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• Το μεταλλευτικό Λαύριο του 19ου και 20ου αιώνα

• Το όνομα Λαυρεωτική προέρχεται από την λέξη «λαύρα» ή «λαύρη» που σημαίνει στενωπός, στενό 
πέρασμα, σήραγγα, χαρακτηριστικό της περιοχής, που είναι διάσπαρτη από αρχαίες και νέες 
μεταλλευτικές στοές εξόρυξης.

• Το Λαύριο υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές νέες πόλεις στην Ελλάδα του περασμένου αιώνα, με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον διεθνή χώρο. Υπήρξε ο πρώτος εργατικός οικισμός που οικοδομήθηκε απ’ 
αρχής στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος κατά το πρότυπο μιας «company town». Η ίδρυση του Λαυρίου 
και η εκμετάλλευση του πλούσιου υπεδάφους του συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια του νέου 
ελληνικού κράτους του 19ου αιώνα να αναπτύξει τις πλουτοπαραγωγικές του πηγές και τη βιομηχανία 
του.

• Τη μεταλλευτική δραστηριότητα ξεκίνησαν οι αρχαίοι Έλληνες πριν το 3.000π.Χ. Η συστηματική και 
εντατική εκμετάλλευση των αργυρομολυβδούχων μεταλλευμάτων αρχίζει με τη γέννηση της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας το 508 π.Χ. Με τον άργυρο του Λαυρίου και τους φόρους των συμμάχων ο Περικλής 
κατασκεύασε τα αθάνατα μνημεία του Χρυσού Αιώνα των Αθηνών. Μετά την κλασσική αρχαιότητα 
διακόπτεται κάθε σοβαρή μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα και ακολουθούν πολλοί 
αιώνες σιωπής.

• Το 1860 επισκέφθηκε την Λαυρεωτική ο νεαρός μεταλλειολόγος Α. Κορδέλλας και το 1863 πείθει τον 
Ιταλό μεταλλειολόγο J.B.Serpieri για την αξιοποίηση των αρχαίων σκωρίων. Ιδρύει το 1864 στην θέση 
Εργαστηριάκια την ιταλογαλλική εταιρεία «Hilarion Roux et Cie». Η εταιρεία αναλαμβάνει την 
εκμετάλλευση των αρχαίων σκωρίων και την εξαγωγή αργυρούχου μολύβδου. Η εταιρεία εγκαινίασε το 
1865 πλήρες εργοστάσιο με 18 κάμινους, μικρά μεταλλοπλύσια, μηχανουργείο και σιδηρόδρομο. 
Πρόκειται για την σημαντικότερη βιομηχανία στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Το 1867 απασχολούσε 
1.200 εργάτες, τεράστιο αριθμό για τα μεγέθη της απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο.



• Το 1869 η εταιρεία ήρθε σε σύγκρουση με το ελληνικό κράτος - έχει μείνει στην ιστορία ως «Λαυρεωτικό 
Ζήτημα» για την διεκδίκηση των αρχαίων μεταλλευτικών καταλοίπων, γνωστών ως εκβολάδες. Οι 
διαπραγματεύσεις καταλήγουν το 1873 στη δημιουργία δύο εταιρειών: Πρόκειται για την «Εταιρεία των 
Μεταλλουργείων του Λαυρίου» και τη Γαλλοελληνική Εταιρεία, τα «Μεταλλεία Καμάριζας». Δύο χρόνια 
αργότερα, το 1876, ιδρύθηκε από τον Serpieri η «Compagnie Francaise des Mines du Laurium », που 
διαδέχθηκε τα «Μεταλλεία Καμάριζας». Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε στη θέση Κυπριανός.

•

Η Ελληνική και Γαλλική Εταιρεία είναι οι βιομηχανίες που στήριξαν ουσιαστικά τη νέα περίοδο ακμής της 
Λαυρεωτικής και έβαλαν την σφραγίδα τους τόσο στην ανάπτυξη της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην 
Ελλάδα, όσο και στην δημιουργία και το χαρακτήρα της πόλης του Λαυρίου. Ο εργατικός συνοικισμός του 
1867 μεταβλήθηκε σε πόλη 10.000 κατοίκων στην αρχή του αιώνα, ενώ η πιο ανθεκτική στο χρόνο από τις δύο 
εταιρείες, η Γαλλική, δημιούργησε εγκαταστάσεις 45.000 τετρ. Μέτρων στον Κυπριανό. Οι δύο εταιρίες του 
Λαυρίου ήταν υπεύθυνες για την λειτουργία της πόλης. Οι κατοικίες και τα καταστήματα ανήκαν στην 
ιδιοκτησία τους, αυτές φρόντιζαν για την υγειονομική περίθαλψη με νοσοκομεία και φαρμακεία. Οι ίδιες 
κατασκεύαζαν τα σχολεία, τις εκκλησίες, τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Η ζωή της πόλης του Λαυρίου είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τις βιομηχανίες της περιοχής, που όπως είναι 
φυσικό ακολούθησε την πορεία τους. Η πρώτη σοβαρή κρίση ήλθε στις δεκαετίες 1880 και 1890 με την πτώση 
της τιμής του μολύβδου. Το καθοριστικό όμως πλήγμα ήλθε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1930 η 
Ελληνική Εταιρεία εκποίησε τις εγκαταστάσεις της. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο πληθυσμός του 
Δήμου Λαυρεωτικής μειώθηκε κατά 50%. Με την εγκατάσταση των προσφύγων, μετά τον πόλεμο στη Μικρά 
Ασία το 1922, αναζωογονήθηκε ο πληθυσμός της πόλης. Από τα μέσα κυρίως της δεκαετίας του 1950 άρχισε 
μια καινούρια περίοδος για το Λαύριο που διαρκεί τις επόμενες δεκαετίες και χαρακτηρίστηκε από την 
ανάπτυξη νέων βιομηχανικών κλάδων. Μετά το 1980 το Λαύριο αντιμετώπισε ξανά ένα νέο κύκλο κρίσης σαν 
συνέπεια της αποβιομηχάνισης σ’ όλη την Ελλάδα. Δεκάδες μονάδες διέκοψαν τη λειτουργία τους και 
περισσότερο από 20% του πληθυσμού εγκατέλειψε την πόλη λόγω της ανεργίας.
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Αρχαίοι χρόνοι
Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, με πληθυσμό 1.000.000 κατοίκους, είναι μία από τις αρχαιότερες 
πόλεις της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 316 π.Χ. στη θέση ενός προϊστορικού οικισμού της εποχής του 2300 π.Χ., από τον 
Κάσσανδρο, βασιλιά της Μακεδονίας, και πήρε το όνομά της από τη γυναίκα του και αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από 
τότε η Θεσσαλονίκη έγινε πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Στα ρωμαϊκά χρόνια μπορούσε να καυχηθεί ότι είχε το μεγαλύτερο 
λιμάνι της περιοχής, ενώ βρισκόταν στο σημείο όπου ο μεγάλος δρόμος από τον Βορρά συναντούσε την κύρια ανατολικο-
δυτική αρτηρία. Πολλοί ξένοι έμποροι έμεναν προσωρινά στο πλούσιο αυτό εμπορικό κέντρο. Την πόλη επισκέφτηκε και ο 
άγιος Παύλος, ο οποίος κήρυξε εκεί την νέα θρησκεία, και αργότερα απηύθηνε στους Χριστιανούς που διέμεναν εκεί τις 
γνωστές σε όλους επιστολές του. Ο Γαλέριος, ηγεμόνας ενός από τα δύο τμήματα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
επέλεξε το 300 μ.Χ. την Θεσσαλονίκη για αυτοκρατορική του έδρα.

• Στο Βυζάντιο
Κατά τα βυζαντινά χρόνια η Θεσσαλονίκη παρέμεινε κέντρο του πολιτισμού και των τεχνών, πίσω μόνο από την 
Κωνσταντινούπολη σε ολόκληρη την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι αδερφοί Κύριλλος και 
Μεθόδιος την αποστολή τους να εκπολιτίσουν τους λαούς των Βαλκανίων και της Μεγάλης Μοραβίας και να διαδώσουν στις 
περιοχές αυτές τον Χριστιανισμό. Το 904 οι Σαρακηνοί πειρατές πολιόρκησαν και κατέλαβαν την πόλη.

• Η Τουρκοκρατία
Η Θεσσαλονίκη κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1430. Παρέμεινε υπό τον τουρκικό ζυγό, δηλαδή περίπου πέντε 
αιώνες (1430- 1912). Στη διάρκεια της
τουρκοκρατίας υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη ελληνικά σχολεία τα οποία πάλεψαν επιτυχώς να διαφυλάξουν την ελληνική 
γλώσσα και λογοτεχνία. Ο ελληνισμός της Μακεδονίας επαναστάτησε πολλές φορές να απελευθερωθεί από τους Τούρκους. 
κρίσιμη καμπή στον αγώνα αυτό, αποτελέσε ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908), κατά τον οποίο οι Ελληνες διεξήγαγαν 
διμέτωπο αγώνα εναντίον των Τούρκων και των Βουλγάρων, καθοδηγούμενο από το ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης.

• Η απελευθέρωση
Το 1912 η Θεσσαλονίκη ήταν και πάλι ελεύθερη να συνεχίσει την πορεία της στην ιστορία. Το 1917 μια καταστροφική φωτιά 
που ξέσπασε κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης και ένα μεγάλο μέρος της κληρονομιάς της. Κτίρια 
σπάνιας αρχιτεκτονικής καταστράφηκαν ολοσχερώς.

• Ο 20ος αιώνας
Η περίοδος 1922- 1924 έφερε τις ανταλλαγές πληθυσμών που ακολούθησαν την καταστροφική ήττα του ελληνικού στρατού 
στην Μικρά Ασία. Οι Ελληνες που εκδιώχθηκαν από την Μικρά Ασία ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην ελληνική 
Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη συνέχισε διατηρεί τον σημαντικό της ρόλο στο ελληνικό κράτος, με σημαντικές πολιτικές, 
οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Σήμερα, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η Θεσσαλονίκη έγινε μια σύγχρονη 
μητρόπολη.







• Θεσσαλονίκη –Μνημεία

• Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
Αναστηλώθηκε το 1948 αφού καταστράφηκε από τον σεισμό του 1918, αντιγράφοντας το αρχικό 
σχέδιο της πεντάκλιτης βασιλικής. Η εκκλησία αρχικά χτίστηκε πάνω στα ερείπια ρωμαϊκού 
λουτρού. Κάτω από το ιερό και την πτέρυγα του ναού βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου Δημητρίου. 
Βρίσκεται στην οδό Αγίου Δημητρίου.

• Εκκλησία της Αγίας Σοφίας
Ένα κτίριο του Η' αιώνα, ένας χριστιανικός ναός σταυροειδής με τρούλο. Τα έξοχα μωσαϊκά της 
χρονολογούνται από τον Η' και τον ΙΒ' αιώνα ενώ οι τοιχογραφίες από τον ΙΑ' αιώνα. Βρίσκεται 
στην πλατεία Αγίας Σοφίας. ( 270253)

• Η Αχειροποίητος
Είναι μεγάλος χριστιανικός ναός, τρίκλιτη βασιλική, χτισμένος στα μέσα του 5ου αιώνα στα 
ερείπια ρωμαϊκού λουτρού. Τα μωσαϊκά στο εσωτερικό του ναού χρονολογούνται από τον Ε' αιώνα, 
ενώ οι τοιχογραφίες
από τον ΙΓ' αιώνα. Βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας.

• Εκκλησία Παναγίας Χαλκέων
Ναός σταυροειδής με τρούλο, χτισμένος το 1028, με τοιχογραφίες που χρονολογούνται από τον ΙΑ' 
και τον ΙΔ' αιώνα μ.Χ. Πολύ όμορφη είναι άλλωστε και η διακόσμηση με κεραμικά που στολίζει 
τον ναό. Βρίσκεται στην οδό Εγνατία.
Αψίδα του Γαλερίου
Χτισμένη λίγο πριν το 305 μ.Χ. εις ανάμνησιν της νίκης του Γαλερίου κατά των Περσών το 297. 
Ήταν μέρος τετραπλού συγκροτήματος τοποθετημένη στο σημείο όπου η θριαμβευτική πομπή από 
τα ανάκτορα συναντούσε την πιο πολυσύχναστη οδό της Θεσσαλονίκης. Τα ανάγλυφα 
απεικονίζουν κι εξυμνούν την νίκη της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας εναντίον των στους Περσών. 
Βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Γούναρη.



• Ανάκτορα του Γαλερίου
Χτίστηκαν το 300 μ.Χ. στο κέντρο της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Μερικά τμήματα του ανακτόρου 
φαίνονται ακόμη και σήμερα. Βρίσκονται στην οδό Δημητρίου Γούναρη.

• Ροτόντα
Ένα κυκλικό κτίριο το οποίο ανεγέρθηκε το 306 μ.Χ. ως το Πάνθεον ή το Μαυσωλείο του Γαλέριου. 
Κατά τη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου έγινε χριστιανική εκκλησία με λίγες μόνο αλλαγές και λίγα 
πρόσθετα στοιχεία. Τα μωσαϊκά της είναι μοναδικά για την εποχή. (Δ' αιώνας). Βρίσκεται στην οδό 
Γούναρη.

• Λευκός Πύργος
Ήταν αμυντικός πύργος ο οποίος χτίστηκε τον ΙΕ' αιώνα. Χρησίμευε ως φυλάκιο φρουρών και ως 
φυλακή. Ενωνε το ανατολικό με το νοτιοανατολικό τείχος, το οποίο κατεδαφίστηκε το 1866. Τώρα 
λειτουργεί ως μουσείο με ποικίλλες συλλογές γλυπτών, νωπογραφιών, τοιχογραφιών, κλπ. Βρίσκεται 
στην παραλία. ( 270008, 267832)

• Βυζαντινά Οχυρωματικά Τείχη
Η οχύρωση της Θεσσαλονίκης φτάνει μέχρι τα χρόνια του Κασσάνδρου. Αυτά τα τείχη, τα οποία 
σώζονται μέχρι και σήμερα, κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του Μεγάλου Θεοδοσίου 
(Δ' αιώνας μ.Χ.) και επισκευάστηκαν πολλές φορές για να αντέξουν τις εισβολές των βαρβάρων. 
Βρίσκονται στην Ανω Πόλη.























Άλσος Αγίου Νικολάου Νάουσας

• Το Άλσος Αγίου Νικολάου, είναι ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής και διημέρευσης μόλις 
3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ηρωικής πόλης της Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά της 
Ημαθίας. Μια ανάσα ζωής κόντρα στην οικολογική υποβάθμιση.

• Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του ιστορικού και πολλαπλά 
πολύτιμου, ποταμού της  Αραπίτσας. Μοναδικό στην Ελλάδα το υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη σε κάθε εποχή για την μεγαλοπρέπεια και τον όγκο του. Στη σκιά του 
αναπαύεται το απέραντο πράσινο του φυσικού χλοοτάπητα που συνυπάρχει με το άγριο αυτοφυές 
πυξάρι, τη φλαμουριά, τη βελανιδιά και το άφθονο νερό σε μια σπάνια συμφωνία ήχων και χρωμάτων. 
Αυτόν τον πανέμορφο τόπο χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος LIFE 
αφενός για να τον προστατεύσει και αναδείξει και αφετέρου για να βάλει τις βάσεις για μια ορθολογικά 
οικολογική διαχείριση ώστε το πολυποίκιλο πλέγμα χρήσεων και δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται 
στο χώρο να επιτρέπουν την αειφορία.

• Αποτέλεσμα της αξιόλογης αυτής προσπάθειας υπήρξε το Ειδικό Ευρωπαϊκό Βραβείο σημαντική 
διάκριση στα πλαίσια του θεσμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού το 
1997.

• Σήμερα επισκέπτονται το άλσος ετησίως 1.000.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.















• Καστοριά- Ιστορία

• Η Καστοριά είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις στο μακεδονικό χώρο. Άλλωστε, γύρω από τη λίμνη 
της υπήρχε οργανωμένη ζωή από τη νεολιθική εποχή, όπως μαρτυρούν τα ανασκαφικά ευρήματα του 
λιμναίου οικισμού στο Δισπηλιό, παραλίμνιο χωριό σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την πόλη. Το όνομά 
της αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Προκόπιο (6ος αιώνας μ. Χ.) ως όνομα της λίμνης της. Πολλοί 
μελετητές θεωρούν ότι η πόλη συνεχίζει τη ζωή του αρχαίου Κελέτρου, ενός πολίσματος του 2ου π. Χ. 
αιώνα, το οποίο μνημονεύεται από τον ρωμαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο.

• Κατά τους αρχαίους χρόνους η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς ταυτίζονταν με την Ορεστίδα, που 
κατά τη μυθολογική παράδοση όφειλε το όνομά της στον Ορέστη, το γιο του Αγαμέμνονα. Η Ορεστίδα, 
μαζί με την Ελίμεια και τη Λυγκηστίδα, συγκρότησαν στην αρχή το “κράτος της Ημαθίας” (Πέλλα) και 
στη συνέχεια τη Μακεδονία με τον Φίλιππο Β΄ και τον Μ. Αλέξανδρο.

• Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, μετά τη μάχη της Πύδνας (167πΧ) η περιοχή κατατάχθηκε στο 4ο 
διαμέρισμα της Μακεδονίας και από το 148 π.Χ., μεταβλήθηκε σε ρωμαϊκή επαρχία και αναγνωρίστηκε 
ως ελεύθερη περιοχή. Λίγες πληροφορίες υπάρχουν για τη ζωή στην πόλη κατά τα πρώτα χρόνια της 
βυζαντινής περιόδου. Από το 10ο αιώνα και ως την κατάκτησή της από τους Τούρκους το 1385 η πόλη 
γνώρισε πολλούς κατακτητές (Βουλγάρους, Νορμανδούς, Σέρβους), οι οποίοι την κράτησαν στην εξουσία 
τους για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Στις δύσκολες αυτές περιόδους επίμονη ήταν η 
προσπάθεια του βυζαντινού κράτους να διατηρήσει την εξουσία του στην πόλη και την περιοχή. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο που επιβεβαιώνει αυτή την επιμονή αποτελεί η επίσκεψη πέντε βυζαντινών 
αυτοκρατόρων στην πόλη



• Τόπος ανταγωνισμού υπήρξε η Καστοριά και κατά την περίοδο μετά την κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204) ανάμεσα στις δυνάμεις του Δεσποτάτου της Ηπείρου και 
της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, αλλά και κατά την εμφύλια διαμάχη μεταξύ των Παλαιολόγων 
Ανδρόνικου Β΄ και Ανδρόνικου Γ΄. Κατά τη μεγάλη χρονική περίοδο τους τουρκικής κατοχής (527 
χρόνια) η πόλη έδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή. Στηριγμένη σε προνόμια που της επέτρεπαν μια μορφή 
αυτοδιοίκησης και στις δραστηριότητες των κατοίκων της, κυρίως στον τομέα της γουνοποιίας, κατάφερε 
να πετύχει μια σημαντική, για την εποχή, οικονομική ανάπτυξη. Το κτήριο εκκλησιών (υπάρχουν 
περισσότερες από εβδομήντα βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες στην πόλη) και αρχοντικών, 
πολλά από τα οποία σώζονται μέχρι τις μέρες μας, φανερώνει τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών 
ζωής των κατοίκων της.

• Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η πνευματική ζωή στην πόλη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Τα 
πρώτα οργανωμένα σχολεία λειτούργησαν με τις δωρεές του Γεωργίου Καστριώτη και Γεωργίου Κυρίτση 
στις αρχές του 18ου αιώνα. Σπουδαίοι δάσκαλοι της εποχής, όπως ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Σεβαστός 
Λεοντιάδης, ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος δίδαξαν στα σχολεία της Καστοριάς. Στο τέλος του 19ου και στις 
αρχές του 20ου αιώνα, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες για την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας από τους Τούρκους, η Καστοριά υπήρξε χώρος συγκρούσεων. Κεντρικά πρόσωπα του 
Μακεδονικού αγώνα, όπως ο Αναστάσιος Πηχιών, ο Παύλος Μελάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης
οργάνωσαν τη δράση τους στην Καστοριά και την ευρύτερη περιοχή της.

• Η πόλη απελευθερώθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1912, ημέρα της γιορτής του πολιούχου της Αγίου Μηνά. 
Ενσωματωμένη στο ελληνικό κράτος πλέον η Καστοριά έζησε την περιπέτεια του 1ου Παγκοσμίου 
πολέμου και της Μικρασιατικής καταστροφής. Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών με την Τουρκία 
(Συνθήκη της Λωζάνης 1923), η πόλη και η περιοχή δέχτηκε μεγάλο αριθμό προσφύγων, οι οποίοι 
έδωσαν νέα δύναμη στην οικονομική και πνευματική ζωή της.



• Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου η Καστοριά άρχισε να αναπτύσσεται οικονομικά στηριζόμενη και 
πάλι στη βιοτεχνία της γούνας. Με την έναρξη του 2ου Παγκοσμίου πολέμου η πόλη έζησε τις 
καταστροφές από τους βομβαρδισμούς των ιταλικών αεροπλάνων. Την κατοχή και την Εθνική Αντίσταση 
ακολούθησε ο Εμφύλιος πόλεμος. Ο Γράμμος και το Βίτσι ήταν οι περιοχές των τελευταίων 
συγκρούσεων που λάβωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το τέλος του πολέμου σήμαινε για την 
Καστοριά την αρχή μιας περιόδου έντονης οικονομικής ανάπτυξης με κύριο μοχλό και πάλι την 
βιοτεχνία και το εμπόριο της γούνας. Ο πληθυσμός της αυξήθηκε σημαντικά. Οργανώθηκαν υπηρεσίες, 
ιδρύθηκαν πολιτιστικά σωματεία, κτίστηκαν πολυώροφα κτίρια που αλλοίωσαν την παλαιότερη γραφική 
εικόνα της πόλης, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί ακόμη και σήμερα στοιχεία της σπάνιας 
ομορφιάς της.

• Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αξιόλογη τουριστική υποδομή, η οποία μπορεί να καλύψει ένα 
μεγάλο μέρος από τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών της. Σήμερα, στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης πλέον κοινωνίας μας, η μικρή τούτη πόλη 
προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της αλλάζοντας τον τρόπο ζωής της, όχι μόνο γιατί οι 
συνθήκες της ζωής αλλάζουν γρήγορα, αλλά και γιατί η κύρια απασχόληση των κατοίκων της, η 
γουνοποιία, περνάει μια παρατεταμένη ύφεση, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν βαθιές τομές 
στη δράση των ανθρώπων και στην οργάνωση της ζωής τους. Σε τούτη την πρόκληση την πόλη ενισχύει 
η πλούσια ιστορία της και η αγάπη των κατοίκων της.















• Αρχοντικά  Καστοριάς

• Στην Καστοριά, κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο και την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η ιδιαίτερη 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής εκφράζεται μέσα από σπάνια δείγματα εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής και αγιογράφησης των Ναών που διασώζονται. Οι εβδομήντα και πλέον βυζαντινές 
εκκλησίες, αληθινά κομψοτεχνήματα, διακοσμούν την πόλη.

• Τα αρχοντικά της αναδεικνύουν τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής της εποχής σε συνδυασμό με ορισμένα 
τοπικά στοιχεία.

• Τα αρχοντικά είναι κτίσματα του 17ου και 18ου αιώνα και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την 
τοιχοδομία, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική τους, ενώ ξεχωρίζουν από την επιβλητικότητα και τη 
μεγαλοπρέπεια της ιδιόρρυθμης κατασκευής τους. Τα αρχοντικά κτίστηκαν την εποχή που η περιοχή 
της Καστοριάς παρουσίασε μεγάλη οικονομική άνθηση ως αποτέλεσμα της έντονης εμπορικής και 
βιοτεχνικής δραστηριότητας των Καστοριανών γουνοποιιών.

• Είναι ενδιαφέρον ότι η αρχιτεκτονική των παλαιότερων αρχοντικών της Καστοριάς των αρχών του 18ου 
αιώνα, εμφανίζει μια κατασταλαγμένη μορφή με πυργοειδή κορμό και γραμμική διάταξη των οντάδων 
στους ορόφους. Τα πρώτα αρχοντόσπιτα από τα οποία διασώθηκαν πολύ λίγα, ανήκαν στην περίοδο της 
άνθησης του εμπορίου στην Βενετία και τις άλλες πόλεις των παραλίων της Αδριατικής.



• Τα αρχοντικά είναι βασικά διώροφα, με παραδείγματα όμως και τριώροφων. Το ισόγειο και ο όροφος 
είναι πετρόχτιστα με ελάχιστους αεραγωγούς στο ισόγειο και λίγα μικρά παράθυρα στον ημιώροφο και 
τον όροφο.

• Ο δεύτερος όροφος είναι κτισμένος με ελαφρότερα υλικά, ιδιαίτερα το τμήμα που βλέπει προς την 
εσωτερική αυλή ή τη λίμνη, καθώς και όλα τα σαχνισιά που φωτίζονται με διπλή σειρά παραθύρων. Στα 
αρχοντικά της Καστοριάς συναντάμε την διακοσμητική της λαϊκής παραδοσιακής τέχνης των 
Ηπειρωτών και Δυτικομακεδόνων τεχνιτών και καλλιτεχνών (ζωγράφων, αγιογράφων, ξυλογλυπτών), 
εφαρμοσμένη κατά τον ίδιο τρόπο στους ναούς και στα αρχοντικά του 17ου και 18ου αιώνα, της ίδιας 
περιοχής, γεγονός που μας πείθει ότι οι ίδιοι τεχνίτες εργάστηκαν και στη διακόσμηση των ναών, απ’ 
όπου την μετέφεραν και την εφάρμοσαν και στα αρχοντικά.

• Η εσωτερική αυλή περιβάλλεται και απομονώνεται από το δρόμο με ψηλούς μαντρότοιχους. Η αυλόθυρα 
συνήθως κλείνει με δυο γερά θυρόφυλλα και ασφαλίζεται με τον περάτη και τους σύρτες. Εξωτερικά 
στην πρόσοψη, μπροστά από τον δοξάτο στον όροφο, υπάρχει ένα στενόμακρο με μικρό βάθος χαγιάτι, ο 
ηλιακός που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την Καστοριανή αρχιτεκτονική.

• Η διαφοροποίηση του ισογείου και του ορόφου, που ήταν κτισμένα με λιθοδομή από τον τελευταίο όροφο 
που ήταν κτισμένος με ασβεστοχρισμένο τσατμά, με πολλά και μεγάλα ανοίγματα και με το έντονο 
γείσωμα της στέγης, δημιουργεί την χαρακτηριστική μορφολογία των αρχοντικών της Καστοριάς. Η 
ταξινόμηση πάντως με βάση τους ορόφους δεν έχει σχέση με το ύψος των σπιτιών, το οποίο εξαρτάται 
από την διαμόρφωση του εδάφους. 



• Ορισμένα μεταγενέστερα αρχοντικά εμφανίζονται ψηλότερα και με έντονο φρουριακό χαρακτήρα, ακριβώς 
επειδή είναι κτισμένα πάνω σε επικλινές έδαφος.

• Σύμφωνα με την κάτοψή τους, τα καστοριανά αρχοντικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

• Σ’ αυτά που η κάτοψη τους παρουσιάζει ένα μακρόστενο παραλληλόγραμμο, το οποίο την αντιπροσωπευτική 
του όψη την στρέφει προς την εσωτερική αυλή. Τέτοια είναι των Αδελφών Εμμανουήλ, του Σαπουντζή και 
του Τσιατσιαπά.

• Σ’ αυτά που η κάτοψη τους εμφανίζει ένα σχήμα υποδοχής Π, το οποίο εγγράφεται σ’ ένα ουδέτερο 
παραλληλόγραμμο που τείνει να γίνει τετράγωνο. Τέτοια παραδείγματα είναι του Σκούταρη και του 
Νεράντζη-Αιβάζη.

• Σ’ αυτά που παρουσιάζουν την τελευταία εξέλιξη των αρχοντικών που είναι μια κάτοψη σε σχήμα 
εγγεγραμμένου σταυρού μέσα σε τετράγωνο. Τέτοια είναι του Παπατέρπου και τα Βεργουλέικα.

• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΕΡΑΤΖΗ ΑΙΒΑΖΗ

• Οδός Καπετάν Λάζου 6 – Χρόνος κατασκευής 1680

• Το οικοδόμημα ανήκει στον πρώτο τύπο αρχοντικών με την απουσία σαχνισιών. Σ’ αυτό στεγάζεται το 
Λαογραφικό μουσείο, στον οικισμό Ντολτσο. Αναπαριστώνται αυτούσιοι χώροι όπως το ζυμωτάρι, το κελάρι 
τροφίμων κρασιού και τροφίμων, ο όντας με το τζάκι ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εκθέματα που 
αφορούν την επεξεργασία γούνας.

• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

• Οδός Βυζαντίου 15- Χρόνος κατασκευής 1750

• Ανήκει στον πρώτο τύπο αρχοντικών με τεράστιους μαντρότοιχους που κρύβουν την αυλή. Σ’ αυτό στεγάζεται 
το Ενδυματολογικό Μουσείο. Η ικανότητα των μαστόρων τόσο στη σχεδίαση όσο και στην κατασκευή 
υποδηλώνεται από τις δύο πλευρές τριγωνικών σαχνισιών.



ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΚΟΥΤΑΡΗ

Οδός Ορεστιάδος 23- Χρόνος κατασκευής: 1750

Παραδοσιακό αρχοντικό με τοξωτά παράθυρα. Βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο και είναι ένα από τα 

καλύτερα αρχοντικά.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΠΑΣΑΡΑ

Οδός Βυζαντίου 28- Χρόνος κατασκευής : 1750

Κτίσμα του 18ου αιώνα, είναι χαρακτηριστικό δείγμα παλιού αρχοντικού, με το αντιπροσωπευτικό 

δοξάτο στο Β΄ όροφο. Το σαχνισί στηρίζεται πάνω σε ξύλινα στηρίγματα με σκαλισμένα γεωμετρικά 

σχέδια.



• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΤΖΗ

• Οδός Βυζαντινού-Χρόνος κατασκευής 1753

• Κτίσμα του 18ου αιώνα, ανήκει στον πρώτο τύπο αρχοντικών. Είναι γνωστό για την πλούσια εσωτερική 
του διακόσμηση, τα βιτρώ και την τοιχογραφία με την Κωνσταντινούπολη.

• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ

• Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου-Χρόνος Κατασκευής 1880

• Μεγάλο παραδοσιακό αρχοντικό του τέλους του 19ου αιώνα με παράθυρα ανάμεσα σε σαχνισιά.



• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΕΡΓΟΥΛΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ)

• Οδός Αϊδήτρας 12- Χρόνος Κατασκευής 1850

• Παραδοσιακό αρχοντικό με φρουριακή μορφή. Ξύλινα στηρίγματα στηρίζουν το πλευρικό σαχνισί. 
Πλέον λειτουργεί ως χώρος τέχνης και φιλοξενεί παραδοσιακές και σύγχρονες πολιτιστικές εκθέσεις.

• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΗΧΕΩΝ

• Ντολτσό – Β΄ μισό 19ου αιώνα.

• Τριώροφο κτίσμα, του οποίου όμως ο τρίτος όροφος καθαιρέθηκε και σήμερα στεγάζει το Μουσείο 
Μακεδονικού Αγώνα. Στο αρχοντικό Πηχεών στεγάζεται το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.

• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ

• Οδός Χριστόπουλου-Αρχές 18ου αιώνα

• Αξιόλογο αρχοντικό, βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Λουκά.



• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΙΑΤΣΙΑΠΑ

• Οδός – Χρόνος κατασκευής 1754

• Ανήκει στον πρώτο τύπο αρχοντικών, βρίσκεται στην περιοχή Απόζαρι στη Βόρεια Παραλία.

• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

• Οδός Χριστοπούλου-Χρόνος Κατασκευής 1753

• Τριώροφο κτίσμα το οποίο ανήκει στον πρώτο τύπο αρχοντικών. Είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο μεγάλος 
λόγιος και ποιητής της Καστοριάς, Αθανάσιος Χριστόπουλος (1772-1847).



• Νυμφαίο Φλώρινας: η «αθέατη» νύμφη του χιονιού και της πέτρας

• Σε υψόμετρο 1.350 μέτρα, πάνω στις κορυφογραμμές του όρους Βίτσι, στο βόρειο άκρο της Ελλάδας, βρίσκεται 
το μαγευτικό χωριό Νυμφαίο, από τους σημαντικότερους διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας 
και ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης.

• Πρωτοκατοικήθηκε το 1385 και από τότε κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία του τόπου, με κορύφωση τη 
μεγάλη του οικονομική άνθηση από το 18ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού, όταν οι Νεβεσκιώτες έμποροι 
εξαπλώθηκαν σε Δύση και Ανατολή.

• Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Νιβεάστα, όνομα βλάχικης προέλευσης, με τρεις ερμηνείες: α) 
«Νύμφη» λόγω της ομορφιάς του χωριού και της τοποθεσίας του, β) «αθέατη» (ni vista), πιθανώς διότι 
βρισκόταν σε σημείο όπου δεν γινόταν εύκολα ορατό και γ) «χιονάτη» ή «εκεί όπου μένει το χιόνι» (nives sta). 
Η ονομασία Νυμφαίο υιοθετήθηκε το 1928.

• Μετά την αστικοποίηση της δεκαετίας του 1950, το Νυμφαίο ερήμωσε, με αποτέλεσμα σχεδόν τα μισά σπίτια 
του να μεταβληθούν σε ερείπια έως τα μέσα του 1980, οπότε και άρχισε η μεταστροφή του κλίματος από 
πολλούς Νιβεστιανούς, που επέστρεψαν στην πατρίδα τους και η σταδιακή ανάδειξη του οικισμού. Μάλιστα, 
στον παγκόσμιο διαγωνισμό της UNESCO, το Νυμφαίο διεκδίκησε το Διεθνές Βραβείο Μελίνα Μερκούρη για 
την άριστη διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος.

• Το χωριό περικλείεται από δάσος οξιάς και διασχίζεται από λιθόστρωτα μονοπάτια και πετρόκτιστα σπίτια, ενώ 
τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πόλος έλξης τουρισμού. Διαθέτει αρκετούς ξενώνες (αν και όχι επαρκείς για να 
καλύψουν το πλήθος των επισκεπτών) και εκεί βρίσκεται επίσης το μισογκρεμισμένο στρατηγείο του Παύλου 
Μελά και η Νίκειος Σχολή –σήμα κατατεθέν του χωριού- η οποία αποτελεί πλέον συνεδριακό κέντρο του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Νυμφαίο λειτουργεί και το μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, 
Λαογραφίας και Ιστορίας, που φιλοξενεί σπάνιες συλλογές εργαλείων αργυροχρυσοχοΐας, περίτεχνα 
κοσμήματα και χρηστικά αντικείμενα, χειρόγραφα του Μακεδονικού Αγώνα, 60 προσωπογραφίες επιφανών 
Ελλήνων, Βλάχων και άλλων Εθνικών Ευεργετών και Αγωνιστών.





• Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου

• Για την επίλυση του προβλήματος της αρκούδας χορεύτριας ιδρύθηκε το 1993 το Κέντρο 
Προστασίας Αρκούδας, στην περιοχή Αμυνταίου του νομού Φλώρινας, με πρωτοβουλία του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Το 1998 μετονομάστηκε σε Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

• Το Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στοχεύει στη φροντίδα και περίθαλψη ζώων, που βρίσκονται σε 
κατάσταση αιχμαλωσίας (σύμφωνα με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας το Περιβαλλοντικό Κέντρο 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Περίθαλψης Ζώων). Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το κοινό και 
τους υπεύθυνους κρατικούς φορείς σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Πραγματοποιεί 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και προωθεί την επιστημονική έρευνα και την εφαρμογή της σε ειδικά θέματα 
διαχείρισης. Παράλληλα, ενισχύει τη διεθνή επιστημονική συνεργασία και φυσικά, συμβάλλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

• Το Κέντρο περιλαμβάνει:

• Κτηνιατρικό Σταθμό, ο οποίος λειτουργεί στον Αετό Φλώρινας. Εκεί φιλοξενούνται αρκούδες και λύκοι, 
που προέρχονται από αιχμαλωσία (αρκούδες χορεύτριες ή αρκούδες που προέρχονται από τσίρκο, ζωολογικούς 
κήπους, κ.λπ.) και έχουν ανάγκη από κτηνιατρική περίθαλψη.

• Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας στο Νυμφαίο, όπου σε μια περιφραγμένη έκταση δάσους 50 στρεμμάτων 
μεταφέρονται οι αρκούδες από τον Κτηνιατρικό Σταθμό, για να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι 
αρκούδες αυτές, που κατά το μεγαλύτερο μέρος δεν έχουν ζήσει σε φυσιολογικές συνθήκες, δε θα μπορέσουν 
ποτέ πια να ζήσουν ελεύθερες στο δάσος και θα εξαρτώνται πάντοτε από την ανθρώπινη φροντίδα, που τους 
παρέχεται στο καταφύγιο.

• Κέντρο Ενημέρωσης για την Καφέ Αρκούδα στον Αετό, όπου παρουσιάζονται πληροφορίες για την 
εξέλιξη του είδους, τη γεωγραφική κατανομή του στον ελλαδικό χώρο, τη βιολογία, την οικολογία, τους 
κινδύνους που το απειλούν, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

http://www.yeskid.gr/kosmos-paidioy/ekpaideysi-psyxagogia/oikologia-periballon/periballontiko-kentro-arktoyroy


• Καταφύγιο Λύκου στην Αγραπιδιά Φλώρινας. Η δημιουργία του ανταποκρίνεται στην ανάγκη εξάλειψης του φαινομένου 
της παράνομης κατοχής λύκων σε αιχμαλωσία από ιδιώτες. Οι λύκοι που φιλοξενούνται εδώ έχουν σχηματίσει δύο 
διαφορετικές αγέλες, οι οποίες ζουν σε ξεχωριστούς χώρους, 20 και 50 στρεμμάτων αντίστοιχα. Στον πρώτο χώρο 
φιλοξενείται η αγέλη του Χορτιάτη με τέσσερις λύκους, ενώ στο δεύτερο χώρο η αγέλη της Λύκαινας με επτά λύκους.

• Τα ζώα που κατάσχονται, στειρώνονται και φιλοξενούνται εκεί για το υπόλοιπο της ζωής τους, εφόσον η προσωρινή έστω 
παραμονή τους σε συνθήκες αιχμαλωσίας αποκλείει την επανένταξη και ελεύθερη διαβίωσή τους στο φυσικό περιβάλλον.

• Το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ έχει τη δυνατότητα περίθαλψης και φροντίδας και άλλων άγριων ζώων, καθώς 
διαθέτει μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό -κτηνιάτρους και φροντιστές- για επεμβάσεις και θεραπείες, που εφαρμόζονται σε 
άγρια ζώα που πάσχουν.

• Καταφύγιο Αρκούδας

• Ένα χιλιόμετρο ανατολικά της κοινότητας Νυμφαίου και σε υψόμετρο 1350 μ. βρίσκεται το Καταφύγιο της Αρκούδας. 
Καταλαμβάνει περιφραγμένη έκταση 50 στρεμμάτων, μέσα σε φυσικό δάσος οξιάς, ενώ η ευρύτερη περιοχή αποτελεί τυπικό 
βιότοπο της αρκούδας. Ο χώρος σχεδιάστηκε, για να αποτελέσει δια βίου καταφύγιο για πρώην αιχμάλωτες αρκούδες. Η 
περίφραξη αποτελείται από μηχανικό και ηλεκτροφόρο τμήμα. Στο εσωτερικό της υπάρχουν διαθέσιμες δεξαμενές με άφθονο 
τρεχούμενο νερό, καθώς και ειδική κτιριακή υποδομή για το χειμέριο ύπνο. Το ηλεκτροφόρο ρεύμα της περίφραξης δεν 
προκαλεί καμία απολύτως ζημιά στα ζώα. Εδώ, παρέχονται οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες για τη φυσική διαβίωση των ζώων, 
με την ελάχιστη δυνατή ενόχληση. Το Καταφύγιο της Αρκούδας αποτελεί έναν από τους πρωτοποριακούς χώρους φιλοξενίας 
άγριων ζώων σε όλη την Ευρώπη και οι εγκαταστάσεις του ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές.

• Οι αρκούδες που φιλοξενούνται σήμερα στο Καταφύγιο Αρκούδας και στον Κτηνιατρικό Σταθμό του Περιβαλλοντικού 
Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, προέρχονται από αιχμαλωσία, δεν αναπαράγονται και δε θα επιστρέψουν ποτέ ελεύθερες στη 
φύση, αφού απομακρύνθηκαν βίαια από τη μητέρα τους πριν προλάβουν να διδαχθούν τους βασικούς κανόνες επιβίωσης.

• Ο Μήτσος, η Κατερίνα, ο Ανδρέας, η Ειρήνη, ο Γιωργάκης, ο Μίσα, η Βέσνα, η Μπάρμπαρα, η Τασούλα, ο Γιώργος, ο 
Μανώλης και ο Κυριάκος είναι τα ζώα που βασανίστηκαν από αρκουδιάρηδες και δαμαστές τσίρκου, έζησαν σε ζωολογικούς 
κήπους ή αιχμαλωτίστηκαν από ιδιώτες. Δεν μπορούν ποτέ να επιστρέψουν ελεύθερα στην άγρια φύση και τώρα ζουν χωρίς 
να αναπαράγονται στο Καταφύγιο της Αρκούδας.

• Το πρόβλημα της αρκούδας χορεύτριας έχει λυθεί στη χώρα μας χάρη στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, που δημιούργησε το Καταφύγιο της 
Αρκούδας, για να φιλοξενήσει τα ταλαιπωρημένα ζώα. Τρεις από τις αρκούδες που φιλοξενούνται σε αυτό μεταφέρθηκαν τον 
καιρό των βομβαρδισμών από τον Ζωολογικό Κήπο του Βελιγραδίου, για να σωθούν.



• Τώρα, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ προσπαθεί να λύσει και το πρόβλημα των ζώων σε τσίρκο , αλλά και αυτό των 
ζωολογικών κήπων, καθώς και να προωθήσει λύση για το θέμα της αρκούδας χορεύτριας στην Αλβανία. 
Ακόμη, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, λόγω της πρότυπης λειτουργίας του Καταφυγίου της Αρκούδας, έθεσε τους 
όρους λειτουργίας ανάλογων Καταφυγίων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

























• ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ -ΔΙΣΠΗΛΙΟ

• Ένας λιμναίος οικισμός στο Δισπηλιό, μαρτυρά πως η περιοχή κατοικούνταν από τα νεολιθικά χρόνια.
Ο προϊστορικός οικισμός που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα έξω από την Καστοριά στη θέση «Νησί» 
ανακαλύφθηκε τυχαία το 1932.
Η πρώιμη φάση του τοποθετείται γύρω στο 5.500 π.Χ. και είναι ένας από τους αρχαιότερους λιμναίους 
οικισμούς που έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη. Τις καλύβες που έφτιαχναν, κυκλικές και ορθογώνιες, 
τις στήριζαν πάνω σε πασσαλόπηκτες πλατφόρμες. Ήταν ο σκελετός για να ανυψώσουν το επίπεδο των 
σπιτιών γιατί κάποια ήταν χτισμένα μέσα στη λίμνη και κάποια ανάλογα με την αυξομείωση της 
στάθμης του νερού άλλοτε βρισκόταν μέσα στη λίμνη και άλλοτε έξω από αυτή. Υπήρχαν και καλύβες 
που ήταν χτισμένες κοντά στη λίμνη. Υπολογίζεται ότι ζούσαν τρεις χιλιάδες άτομα. Έχοντας άψογη 
οργάνωση και πειθαρχία μάζευαν την τροφή τους, εξέτρεφαν κατοικίδια, ψάρευαν και κατασκεύαζαν 
εργαλεία και είδη καθημερινής χρήσης. Παράλληλα γνώριζαν μουσική και γραφή. Μια ξύλινη πινακίδα 
είναι ανάμεσα στα σημαντικά ευρήματα των ανασκαφών, φλογέρες από κόκαλα πουλιών, από τα 
παλαιότερα μουσικά όργανα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη και μια βάρκα από μονοκόμματο 
ξύλο.

Από το 2000 στην περιοχή λειτουργεί υπαίθριο οικομουσείο, στους χώρους του οποίου έχει επιχειρηθεί 
μια πιστή αναπαράσταση του λιμναίου οικισμού. Για το σκελετό των καλυβών χρησιμοποιήθηκαν κορμοί 
δένδρων, για τους τοίχους κλαδιά και σχοινί ενώ από την λάσπη της λίμνης δημιουργήθηκε ο σοβάς 
κάθε καλύβας που την στέγη της σκεπάζουν άχυρα. Μέσα στις κατοικίες αυτού του ξεχωριστού 
οικισμού, υπάρχουν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, πιστά αντίγραφα των ευρημάτων που 
ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Πήλινα αγγεία, όπως φιάλες, κύπελλα, φρουτιέρες 
και χύτρες καθώς και εργαλεία που είναι φτιαγμένα από πυριτόλιθο ή οστά συμπεριλαμβάνονται στα 
εκθέματα. Τα αυθεντικά εκτίθενται στο κτίριο του μουσείου που βρίσκεται μέσα στο χωριό Δισπηλιό.

http://www.odigoskastorias.gr/touristikos-odigos/2010-11-26-12-04-48/2010-12-01-16-11-12.html


• Προϊστορικός οικισμός Δισπηλιού

• Μια επίσκεψη στο Προϊστορικό Δισπηλιό δεν είναι ένας απλός περίπατος. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι που 
σε πάει πολύ μακριά. Σε μια χώρα του άγνωστου και του αινιγματικού, που την ονομάζουμε 
«Προϊστορία», όπου τα πράγματα μπορεί να μην είναι όμοια με όσα μας περιβάλλουν σήμερα, έχουν, 
όμως, την ίδια σημασία. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1992, ενώ σήμερα στην Αναπαράσταση, που 
αποτελείται από 8 καλύβες, ο επισκέπτης αποκτά την εικόνα ενός προϊστορικού Λιμναίου Οικισμού και 
βλέπει τα ευρήματα της εποχής εκείνης και μπορεί να καταλάβει πως ήταν ένα νοικοκυριό πριν από 
7.500 χρόνια. Mοναδικές πολιτιστικές πτυχές της κοινότητας του Δισπηλιού αποκαλύπτουν τρεις 
οστέινες φλογέρες καθώς και μια ξύλινη πινακίδα με εγχάρακτα γραμμικά στοιχεία. H πινακίδα αυτή 
χρονολογείται με βεβαιότητα στο 5260 π.Χ. και δεν αποκλείεται να αποτελεί μια πρώιμη μορφή γραπτού 
λόγου, όπως εικάζεται και για παρόμοια σύμβολα χαραγμένα σε πηλό





















Τις φωτογραφίες και τα κείμενα της εργασίας επιμελήθηκαν οι μαθητές που 
συμμετείχαν στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα:


