytý nápis, který zní: "Pro námořníky, 

které objímá navždy vlna". 

Každá rodina má alespoň jednoho 

námořníka, který byl nucen opustit svůj 

domov a cestovat v lodích po celém světě a vydělávat na živobytí. Někteří námořníci přišli 

na moři o život. Tato kotva má všem připomenout sílu  moře ... 

Megaro Drakouli 

Megaro Drakouli se nachází 

na Vathi, hlavním městě 

ostrova. Je to velká, neo-

klasicistní  budova se sloupy 

a působivými motivy, v 

centru přístavu. 

Budova Megaro Drakouli , 

jak ji známe nyní, byla 

postavena na počátku 20. 

století, s renesančními a 

neoklasickými prvky a 

jónskými sloupy.  Je 

dvoupodlažní, s působivými sály a dřevěnými podlahami. Co jí dělá mimořádnou,  je  malé 

umělé jezero, které se nachází hned za vchodem a je propojeno  otvorem pod komunikací s 

mořem přístavu . Když  Megaro Drakouli  bylo  od roku 1990 až do roku 2010 provozováno 

jako kavárna, bývaly v jezeře kachny . Pak  byla budova z důvodu rekonstrukce a obnovy, 

rodinou Drakoulis, která ji stále vlastní,  uzavřena. 

Rodina, která stavěla a vlastní Megaro Drakouli má velkou historii na ostrově. Jedním z 

nejdůležitějších potomků je Plato Drakoulis, který byl novinář (1858-1942). Byl jedním z 

průkopníků socialistického hnutí v Řecku. Publikoval časopis Ardin, se sociologickým 

obsahem a později byl zvolen jako poslanec pro Ithaku. Byl jedním z těch, kdo požadoval a 

dosáhl oslavy 1. května jako svátek práce v Řecku. 

V dnešní době je  Megaro Drakouli  pro návštěvníky uzavřena. 
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Námořní a folklorní museum 

   

Sbírka Náméřního – Folklorního  Musea  má více než 1500 exponátů, zahrnující staré 

fotografie, obrazy lodí, námořní přístroje  a uniformy, dokumenty a knihy námořní obchodní 

školy Stathatos, která byla zřízena na ostrově na počátku 20. století a byla známá po celém 

Řecku. 

Ve folklórní kolekci, která se nachází především ve druhém patře muzea, si můžeme 

prohlédnout  staré  nástroje a typické předměty různých profesí a domácích  potřeb z 19 a  

počátku 20. století. 

Šperky, oblečení a nábytek buržoazie ostrova přináší obraz života  nejbohatších rodin na 

ostrově.  Nespočet dalších malých exponátů kompletuje sbírku muzea: náboženské umění, 

kroje, hudební nástroje, sbírky známek a kompletní tkalcovský stav s vřeteny a přízemi. 

Muzeum  se nachází v bývalé elektrárně, bylo postavené v listopadu 1923. Elktrárna měla tři 

elektrické generátory a dodávala  elektřinu Vathi a Perachori až do roku 1967, s výjimkou let 

1941-1945, kdy zahraniční dobyvatelé přerušili její činnost. 

Otevírací doba musea: do 30. června 09,00-13,00 (kromě neděle a pondělí), červenci a srpnu 

09,30-13,30 a od 18:00 do 21:00 (kromě úterý). 

Archaeologické museum 

Archeologické muzeum Ithaca se nachází ve 

Vathi, za pláží, v oblasti katedrály. Je to 

jedno ze dvou muzeí v Ithace s 

archeologickými nálezy: jsou  zde předměty 

z vykopávek v jižní Ithace, zatímco výsledky 

vykopávek na severu jsou vystaveny v 

archeologické sbírce severní Ithaky, v obci 

Stavros.V Archeologickém muzeu  uvidíte 

exponáty, které sahají od geometrického 

období do římských dob. Více než 1000 

neporušených keramických nádob, malé 

předměty, které byly věnované chrámu Apolla v Piso Aetos , malou bronzovou bustu Odyssea 

, to vše patří mezi objekty které jsou vystaveny ve vitrínách malého Archeologického muzea.                          

Dále zde jsou obětované předměty ze zlata, mědi, slonoviny, jantaru a drahých kamenů ,    



které byly nalezeny ve vykopávkách ve  

starověkých svatyních města  a  pocházejí  

především z geometrického období  do roku kolem  

1000 před naším letopočtem. 

 

Nenechte si ujít při návštěvě archeologického  

muzea: 

• Kruhovou vázu s šikmými stěnami, zdobenou 

hustými tenkými proužky po stranách, trojúhelníky 

na krku a ozdobnými prvky na rukojeti, pocházející  

z pozdního geometrického období. 

• věnovací nápis, který zmiňuje Athenu a Heru 

nalezený v jeskyni nymf,  z pozdního archaického období. 

• řada váz, které se nazývají "Ithacisia", protože se odhaduje, že byly vytvořeny v místní 

dílně. 

 

Vstup do archeologického muzea je zdarma . 

Metropolitní Katedrála 

                                                               
Metropolitní katedrála se nachází v Linovrochi,  

regionu Vathi a je zasvěcena nanebevzetí Panny 

Marie. Také se nazývá  Panagia  Linovrochi. 

Konají se zde všechny důležité náboženské 

obřady. Kostel byl postaven v roce 1800 a nachází 

se v úzké uličce na okraji pláže. Jedná se o tradiční 

budovu, plně integrovanou v malebné osadě 

města. Ikonostas je dřevěný a pokrytý ikonami. 

Obecně se odhaduje, že tyto obrazy jsou příkladem 

post-byzantského umění z roku 1793 a byly 

dokončeny  umělcem z éry Metsovitis..  

Byl zde také malý chrám, který sloužil  potřebám 

farníků. Odhaduje se také, že impozantní stará věž katedrály  byla postavena v roce 1820. Ta 

představuje vzorek benátského vlivu na Jónské ostrovy a má  kamenné detaily gotického 

slohu. Je vidět z daleka,  zvláště když přijíždíte lodí a to  od chvíle, kdy vstoupíte do přístavu.                                                                                                                                                                              
                                                                           



 Benátská děla 
Na malém kopci nad pláží Loutsas  stojí 

dvě velká, železná  děla z doby benátské 

nadvlády  nad  Jónskými  ostrovy. 

Benátská děla jsou součástí malé 

pevnosti, která byla postavená v roce 

1807, během druhé francouzské okupace 

Jónských ostrovů. Dostaneme se sem  

krátkou a pohodlnou  cestou od pláže.  

Pohled na úzký vjezd do přístavu od 

benátských děl je úžasný. Děla se nachází 

u vjezdu do přístavu a jsou namířena  

přes úzký záliv. Toto místo bylo použito 

pro opevnění a bezpečnost . protože v té době bylo okolní moře plné pirátů, kteří loupili a 

drancovali města a vesnice. Benátská  děla byla "vrcholem" opevnění: po varování z 

pozorovatelen, které byly umístěny na okolních kopcích, se děla připravila  k  přepadení  

nepřítele a  pokud možno ho donutila k ústupu. Záliv je považován za jeden z ejbezpečnějších 

přírodních zálivů v Řecku. 

 
Pláž Loutsa  

Loutsa pláž se nachází na okraji přístavu Vathi. 

Je to písečná pláž v malé zátoce a s mělkou 

vodou. Vzhledem ke své blízkosti města Vathi  

je ideální pro rodiny s malými dětmi. Voda je 

modrá  a křišťálově čistá. Přestože se nachází na 

vstupu do zálivu, je zde plavání bezpečné, 

protože zde jsou ochranné bóje.  Kolem pláže 

jsou olivovníky, na konci pláže je betonové 

molo, které usnadňuje přístup do vody. V létě je 

Loutsa  vždy přelidněná  už ráno.  Na pláži jsou lehátka a slunečníky k pronájmu. K dispozici 

je také občerstvení. 

Kaple Sv. Ondřeje (Saint Andrews) 

Malebná kaple s modrými dveřmi  a malými okénky, 

která je vždy nabílená a čistá, tvoří dominantu 

přístavu a vítá návštěvníky u vchodu do přístavu.Je 

zasvěcená   Svatému Ondřeji a stojí přímo u moře. Dá 

se sem dostat lodí, která vás doveze na malé molo, 

přímo před kapli, nebo můžete jít  asi 30 – 40 minut 

po cestě z  pláže Loutsas, přes skalnaté pobřeží a přes 

kopce pokryté tisy. Malé lodě, které plují  z Vathi do 

Gidaki, proplouvají  v těsné blízkosti kaple, takže se 

z nich dají pořídit  krásné fotografie. Na kopci za kaplí leží ruiny starého majáku  a vedle nich 

stojí současný. Oslavy se konají 30. Listopadu.    



Pláž Mnimata                                                                                                                                   
Název pláže je zkratkou  slova "Minimata", protože 

podle tradice, se  v minulosti toto místo  používalo k 

odesílání a přijímání minimata (zpráv) . 

Je to  oblázková pláž s menšími kameny uprostřed.  

Borovice a eukalypty, které obklopují pláž, 

poskytují stín ještě v poledne. Pak se slunce posune  

a pláž  je plná slunečního světla až do západu slunce. 

Voda je klidná a zelená, protože odráží zalesněný 

svah. Pláž je naprosto neorganizovaná a je třeba  mít 

s sebou všechny potřebné věci . Voda  zde není hluboká  a to je důvod, proč jsou zde 

především rodiny s malými dětmi a  místní obyvatelé. Na Mnimatu se dostaneme po zpevněné 

cestě. Z ní se prašnou cestou dostaneme na pláž  Skinos. 

Pláž Skinos                                                                                                                
Na konci prašné cesty z pláže Mnimata se 

malou cestičkou mezi borovicemi, cypřiši a 

palmami dostaneme  na pláž Skinos.  Borovice, 

které poskytují stín a chlad sestupují  až k 

moři, takže záliv je zelený. Pohoří Niritos  s 

klášterem Cathara  naproti pláže uzavírá záliv,  

takže  záliv vypadá jako jezero a je zde  vždy 

klidná a bezpečná voda. Pláž je úzká a 

kamenitá. Voda zde není příliš hluboká. 

 

Pláž Gidaki                                                                                                          
Mnozí považují Gidaki za nejlepší pláž 

Ithaky, někteří ji často řadí mezi nejlepší 

pláže v Řecku. Tyrkysově modré vody a 

krajina s bujnou vegetací zapůsobí na 

každého návštěvníka. Gidaki je oblázková 

pláž s většími oblázky na západní straně a 

menšími na písku na východě. Zátoka je 

otevřená, ideální pro plavání z jedné strany na 

druhou. Naproti můžeme vidět jeden z malých 

ostrovů Ithaky, Atokos. 

Po silnici se na pláž nelze dostat. Lodní trasa z Vathi vede kolem kaple Sv. Ondřeje, zátoky 

Skinos a mnoha malých, oblázkových pláží. Můžete se sem také dostat turistickou cestou ( 30 

– 40 minut ), která začíná na konci pláže Skinos. Cesta vede  mezi borovicemi na druhou 

stranu kopce. Pohled na pláž Gidaki  z vrcholu cesty bude nezapomenutelný! 

V Gidaki je možnost občerstvení a je zde malý počet lehátek a slunečníků, které si můžete 

pronajmout. 



Pláž Sand of Maria 

Písek Marie se v podstatě skládá ze dvou  malých pláží 
oddělených skálou. Přístup je možný pouze po moři   a je 
nejlépe vyplout z Vathi.  Jedna z pláží je slunečná  až do 
pozdního odpoledne, zatímco druhá, vzhledem 
k zvláštnímu tvaru skal, je ve stínu.  Nenechte se názvem 
"písek" zmást, protože ten zde nenajdete. Obě pláže jsou 
oblázkové,  s velkými bílými  oblázky, které se blýskají ve 
slunečním světle. Svěží zeleň okolní krajiny barví vodu v 
malém zálivu do smaragdové barvy. Moře je zde krásně 
čisté. 
 

 

Pláž Filiatro                                                                                            
Filiatro je nejvíce navštěvovaná pláž Ithaky. 

Nachází se v jižní části ostrova a dostaneme se 

na ni autem z Vathi během 15 minut. Silnice je 

úzká a na parkovišti u pláže někdy není dost 

místa pro návštěvníky a je nutné nechat auto 

daleko. Pláž je oblázková a voda  je průzračná,  

tyrkysová. K zálivu přiléhají další pláže, malá, 

téměř "soukromá" napravo a stejně velká jako 

Filiatro vlevo. 

Filiatro je organizovaná pláž se slunečníky a 

lehátky k pronájmu, které pokrývají téměř 

polovinu její délky. V této části jsou velké oblázky ale na druhém konci jsou menší a v malé 

části na konci je písek. Je zde také plážový bar, který pořádá plážové večírky. 

Za pláží Filiatro je malý lesík, se stromy, které vytvářejí velmi chladný a příjemný stín. Mnozí 

si zde staví své stany a tráví zde svou dovolenou, i když kempování je oficiálně zakázáno. 

Pláž Sarakiniko 

Sarakiniko je zátoka která má dvě 

oblázkové pláže s křišťálově čistou 

vodou. 

První pláž využívají místní rybáři jako 

kotviště pro své lodě. Pěšinkou se  

dostaneme na  druhou pláž s bílými 

oblázky, olivovými stromy a keři, které 

dosahují až k moři. Voda má 

smaragdový odstín, který zrcadlí přírodu 

kolem. 

Není zde přírodní stín a chládek, ani 

žádné služby. Dříve Sarakiniko byla 

"oficiální" pláží pro nudisty , ale v posledních letech přitahuje všechny - dokonce i rodiny s 

malými dětmi. 

Sarakiniko je dostupná autem z Vathi. Jízda trvá asi deset minut, ale cesta vyžaduje opatrnost, 

protože je to ta samá, která vede do přeplněného Filiatra. 



Agia Sofia 

       

Kostel Agia Sofia se nachází v krásné lokalitě, která 

kombinuje hory a moře, jen 3 km od Vathi (1,5 km po 

zpevněné a 1,5 km po prašné cestě). Krásná scenérie v 

kombinaci s pozitivní energií je ideální místo pro 

všechny, kteří se zde rozhodnou pro manželství a křty. 

Kostel je starý nejméně 200 let  a ve dvoře stojí 

olivovník s obvodem 9 m. Slavnosti jsou zde 17. Září  a 

každý rok, v den oslav se zde ve 4 hodiny odpoledne  

konají tradiční hody s jídlem, pitím a zpěvem. 

Pláž Kaminia 

   

Kaminia je široká oblázková pláž s jemnými oblázky směrem k moři, na úpatí zeleného 

svahu. To v kombinaci se smaragdovou vodou v malé zátoce, zapůsobí na návštěvníky od 

prvního okamžiku, kdy ji uvidíte ze silnice. 

Dostaneme se sem po asfaltové cestě směrem z Vathi do Marathiás . U odbočky na Kaminii 

se cesta se změní na sjízdnou polní cestu. Vzdálenost k pláži Kaminia netrvá déle než deset 

minut. 

Kaminia je ideálním místem pro relaxaci a strávení celého dne na pláži. Není zde však stín a 

nejsou zde žádné služby.  



Marathias 

Náhorní plošina Marathias se 

nachází v jižní Ithace sedm 

kilometrů od Vathi, blízko 

Perachori. Jedná se velkou 

plochu s mnoha atrakcemi, 

jako je jeskyně  Rizes,  

Homérův pramen Arethousa 

Krini,  který najdete při pěší 

cestě z Anemodouri. Odtud 

můžeme navštívit pláž v Pera 

Pigadi, ale i kapli Panny 

Marie Spiliotissy. 

Pohled z Marathiás je 

nekonečný: Jónské moře, pobřeží pevninského Řecka a celé jižní pobřeží Ithaky, Nisopoulo a 

pláže v zálivu s množstvím lodí . 

V Marathiás je také oblast Elliniko, vykopávky odtud ukazují na pravěké sídliště a jsou nyní 

vystaveny v Archeologickém muzeu Ithaky. 

V posledních letech, se zde rozvinula luxusní prázdninová infrastruktura, stejně jako malé 

vily a rezidence  místních obyvatel, kteří se rozhodli postavit své domy v přírodě.  

Jeskyně Rizes                                                                       
Jeskyně  Rizes  se nachází za obcí Perachori, v 

jihovýchodní Ithace. Na cestě z Vathi do Marathias, krátce 

před Anemodourou, najdete cestu k jeskyni. Cesta je 

označena  modrou informační cedulí. Cesta k jeskyni 

netrvá  déle než 20 minut, a pokud se rozhodnete navštívit 

jeskyni  v odpoledních hodinách,  

bude největší část trasy ve stínu.  
Malým otvorem můžete vstoupit. 

Pach vlhkosti a plísně je v 

jeskyni opravdu intenzivní a to i 

přes velký otvor v horní části 

jeskyně.  Na okraji tohoto 

velkého otvoru uvidíte starý 

fíkovník a snadno rozeznáte jeho 

kořeny. "Rizes" znamená 

v řečtině "kořeny", a podle nich 

dostala  jeskyně své jméno. 

Vzhledem k její velikosti se někteří vědci  domnívají, že to byla 

Homerova jeskyně  Evmaios,  kde pastýř z Odyssey choval svá 

zvířata. 

 



Pramen Arethousa Krini 

    

Arethousa Krini je zdrojem čerstvé pitné vody, uprostřed strmého svahu  pod náhorní 

plošinou Marathiás. Je to jeho Homerův  název, místní obyvatelé mu říkají "Pera Pigadi". 

Velký kámen napravo od pramene Arethousa Krini je kámen Korakas. Hluboká studna se 

nachází v otvoru ve skále. K pramenu se dostaneme asi po 40 minutách turistickou cestou 

z Anemodouri.  Krátce před tím, než cesta končí, se rozdvojuje: jedna vede z kopce k pláži, 

druhá mírně do kopce k pramenu. 

Pramen Arethousa Krini byl zmiňován Homerem jako jeden ze zdrojů pitné vody v dobách,  

kdy byl Ulysses králem Ithaky. Homér také říká, že to je místo, kde se Arethousa zabila, když 

se dozvěděla, že její syn, Korakas, byl zabit. Podle mythologie,  Arethousa byla víla pramenů 

a lesů, společnice bohyně Artemis, dcery Nerea a Doris. 

Jeskyně Evmaios  

Také tato jeskyně se uchází o místo, kde byl podle tradice Evmaiosův chlív. Jeskyně je těžko 

přístupná. Nachází se v blízkosti pramene Arethoussa. 

Pláž Pera Pigadi 

Na pláži Pera Pigadi najdete bílé oblázky a 

zelené keře, které vedou až k moři. Izolovaná 

pláž  se skalami vlevo poskytuje stín po poledni. 

Cikády, ryby a neškodné kozy budou vašimi 

společníky. Málokdy najdete jiné lodi, které 

hledají klid v Pera Pigadi. 

Existují dva způsoby, jak se dostat na pláž: jeden 

je pohodlný a relaxační – půjčenou lodí.  

Ten druhý, je dobrodružný - turistickou cestou 

z Anemodouri,  která začíná od silnice na 

Marathiás .  Krátce před tím, než cesta končí se 

rozdvojuje: jedna vede z kopce k pláži, druhá 

mírně do kopce k pramenu Arethousa Krini. 

Je třeba mít vhodné oblečení a obuv a vzít s sebou vodu a cokoli jiného, co považujete za 

důležité pro sestup trvající asi 40 minut a stoupání, která trvá trochu déle. 



Ostrov Nisopoulo (Ligia) 

Nisopoulo je jedním z malých ostrůvků 

Ithaky a leží velmi blízko k 

jihovýchodnímu pobřeží. Je zde molo, které 

může přijímat všechny typy plavidel, od 

těch nejmenších až po ty větší. Moře mezi 

ostrůvkem Nisopoulo a Ithakou je modré, 

na této straně ostrova Ithaky leží záliv s 

některými z krásnými plážemi: Kaminia, 

Pera Pigadi, Talaros. Všechny jsou 

oblázkové a mají smaragdovou barvu vody,  

zatímco krajina kolem je plná svěží zeleně.  

V úzkém průlivu mezi Nisopoulo a Ithakou je mnoho lodí, které jsou buď přivázány k  molu, 

nebo kotví  pláží. 

Pokud nemáte loď,  můžete si vychutnat nádherný výhled na Nisopoulo ze  silnice, která vede 

k Marathias. Někteří lidé ztotožňují Nisopoulo s Homerovou "Ligií", což podle Odyssey bylo 

místo, kde se Telemachus ukryl, aby se vyhnul napadení od matčiných nápadníků. 

Nisopoulo je v soukromém vlastnictví, ale je neobydlený a lze ho najít v seznamech na prodej 

řeckých ostrovů největších realitních kanceláří po celém světě  .  

Elliniko 

Elliniko se nachází v širším regionu Marathiás a je bohaté na archeologické nálezy 

nedefinované éry. Najdeme zde ruiny starověkých staveb, vedle zničené kaple Agios Giannis 

(Saint John). 

Panagia Spileotissa 

      

Panagia Spileotissa je také známá jako Panagia v jeskyni. Kaple je postavena v malé jeskyni 

na úbočí nad nejjižnějším zálivem Ithaky, Antri. 

K  Panagii Spilaiotissa se dostaneme po cestě, která začíná na náhorní plošině Marathias. 

Informační cedule ukáže na konec cesty autem a odtud pokračujeme po cestě označené 

červeným kruhem s bílou barvou ve středu. Po procházce trvající asi 40 minut, se dostaneme 

ke kapli Panagia Spileotissa. 

Každý rok 2 července  přichází stovky návštěvníků ke kapli  Panagia Sileotissa . Její zázračná 



ikona je v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Perachori a v tento den  věřící nesou  ikonu ve 

svých rukou celou cestu ke kapli. Po ukončení tradiční liturgie, se stejným způsobem ikona 

vrací zpět. 

Od kaple  Panagia  Spileotissa můžeme obdivovat nekonečné výhledy na Jónské moře, na 

pobřeží Lefkady a záliv Patras. 

Antri 

     

Je to nejjižnější bod Ithaky. Dostanete se sem pouze lodí a cesta je náročná a dlouhá a budete 

potřebovat někoho, kdo ji zná. Antri je úzký záliv v závětří s menší oblázkovou pláží. Na 

pláži nejsou žádné stromy a keře , takže tam není žádný stín. Horský svah, který vede k pláži, 

je tak prudký a příkrý, cesta je velmi náročná ( ale zřejmě absolvovatelná od Panagia 

Spileptossa).Během druhé světové války  Antri pro svou přirozenou ochranu, kterou nabízí,  

často používali jako úkryt povstalci Ithaky, Kefalonie a pevninského Řecka a také zde 

plánovali sabotáže proti okupantům. 

Perachori 

Perachori je největší vesnicí na  Ithace s 354 

stálými obyvateli, jen pět minut jízdy autem z 

Vathi. Je postavena vertikálně na svahu, přímo 

pod lesem, směrem na východ. Je to jedna z 

nejstarších vesnic na Ithace. Během benátské 

nadvlády se nazývala Paleochora a nacházela se 

východně od dnešní vesnice. Můžete navštívit 

starý benátský "stát", s jeho ruinami tředověkých 

kostelů a domů. Pohled z "horní části obce" v Perachori je nekonečný. Když je jasno, můžete 

vidět Vathi, s jeho ukrytou zátokou,  Jónské moře s nesčetnými malými ostrovy z Lefkady do 

Patry a dokonce i most Rio-Antirrio. 

V Perachori najdete kostel Svatého Raphaela, který se zde narodil a vedle něj kapli Agios 

Ioannis Theologican, kde byl pokřtěn Eugen Karavias.  Moni Taxiarchon je další klášter, 

který se nachází 2 km od Perachori, v krásném místě plné zeleně. 

V Perachori si můžete vychutnat také výborné jídlo. Každý rok na konci července se koná 

v obci vinobraní, se spoustou tance a vínem vynikající kvality. 



Kostel Svatého Raphaela 

Kostel Agios Raphael se nachází v Perachori. Je to 

polygonální kostel a byl dokončen v roce 1980. Dřevěný 

ikonostas pochází ze 17. století, a byl sem přemístěn z 

kostela  z  Dormition,  Palea Panagia of Perachori, poté, co 

byl zničen zemětřesením v roce 1953. 

Chrám byl postaven na stejném místě, kde byl podle 

tradice,  rodný dům Svatého  Raphaela. Chrám je také 

zasvěcen Svatému Mikuláši ( Agios Nicholaos ) a Svaté 

Ireně ( Agia Irene), kteří byli mučeni a zemřeli 

mučednickou smrtí spolu  se  Sv. Raphaelem  v klášteře na 

hoře  Karyés na Lesbosu. Oslavy se konají  první neděli 

v červenci. 

 

 

Kaple Svatého Jana (Theologian) 

Na nádvoří  kostela Svatého Rafaela  je malá 

kaple, která je zasvěcena Nanebevzetí svatého 

Jana.   Oslava svátku svatého Jana  je  26. září.  

Podle tradice Jan Evangelista , učedník  Jana 

Křtitele a  později Ježíše Krista,  zemřel ve věku 

105 let v Efezu, když celý život zasvětil Bohu. 

Několik dní po jeho pohřbu  jeho žáci vykopali  

hrob, ale ten byl prázdný.  Svatý Jan přešel do 

věčného života.  

Kostel svatého Jana Theologa  je starý a podle 

svědků zde  byl Eugen Karavias  pokřtěn jako metropolita z Aghialosu.  Narodil se v Ithace v 

roce 1752  a proto  je kostel mnohem starší. O několik století později, v roce 1980, byla vedle 

kostela svatého Jana  dokončena kaple Sv. Raphaela .   

Kostel Dormition Panny Marie 

Kostel  Dormition Panny Marie v Perachori se nachází na 

nejvyšším místě vesnice, tam, kde začíná les. Místní obyvatelé 

kostel nazývají  "Panagia" (Panna Marie). Jeho vysoká zvonice 

je v noci osvětlena a je krásně vidět z dálky. 

Kostel Dormition Panny Marie v Perachori slaví 15. srpna, ale  

také  v průběhu velikonočního týdne a na Velikonoce. U kostela 

je hřbitov . 

Přímo nad kostelem Dormition Panny Marie v Perachori začíná 

cesta do Paleochory, středověkého osídlení Ithaky. 



Paleochora 

Na svahu naproti Perachori, najdete ruiny 

středověké vesnice Paleochora, která byla 

hlavním městem ostrova až do doby benátské 

nadvlády. Je zde asi deset kostelů  a domů, které 

jsou zachovány v poměrně dobrém stavu, takže si 

můžeme udělat obraz, jak vesnice vypadala dříve. 

Architektura v Paleochoře má zřetelně obranný 

charakter. Když byla vesnice napadena, domy 

zdvojnásobily opevnění. Měly jedno nebo dvě 

podlaží, bez balkonů, ale s poměrně malými, 

úzkými okny, která sloužila jako střílny. Umístění 

vesnice také ukazuje na potřeby doby. Výhled na 

Jónské moře odtud je bez překážek, vstup do 

přístavu je vidět odkudkoli, takže se nepřítel  

nemohl přiblížit, aniž by byl viděn. 

                                                                           

Zachovalé kostely v Paleochoře jsou památky 

byzantského umění. Tři z nich byly klasifikovány 

jako historické památky: 

                                                                                                       

• První je starý chrám Dormition Panny Marie (Palea Panagia, 

nebo Dormition of Theotokou ) ,  který se nachází na okraji 

starého města. Skutečnost, že má své vlastní opevnění, bránu a 

vysoké zdi, dokazuje, že Palea Panagia byla katedrála tehdejšího 

hlavního města Ithaky. Kostel byl zničen při zemětřesení v roce 

1953. Krásné  vyřezávané kněžiště bylo zachráněno a přesunuto 

do kostela Sv. Rafaela v Perachori. 

 

• kaplička Panny Marie, Panagia Maroulatiki, jak ji říkají místní, 

funguje až do dnešního dne. V kapli, budete moci obdivovat 

nádherné, stále zachovalé, byzantské fresky, které byly 

restaurované před několika lety.  

• Kostel Agios Ioannis s vysokou věží z kamene, se nachází 

přibližně uprostřed ruin Paleochory. Kostel byl renovován 

specialisty, kteří restaurovali nástěnné malby, které  představují 

neocenitelná umělecká díla. Kněžiště kostela je z kamene. Stará 

kamenná podlaha byla také restaurována  a byla instalována střecha, aby ochránila památku 

před rozpadem způsobeným povětrnostními podmínkami. 

 

Vysoká věž kostela Agios Ioannis stojí hned vedle kostela a je považována za 

charakteristickou památku Paleochory, která je vidět již z dálky. 

 

Cesta z Perachori do Paleochory začíná přímo nad kostelem Dormition Panny Marie, vede 

archeologickým nalezištěm a zříceninami. Kamenné lavičky na trase nabízejí příležitost 

k odpočinku. 



Moni Taxiarchon 

Moni Taxiarchon se nachází v horách 

v jižní Ithace, asi tři kilometry za 

Perachori.  Hrbolatá polní cesta vede 

hustou vegetací do kláštera.   

Podle tradice, klášter Taxiarchon byl 

postaven v roce 1613. Byla to malá 

oplocená kaple s kobkami, dobře 

udržovaná vesničany. Na konci cesty, 

naproti vchodu do kláštera Taxiarchon 

roste velký, vysoký tis červený 

(Pernar, jak mu říkají na Ithace). 

Vysoký cypřiš na nádvoří kláštera 

nabízí stín pro návštěvníky a věřící během oslav kláštera, které se konají 13 července.                                      

Cestou ke klášteru můžete  vidět a obdivovat tradiční, starý, kamenný mlat na obilí. 

 Za klášterem Taxiarchon  je velký kaštan a upravené  místo sloužící k oslavám  1. května . 

 

 

 


