
 

 



 

 



 

 

 Πρόγραμμα Εκδρομής 

 
 

1η ημέρα : Σάββατο 09/06/12 Αθήνα – Καλαμπάκα - Καστοριά  
 

Αναχώρηση το πρωί στις 07:30πμ ακριβώς για την Καστοριά με πρώτη ολιγόλεπτη στάση στο Δο-
μοκό. Το ταξίδι μας συνεχίζεται για την Καλαμπάκα όπου θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της περι-
οχής και δια μέσου της πόλης των Γρεβενών, φτάνουμε στην Καστοριά όπου θα τακτοποιηθούμε 

στο ξενοδοχείο EUROPA 4*. Διανυκτέρευση.   
 

 2η ημέρα : Κυριακή 10/06/12 Καστοριά – Πρέσπες – Αγ.Αχίλλειος – Ψαράδες – Φλώ-
ρινα 

 
Ξεκινάμε με Εκκλησιασμό. Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τις Πρέσπες, με πρώτο σταθμό 
τον Άγ. Γερμανό, χωριό με τοπική αρχιτεκτονική. Εδώ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύ-
σουμε τον καφέ μας. Επίσης θα ξεναγηθούμε στο Περιβαλλοντολογικό Πάρκο Πρεσπών και θα ε-
νημερωθούμε για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Επόμενη στάση στο μικρό νησάκι Άγ. 
Αχίλλειος. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τους Ψαράδες, το τελευταίο χωριό μας στα σύνορα με την 
Αλβανία, χτισμένο στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, όπου θα γευματίσουμε. Μετά το γεύμα θα 
επισκεφτούμε τη Φλώρινα, πόλη χτισμένη σε καταπράσινη ρεματιά δίπλα στο ποτάμι της και οφεί-
λει το όνομά της χλωρό ή φλωρό, λόγω της πυκνής χλωρίδας που την περιέβαλε. Θα έχουμε αρκε-
τό ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την πόλη και να απολαύσουμε το απογευματινό μας Επι-

στροφή στην πόλη της Καστοριάς όπου το απόγευμα θα έχουμε στο ξενοδοχείο προβολή videowall 
από ειδικό επιστήμονα Αρχαιολόγο της ιστορίας της Καστοριάς. Διανυκτέρευση. 

 
3η ημέρα : Κυριακή 11/06/12 Λιμναίος οικισμός Δισπηλιού –Βυζαντινή Καστοριά - 

Ι.Μ.Μαυριώτισσας – Σιάτιστα – Καλαμπάκα - Αθήνα  
 

Μετά το πρωινό μας στις 09:00 π.μ αναχωρούμε για το Λιμναίο Οικισμό του Δισπηλιού. Από 
το 1932 είναι γνωστή η ύπαρξη του λιμναίου οικισμού αλλά οι ανασκαφές στο χώρο άρχισαν 60 
ολόκληρα χρόνια μετά! Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού έχει ηλικία 
επτά και πλέον χιλιάδων ετών και ανήκει στη νεολιθική εποχή. Στην περιοχή όπου εντοπί-
στηκε ο οικισμός, έχει διαμορφωθεί χώρος που λειτουργεί σαν πάρκο και παρουσιάζει μια ενδι-
αφέρουσα φυσική αναπαράσταση τμήματος της περιοχής. Η όλη έκταση διαμορφώνεται βαθμιαία 
σε ένα εντυπωσιακό οικομουσείο όπου ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει πάνω σε ξύλινες 
πλατφόρμες και να προσεγγίσει τη ζωή των κατοίκων. Έπειτα θα ξεναγηθούμε στην κοσμοπο-
λίτισσα Καστοριά του 18ου αιώνα κάνοντας μια βόλτα στην καρδιά της πόλης όπου θα θαυμά-
σουμε ιστορικά καλντερίμια και γειτονιές με διάσπαρτες μεταβυζαντινές εκκλησίες. Εδώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να μιλήσουμε για το εμπόριο και τις παραδόσεις των Καστοριανών. Επόμενος σταθ-
μός η βυζαντινή μονή της Μαυριώτισσας όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε κάποιες 
από τις σπανιότερες αγιογραφίες της βυζαντινής τέχνης. Το ταξίδι μας συνεχίζετε για την Σιάτι-
στα, χτισμένη σε υψόμετρο 900μ. στο όρος Βέλια. Η πόλη εξελίχθηκε, χάρη στη βιομηχανία 
των γουναρικών και το εμπόριο, σε σημαντικό αστικό κέντρο. Οικονομική και πνευματική 
ακμή γνώρισε τον 18ο και 19ο αιώνα, μάρτυρες της οποίας είναι τα αρχοντικά της που διατη-
ρούνται έως σήμερα σαν απόρθητα κάστρα. Θα έχουμε μια μικρή στάση για γνωριμία με την πόλη 
και καφέ. Τέλος παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής μέσω Καλαμπάκας όπου και θα γευματίσου-

με σε τοπικό εστιατόριο της περιοχής για να φτάσουμε στον προορισμό μας .   
 
 

 ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ! 



 

 

Μονή της Παναγίας του Μικροκάστρου 
  

Το Μικρόκαστρο είναι ένα από τα κεφαλοχώρια του Βο'ί'ου που βρίσκεται κοντά στην Σιάτιστα, το 
οποίο είναι γνωστό στο πανελλήνιο από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή αλλιώς Μονή 
της Παναγίας του Μικροκάστρου. Η ιστορία του χωριού χάνεται στα βάθη των χρόνων και αυτό 
συνάγεται από μία επιγραφή που βρίσκεται στο εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου, που χρονολογεί-
τε το 1050 μ.Χ. και αναφέρει ''Ενταύθα Κείται η κάρα Νικολάου Ιερέως''. Το όνομα του το χωριό 
το πήρε από το όρος Καστράκι που βρίσκεται απέναντι από το χωριό, από το οποίο περνά ο δρό-
μος που πάει για την Σιάτιστα και το μέρος αυτό είναι γνωστό από την μάχη της Σιάτιστας που 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1912. 

Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1753 και βρίσκεται σε θέση που προσφέρει πανοραμική θέα του Βοΐου, 
μέχρι την Πίνδο. Είχε σημαντική δράση στους εθνικούς αγώνες και εορτάζει στις 15 Αυγούστου, 
ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου.  Στο μοναστήρι αυτό εκατοντάδες πιστοί από όλη την Δυτική 
Μακεδονία προσκυνούν κάθε χρόνο την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που χρονολογείται 
από το 1603. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η αναβίωση του εθίμου των προσκυνητών καβαλά-
ρηδων οι οποίοι με τα στολισμένα άλογα τους κατεβαίνουν στο μοναστήρι της Παναγίας, για να 
τιμήσουν και να ευχαριστήσουν την Υπέρμαχο Στρατηγό για τη θαυματουργή της δύναμη. Στον 
κεντρικό ναό της μονής, που είναι βασιλικού ρυθμού, υπάρχει εικόνα της Παναγίας που αποδίδε-
ται στο χρωστήρα του Λουκά. Από το 1993, η Ι.Μ. Παναγιάς Μικροκάστρου, με προεδρικό διά-
ταγμα χαρακτηρίστηκε γυναικείο μοναστήρι. Η σημερινή ηγεσία του μοναστηριού έχει προχωρή-
σει στην ανακαίνιση της εκκλησίας και του περιβάλλοντος χώρου, προσθέτοντας δύο ακόμη εκ-
κλησίες.  

Η Μονή της Παναγιάς υπήρξε α-
ρωγός στους εθνικούς αγώνες 
της περιοχής, από την περίοδο 
της τουρκοκρατίας και είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 
Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους, την Κατοχή και 
την Αντίσταση. Πριν την απελευ-
θέρωση από τους Τούρκους 
(1913), συντηρούσε  χρηματικά 
και το Δ. Σχολείο Μικροκάστρου. 

Στάση ζωής όμως για την ζωή 
του μοναστηριού, αποτελεί το 
κοινωνικό έργο, από πολύ παλιά, 
όταν στο μοναστήρι που βρίσκε-
ται κάπου εκεί ψηλά στη Δ. Μα-
κεδονία, κατοικούνταν από καλό-
γερους, χωρίς ψηλούς τοίχους να 
κρύβουν τον ήλιο και ανοιχτές πόρτες στο λαό. Στην είσοδο της εκκλησίας υπήρχε η επιγραφή: 
«Η ιερά και σεβάσμια αυτή μονή της κοιμήσεως της θεοτόκου Μικροκάστρου, ιδρυθείσα το 1753, 
ανακαινίσθη ατρύτοις κόποις και μόχθοις του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατί-
στης κυρίου Ιακώβου κατά τα έτη 1950-1958, επισκευασθέντος του ιερού Ναού και αναγερθέ-
ντων των τριών κτιρίων, ένθα εγκαταστήθησαν τα ευαγή ιδρύματα αυτής». 

Διάσπαρτα γύρω από την εκκλησία βρίσκονται ακόμη, άδεια όμως σήμερα, γεμάτα ζωή κάποτε, 
τα τρία ευαγή ιδρύματα της δεκαετίας του ‘50: το γηροκομείο το ορφανοτροφείο και το πρεβε-
ντόρειο (το ειδικό ίδρυμα για ασθενικά παιδιά). 



 

 

Παράλληλα λειτουργούσε δημοτικό σχολείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και φυσικά μαγειρείο, 
εστιατόριο, παιδική χαρά, μηχανοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι πρωτοποριακό για 
την εποχή εκείνη.  

Στην αρχή υπήρχε στο χώρο της μονής ένα μικρό παρεκκλήσι του χωριού Μικροκάστρου, όμως η 
ευνοϊκή γεωγραφική θέση, πέρασμα από Κοζάνη προς Καστοριά, βοήθησε να εξελιχθεί το μέρος 
σε προσκύνημα. Αυτό οφείλεται στην παρουσία εδώ της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Ελεούσας 
του τέμπλο, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς κάτω από ποιες ιστορικές και εκκλησιαστικές συνθήκες 
βρέθηκε στο χώρο αυτό. Γρήγορα όμως, ο χώρος εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο προσκύνημα της 
δυτικής Μακεδονίας, χάρη στην θαυματουργική δύναμη της εικόνας της Παναγίας. 

Ολόκληρος ο ναός είναι αγιογραφημένος και έγινε από καλλιτέχνες, καταγόμενους από το Καπέ-
σοβο της Ηπείρου, που μένουν πιστοί στη βυζαντινή παράδοση ακολουθώντας τα πρότυπα της 
Παλαιολόγειας εποχής. 

Το τέμπλο της ιεράς μονής έχει άριστη τεχνοτροπία, είναι από τα καλύτερα της περιοχής και κα-
τασκευάστηκε επίσης από Ηπειρώτες μαστόρους. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελεού-
σας σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα χρονολόγησης των ιερών εικόνων, πρέπει να τοποθε-
τηθεί χρονολογικά στον 12ο η 13ο αιώνα. 

Το 1993 με προεδρικό διάταγμα η ιερά μονή έγινε γυναικεία και δημιουργήθηκε ο πρώτος μονα-
στικός πυρήνας με αξιόλογο πνευματικό, φιλανθρωπικό έργο. Οι μοναχές σήμερα με επικεφαλής 
τη δραστήρια και θεολογικά καταρτισμένη ηγουμένη διακονούν το χώρο της μονής και μέσα από 
τις αρετές του μοναχισμού, τις οποίες οι ίδιες υπηρετούν με ζήλο, την υπακοή, την ακτημοσύνη 
και ιδιαίτερα την προσευχή και τη φιλανθρωπία συντελούν στην πνευματική και ηθική αναβάθμι-
ση των κατοίκων της περιοχής. 

Αξίζει να αναφέρει κανείς ότι από τα χρόνια ακόμη της τουρκοκρατίας διατηρούν μέχρι σήμερα 
δύο έθιμα. Το πρώτο είναι το έθιμο των Καβαλάρηδων. 
Την ημέρα της γιορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυ-
γούστου, οι νέοι της Σιάτιστας έφιπποι, αρματωμένοι και 
αυτοί και τα άλογά τους καταφθάνουν στο πανηγύρι να 
προσκυνήσουν τη χάρη της, όπου, χωρίς καν να υποψιά-
ζονται οι τούρκοι συζητούσαν τα θέματα που αφορούσαν 
την επανάσταση παράλληλα ενισχύονταν η ελπίδα των 
υπόδουλων Ελλήνων για την ελευθερία. Το έθιμο διατη-
ρείται μέχρι σήμερα και έχει ενσωματωθεί στην όλη πα-
νηγυρική και θρησκευτική ατμόσφαιρα της ημέρας. 

Το δεύτερο έθιμο είναι η περιόδευση της εικόνας της Πα-
ναγίας σε τακτές περιόδους του έτους. Οι πιστοί με συ-
νοδεία πολλών ανθρώπων κάθε ηλικίας κάνουν μία δια-
δρομή με τα πόδια τριών ωρών και κρατούν την εικόνα 
στην αγκαλιά τους, μέχρι να φθάσουν στη Σιάτιστα, 
όπου στο μητροπολιτικό ναό ψάλλεται δέηση και ύστερα 
τη μεταφέρουν σε όλα τα σπίτια και τα διαμερίσματα της 
πόλης. Η πράξη αυτή αποτελεί μεγάλη απόδειξη πως ού-
τε η χάρη της Παναγίας έχει στερέψει αλλά ούτε η πίστη 
του λαού έχει λιγοστέψει. 

 

 

 

 

 



 

 

Καλαμπάκα—Μετέωρα 

 
 

Η Καλαμπάκα είναι μια πόλη γραφική και συνάμα σύγχρονη που έχει να επιδείξει στους επισκέ-
πτες της πολλά όμορφα μέρη. Είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και καταλαμβάνει το 
βόρειο τμήμα του νομού Τρικάλων και την βορειοδυτική άκρη της Θεσσαλικής πεδιάδας. Είναι κτι-
σμένη στους πρόποδες των βράχων των Μετεώρων και κοντά στην αριστερή όχθη του ποταμού 
Πηνειού. 
Το αρχαίο όνομα της πόλης ήταν Αιγίνιον. Έτσι μνημονεύεται στα Ελληνιστικά και Ρωμαϊκά χρόνια 
λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας της θέσης της. Το όνομα Αιγίνιον μαρτυρείται από εντοιχισμένη 
επιγραφή που βρίσκεται στον ανατολικό τμήμα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. 
Στις αρχές του 10ου αιώνα (901-907) η σημερινή Καλαμπάκα αναφέρεται ως Σταγοί, όνομα που 
διατηρείται και σήμερα ως Μητροπολιτικός τίτλος. 
Στο Β.Α. τμήμα της πόλης βρίσκεται η γραφική συνοικία του Σοπωτού κάτω από τον βράχο της 
Αγίας Τριάδος (ανατολικά) και τον βράχο του 'Aλτσου (βόρεια). Στην πόλη υπάρχουν πολλοί μι-
κροί ναοί, εξωκλήσια της μεταβυζαντινής εποχής, σε αρκετά δε από αυτά υπάρχουν αξιόλογες α-
γιογραφίες. 
Οι βράχοι των Μετεώρων υψώνονται πάνω από την Καλαμπάκα και με την απόκοσμη ομορφιά 
τους αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες που φτάνουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρ-
κεια του έτους για να δούνε από κοντά και να θαυμάσουν αυτό το σπάνιο και εντυπωσιακό φαι-
νόμενο. 
Είναι το σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος, μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα 
Στις απάτητες αυτές κορφές, γύρω στο 1100 μΧ., έφτασαν στα Μετέωρα οι πρώτοι Ασκητές. 
Σκαρφάλωσαν και φώλιασαν σαν τα πουλιά μέσα στις σπηλιές και στις κουφάλες των βράχων α-
πομονωμένοι αναζητώντας εκεί με προσευχές και νηστείες την ψυχική τους πληρότητα και λύ-
τρωση. 
Οι βράχοι βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού. Όσοι είχαν την υπομονή να τους μετρήσουν βρή-
καν ότι ξεπερνούν τους χίλιους. Τον 14ο αιώνα, ο Όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, συγκροτεί το 
πρώτο οργανωμένο μοναστικό κοινόβιο με κανονισμούς και το οργάνωσε σύμφωνα με το τυπικό 
των οργανωμένων μονών του Αγίου Όρους. 
Ονομάστηκαν Μετέωρα από τον Όσιο Μετεωρίτη Αθανάσιο της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου. 
Έκτοτε πάνω στους Ιερούς Βράχους ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Μοναχοί και Μοναχές, οι οποίοι 
κοπιάζουν μέρα και νύχτα με εργασία, νηστεία, αγρυπνία, όχι μόνο για τη δική τους σωτηρία αλλά 
και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων με πολύωρες προσευχές και παρακλήσεις. 
Από το 1960 και μέχρι σήμερα άρχισαν εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης των μνημείων με 
έξοδα και φροντίδα των μοναχών της Αγιομετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας. Σε συνεργασία με 
την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων γίνεται αναστήλωση των μοναστηριακών κτιρίων. 
Επίσης οι μοναχοί και οι μοναχές με έξοδά τους και με τη φροντίδα τους συντηρούν καλλιτεχνικά 
χειρόγραφα, φορητές εικόνες και αγιογραφίες, χρυσοκέντητα και ξυλόγλυπτα αντικείμενα, ιερά 
κειμήλια και σκεύη άφταστης τέχνης, καθοριστικής ιστορικής και εθνικής αξίας.  



 

 

Πρέσπες 

 
Οι Πρέσπες είναι δύο λίμνες στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας. Η Μεγάλη Πρέσπα χωρίζεται 
ανάμεσα στην Ελλάδα, τα Σκόπια και την Αλβανία. Η Μικρή Πρέσπα βρίσκεται κυρίως στη Ελλά-
δα, ενώ ένα μικρό τμήμα στα δυτικά της ανήκει στην Αλβανία. Ο εθνικός δρυμός Πρεσπών δημι-
ουργήθηκε το 1974. Προστατεύεται από ελληνικές, ευρωπαϊκές καθώς και διεθνείς συμβάσεις, ε-
νώ η λίμνη Μικρή Πρέσπα προστατεύεται και από τη συνθήκη Ραμσάρ ως μοναδικός υγροβιότο-
πος. Το 1991 δημιουργήθηκε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών με τη βοήθεια της WWF που στήρι-
ξε τις προσπάθειες του τοπικού πληθυσμού να αναδείξουν και να προστατέψουν το φυσικό πλού-
το της περιοχής τους. Στις Πρέσπες μπορούμε να βρούμε περισσότερα απο 1500 είδη φυτών και 
μια συστάδα υπεραιωνόβιων βουνοκυπάρισσων. Όσον αφορά την πτηνοπανίδα σημαντικότερη 
θεωρείται η παρουσία των πελεκάνων και συγκεκριμένα του αργυροπελεκάνου που θεωρείται αρ-
κετά σπάνιο είδος παγκοσμίως. 

Μέσα στη Μικρή Πρέσπα βρίσκεται το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου με τα ερείπια του μεγαλόπρε-
που ιερού ναού. Η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου κτίστηκε μετά το 983 ή το 986, από τον τσάρο 
των Βουλγάρων Σαμουήλ με σκοπό να στεγάσει το σκήνωμα του Αγίου Αχιλλείου, επισκόπου Λα-
ρίσης, το οποίο είχαν μεταφέρει από τη Λάρισα τα βουλγαρικά στρατεύματα, μετά την κατάληψη 
της θεσσαλικής πόλης. Ο ναός ιδρύθηκε ως επισκοπικός, προκειμένου να στεγάσει την έδρα του 
βουλγαρικού πατριαρχείου για ένα σύντομο διάστημα, μετά τη μεταφορά του από την Έδεσσα. 
Μετά την παλινόρθωση της βυζαντινής κυριαρχίας στην περιοχή, από το 1018 και εξής, ο ναός 
λειτούργησε ως επισκοπικός έως τις πρώτες δεκαετίες του 15ου αιώνα. 

Αξιόλογο θρησκευτικό μνημείο αποτελεί επίσης το μοναστήρι της Παναγίας Πορφύρας (αρχές 
16ου αι.). Η θεοσέβεια των κατοίκων της περιοχής διαφαίνεται από το πλήθος των εκκλησιών: 
Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου, Αγ. Δημητρίου(12ος - 14ος αι.), Δώδεκα Αποστόλων (11ος-12ος αι.), 
Αγ. Αθανασίoυ, Αγ. Γεωργίου (Πύλη), Αγ. Νικολάου και Aγ. Αθανασίoυ (Δασερή). Σε παλιότερες 
εποχές όλο το νησί ήταν κάστρο.  

Στην περιοχή των Πρεσπών, το μόνο από τα χωριά που διατηρεί ακόμη εξ΄ ολοκλήρου τα παλιά 
πέτρινα σπίτια, είναι ο Άγιος Γερμανός. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1100 περίπου μέτρα, σε μια πλα-
γιά της οροσειράς Βαρνούντας. Απέχει 7 χιλιόμετρα από τις λίμνες Πρέσπες, οι οποίες φαίνονται 
από την πανοραμική θέση του χωριού, 45 χιλιόμετρα από τη  Φλώρινα, και 44 χιλόμετρα από την 
Καστοριά.  

 

 

 



 

 

Καστοριά 
 

Στοιχεία για κατοίκηση στην περιοχή ανιχνεύονται ήδη από τη νεολιθική εποχή. Η πόλη αποτέλε-
σε ένα σημαντικό κόμβο στη Δυτική Μακεδονία μέσα στο πέρασμα των αιώνων.  

Η στρατηγική της θέση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική και την οικονομική της ανάπτυ-
ξη και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της Μακεδονίας σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

Κοντά στο χωριό Νόστιμο (στη νοτιοδυτική πλευρά του νομού) υπάρχει το Απολιθωμένο Δάσος. 
Πριν από 15-20 εκατομμύρια χρόνια, οι προσχώσεις των ποταμών σχημάτισαν ένα τεράστιο δέλ-
τα, στο οποίο δημιουργήθηκε ένα άγριο υποτροπικό δάσος με οξιές, καστανιές, βελανιδιές και 
φοίνικες. Η λάβα και η ηφαιστειακή στάχτη που σκέπασαν, σε κάποια φάση, το δάσος συνετέλε-
σαν στην απολίθωση. Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Κορμοί μήκους 5-10 μέτρων και διαμέ-
τρου 50-80 εκατοστών, στους οποίους διακρίνεται ο φλοιός και οι δακτύλιοι και ανάμεσά τους οι 
μοναδικοί απολιθωμένοι φοίνικες που έχουν βρεθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα.  

Ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού είναι ένας από τους αρ-
χαιότερους λιμναίους οικισμούς που ανακαλύφθηκαν στην Ευ-
ρώπη και μας δίνει μια πλήρη εικόνα ενός πρώιμου πολιτισμού 
με θαυμαστά επιτεύγματα. Η πρώιμη φάση του χρονολογείται 
γύρω στο 5500 π.Χ.  

Οι κάτοικοι έμεναν σε καλύβες που έχτιζαν μέσα στη λίμνη , πά-
νω σε πασσαλόπηκτες πλατφόρμες. Οργάνωναν και χρησιμοποι-
ούσαν το χώρο με τρόπο αξιοθαύμαστο. Τα 3.000 άτομα που 
ζούσαν εδώ ψάρευαν, κυνηγούσαν, καλλιεργούσαν τη γη, εξέ-
τρεφαν κατοικίδια ζώα, κατασκεύαζαν εργαλεία και σκεύη, γνώριζαν τη γραφή και τη μουσική.  

Ο ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος αναφέρει ότι στη θέση που είναι σήμερα η Καστοριά, υπήρχε 
τον 5ο αιώνα π.Χ. πόλη με το όνομα Κήλητρον, ενώ τον 6ο π.Χ. αιώνα ο Προκόπιος ο Καισαρεύς 
αναφέρει ότι υπάρχει λίμνη Καστοριά στη Μακεδονία.  

Η ευρύτερη περιοχή ταυτίζεται με την αρχαία Ορεστίδα, όπου κατοικούσαν Ορέστες «Μακεδνοί», 
όπως αποκαλούνται από τον Ηρόδοτο. Η Ορεστίδα, παρά τα ελάχιστα ευρήματα που σώζονται, 
φαίνεται να είναι ένα σημαντικό αστικό κέντρο που συμμετείχε ενεργά στις εξελίξεις και τις αισθη-
τικές αναζητήσεις της εποχής.  

Στους Ρωμαϊκούς χρόνους, κέντρο της περιοχής ήταν η πόλη Διοκλητιανούπολη, που ήταν κτι-
σμένη στην περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το Άργος Ορεστικό. Το όνομα της πόλης, η οποία ι-
δρύθηκε από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό (284-305μ.Χ.), λεηλατήθηκε από τους Γότθους ή 
τους Οστρογότθους στο τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ.  

Κατά την περίοδο που το Ρωμαϊκό κράτος χωρίστηκε (396 μ.Χ.), η περιοχή αποτέλεσε τμήμα του 
Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και αργότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εξαιτίας της στρατη-
γικής της θέσης η πόλη πέρασε πολλές περιπέτειες και αποτέλεσε, την εποχή αυτή, μήλο της 
έριδος για πολλούς.  

Το 550 μ.Χ. ο Ιουστινιανός τη μετονόμασε σε Ιουστινιανούπολη, και τη μετέτρεψε σε ισχυρό 
φρούριο, περιτειχίζοντάς την με διπλό κάστρο, υπολείμματα του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα. 
Από το 927 μέχρι το 969 μ.Χ. ήταν υπό την κατοχή των Βουλγάρων, που εκδιώχθηκαν από τους 
Πετσενέγγους με προτροπή των βυζαντινών. Το 990 μ.Χ. ο τσάρος των βουλγάρων, Σαμουήλ, 



 

 

κατά την επιδρομή του στον ελλαδικό χώρο κατέλαβε και την Καστοριά.  

Όταν απελευθερώθηκε το 1018 από τον Βασίλειο Β΄ τον Βουλγαροκτόνο, η πόλη έγινε ορμητήριο 
για τις επόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του αυτοκράτορα. Από το 1082 μέχρι την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης καταλήφθηκε από τους Φράγκους, το 1204, καταλαμβάνεται από Νορμαν-
δούς, Αλβανούς, Σταυροφόρους, Σέρβους και τέλος Τούρκους. Η κατάληψη της Καστοριάς από 
τους Τούρκους έγινε το 1385 και διήρκεσε, πέντε αιώνες, έως το 1912. 

Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η περιοχή κατάφερε να διατηρήσει την εθνική συνείδηση 
και τη θρησκευτική πίστη και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά και πνευματικά 
κέντρα των Βαλκανίων.  

Αποτέλεσε επίσης, πόλο ενίσχυσης των προεπαναστατικών κινημάτων που προετοίμασαν το 
έδαφος για την επανάσταση του 1821 και τα απελευθερωτικά κινήματα του 19ου αιώνα. Η θέση 
των κατακτημένων Καστοριανών βελτιώθηκε αισθητά, μετά το 1528, όταν η περιοχή έγινε 
«χάσι», δηλαδή ιδιοκτησία του Σουλτάνου.  

Στην πόλη δραστηριοποιούνταν πολλοί βιοτέχνες σαμαράδες, χρυσοχόοι, ράφτες και ξακουστοί 
γουναράδες. Από τον 17ο αιώνα οι γουναράδες εμπορεύονται έξω από τα σύνορα της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας αποκτώντας πλούτο και κύρος.  

Η άνθηση των τεχνών και των γραμμάτων την περίοδο αυτή είναι αξιοσημείωτη. Τα εξαιρετικά 
δείγματα αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής που σώζονται συνδέονται με αυτή την εποχή.  

Η Καστοριά ήταν η περιοχή από όπου πυροδοτήθηκε ο απελευθερωτικός Μακεδονικός Αγώνας 
(1904-1908). Η αντιστασιακή δράση εναντίον των Βουλγάρων οργανώθηκε εδώ, με πρωτεργάτη 
τον Παύλο Μελά που με το θάνατό του το 1904, πυροδότησε τις εξελίξεις, ευαισθητοποιώντας 
όλους τους Έλληνες.  

Στο χωριό Μελάς βρίσκεται το σπίτι που σκοτώθηκε ο Μακεδονομάχος και λειτουργεί ως μουσείο 
με ενθύμια του Μακεδονικού Αγώνα. Στον ιερό ναό Ταξιαρχών, στην Καστοριά, βρίσκεται ο τά-
φος του Παύλου Μελά και της γυναίκας του Ναταλίας.  

Μια ακόμη λαμπρή προσωπικότητα της περιόδου είναι ο μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης, ο 
οποίος έκανε το παν για να ενισχύσει το θρησκευτικό φρόνημα και οδήγησε τους Μακεδονομά-
χους σε νικηφόρες μάχες εναντίον των κομιτατζήδων.  

Η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Τούρκους, Σέρβους και Βούλγαρους ήρθε την 11η Νοεμ-
βρίου 1912, όταν ο επίλαρχος Ιωάννης Άρτης μπήκε νικητής στην πόλη. 



 

 

Η Καστοριά με τις 72 εκκλησίες της είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που σώζει σε μεγάλο βαθμό 
αδιάλειπτα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μνήμη. Με εξαίρεση το Άγιον Όρος μόνο στην Καστο-
ριά υπάρχουν φορητές εικόνες της Κρητικής Σχολής και μάλιστα πρώιμης χρονολογίας. Οι εκκλη-
σίες, οι τοιχογραφίες, οι φορητές εικόνες και τα αρχοντικά, είναι μάρτυρες οικονομικής ακμής και 
πολιτισμού σχεδόν 10 αιώνες περίπου. H ανέγερση των εκκλησιών της Καστοριάς, όπως του Αγί-
ου Γεωργίου (1085) από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιο Κομνηνό συνεχίστηκε από μια 
πλειάδα της εκάστοτε μακραίωνης τοπικής αριστοκρατίας ως κτητόρων, όπως π.χ. των Αγίων Α-
ναργύρων και του Νικολάου Κασνίτζη. Το μοναστήρι της Μαυριώτισσας του 11ου αιώνα είναι τοι-
χογραφημένο και στην εξωτερική όψη, όπως συνηθίζεται στη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 
Στις τοιχογραφίες του ναού, επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, είχαν αφαιρεθεί τα μάτια από όλα τα 
εικονιζόμενα πρόσωπα. 

Μερικές από τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες που σώζονται σήμερα στη Καστοριά εί-
ναι οι: 

• Η Παναγία η Καστριώτισσα, γνωστή ως Κουμπελίδικη, αρχές του 11ου αι. (1020-1025) κατά 
την επικρατέστερη άποψη που βασίζεται στο ιστορικό γεγονός της λήξης των επιχειρήσεων 
(1019) για την εκδίωξη των Βουλγάρων από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Βασίλειο Β΄ Βουλ-
γαροκτόνο. Είναι η μοναδική εκκλησία της Καστοριάς με τρούλο και η μοναδική με την απεικόνιση 
της Αγίας Τριάδας. 

• Ιερά Μονή της Μαυριώτισσας (περί τα τέλη του 11ου αι.) που προϋπήρχε της Κουμπελίδικης 
ως Μοναστηρικό συγκρότημα. 

• Ο Άγιος Στέφανος του (11ου αι.) είναι η μοναδική παλιά εκκλησία με γυναικωνίτη. 

• Ο Ταξιάρχης Μητροπόλεως (11ου αι.) 

• Οι Άγιοι Ανάργυροι (12ου αι.) είναι ο μοναδικός ναός στην Καστοριά που έχει μαρμάρινο διά-
κοσμο, αμφικιόνια, επίκρανα και περιθυρώματα με ποικίλα ανάγλυφα σ΄όλες τις πύλες. 

• Ο Άγιος Νικόλαος του Κασνίτζη (δεύτερο ήμισυ 12ου αι.). Ονομάσθηκε έτσι από τον κτήτορά 
της μάγιστρο Νικηφόρο Κασνίτση, για να διακρίνεται από τους υπόλοιπους 11 ναούς που είναι α-
φιερωμένοι στον ίδιο Άγιο. 

• Άγιος Αθανάσιος του Μουζάκη κοντά στη Μητρόπολη, η μικρή μονόχωρη ξυλόστεγη εκκλησία 
με κτητορική επιγραφή Θεοδώρου Μουζάκη (1392). 

• Ναός Αγίων Τριών (14ου αι.) 

• Ναός Αγ. Νικολάου Μαγαλειού (16ου αι.) 

 

 
 
 

Παναγία Κουμπελίδικη  

ή Σκουταριώτισσα 

Άγιος Νικόλαος του Κασνίτζη 



 

 

Ταξιάρχης Μητροπόλεως 

Άγιοι Ανάργυροι 

Άγιος Γεώργιος Πολιτείας 



 

 

 

 Η τέχνη της γουναρικής  

 

Η τέχνη των καστοριανών γουνοποιών συνιστάται στην ειδική επεξεργασία των χορδάδων 
(αποκομμάτων δερμάτων, αυτά δηλαδή που αποκόπτονταν από άλλους ως φύρα) που χειρίζονται 
με μοναδικό τρόπο και με ιδιαίτερη τεχνική. Λόγω της μεγάλης ζήτησης των γουναρικών, απαγο-
ρεύτηκε για κάποια χρονική περίοδο η χρήση τους με σουλτανικό διάταγμα το 1713 γιατί επήλθε 
«σπάνις γουνών». Τότε (18ος αι.) ανέκυψε η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα αποκόμματα για να 
καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση. Απαιτείται η συρραφή μικρών τεμαχίων που κόβονται σε μικρότερες 
λωρίδες και υπολωρίδες για να επιτευχθεί ο ομοιόμορφος, ελκυστικός, εντυπωσιακός και ενιαίος 
φυσικός χρωματισμός, η επιθυμητή φορά του τριχώματος κ.α. Η τέχνη της γούνας είναι μεγάλη: 
χρειάζεται διαλογέας, κόφτης, χρωματιστάς (sic) που ξεχώριζε κατά χρώματα τα κομμάτια τού 
δέρματος, αλλά και κατά είδος (ζερβά ποδαράκια, δεξιά ποδαράκια, γιατί δεν χρησιμοποιούνταν 
μαζί στο ίδιο παλτό, κεφάλια, ουρές κτλ (για παράδειγμα το μαύρο γουναρικό υπήρχε σε δέκα και 
περισσότερες αποχρώσεις), καμπαντοσύνη (ίδια φορά τριχώματος), συρραφή σε ειδικές μηχανές, 
σταματοτάς (σταματώνω, βρέχω και τανύζω τα δέρματα) σε ξύλινες τάβλες (σταματούρα) και 
έκθεση στον ήλιο συρραμένων κομματιών) κ.α. μέχρι το τελικό προϊόν. Όλα αυτά κατέστησαν τις 
γούνες της Καστοριάς περιζήτητες στην παγκόσμια αγορά και προσέδωσαν στην πόλη τη γνωστή 
της φήμη και την οικονομική, κατά καιρούς, ευεξία της. Το χαμηλό κόστος των χορδάδων, ο κα-
ταμερισμός της εργασίας, η εξειδίκευση έκαναν περιζήτητες τις γούνες τις Καστοριάς ως αληθινά 
κομψοτεχνήματα. 



 

 

 

Τα αρχοντικά της Καστοριάς 

 

Δείγματα της λαμπρής άνθησης της βιοτεχνικής και εμπορικής δραστηριότητας των κατοίκων της 
Καστοριάς κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα του 18ουαι. (1710-1726) και (1760 ως το τέλος του αιώνα) 
αποτελούν τα πολυάριθμα πανύψηλα αρχοντικά της καμωμένα για τις βιοτικές ανάγκες των ενοί-
κων της. Ήταν τότε που υπογράφηκαν διάφορες διεθνείς συνθήκες και επεκράτησε ειρήνη και ε-
λευθερία επικοινωνίας στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Παρουσιάζουν ακόμα και σήμερα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και ως οικιστικό σύνολο. Με εσωτερικούς χωρισμένους λειτουργικούς χώρους, εσωτε-
ρικές διακοσμήσεις, περίτεχνα ξυλόγλυπτα στα σανιδώματα στις οροφές, πολύχρωμους υαλωτούς 
φεγγίτες υψηλής αισθητικής, ζωφόρους κατάκοσμους, πλήθος φυτομορφικών διακοσμήσεων και 
ρόμβων δημιουργούν και συνθέτουν ένα ιδιότυπο εσωτερικό χώρο, που βρίσκει την καλύτερη 
έκφρασή του στην Καστοριά, ένα ιδιότυπο Μακεδονικό ρυθμό. Είναι κατ’ εξοχήν δείγματα λαϊκής 
αρχιτεκτονικής. Γενικά στα αρχοντικά της Καστοριάς υπάρχει μια ισορροπία σε σχέση με το περι-
βάλλον: διατηρούν ακέραιες τις αρετές του μέτρου και της ανθρώπινης κλίμακας. Ανάλογα με την 
κλίση του εδάφους ήταν τριώροφα και τετραώροφα, όταν δεν υπήρχε κλίση ήταν μόνο το ισόγει-
ο, το μεσοπάτωμα και ο όροφος. Τα μεγάλα σπίτια για πρώτη φορά απέκτησαν τζαμλίκια και ξύλι-
να παράθυρα που οι Τούρκοι τα αποκαλούσαν «κιρκ πεντζέρ» (=σαράντα παραθύρια). 

 

 



 

 

Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας 

 
Χτισμένη το 1082 επί Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού, αυτός ο Βυζαντινός θησαυ-
ρός βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από το κέντρο της Καστοριάς, δίπλα στη λί-
μνη.  

Το καθολικό της μονής ανήκει στην κατηγορία των μονόχωρων, ξυλόσκεπων βασιλικών. Στα ανα-
τολικά του ναού η αψίδα είναι ημικυκλική, ενώ στα δυτικά σχηματίζεται ένας ευρύχωρος νάρθη-
κας.  

Οι τοιχογραφίες που διακρίνονται στον ανατολικό τοίχο του καθολικού της μονής τοποθετούνται 
στο πρώτο μισό του 12ου αιώνα και η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στον ανατολικό και 
νότιο τοίχο του νάρθηκα, στο τέλος του. Οι εξωτερικές τοιχογραφίες, που απεικονίζουν Αυτοκρά-
τορες και τους Αγίους Δημήτριο και Γεώργιο, τοποθετούνται γύρω στο 1260. Κατά τη διάρκεια 
των αιώνων έχουν γίνει διάφορες επισκευές στο κτίσμα με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο 
μέρος της αγιογράφησης.  

Πρόσφατα επέστρεψε στην μονή μια σπάνια εγχάρακτη πλάκα-τυπογραφική μήτρα που αναπαρι-
στά την Κοίμηση της Θεοτόκου. Με αυτή την πλάκα οι μοναχοί τύπωναν γκραβούρες. Κατα-
σκευάστηκε το 1749 στη Βιέννη για λογαριασμό της μονής, με δαπάνη του Καστοριανού Μα-
νουήλ Τσιατλαμπάση.  

Στο χώρο της μονής υπάρχουν κι άλλα μεταγενέστερα κτίρια, το μουσείο κι ένα παρεκκλήσι στη 
μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.  
 

 



 

 

Δισπηλιό Καστοριάς 
 

Ο άνθρωπος είχε από την προϊστορία ακόμα μια ιδιαίτερη σχέση με το νερό. Οι περισσότεροι προ-
ϊστορικοί οικισμοί, άλλωστε, ήταν ιδρυμένοι κοντά σε πηγές. Το νερό εξασφάλιζε εκτός από την 
τόσο απαραίτητη ύδρευση ένα σωρό άλλα πλεονεκτήματα σε μια ανθρώπινη εγκατάσταση. Εκεί 
ποτίζονταν τα ζώα που εξέτρεφε, αλλά και ξεδιψούσαν τα άγρια που κυνηγούσε. Στην πλούσια 
βλάστηση που φύονταν δίπλα του τα ίδια ζώα έβρισκαν τροφή. Πρόσφερε, επίσης, τη δυνατότη-
τα να ποτιστούν τα χωράφια που εξασφάλιζαν στον άνθρωπο την καθημερινή διαβίωσή του. Έτσι 
«οι πολιτείες του νερού» ήταν αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο για την προϊστορία όχι μόνο στην 
Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου.  

Το Δισπηλιό είναι ένας παρόμοιος λιμναίος οικισμός στην Καστοριά που ανασκάπτεται από το 
1992 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιο-
λογίας Γ. Χ. Χουρμουζιάδη. Βρίσκεται δίπλα στη λίμνη της Καστοριάς 7 χλμ. πριν από την πόλη 
στη θέση «Νησί» σε μια περιοχή όπου έχει κτιστεί η μικρή εκκλησία της Ανάληψης. Παρότι η ανα-
σκαφή ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα ο οικισμός είχε εντοπιστεί προπολεμικά, στη δεκαετία του 
1930 από τον Α. Κεραμόπουλο, Δυτικομακεδόνα, στην καταγωγή, καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Η ανακάλυψή του έχει μια παραμυθένια διάσταση. Σε μια χρονιά ξηρασίας που το νερό 
της λίμνης είχε υποχωρήσει αρκετά, ο Κεραμόπουλος παρατήρησε την ύπαρξη υπολειμμάτων ξύ-
λινων πασσάλων που προεξείχαν από το νερό και μαρτυρούσαν την παρουσία, κάποτε, στην ίδια 
θέση ενός οικισμού του οποίου αποτελούσαν μέρος. Οι σύγχρονοι κάτοικοι της περιοχής, παράλ-
ληλα, του έδειξαν τα λίθινα εργαλεία που μάζευαν από το βυθό της λίμνης. Κατάλαβε, αμέσως, 
ότι ήταν προϊστορικά και ξεκίνησε μια ανασκαφή που απέδωσε μεγάλο αριθμό παρόμοιων εργα-
λείων.  

Η έρευνα στο Δισπηλιό αναπτύχθηκε σε δυο επίπεδα. Ανασκάφηκε ένα τμήμα του οικισμού που 
έδωσε τη δυνατότητα να καταστεί ικανοποιητικά κατανοητή η αρχιτεκτονική διάταξη των σπι-
τιών, τα υλικά δομής τους και η οργάνωση του χώρου, ενώ τα κινητά ευρήματα (τμήματα από 
πήλινα αγγεία, λίθινα και οστέινα εργαλεία, ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα πήλινα ειδώλια, μικρο-
γραφικές αναπαραστάσεις αντικειμένων επίσης σε πηλό, οστά ζώων και ψαριών, σπόροι απανθρα-
κωμένων δημητριακών και άλλων καρπών) παρείχαν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των 
νεολιθικών ψαράδων και γεωργοκτηνοτρόφων του Δισπηλιού, αλλά και για την ιδεολογία τους και 
τις σχέσεις μεταξύ τους. Σ' ένα δεύτερο επίπεδο πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια προγραμμάτων 
της ευρωπαϊκής κοινότητας και με τη βοήθεια της πολιτεί-
ας και της τοπικής κοινωνίας, η αναπαράσταση μερικών 
καλυβών του νεολιθικού Δισπηλιού, η οποία σήμερα στέ-
κεται δίπλα στη λίμνη και περιμένει τον επισκέπτη για να 
βυθιστεί στην ανθρώπινη προϊστορία, αλλά και για να χα-
θεί στο φυσικό τοπίο της λίμνης. Ο τελικός στόχος είναι η 
δημιουργία ενός ενεργού οικομουσείου στην περιοχή με 
την αναπαράσταση και της προϊστορικής φύσης και των 
ανθρώπινων καλλιεργειών.  

Τα ευρήματα της αρχαιολογικής ανασκαφής έχουν μια ι-
διαίτερη σημασία. Όχι τόσο γιατί το Δισπηλιό αποτελεί το 
μοναδικό ανασκαμμένο, νεολιθικό (6η χιλιετία π.Χ.), λι-
μναίο οικισμό στην Ελλάδα, αλλά γιατί η συστηματική 
έρευνα κατέδειξε ότι δεν έχουμε να κάνουμε μ' ένα στατι-
κό συνονθύλευμα πρωτόγονων ανθρώπων, αλλά με μια 
δυναμική κοινωνία. Παράλληλα, η εύρεση των ξύλινων 
πασσάλων μπηγμένων ακόμα στο βυθό της λίμνης, δίνει 
μια εικόνα για τον τρόπο δόμησης των κατοικιών.  

 



 

 


