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1. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθό 

ηκήκα ηεο Διιάδαο θαη ζπλνξεύεη κε ηελ Αιβαλία θαη ηελ FYROM.  

Απνηειείηαη από ηνπο Ννκνύο Γξεβελώλ , Καζηνξηάο , Κνδάλεο  θαη 

Φιώξηλαο θαη έρεη έδξα ηελ Κνδάλε , πνπ απνηειεί ηελ Πξσηεύνπζα 

ηνπ νκώλπκνπ Ννκνύ. 

Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία έρεη έθηαζε 9.451 ρικ
2  

θαη θαηαιακβάλεη ην 

7,2 % ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρώξαο. Δίλαη πεξηνρή θαη’ εμνρήλ 

νξεηλή , κε ην 82 % ηνπ εδάθνπο ηεο λα θαιύπηεηαη από νξεηλέο θαη 

εκηνξεηλέο εθηάζεηο.  

Ζ Πεξηθέξεηα έρεη ζεκαληηθνύο θπζηθνύο πόξνπο όπσο ελεξγεηαθά 

νξπθηά , κεηαιιεύκαηα , δάζε (50 % ηεο ζπλνιηθήο ηεο έθηαζεο) , 

βνζθόηνπνπο θαη ην  65 % ησλ επηθαλεηαθώλ πδάηηλσλ πόξσλ ηεο 

ρώξαο.  

                       

 



2.  ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ  ΠΔΡΙΟΥΔ ΓΤΣΙΚΗ         

    ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Έλα πνιύηηκν κσζατθό από δάζε, πεδηάδεο, πνηάκηα, ζάιαζζα, 

λεζηά, ιίκλεο, νξεηλνύο όγθνπο… Ζ ρώξα καο είλαη κία από ηηο πην 

πινύζηεο ζηνλ θόζκν, θαζώο θηινμελεί κηα απίζηεπηε πνηθηιία 

νηθνζπζηεκάησλ θαη εηδώλ. Οη ζπνπδαηόηεξεο ςεθίδεο απηνύ ηνπ 

κσζατθνύ δελ είλαη άιιεο από ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Δίλαη νη πεξηνρέο πνπ θηινμελνύλ ηα πιένλ κνλαδηθά, επαίζζεηα θαη 

πνιύηηκα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ καο πινύηνπ. Οη πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο είλαη νπζηαζηηθά ηα δηακάληηα ηεο ειιεληθήο θύζεο θαη 

πξνβιέπνληαη από ηελ εζληθή, ηελ επξσπατθή θαη ηε δηεζλή 

λνκνζεζία. Γεκηνπξγνύλ έλα δίρηπ πξνζηαζίαο γηα ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ηεο ρώξαο καο θαη ίζσο ην ηειεπηαίν θαηαθύγηό ηεο. 

 

           ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα έρνπκε επηιέμεη λα 

αζρνιεζνύκε κε δύν ζεκαληηθέο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηεο 

Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο: ηε ιίκλε Οξεζηηάδα ηεο Καζηνξηάο θαη ηηο  

Πξέζπεο ζηε Φιώξηλα. 



3. ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΟΡΙΑ - ΟΡΔΣΙΑΓΑ 

Α. ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ     ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ζ Λίμνη Ορεζηιάδα  βξίζθεηαη ζηελ βνξεηνδπηηθή Διιάδα ζην 

κέζν ηεο νπνίαο "δίθελ λεζίδνο" είλαη ρηηζκέλε ε Καζηνξηά. 

Βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 630 κ. πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο, θαη είλαη ε ελδεθάηε ζε κέγεζνο ιίκλε ζηελ Διιάδα. Tν 

κέγηζην βάζνο ηεο είλαη πεξίπνπ 9,5 κέηξα θαη ε κέζε ζεξκνθξαζία 

είλαη 22 βαζκνί Κειζίνπ. 

      Ζ ιίκλε ηξνθνδνηείηαη εθηόο από ηα ξέκαηα θαη ην λεξό ηεο 

βξνρήο θαη από πνιιέο ππνιίκληεο πεγέο. ην λόηην ηκήκα κηα 

δηώξπγα (ξέκα Γθηόιη) ζπλδέεη ηε ιίκλε κε ηνλ πνηακό Αιηάθκνλα 

ζηνλ νπνίνλ παξνρεηεύεηαη ε πεξίζζεηα ησλ λεξώλ ηεο κε ρξήζε 

ειεθηξηθνύ ζπξνθξάγκαηνο πνπ πξόζθαηα εθζπγρξόληζε ν δήκνο 

Καζηνξηάο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC


 

 

      ε παιαηόηεξε επνρή ε ιίκλε πεξηέβαιιε εμ νινθιήξνπ ην 

βξαρόβνπλν πνπ ζρεκάηηδε έηζη κηα λεζίδα. Σν κήθνο ησλ αθηώλ ηεο 

είλαη πεξίπνπ 30 ρηιηόκεηξα θαη ν όγθνο ησλ λεξώλ 100.000.000 

θπβηθά κέηξα. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο ιίκλεο είλαη όηη παγώλεη γηα 

πεξίπνπ δεθαπέληε κέξεο ην ρξόλν. Παιηόηεξα δε, ν πάγνο ήηαλ ηόζν 

παρύο πνπ από πάλσ πεξλνύζαλ θάξα θνξησκέλα. 

 

 



Β. ΗΣΟΡΗΑ-ΘΡΤΛΟΗ-ΠΑΡΑΓΟΔΗ 

Ιζηορία ηες ιίκλες 

Ζ Λίκλε Οξεζηηάδα έρεη αλαθεξπρζεί κλεκείν θπζηθνύ θάιινπο 

θαη απνηειεί κηα από ηηο νκνξθόηεξεο ιίκλεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο ην ζηνιίδη όρη κόλν ηνπ νκώλπκνπ λνκνύ, αιιά 

θαη νιόθιεξεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

        Οη εθδνρέο γηα ην πώο πήξε ην όλνκά ηεο είλαη δηάθνξεο. Ζ 

πόιε ηεο Καζηνξηάο ηδξύζεθε από ηνλ Οξέζηε πξνο ηηκή ηεο 

αδεξθήο ηνπ ηεο Ζιέθηξαο θαη νη θάηνηθνί ηεο γηα λα ηνλ ηηκήζνπλ 

έδσζαλ ην όλνκά ηνπ ζηελ παλέκνξθε ιίκλε πνπ κεηξά 10.000.000 

έηε δσήο. Άιινη πάιη ππνζηεξίδνπλ όηη πήξε ην όλνκά ηεο από ηνπο 

θάζηνξεο πνπ δνύζαλ ζε αθζνλία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ελώ 

άιιε εθδνρή είλαη όηη νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκή ηνπ πηνύ ηνπ Γία, 

ηνλ Μπζηθό Γηόζθνπξν Κάζηνξα. 



 

        Tα επξήκαηα, θαηαδεηθλύνπλ όηη εδώ θαη 7.000 ρξόληα ν 

πξντζηνξηθόο άλζξσπνο ηεο πεξηνρήο θαηείρε ηελ ηερλνγλσζία λα 

ςαξεύεη, λα θπλεγάεη κε πξσηνπνξηαθά γηα ηελ επνρή όπια θαη λα 

θαιιηεξγεί ηε γε κε εμειηγκέλα εξγαιεία θαη ην θπξηόηεξν ράξαζζε 

ηελ πξώηκε γξαθή ζε μύιν πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο 

επηθνηλσληαθέο ηνπ αληαιιαγέο. Αλ θαη δελ έρεη αθόκα 

απνθξππηνγξαθεζεί, ε ειηθία ηεο γξαθήο (5300 π.ρ.) ζπληείλεη ζην 

λα ζεσξείηαη θαηά θάπνην ηξόπν «πξνπνκπόο» ηεο Γξακκηθήο Α΄. 

 

   



Θρύιοη-Παραδόζεης  

 Ζ «άξξσζηε» ιίκλε ηεο Καζηνξηάο. 

Ο Παλαγηώηεο Παπαλανύκ πεξηγξάθεη ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ ην 

1851 έλα πεξίεξγν θαηλόκελν ηεο ιίκλεο:  

Σν λεξό ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο γηα θάπνηεο κέξεο ηνλ Αύγνπζην 

παγώλεη θαη παξαηεξνύληαη ηα εμήο θαηλόκελα: 

1) ε ιίκλε απνθηά κειαλό ρξώκα θαη 

2) ηα ςάξηα θνιπκπνύλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο. 

Σν ίδην θαηλόκελν παξαηεξείηαη κεηά από 8 κέξεο ζηελ άιιε πιεπξά 

ηεο ιίκλεο. Πηζαλόλ απηό ην θαηλόκελν λα πξνέξρεηαη από 

ζηδεξνύρεο πεγέο ζηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο. 

 

 

 



 

 Σο ηδακί Υαζάλ – Καηή 

      Ο γπκλαζηάξρεο θαη ιανγξάθνο Παληειήο Σζακίζεο γηα έλα από 

ηα επηά νζσκαληθά ζξεζθεπηηθά θηίξηα ην ηδακί Υαζάλ – Καηή, ην 

νπνίν βξηζθόηαλ εθηόο ησλ ηεηρώλ ηνπ θάζηξνπ, θνληά ζηηο όρζεο ηεο 

ιίκλεο, ζε κηα έθηαζε πνπ θαιππηόηαλ από έιε, αλαθέξεη ηα εμήο: 

   « Σν ηδακί απηό έιαβε ην όλνκά ηνπ από ηνλ Υαζάλ Καδή, πνπ ήηαλ 

ηνύξθνο δηθαζηήο. ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα, ηελ επνρή πνπ ε ιίκλε 

ήηαλ παγσκέλε, θεύγνληαο ν ηνύξθνο απηόο από ηε Αξγπξόθαζηξν 

πέξαζε ηελ ρηνληζκέλε, θαηά ηνλ ίδην, πεδηάδα. Αξγόηεξα έκαζε όηη 

επξόθεηην γηα ηελ παγσκέλε ιίκλε, επραξίζηεζε ην ζεό γηα ηε δηάζσζή 

ηνπ θαη έρηηζε ην ηδακί, ην νπνίν πήξε ην όλνκά ηνπ».   

 

 

 

 



Γ. ΜΙΚΡΟ  ΚΑΙ  ΜΔΓΑΛΟ  ΓΤΡΟ  ΣΗ  ΛΙΜΝΗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Μηθρός γύρος 

        

      Ζ βόιηα απηή είλαη ηδαληθή γηα όζνπο ζέινπλ λα απνιαύζνπλ 

από πνιύ θνληά ηε ιίκλε. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα ραξεί θάπνηνο 

ην ηνπίν είλαη λα θάλεη ηε δηαδξνκή απηή κε ηα πόδηα ή κε πνδήιαην. 

Αθήλνληαο ηνλ δηπιήο θαηεπζύλζεσο δξόκν πνπ πεξλά από ην 

Νηνιηζό, ν δηαβάηεο έρεη κπξνζηά ηνπ 7 εηδπιιηαθά ρηιηόκεηξα 

αθξηβώο δίπια ζηε ιίκλε. 

       Ο παξαιίκληνο δξόκνο είλαη αζθαιηνζηξσκέλνο αιιά πνιύ 

ζηελόο. Σα ζεόξαηα πιαηάληα θαη νη ηηηέο γέξλνπλ πάλσ από ηε ιίκλε. 

ηελ αξρή απηήο ηεο δηαδξνκήο, ζθαξθαισκέλν πάλσ ζηνλ βξάρν, 

βξίζθεηαη ην βπδαληηλό εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. ην δξόκν 

ζπλαληά θαλείο πεξηπαηεηέο θαη παξέεο πνπ ςαξεύνπλ κε θαιάκηα, 



σξαίεο εηθόλεο πνπ θαλεξώλνπλ ηε δηαξθώο αλαλεσκέλε ζρέζε ησλ 

αλζξώπσλ κε ηε ιίκλε. 

 

        

 

 

       ην πιάησκα κπξνζηά ζηελ Μνλή ηεο Παλαγίαο Μαπξηώηηζζαο 

ζηέθεηαη έλαο πιάηαλνο 900 πεξίπνπ εηώλ, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί 

δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θύζεο. Γίπια κηθξνπσιεηέο πσινύλ ηα 

πξντόληα ηνπο (όζπξηα, θαξύδηα, ηνπξζηά, ηζάη) ζηνπο πεξαζηηθνύο.  

 

 



        Ο δξόκνο ζπλερίδεηαη κε ηελ ίδηα ππθλή βιάζηεζε ζηελ άθξε 

ηνπ θαη κε θηόζθηα, ηδαληθά γηα πηθ-ληθ . Οη κπιε πηλαθίδεο ηνπ 

ζπιιόγνπ εξαζηηερλώλ αιηέσλ πξνεηδνπνηνύλ θάζε ιίγν «Φάξεπε 

ρσξίο λα παξαλνκείο, θίιε εξαζηηέρλε ςαξά ». Ζ εζπρία δηαθόπηεηαη 

ζπρλά από ηηο βνπηηέο ησλ πνπιηώλ θαη ηα πεηάγκαηα ζηηο θαιακηέο. 

Πάπηεο, πειεθάλνη, εξσδηνί, θνξκνξάλνη βξίζθνπλ άθζνλε ηξνθή 

ζηε  ιίκλε. 

Λίγνη ςαξάδεο απιώλνπλ ηα δίρηπα ηνπο κε ηηο βάξθεο, κε ηα 

«θαξάβηα», όπσο ηα νλνκάδνπλ νη Καζηνξηαλνί. Κσπειαηνύλ όξζηνη, 

δίλνληαο ώζεζε ζηα θνππηά κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο. Οη βάξθεο 

απηέο ησλ ιηκλώλ, είλαη καθξόζηελεο, κε πνιύ ππεξπςσκέλεο άθξεο, 

πάην πνπ έρεη θιίζε θαη καθξηά θνππηά. Παξόηη έρνπλ βαξύ ζθαξί 

είλαη  επέιηθηεο  θαη  γξήγνξεο.  

 

Έλαο άιινο ηύπνο πιενύκελνπ είλαη ηα κνλόμπια πνπ είλαη κηθξά θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ςάξεκα ζηα ξερά.  
 

 
       

 Μεηά ην κεηαβπδαληηλό λαό ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο, πνπ 

βξίζθεηαη επάλσ ζην ιόθν θηάλνπκε ζην ηέινο ηνπ παξαιίκληνπ 

δξόκνπ, εθεί όπνπ βξίζθεηαη ην θηίξην ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ. 

Μνλαδηθή ε ζέα ηεο ιίκλεο από ην ζεκείν απηό.  

Ο Ναπηηθόο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ 



θσπειαζία. πρλά βιέπεη θαλείο από ην ζεκείν απηό παηδηά λα 

αζινύληαη ζηελ απνβάζξα ή λα θσπειαηνύλ ζηα λεξά ηεο ιίκλεο. Ζ 

βόιηα ζπλερίδεηαη ζην αξρνληηθό Σζηαηζηαπά, έλα παλέκνξθν 

αξρνληηθό πνπ ρηίζηεθε ην 1754 θαη νινθιεξώλεηαη ζηελ θνξπθή 

ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ζην Σζαξδάθη. 
 

 

Μεγάιος γύρος 

 
      Ζ δηαδξνκή απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ ηαμηδηώηε λα δεη ηε 

ιίκλε ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Ξεθηλώληαο θαλείο από ηε λόηηα έμνδν 

ηεο πόιεο θαη νδεγώληαο παξάιιεια κε ηε ιίκλε, θηάλεη ζην 

Γηζπειηό πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 7 ρικ. από ηελ Καζηνξηά. Σα 

γεθύξηα ηνπ ρσξηνύ Γθηνιέ, Σζεζκέ, Λάθνο θαη Γθξαλνβόληα είλαη 

ελδηαθέξνληα αξρηηεθηνλήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. 

πλερίδνληαο κεηά ην Γηζπειηό ζηα 5 ρηιηόκεηξα, ν δξόκνο πεξλά 

από ηνλ νηθηζκό ηεο Κξεπελήο. Από εδώ μεθηλνύζε, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε, ην ζηνηρεηό ηεο Κξεπελήο γηα λα πάεη ζηελ Καζηνξηά λα 

κπεη ζηα ζπίηηα ησλ λνηθνθπξαίσλ θαη λα θάλεη ηηο αηαμίεο ηνπ. 

 

 
    

       Μηα επίζθεςε ζηνλ λαό ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, πνπ βξίζθεηαη έμσ 

από ην Μαπξνρώξη, αμίδεη ηνλ θόπν. Ζ εθθιεζία απηή, ηνπ16νπ 

αηώλα, είλαη ην κνλαδηθό απνκεηλάξη ηνπ κνλαζηεξηνύ πνπ ππήξρε 

εδώ. Θαπκάζηεο αγηνγξαθίεο ηνπ 18νπ αηώλα θνζκνύλ ηνλ εμσηεξηθό 

ηνίρν ηνπ λάξζεθα θαη αλάκεζά ηνπο ε εμαηξεηηθή απεηθόληζε ηεο 

ζθαγήο  ησλ  λεπίσλ. 



     Ζ παξαιία ηνπ Μαπξνρσξίνπ, ην «κνπξάγην», πξνζθέξεη κηα 

ζαπκάζηα ζέα ζηε ιίκλε. Ζ πξνβιήηα παλέκνξθε, κε 

δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο πξαζίλνπ θαη πιαηάληα. Δδώ κπνξεί θαλείο 

λα δνθηκάζεη ηνπηθέο λνζηηκηέο, όπσο ζαξκάδεο (ιαραλνληνικάδεο 

κε ιάραλν ηνπξζί), γξηβάδηα πιαθί θαη καπξνβηλέο ρπινπίηεο. Από ην 

Μαπξνρώξη μεθηλάεη ηνπξηζηηθό θαξαβάθη πνπ θάλεη ηνλ πεξίπινπ 

ηεο ιίκλεο.  
 

 
 

Οδεγώληαο βόξεηα θαη παξάιιεια κε ηε ιίκλε θηάλνπκε ζηελ 

Πνιπθάξπε πνπ απέρεη 1 ρικ. από ην Μαπξνρώξη θαη 14 ρικ. από 

ηελ πόιε. Σν ρσξηό πξνζθέξεηαη γηα παξαιίκληεο πεδνπνξίεο, θαζώο 

θαη γηα σξαίεο βόιηεο ζηνλ θάκπν όπνπ ππάξρνπλ θπηώξηα κειηάο. 

πλερίδνληαο θαη ζηξίβνληαο από ηνλ θεληξηθό δξόκν βξηζθόκαζηε 

ζε δύν ρσξηά πνπ πξνζθέξνπλ παλνξακηθή ζέα ζηελ Καζηνξηά. ηε 

Φσηεηλή μερσξίδεη ην δάζνο από βειαληδηέο, πνπ νλνκάδεηαη 

«Καληάθνο» θαη θαιύπηεη έθηαζε 4.000 ζηξεκκάησλ.  
 

 



 

Σν θαηάθπην από δξύεο θαη νμηέο δάζνο «Κνπξί», πνπ βξίζθεηαη ζηε 

Μεηακόξθσζε πξνζθέξεη εμαηξεηηθή ζέα. Έμσ από ην ρσξηό ππάξρεη 

ζε σξαηόηαηε ηνπνζεζία ν λαόο ηεο Μεηακόξθσζεο ηνπ σηήξνο, 

ηνπ 8νπ αηώλα. ηε ζπλέρεηα ζπλαληάκε ην Σνηρηό. Ο γύξνο ηεο 

ιίκλεο νινθιεξώλεηαη κε ηελ είζνδν ζηελ πόιε από ην όκνξθν 

πξνάζηην Υιόε. 

 

Γ. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ  ΜΝΗΜΔΙΑ  ΚΑΣΟΡΙΑ - ΛΙΜΝΑΙΟ 

ΟΙΚΙΜΟ  (ΓΙΠΗΛΙΟ) 

 

Αρτοληηθά  - Μοσζεία ηες Καζηορηάς 

 

 

 

       ηηο γεηηνληέο Απόδαξη θαη Νηνιηζό, ζηέθνληαη αγέξσρα ηα 

θαζηνξηαλά αξρνληηθά πνπ θηίζηεθαλ γύξσ ζην 17ν θαη 18ν αηώλα 

θαη απνηεινύλ ηνπο απηόπηεο κάξηπξεο ηεο νηθνλνκηθήο αθκήο ησλ 

θαζηνξηαλώλ γνπλνπνηώλ, όηαλ νη εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο 

είραλ μεπεξάζεη ηα ζύλνξα κε δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ κε ηηο ρώξεο ηεο θεληξηθήο 



Δπξώπεο δεκηνύξγεζε κηα ηάμε πινύζησλ αζηώλ, πνπ ήιζαλ ζε 

επαθή κε ην δπηηθό πνιηηηζκό. Έρνληαο ζπλείδεζε ηεο δύλακήο ηνπο 

θαη κε δεδνκέλε ηελ απζηεξά νξηνζεηεκέλε θνηλσλία ζηελ νπνία 

δνύζαλ, έδσζαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κνξθή θαη δηαζηάζεηο ηέηνηεο, ώζηε 

λα απνιαύζνπλ ηα αγαζά ηνπο ζε κηα ςεπδαίζζεζε ειεπζεξίαο.  

      Σα αξρνληηθά ηεο Καζηνξηάο είλαη ελαξκνληζκέλα κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο απνηειώληαο δείγκαηα παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο. 

ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία ιατθήο ηέρλεο. Σα 

πεξηζζόηεξα ήηαλ δηώξνθα ή ηξηώξνθα. 

     Βαζηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο ήηαλ ε πέηξα (αξγόηεξα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνύβια), ε ιάζπε, ε ρνπξαδάλε (κείγκα από 

αζβέζηε θαη άκκν) θαη ε μπιεία. Κάζε ζπίηη είρε ηελ πιαθόζηξσηε 

νξζνγώληα ή ηεηξάγσλε απιή, ε νπνία ρσξίδνληαλ από ην δξόκν κε 

καληξόηνηρν, ηα αξρνληηθά, εθηόο από ηελ αηζζεηηθή ηνπο πιεπξά, 

ηθαλνπνηνύζαλ θαη ηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Μπαίλνληαο ζην ζπίηη ζπλαληνύζεο ηε ζθάια πνπ 

νδεγνύζε ζηνπο νξόθνπο. Πεξηθεξεηαθά ζην ηζόγεην ππήξραλ 

ρξεζηηθνί ρώξνη θαη ζην ππόγεην ηα βαξέιηα ηνπ θξαζηνύ, ηα 

απνζεθεπκέλα ηξόθηκα, ην δπκσηήξη θαη νη θαξβνπλαπνζήθεο. 

Αλεβαίλνληαο ηε ζθάια, ζηνλ όξνθν, εύξηζθεο ην κεγάιν θαη 

επξύρσξν ζαιόλη, ε ιεγόκελε θαιή ζάια, ην γλσζηό «Γνμάην». 

Ήηαλ ν θύξηνο ρώξνο ηνπ ζπηηηνύ γηα ηα ραξνύκελα ή ιππεξά 

γεγνλόηα: ηνπο αξξαβώλεο, ηνπο γάκνπο, ηηο θαξλαβαιηζηηθέο 

δηαζθεδάζεηο.                                   

Σν δνμάην ήηαλ έλα νξζνγώλην ζαιόλη ζε ζρήκα Π. ηηο αληηθξηλέο 

πιεπξέο ηνπ ππήξραλ ηα «κηληέξηα», δειαδή θηηζηνί θαλαπέδεο, θαη 

γύξσ-γύξσ ζε δπν ζεηξέο κεγάια παξάζπξα κε ρξσκαηηζηά ηδάκηα. 

Ζ νξνθή ήηαλ μπιόγιππηε. Οξηζκέλα από ηα δσκάηηα ηνπ νξόθνπ 

κεηαηξέπνληαλ, εθόζνλ νη αλάγθεο ην απαηηνύζαλ, ζε εξγαζηήξηα 

γνπλαξηθήο κε ηα απαξαίηεηα «ηεδηάθηα», ηνπο πάγθνπο δειαδή ησλ 

γνπλαξάδσλ. Αξθεηά αξρνληηθά δηαηεξνύληαη κέρξη ζήκεξα ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. 

 

 



Αρτοληηθό  Νεραληδή  Αχβάδε – Λαογραθηθό κοσζείο 

 

       ην αξρνληηθό Νεξαληδή Ατβάδε  ζηεγάδεηαη ην Λανγξαθηθό 

Μνπζείν ηεο πόιεο. 

 

       Σν αξρνληηθό ρηίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα θαη κέρξη ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 αλήθε ζηελ νηθνγέλεηα Ν. Ατβάδε. 

Ξερσξηζηή εληύπσζε πξνθαιεί ε ηνηρνγξαθία πνπ θνζκεί εζσηεξηθά 

ην θηίξην, κε ζέκα έλα λνζηαιγηθό ηνπίν ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

Ζ θάηνςε ηνπ ζπηηηνύ είλαη δηακνξθσκέλε ζε ζρήκα Π, ρσξίο ηηο 

ζπλήζεηο πξνεμνρέο ("ζαρληζηά"). Σν ζπίηη έρεη ηζόγεην, κεζνπάησκα 

θαη όξνθν. ην κεζνπάησκα, ην ιεγόκελν "εξγαζηήξη ηεο γνύλαο" 

έρεη δσγξαθηζκέλε ηελ νξνθή θαη ην θνίιν γείζν θάησ από απηή, κε 

θηίξηα ζε ηνπίν. Φπηηθά ζέκαηα θνζκνύλ ηνπο ηνίρνπο ηνπ δνμάηνπ 

ζην δεύηεξν όξνθν θαζώο θαη ηνπο ηνίρνπο ηνπ "θαινύ νληά", ζηνλ 

νπνίν απεηθνλίδεηαη ε "Βελεηία θαηά ηελ θαληαζίαλ ηνπ δσγξάθνπ".  

Σν ζπίηη ήηαλ δσγξαθηζκέλν ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, όκσο όηαλ 

νη ηδηνθηήηεο αζβέζησζαλ ηνπο ηνίρνπο, κεηά από ζπκβνπιή ησλ 

γηαηξώλ, γηα λα πξνιάβνπλ ηε θπκαηίσζε, ράζεθαλ πνιιά από ηα 

δηαθνζκεηηθά. ην ππόζηεγν ηνπ αξρνληηθνύ βξίζθνληαη ην 

δπκσηήξην, ην θειάξη ησλ ηξνθίκσλ θαη ε απνζήθε ησλ θξαζηώλ.  

      Αλήθεη ζην Γήκν Καζηνξηάο θαη ηελ επίβιεςή ηνπ έρεη ν 

Μνπζηθνθηινινγηθόο ύιινγνο "Αξκνλία" Ο πινύζηνο δηάθνζκνο 



ηνπ δνμάηνπ, ηα δεζηά θηιόμελα δσκάηηα, νη παιηέο θσηνγξαθίεο, ν 

θαιόο νληάο, ην καγαδάθη όπνπ ξάβνληαλ ηα απνθόκκαηα γνύλαο κε 

ην βειόλη, θαζώο θαη ηα εθόδηα ησλ ππνγείσλ, κεηαθέξνπλ ηνλ 

επηζθέπηε λνεξά ζην παξειζόλ, πξνζθέξνληαο πιήζνο ζηνηρείσλ γηα 

ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ επκάξεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Καζηνξηάο. 

                                                            

Αρτοληηθό ηφλ Αδειθώλ Δκκαλοσήι  - Μοσζείο Δλδσκαηοιογίας 

 

     Κηίζηεθε ην 1750 θαη ζώδεηαη ν αλνηθηόο εμώζηεο ηνπ. Οη 

αδειθνί Δκκαλνπήι ήηαλ κνξθσκέλνη Καζηνξηαλνί πνπ δηαθξίζεθαλ 

γηα ηελ παηξησηηθή ηνπο δξάζε σο κέιε ηεο Διιεληθήο θνηλόηεηαο 

ηεο Βηέλλεο. 

ήκεξα ζηεγάδεη ην Mνπζείν Δλδπκαηνινγίαο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ κνπζηθνθηινινγηθνύ ζπιιόγνπ 

"Αξκνλία", πνπ εξγάδεηαη θαη θξνληίδεη γηα ηνλ εκπινπηηζκό θαη ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ.  

      Βιέπνληαο ηηο γπλαηθείεο θαη αλδξηθέο θνξεζηέο, αιιά θαη 

θνζκήκαηα πνπ ηηο ζπλόδεπαλ, κπνξεί θάπνηνο λα γλσξίζεη ηα 

θνηλσληθά ζηξώκαηα ησλ πεξαζκέλσλ αηώλσλ θαη λα δηαπηζηώζεη 

επηξξνέο από ηελ Δπξσπατθή κόδα, αιιά θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο 

ζπλήζεηεο άιισλ πεξηνρώλ πνπ επηζθέπηνληαλ, ιόγσ ηνπ εκπνξίνπ 

ηεο γνύλαο. 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 



 

 

Αρτοληηθό Πετεώλ – Μοσζείο Μαθεδοληθού Αγώλα 

  

       Σν Αξρνληηθό Περεώλ, όπσο είλαη επξύηεξα γλσζηό, βξίζθεηαη 

ζηελ ζπλνηθία Νηνιηζό ηεο πόιεο, ζην παξαδνζηαθό "ππξήλα" ηεο 

παιαηάο πόιεο ηεο Καζηνξηάο, θαη θνληά ζηελ νκώλπκε πιαηεία 

Νηνιηζνύ. Πξόθεηηαη γηα έλα δηώξνθν θηήξην ηνπ 18νπ αηώλα 

ραξαθηεξηζκέλν σο κλεκείν από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ κε 

κεγάιε ηζηνξηθή αμία.
 
Δίλαη έλα από ηα πξώηα αξρνληηθά πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ δηαηεξεηέα κλεκεία ην 1965. Υηίζηεθε από ηνλ 

Φηιόιαν Περηώλ, παηέξα ηνπ αγσληζηή Αλαζηάζηνπ Παρηώλ.  

         ην Αξρνληηθό Περεώλ δηαδξακαηίζηεθαλ ζεκαληηθέο ζηηγκέο 

από ηελ δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη αγσληζηή Αλαζηαζίνπ 

Περεώλ, αιιά θαη από ηελ δξάζε ηεο λέαο Φηιηθής Δηαηρίας (αξρηθά 

Δζληθή Δπηηροπή) ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα. 

     Σν θηήξην παξαρσξήζεθε από ηελ νηθνγέλεηα Περεώλ κε  δσξεά 

ζην Γήκν Καζηνξηάο, κε ζθνπό ηελ ίδξπζε Μνπζείνπ Μαθεδνληθνύ 

Αγώλα.                   

 

     

Ο εθπαηδεπηηθόο θαη αγσληζηήο Αλαζηάζηνο 

Περηώλ. Τπήξμε επηθεθαιήο ηεο 

Μαθεδνληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1878 ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Βνύξηλνπ. 
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        ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ, πεξηιακβάλνληαη θεηκήιηα 

απνγόλσλ Μαθεδνλνκάρσλ, θσηνγξαθίεο από ηελ πξώηκε θάζε θαη 

ηε πεξίνδν ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, ζηνιέο Μαθεδνλνκάρσλ 

αγσληζηώλ θαη παξαδνζηαθέο θαζηνξηαλέο ζηνιέο. ηνπο ππόγεηνπο 

ρώξνπο ηνπ αξρνληηθνύ, ππάξρνπλ νη ρώξνη εμππεξέηεζεο ηνπ 

θνηλνύ, ζην ηζόγεην ε αξρή ηεο έθζεζεο, ε βηβιηνζήθε, ην 

αλαγλσζηήξην θαη ε αίζνπζα πξνβνιώλ, ελώ ν όξνθνο απνηειεί 

απνθιεηζηηθά ρώξν έθζεζεο. Τπάξρεη δηακνξθσκέλνο πξναύιηνο 

ρώξνο πνπ είλαη δηαζέζηκνο γηα ηηο ππαίζξηεο εθδειώζεηο θαη 

εθζέζεηο. ηνπο ρώξνπο ηνπ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαιέμεηο, 

εζληθνύ, εθπαηδεπηηθνύ θαη ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ, έρνπλ 

νξγαλσζεί επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο θαη έρνπλ παξνπζηαζηεί 

εθδόζεηο ηζηνξηθώλ βηβιίσλ ηνπηθνύ θαη γεληθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

  

Αρτοληηθό θούηαρε 

 

      Κηίζηεθε γύξσ ζηα 1770 ζηε λόηηα πιεπξά ηεο πόιεο ζηελ 

παξαιηαθή  νδό  Οξεζηηάδνο. 

Αλήθε ζηελ νηθνγέλεηα θνύηαξε κε ηελ δηάηαμε ησλ ρώξσλ λα είλαη 

ζε ζρήκα Π. Σα αλνίγκαηα ηνπ ηζνγείνπ είλαη ζηελόκαθξα θαη ηα 

παξάζπξα ηνπ πξώηνπ νξόθνπ είλαη ηνμνηά, ζρεηηθά κηθξά κε ηελ 
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πξνζηαζία θηγθιηδσκάησλ. Σα παξάζπξα ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ 

μερσξίδνπλ  γηα  ην  κεγαιύηεξν  κέγεζόο  ηνπο. 

Ζ θεληξηθή είζνδνο ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ζηε λόηηα πιεπξά αλάκεζα 

από ηα δύν ππόγεηα πνπ θαηαιήγεη ζε μύιηλε ζθάια ε νπνία νδεγεί 

ζηελ εζσηεξηθά ζηνά ε νπνία επηθνηλσλεί κε ηα ρεηκεξηλά δσκάηηα 

ηνπ πξώηνπ νξόθνπ. ηελ άθξε ηεο ζηνάο ππάξρεη ππεξπςσκέλν 

θηόζθη σο ρώξνο παξακνλήο ησλ γπλαηθώλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ 

ρεηκώλα. 

ην δεύηεξν όξνθν θπξηαξρεί ην δνμάην ή δνμάηνο (θεληξηθόο ρώξνο 

ππνδνρήο) κε ηελ ππέξνρε ζέα ηεο ιίκλεο. 

                                                    

 

 

 

Αρτοληηθό    Ναηδή 

 

      Tν αξρνληηθό Ναηδή, θηίζκα ηνπ 18νπ αηώλα, είλαη γλσζηό  

γηα ηελ ηδηόκνξθε θάηνςε, ηελ πινύζηα εζσηεξηθή ηνπ δηαθόζκεζε, 

ηελ ηνηρνγξαθεκέλε άπνςε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηνπο 

θεγγίηεο  κε  ηα  πνιύρξσκα  βηηξώ. 

Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη ζηε δηάηαμε ησλ ρώξσλ θαη 

ζηελ θάηνςε ηνπ ζπηηηνύ. Από έλα ηεηξάπιεπξν εμέρεη έλα ζθέινο ζε 

ακβιεία γσλία. ην ηζόγεην δηακνξθώλεηαη έλα ππόζηεγν κε ηξεηο 

θνιώλεο. Ζ είζνδνο ζηνλ πξώην όξνθν γίλεηαη από εμσηεξηθή ζθάια 



πνπ  θιείλεη  κε  θαηαπαθηή.  

Σνηρνγξαθίεο κε θπηηθά ζέκαηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε θηίξηα, 

ζώδνληαη ζην κηθξό ζνισηό δσκάηην κε ηελ επηρξηζκέλε θαη 

δσγξαθηζκέλε νξνθή. Οη πην πινύζηα δηαθνζκεκέλνη ρώξνη είλαη ην 

δνμάην ή δνμάηνο θαη ν θαιόο νληάο ζην δεύηεξν όξνθν, όπνπ 

δεζπόδεη ε απεηθόληζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο αλάκεζα ζε 

απεηθνλίζεηο θπηηθώλ θαη δσηθώλ ζεκάησλ (πνπιηά, ιηνληάξηα) πνπ 

επαλαιακβάλνληαη θαη ζηε μπιόγιππηε δηαθόζκεζε.  

Αλήθεη ζηνλ πξώην ηύπν αξρνληηθώλ ηεο πεξηνρήο, ησλ νπνίσλ ε 

αληηπξνζσπεπηηθή όςε ζηξέθεηαη πξνο ηελ εζσηεξηθή απιή, ελώ ην 

ζαρλίζη ηνπ θαινύ νληά θαηαιακβάλεη ηε λνηηνδπηηθή γσλία. 

                                                                   

 

 

 

Βυζαντινό  Μουσείο 
        Σν Βπδαληηλό Μνπζείν Καζηνξηάο, πνπ εγθαηληάζηεθε ην 1989, 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ ηεο βπδαληηλήο αθξόπνιεο. 

ηεγάδεηαη ζε λεόδκεην θηίξην. ηε κόληκε έθζεζε παξνπζηάδεηαη 

έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο εηθόλσλ, πνπ πξνέξρνληαη από 

πνιπάξηζκνπο βπδαληηλνύο θαη κεηαβπδαληηλνύο λανύο ηεο πόιεο ηεο 

Καζηνξηάο. Οη εηθόλεο, πνπ ρξνλνινγνύληαη από ην 2ν κηζό ηνπ 12νπ 

αηώλα κέρξη θαη ηνλ 17ν αηώλα, είλαη νξγαλσκέλεο ζε έμη ελόηεηεο κε 



γλώκνλα ηε ρξνλνιόγεζή ηνπο, θαηά πξώην ιόγν, θαη, θαηά δεύηεξν, 

ην θαιιηηερληθό εξγαζηήξην ζην νπνίν αλήθνπλ.  

 

         Βνεζεηηθό εθζεζηαθό πιηθό (ράξηεο, θσηνγξαθίεο, 

επεμεγεκαηηθά θείκελα) εηζάγεη ηνλ επηζθέπηε ζην αληηθείκελν ηεο 

έθζεζεο θαη ζπληειεί ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζή ηνπ.  

Σν Μνπζείν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζπιινγέο:  

 πιινγή εηθόλσλ  

 πιινγή γιππηώλ  

 πιινγή ςεθηδσηώλ  

 πιινγή μπιόγιππησλ αληηθεηκέλσλ  

 πιινγή εθθιεζηαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (ρεηξνγξάθσλ, 

ιεηηνπξγηθώλ ζθεπώλ θιπ.).  

 

 



 

 

Μοσζείο Κέρηλφλ Οκοηφκάηφλ 

     Σν λέν θαηαπιεθηηθό «Μνπζείν Κέξηλσλ Οκνησκάησλ 

Λανγξαθίαο θαη Πξντζηνξίαο», πνπ δεκηνύξγεζε ζην Μαπξνρώξη 

Καζηνξηάο ν γλσζηόο δάζθαινο θαη ηαιαληνύρνο θαιιηηέρλεο θ. 

Γεκήηξεο Παλαγησηίδεο, καδί κε ηελ εμίζνπ ηαιαληνύρα ζύδπγό ηνπ 

θ. Φαλή, απνηειεί θόζκεκα γηα ην αλαθεξόκελν ρσξηό θαη 

γεληθόηεξα γηα ην Ννκό Καζηνξηάο.  

 

 

Μοσζείο Παιαηοληοιογίας θαη Παιαηοβοηαληθής 

      ηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ λνκνύ θαη πνιύ θνληά ζην ρσξηό 

Νόζηηκν, βξίζθεηαη ην Απνιηζσκέλν Γάζνο, ε κειέηε θαη ε αλάδεημε 

ηνπ νπνίνπ έρεη αλαιάβεη ν θαζεγεηήο Παιαηνληνινγίαο θαη 

Παιαηνβνηαληθήο Δπάγγεινο Βεληδέινο. Δπηζηεκνληθά έρεη 

απνδεηρζεί όηη πξηλ από 15 κε 20 εθαηνκκύξηα ρξόληα νη πξνζρώζεηο 

ησλ πνηακώλ ζρεκάηηζαλ έλα κεγάιν δέιηα ζην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε έλα ππνηξνπηθό-δάζνο κε νμηέο βειαληδηέο θαζηαληέο 

θαη θνίληθεο.  

 



 

 

Μία εθαηζηεηαθή έθξεμε ζπλεηέιεζε ζηελ απνιίζσζε κεγάινπ 

κέξνπο ηνπ δάζνπο θαη ην απνηέιεζκα είλαη πξαγκαηηθά 

εληππσζηαθό. Απνιηζσκέλνη θνξκνί κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηα κνλαδηθά 

επξήκαηα απνιηζσκέλνπ θνίληθα πνπ έρνπλ βξεζεί ζε ειιεληθό 

έδαθνο, ζαιάζζηα απνιηζώκαηα όπσο θνρύιηα αζηεξίεο αιιά θαη ην 

δόληη ελόο ηεξάζηηνπ θαξραξία. Σν κνπζείν ηνπ Απνιηζσκέλνπ 

Γάζνπο βξίζθεηαη ζην Νόζηηκν θαη θηινμελεί κεξηθά από ηα 

ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

         

Γόληη θαξραξία               ζηξαθν              Απνιηζσκέλνο θνξκόο 
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Δθθιεζηές Καζηορηάς  

Μνλαδηθά ηζηνξηθά κλεκεία ηεο Καζηνξηάο απνηεινύλ νη εβδνκήληα 

θαη πιένλ Βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο ηεο, πνπ 

ρηίζηεθαλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηνλ 9ν έσο 19ν αηώλα 

πξνζθέξνληαο ζηελ πόιε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα. 

          Ο επηζθέπηεο ηεο πόιεο παξαηεξεί ζρεδόλ ζε θάζε ηνπ βήκα 

λα μεπξνβάιινπλ ζηέγεο εθθιεζηώλ ζε δηαζηαπξώζεηο δξόκσλ ή ζε 

απιέο ζπηηηώλ. Κηηζκέλεο από θαζηνξηαλέο νηθνγέλεηεο, από 

θαηνίθνπο ζπλνηθηώλ, από κέιε επαγγεικαηηθώλ ζπληερληώλ ή 

βπδαληηλνύο ηηηνπιάξηνπο νη εθθιεζίεο είλαη κηθξέο ζηηο δηαζηάζεηο 

ηνπο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αθνινπζεί ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ 

ζπηηηώλ. Πνιιέο από απηέο είλαη θηηζκέλεο πάλσ ζε εξείπηα 

βπδαληηλώλ λαώλ ή πάλσ ζε ηάθνπο. 

 

Μολή Παλαγίας Μασρηώηηζζας 

 

        Βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό άθξν ηεο ρεξζνλήζνπ, πνπ εηζρσξεί 

ζηε ιίκλε, ζε απόζηαζε ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ από ηελ πόιε θαη 

είλαη πεξηζηνηρηζκέλε από αησλόβηα πιαηάληα. 

 Ηδξύζεθε κάιινλ επί ησλ εκεξώλ ηνπ απηνθξάηνξαο Αιεμίνπ Α' 

Κνκλελνύ (1081-1118). Ζ κνλή Μαπξηώηηζζαο δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθό ξόιν ζαλ πλεπκαηηθόο ρώξνο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηηο 
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ηζηνξίαο ηεο Καζηνξηάο. Έηζη εμεγείηαη θαη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

πνπ έδεηρλαλ γη' απηήλ αμησκαηνύρνη ηνπ Βπδαληίνπ. 

 

         Αξρηθώο νλνκάζζεθε Μεζνλεζηώηηζζα. Έπεηηα νλνκάζηεθε 

Μαπξηώηηζζα από ην απέλαληη απηήο παξαιίκλην ρσξηό Μαύξνβν 

(ζεκ. Μαπξνρώξη) θαηά ηνλ 17
ν
 αηώλα, νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ 

ζπληεξνύζαλ ην κνλαζηήξη. 

  

Αφορμι για το κτίςιμο τθσ μονισ υπιρξε το γεγονόσ ότι ςτο ςθμείο 

αυτό αποβιβάςκθκαν το 1083 ςτρατεφματα του Αλεξίου Αϋ 

Κομνθνοφ, για να εκδιϊξουν τουσ κατακτθτζσ τθσ Καςτοριάσ 

Νορμανδοφσ, όπωσ και ζγινε. Οι καταςτροφζσ και οι επιςκευζσ που 

ζγιναν κατά καιροφσ είχαν ωσ αποτζλεςμα να καταςτραφοφν 

πολλζσ από τισ ςπουδαίεσ τοιχογραφίεσ τθσ. Τα μάτια που ζχουν 



αφαιρεκεί - χαραχκεί από τα εικονιηόμενα πρόςωπα είναι 

αποτζλεςμα των Τοφρκων, επί Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Η 

μεγάλθ παράςταςθ τθσ Δευτζρασ Παρουςίασ, άκρωσ ενδιαφζρουςα 

από εικονογραφικισ άποψθσ και θ ςκθνι τθσ Βάπτιςθσ είναι του 

12ου αιϊνα. Οι εξωτερικζσ τοιχογραφίεσ τθσ (ρίηα Ιεςςαί, 

αυτοκράτορεσ και Άγιοι Δθμιτριοσ και Γεϊργιοσ) τοποκετοφνται 

χρονικά γφρω ςτα 1260. Το 2000 ο πλάτανοσ 900 ετϊν μπροςτά από 

τθ μονι χαρακτθρίςτθκε ωσ μνθμείο φυςικοφ κάλλουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άγηος ηέθαλος 

 

 

          Κηηζκέλνο ζε έλα ύςσκα αλάκεζα ζηηο δύν παξαδνζηαθέο 

ζπλνηθίεο ηεο Καζηνξηάο, ην Απόδαξη θαη ην Νηνιηζό, δεζπόδεη ν 

Άγηνο ηέθαλνο, έλαο από ηνπο αξραηόηεξνπο βπδαληηλνύο λανύο ηεο 

πόιεο (είλαη ε κνλαδηθή παιηά εθθιεζία κε γπλαηθσλίηε ) .  Ζ 

αλέγεξζή ηνπ αλάγεηαη ζηα κέζα ηνπ 9νπ αηώλα ή ην αξγόηεξν ζην 

900, ρξνλνιόγεζε ζηελ νπνία νδεγνύλ θαη νη παιαηόηεξεο 

ηνηρνγξαθίεο ηνπ, πνπ ζώδνληαη ζην λάξζεθα. Πξόθεηηαη γηα κία 

εθηεηακέλε ζύλζεζε ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο, ηελ αξραηόηεξε ηνπ 

ειιαδηθνύ ρώξνπ. 
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ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα νη αλάγθεο γηα κεγαιύηεξνπο ρώξνπο 

νδήγεζαλ ζηελ επαύμεζε ηνπ λανύ κε ηελ πξνζζήθε εμσλάξζεθα. 

ήκεξα, γηα ηε δηάζσζε θαη αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ έρνπλ εθπνλεζεί 

κειέηεο γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ αξρηηεθηνλήκαηνο θαη ηε ζπληήξεζε 

ησλ ηνηρνγξαθηώλ. 

 Παλαγία Κοσκπειίδηθε 

       Υξνλνινγηθά ν λαόο ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ηνπ 9νπ θαη ηνπ 11νπ 

αηώλα, κε πηζαλόηεξε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ην 1020.  

ηελ αθξόπνιε ηνπ βπδαληηλνύ θάζηξνπ ηεο Καζηνξηάο, πνιύ θνληά 

ζην ηείρνο θαη ηνπο δύν πύξγνπο ηνπ, πςώλεηαη έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα βπδαληηλά κλεκεία ηεο Μαθεδνλίαο, ε Παλαγία 

Κνπκπειίδηθε, όπσο είλαη ζήκεξα γλσζηή. Σν όλνκά ηεο νθείιεηαη 

ζηε ιέμε «θνπκπέο», πνπ ζεκαίλεη ηξνύινο, θαη δεκηνπξγήζεθε ζηελ 

επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο, γηα λα δειώζεη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ λανύ, πνπ είλαη ν κνλαδηθόο κε ηξνύιν ζηελ Καζηνξηά. Ζ 

βπδαληηλή ηνπ νλνκαζία ήηαλ, πηζαλώο, Παλαγία θνπηαξηώηηζζα θαη 

Αθαηακάρεηνο, πξνζσλύκηα πνπ αξκόδνπλ ζηελ ηδηόηεηα ηεο 

Θενηόθνπ σο πξνζηάηηδνο ησλ ηεηρώλ θαη απαληνύλ ζε επηγξαθή ηεο 

ζηεθάλεο ηνπ ηξνύινπ. 

                                           
 



ΛΗΜΝΑΗΟ ΟΗΚΗΜΟ  

                                                                                                                                      
Έλαο ιηκλαίνο νηθηζκόο ζην Γηζπειηό, καξηπξά πσο ε πεξηνρή 

θαηνηθνύληαλ  από  ηα  λενιηζηθά  ρξόληα. 

          Ο πξντζηνξηθόο νηθηζκόο πνπ βξίζθεηαη 8 ρηιηόκεηξα έμσ από 

ηελ Καζηνξηά ζηε ζέζε «Νεζί» αλαθαιύθζεθε ηπραία ην 1932. 

Ζ πξώηκε θάζε ηνπ ηνπνζεηείηαη γύξσ ζην 5.500 π.ρ. θαη είλαη έλαο 

από ηνπο αξραηόηεξνπο ιηκλαίνπο νηθηζκνύο πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί 

ζηελ Δπξώπε.  
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     Σηο θαιύβεο πνπ έθηηαρλαλ, θπθιηθέο θαη νξζνγώληεο, ηηο ζηήξηδαλ 

πάλσ ζε παζζαιόπεθηεο πιαηθόξκεο. Ήηαλ ν ζθειεηόο γηα λα 

αλπςώζνπλ ην επίπεδν ησλ ζπηηηώλ γηαηί θάπνηα ήηαλ ρηηζκέλα κέζα 

ζηε ιίκλε θαη θάπνηα αλάινγα κε ηελ απμνκείσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

λεξνύ άιινηε βξηζθόηαλ κέζα ζηε ιίκλε θαη άιινηε έμσ από απηή. 

Τπήξραλ θαη θαιύβεο πνπ ήηαλ ρηηζκέλεο θνληά ζηε ιίκλε.  

         

         Τπνινγίδεηαη όηη δνύζαλ ηξεηο ρηιηάδεο άηνκα. Έρνληαο άςνγε 

νξγάλσζε θαη πεηζαξρία κάδεπαλ ηελ ηξνθή ηνπο, εμέηξεθαλ 

θαηνηθίδηα, ςάξεπαλ θαη θαηαζθεύαδαλ εξγαιεία θαη είδε 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Παξάιιεια γλώξηδαλ κνπζηθή θαη γξαθή. Μηα 

μύιηλε πηλαθίδα είλαη αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά επξήκαηα ησλ 

αλαζθαθώλ, θινγέξεο από θόθαια πνπιηώλ, από ηα παιαηόηεξα 

κνπζηθά όξγαλα πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί ζηελ Δπξώπε θαη κηα βάξθα 

από  κνλνθόκκαην  μύιν. 

 

      Από ην 2000 ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί ππαίζξην νηθνκνπζείν, 
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ζηνπο ρώξνπο ηνπ νπνίνπ έρεη επηρεηξεζεί κηα πηζηή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ιηκλαίνπ νηθηζκνύ. Γηα ην ζθειεηό ησλ θαιπβώλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνξκνί δέλδξσλ, γηα ηνπο ηνίρνπο θιαδηά θαη 

ζρνηλί ελώ από ηελ ιάζπε ηεο ιίκλεο δεκηνπξγήζεθε ν ζνβάο θάζε 

θαιύβαο πνπ ηελ ζηέγε ηεο ζθεπάδνπλ άρπξα.  

       

Μέζα ζηηο θαηνηθίεο απηνύ ηνπ μερσξηζηνύ νηθηζκνύ, ππάξρνπλ 

αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, πηζηά αληίγξαθα ησλ επξεκάησλ 

πνπ αλαθαιύθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαζθαθώλ. Πήιηλα 

αγγεία, όπσο θηάιεο, θύπειια, θξνπηηέξεο θαη ρύηξεο θαζώο θαη 

εξγαιεία πνπ είλαη θηηαγκέλα από ππξηηόιηζν ή νζηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα εθζέκαηα. Σα απζεληηθά εθηίζεληαη ζην 

θηίξην ηνπ κνπζείνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ρσξηό Γηζπειηό. 

 

 



Δ. ΠΖΛΑΗΟ ΓΡΑΚΟΤ 

     Σν ζπήιαην ηνπ Γξάθνπ βξίζθεηαη ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο πόιεο, 

ζηηο πεξηνρέο όπνπ ηα βξαρόβνπλα ζπλαληνύλ ηηο όρζεο ηεο ιίκλεο 

θαη ιίγν πξηλ από ηελ Μνλή ηεο Παλαγίαο ηεο Μαπξηώηηζζαο. 

Αλαθαιύθζεθε ην 1954 θαη ην 1968 έγηλε ε ραξηνγξάθεζε ηνπ 

ζπειαίνπ. Ζ είζνδνο βξίζθεηαη πεξίπνπ 20 κέηξα κεηά από ηηο όρζεο 

ηεο ιίκλεο. 

      ην εζσηεξηθό ηνπ ππάξρνπλ κεγάια ρεξζαία θαη ιηκλαία 

ηκήκαηα κε εληππσζηαθό ζηαιαθηηθό δηάθνζκν θαζώο πεξηιακβάλεη 

επηά ππόγεηεο ιίκλεο, δέθα αίζνπζεο θαη πέληε δηαδξόκνπο - 

ζήξαγγεο. Ζ κεγαιύηεξε αίζνπζα ηνπ ζπειαίνπ έρεη δηαζηάζεηο 

45Υ17 κέηξα κε ην θεληξηθό ηεο ηκήκα ππεξπςσκέλν θαη ηηο 

πιεπξέο ηεο λα θαηαιήγνπλ ζε ιίκλεο. Ζ κεγάιε ιίκλε ηνπ ζπειαίνπ 

πνπ είλαη θαη ε βαζύηεξε βξίζθεηαη δπηηθά. Ζ ζεξκνθξαζία εληόο ηνπ 

ζπειαίνπ είλαη ζηαζεξή όιεο ηηο επνρέο ζηνπο 16-18
ν
C, ελώ ε 

πγξαζία θηάλεη ζην 90%. 

 

  

 



 

 

      ην εζσηεξηθό ηνπ ζπειαίνπ ηνπ Γξάθνπ, πνπ είλαη από ηα 

εληππσζηαθόηεξα αμηνπνηεκέλα ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, δελ έρνπλ 

βξεζεί ίρλε αλζξώπηλεο παξνπζίαο, εληνπίζηεθαλ όκσο 

παιαηνληνινγηθά θαηάινηπα, κε θπξηόηεξα ηα νζηά ζπειαίαο άξθηνπ 

ή αξθνύδαο ησλ ζπειαίσλ (Ursus Speleaus). Σν είδνο απηό έδεζε 

ζηελ Δπξώπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηόθαηλνπ θαη εμαθαλίζηεθε 

πξηλ από πεξίπνπ 10.000 ρξόληα. Σν όλνκά ηεο νθείιεηαη ζην γεγνλόο 

όηη ηα απνιηζσκέλα ιείςαλά ηεο εληνπίδνληαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά 

κέζα ζε ζπήιαηα, όπνπ πξνθαλώο δηέκελε γηα πεξηζζόηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα, ζε αληίζεζε κε ηελ θαθέ αξθνύδα ε νπνία 

ρξεζηκνπνηνύζε ηα ζπήιαηα κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξίαο 

λάξθεο. Τπνινγίδεηαη όηη ην βάξνο ησλ αξζεληθώλ δώσλ έθηαλε ηα 

400-500 θηιά θαη ησλ ζειπθώλ ηα 200-250 θηιά. Ήηαλ θαηά βάζε 

θπηνθάγν θαη πεξηζηαζηαθά ζαξθνθάγν δών. 



 

       Δίλαη ζεκαληηθό όηη έρεη ιεθζεί θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ επηζθεπηώλ θαη νη επεκβάζεηο ζην εζσηεξηθό έγηλαλ 

κε ηξόπν ώζηε λα κε ζηρζεί ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πειαίνπ. 

 

Μύζος ηοσ ζπειαίοσ ηοσ δράθοσ 

      Πξηλ από πνιινύο αηώλεο ε κεγάιε ζπειηά πνπ βξίζθεηαη πξηλ 

από ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Μαπξηώηηζζαο ήηαλ 

ρξπζνξπρείν πνπ ηε θύιαγε άγξππλα έλαο δξάθνο πνπ αλέπλεε θαη 

έβγαδε από ην ζηόκα ηνπ θιόγεο θαη δειεηεξηώδεο αηκνύο.  

      Όζηεξα από ην θηίζηκν ηεο Καζηνξηάο, ν πξώηνο βαζηιηάο ν 

Κάζησξ, ζέινληαο λα δηαζθεδάζεη ηνλ θηινμελνύκελν αδειθό ηνπ 

Πνιπδεύθε θαη ηνλ πεζεξό ηνπ Κέιη, ηεξέα ηνπ ζενύ, απεθάιπςε ην 

ηεξάζηην απηό ζπήιαην. Ζ παξνπζία όκσο ηνπ δξάθνπ ηνπο εκπόδηδε 

ηελ πξνζέγγηζε ζηε ζπειηά. Σόηε ν βαζηιηάο ππνζρέζεθε κεγάια 

δώξα ζ’ απηόλ πνπ ζα ζθόησλε ηνλ δξάθν. Έλαο λένο δπλαηόο 

παξνπζηάζηεθε. Δπαθνινύζεζε άγξηα πάιε κε ην δξάθν. Υηππώληαο 

ηνλ κε ην θνληάξη ηνπ έηξεκαλ νη γύξσ βξάρνη θαη αλαηαξάδνληαλ ηα 

λεξά ηεο ιίκλεο. Σν ηέξαο ρηππήζεθε θαη έπιεε λεθξό επάλσ ζηα 



λεξά ηεο ιίκλεο. Παλεγύξηζαλ ην γεγνλόο θαη επραξηζηίεο 

αλαπέκθζεθαλ ζηνλ Πάλα. Καη θαηόπηλ κε αλακκέλνπο δαπινύο 

πξνρώξεζαλ ζηε ζπειηά κε ζθπθηά ηα θεθάιηα ηνπο γηα λα κελ 

ρηππήζνπλ ηνπο ζηαιαθηίηεο. Σν βάζνο εθηεηλόηαλ ζε ρηιηόκεηξα θαη 

ε αηκόζθαηξα γηλόηαλ πληγεξή από έιιεηςε  νμπγόλνπ. ε έλα κέξνο 

πνπ ε ζήξαγγα ζηελεύεη έζβεζαλ νη δαπινί θαη περηό ζθνηάδη ηνπο 

ζθηρηαγθάιηαζε όινπο. Σόηε άθνπζαλ κηα απόθνζκε θσλή λα ιέεη: 

«Δθείλνο πνπ ζα ζθύςεη λα πάξεη κηα ρνύθηα ηεο ιάζπεο πνπ παηάεη 

ζα κεηαληώζεη, αιιά θη εθείλνο πνπ δελ ζα πάξεη πάιη ζα 

κεηαληώζεη». Οη πην ζαξξαιένη έζθπςαλ θαη πήξαλ ιάζπε θαη 

γέκηζαλ ηνπο θόξθνπο ηνπο. Οη άιινη θνβήζεθαλ θαη δελ ηόικεζαλ 

λα πάξνπλ. ηαλ βγήθαλ ζην θσο ηνπ ήιηνπ εθείλνη πνπ θξαηνύζαλ 

ηε ιάζπε είδαλ κε έθπιεμε πσο θξαηνύζαλ πγξή ρξπζόζθνλε.   

 Η αλαθάισυε ηοσ ζπειαίοσ 

    Ζ ύπαξμε ηνπ ζπειαίνπ δελ θαίλεηαη λα ήηαλ γλσζηή έσο ηα 

λεώηεξα ρξόληα. ηηο γξαπηέο καξηπξίεο ηεο επνρήο ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζην ζπήιαην, αιιά νύηε 

θαη ζηηο παιαηόηεξεο ηζηνξηθέο καξηπξίεο. Πηζαλνινγείηαη όηη ε 

είζνδνο ηνπ ζπειαίνπ κέρξη θάπνηα επνρή δελ ήηαλ νξαηή ιόγσ 

πξνζρώζεσλ, αιιά θαη ιόγσ όηη ε παξαιίκληα δηαδξνκή ήηαλ 

δύζβαηε θαη πξνζπειάζηκε κόλν από ηελ ιίκλε.  

  Καζηνξηαλνί εξαζηηέρλεο εμεξεπλεηέο, άλζξσπνη κε 

πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 40’, ηελ επνρή πνπ 

δηαλνίρζεθε θαη ν παξαιίκληνο δξόκνο από ηνλ ζηξαηεγό 

θνπγγαξίδε, ήηαλ νη πξώηνη πνπ αλαθάιπςαλ θαη πεξηέγξαςαλ ην 

απαξάκηιιεο νκνξθηάο ζπήιαην θαη έξημαλ ηελ πξώηε ηδέα γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ. Σελ επνρή απηή θαηαγξάθεηαη θαη ν κύζνο γύξσ 

από ηνλ «Γξάθν» ηεο ζπειηάο απ’ όπνπ θαη ην όλνκά ηεο. 

 

 



Δπηζθέυηκε δηαδροκή 

     Έρεη κήθνο 300 κέηξα θπζηθήο δηαδξνκήο ελώ ε έμνδνο ηνπ 

επηζθέπηε γίλεηαη κέζσ ηερληθήο ζήξαγγαο 35 κέηξσλ. Ζ θπζηθή 

νκνξθηά ηεο δηαδξνκήο πξνέξρεηαη από ηνλ πινύζην ζηαιαθηηηηθό 

θαη ζηαιαγκηηηθό δηάθνζκν θαη ηηο ηέζζεξηο ιίκλεο πνπ ζπλαληάκε 

ζηελ δηαδξνκή, όπνπ ν επηζθέπηεο πεξλά όκνξθεο θαηαζθεπαζκέλεο 

γέθπξεο. 

 

 



         Ζ έμνδνο γίλεηαη κέζσ ηερληθήο ζήξαγγαο πνπ ηαπηόρξνλα 

ιεηηνπξγεί θαη σο κνπζεηαθόο ρώξνο πνπ κέζσ θσηνγξαθηθνύ 

πιηθνύ γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ κύζν, ηηο θάζεηο 

θαηαζθεπήο-αμηνπνίεζεο θαζώο θαη γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

ζπήιαηα ζε όιν ηνλ ειιαδηθό ρώξν, ζηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζηα «κλεκεία ηεο θύζεο» πνπ 

απνηεινύλ ηα ζπήιαηα. 

 

 

   Δ. ΑΞΗΔ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

 



 

Δπηζηεκοληθή - Δθπαηδεσηηθή 

      Ζ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο έρεη επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία 

γηαηί καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα εξεπλήζνπκε έλα πδάηηλν 

νηθνζύζηεκα, λα παξαηεξήζνπκε ηελ παλίδα θαη ηε ρισξίδα ηνπ, λα 

θαηαγξάςνπκε θαη λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζε 

απηό, λα θαηαλνήζνπκε ηελ επαίζζεηε ηζνξξνπία ηνπ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ. 

 
 

Ποιηηηζηηθή 

      Ζ ζρέζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ηε ιίκλε είλαη πνιύ ζηελή 

εδώ θαη αηώλεο. Πέξα από ηελ επηινγή ηνπο λα θαηνηθήζνπλ δίπια 

ζην λεξό αιιά θαη κέζα ζε απηό (ιηκλαίνο λενιηζηθόο νηθηζκόο) γηα 

λα ηθαλνπνηήζνπλ βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, ην λεξό ππήξμε πάληνηε 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πνιηηηζηηθό αληηθείκελν. Σν καξηπξνύλ ηα ήζε 

θαη ηα έζηκα ησλ Καζηνξηαλώλ, ηα ηξαγνύδηα, νη παξνηκίεο ηνπο 

αιιά θαη ε αξρηηεθηνληθή θαη νηθνδνκηθή ηνπο δξάζε. 



 

Οηθολοκηθή 

    Γηα ηε ζύγρξνλε θνηλσλία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο, ν 

πγξόηνπνο πξνζθέξεη πνιιαπιά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε κε 

ηελ αλάπηπμε : 

 ηεο γεσξγίαο  

Δμαζθαιίδεη ην πνιύηηκν λεξό γηα ηελ άξδεπζε ησλ γεσξγηθώλ 

πεξηνρώλ πνπ βξίζθνληαη γύξσ από ηε ιίκλε εκπινπηίδνληαο 

παξάιιεια ηα ππόγεηα πδξνθόξα ζηξώκαηα. 

 ηεο θηελνηξνθίαο  

Δθηξέθεηαη ζεκαληηθόο αξηζκόο αηγνπξνβάησλ θαη βννεηδώλ ζηα 

πγξνιίβαδα. 

 ηεο αιηείαο  

Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππάξρεη αξθεηή πνζόηεηα θαη πιήζνο 

αιηεπκάησλ. Ζ αιηεία ζηε ιίκλε είλαη παξαδνζηαθή αζρνιία ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 ηνπ ηνπξηζκνύ  



Ζ ιίκλε κε ηε θπζηθή νκνξθηά ηεο απνηειεί πόιν έιμεο πνιιώλ 

επηζθεπηώλ. 

 

Κιηκαηηθή  

    Σν λεξό κε ηε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα πνπ έρεη (ηθαλόηεηα λα 

δεζκεύεη θαη λα ζπγθξαηεί κεγάιεο πνζόηεηεο ειηαθήο ελέξγεηαο) 

απνηειεί: 

 

- Ρπζκηζηή ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. Ζ πόιε ηεο Καζηνξηάο    

έρεη     πην ήπην θιίκα από ηα γύξσ ρσξηά.  

 

     Δπίζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ θπηνπιαγθηνύ πνπ θσηνζπλζέηεη 

                                                                                                                      

- Απνξξνθά ην CO2, ζπληειώληαο έηζη ζηνλ θαζαξηζκό ηεο    

αηκόζθαηξαο 

 

- Γεζκεύεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, δηαηεξώληαο ηελ ζεξκηθή 

ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε. 



 

Βηοιογηθή 

 

     Ηδαληθόο ηόπνο δηαηξνθήο θαη θσιηάζκαηνο πνηθηιίαο θαη 

αθζνλίαο πνπιηώλ, αιιά θαη ςαξηώλ, ακθηβίσλ θαη άιισλ 

νξγαληζκώλ. 

 

 

 



Αλαυστή 

      Ζ ιίκλε πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο γηα δξαζηεξηόηεηεο όπσο: 

θπζηνιαηξία, άζιεζε, παξαηήξεζε θαη θσηνγξάθηζε πνπιηώλ, 

πεξηήγεζε κε θαξαβάθη.  

Απνηειεί επίζεο πεγή έκπλεπζεο γηα θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φσζηθός θαζαρηζκός 

     Λεηηνπξγεί σο θπζηθό θίιηξν θαζαξηζκνύ ηνπ λεξνύ από 

αλεπηζύκεηεο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο νπζίεο απνδίδνληαο ζηνπο 

αλζξώπνπο κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ρξεζηκνπνηήζηκνπ λεξνύ. Σα 

παιηόηεξα ρξόληα πνπ δελ ππήξραλ αθόκε ζηα ζπίηηα βξύζεο, νη 

γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα θνπβαινύζαλ κε γθηνύκηα από ηε ιίκλε 

λεξό γηα ηε ιάηξα ηνπ ζπηηηνύ. ηε ιίκλε επίζεο θαηέβαηλαλ γηα λα 

πιέλνπλ ηα ξνύρα θαη ηα ζηξσζίδηα ηνπο. 



 

Αληηπιεκκσρηθή 

 Απνζεθεύεη ην λεξό, ηδηαίηεξα κεηά από έληνλεο λεξνπνληέο, 

πξνζηαηεύνληαο έηζη ηηο θαηνηθεκέλεο θαη γεσξγηθέο πεξηνρέο 

κε ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο από ηηο πιεκκύξεο, απνηξέπνληαο 

ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δεκηέο. 

 

 Παγηδεύεη ηηο θεξηέο ύιεο, δειαδή ρώκαηα θαη πέηξεο πνπ 

παξαζύξνπλ ζηε δηαδξνκή ηνπο ηα ξέκαηα, νδεγώληαο ηα κέζα 

ζηε ιίκλε. 

            

                        

 



Σ. ΥΛΧΡΗΓΑ ΟΡΔΣΗΑΓΑ – ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

 

       εκαληηθά ζεκεία ζρεηηθά κε ηε ρισξίδα θαη ηελ βιάζηεζε ηεο 

ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο είλαη ην παξαιίκλην δάζνο θαη νη παξόρζηεο 

δηαβαζκίζεηο πδξόθηιεο θαη πδξνραξνύο βιάζηεζεο. 

 

   

 

       Σν παξαιίκλην δάζνο απνηειεί έλα από ηα ειάρηζηα πνπ έρνπλ 

απνκείλεη ζηε ρώξα καο δάζε, θαη απνηειείηαη από πειώξηα 

πιαηάληα, ιεύθεο, ηηηέο, ζθιήζξα θαη πνιιά αλαξξηρώκελα θπηά. 

  

         Πειώξηα πιαηάληα                                            Ηηηέο                      

                   



                    

              θιήζξα                                     Λεύθεο 

           

Γελ είλαη κόλν απηά ηα θπηά ηεο Οξεζηηάδαο, αιιά θαη άιια, ηα 

νπνία είλαη εηδηθόηεξα πην ζπάνια θαη πνιιά από απηά 

απειλούμενα.  

     ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:    

       Phragmites australis                                        Scirpus sp. 

                                    

 

 

 



 

Sparganium ramosum                                  Eleocharis palustris 

 

               

                                        

 

                            

        Trifolium sp.                                       Typha angustifolia  

                                 

 

                                         

                         



Ίξηδα ηνπ ηληέζη  

 

Δίλαη θπηό πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα Iris spuria θαη έρεη βαζύ κνβ-κπιε 

ρξώκα ,κε ιεπθέο πηώζεηο θαη βηνιεηί θιέβεο. 

Ίξηο ε ςεπδάθνξνο (Νεξόθξηλνο) 

                                                            

Πνιπεηέο θπηό, ην νπνίν θπηξώλεη ζε ιίκλεο θαη έιε ζηελ άθξε ηνπ 

λεξνύ.  ηελ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο κπνξεί θαλείο λα ην ζπλαληήζεη 

ζρεδόλ ζε όια ηα πγξνιίβαδα .                          

   Trapa natans 

 

http://florakastoria.blogspot.gr/2011/07/iris-sintenisii.html
http://florakastoria.blogspot.gr/2011/07/iris-pseudacorus.html


       

 

 

 

           Ζ ρισξίδα ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο δίλεη ζην ηνπίν ηδηαίηεξε 

νκνξθηά, θαζώο επίζεο θαη ηε δπλαηόηεηα λα ζηεξίμεη ηνπο κεγάινπο 

πιεζπζκνύο πηελώλ πνπ δηαβηνύλ ζηελ πεξηνρή. ηελ παξαιίκληα 

πεξηνρή θύνληαη θαιακηώλεο θαη δηάθνξα άιια πδξνραξή θπηά. 

εκαληηθόηεξνη πιεζπζκνί είλαη Ληκληώλεο θαη Πνηακηώλεο . πάληα 

είδε πνπ ζπλαληώληαη ζηελ πεξηνρή είλαη νη αγξηόθξηλνη, ηα 

αγξηνθάιακα, ηα λεξνθάζηαλα, ηα λεξνπνύξλαξα, νη λεξόθξηλνη θαη 

ηα αγηνθιήκαηα. 

           



 

     Ε. ΠΑΝΙΓΑ ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑΓΑ 

         ηε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηζζόηεξα από 

180 είδε πνπιηώλ, από ηα νπνία 90 ηνπιάρηζηνλ αλαπαξάγνληαη ζηε 

ιίκλε θαη ην παξαιίκλην δάζνο. Από ην ζύλνιν ησλ εηδώλ πνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί ζηε ιίκλε, 45 είδε είλαη πξνζηαηεπόκελα , ελώ 33 είδε 

θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Κόθθηλνπ Βηβιίνπ ησλ 

πνλδπιόδσσλ ηεο Διιάδαο.  

        Σα δύν ζεκαληηθόηεξα είδε πνπ απαληώληαη ζηε ιίκλε είλαη ν 

Αξγπξνπειεθάλνο θαη ε Λαγγόλα, είδε πνπ είλαη από ηα ζπαληόηεξα 

θαη ηα πεξηζζόηεξα απεηινύκελα ζηελ Δπξώπε, αιιά θαη 

παγθνζκίσο.  

         

           Αξγπξνπειεθάλνο                                  Λαγγόλα 

  

         Άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία είλαη:   

 ηε ιίκλε ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο βνπβόθπθλσλ πνπ δηακέλεη 

κόληκα θαη αλαπαξάγεηαη θαζηζηώληαο ηελ σο ην ζεκαληηθόηεξν 

ηόπν αλαπαξαγσγήο ηνπ βνπβόθπθλνπ ζηελ Διιάδα.  

 



 

 

                     Βνπβόθπθλνη ζηε ιίκλε Οξεζηηάδα 

 

 Οη αγξηόπαπηεο πνπ δηαρεηκάδνπλ μεπεξλνύλ ζπλήζσο ηα 1000 

άηνκα θαη αλήθνπλ ζε πεξηζζόηεξα από 10 είδε κε 

πνιπαξηζκόηεξν ην Γθηζάξη . ' απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

ρελνπξίζηεο , γηα ηνλ νπνίν ε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο απνηειεί 

έλα από ηα λνηηόηεξα πεδία θαηαλνκήο ηνπ.  

                   

                    Γθηζάξη                                  ρελνπξίζηεο  



 Ζ ιίκλε είλαη έλα από ηα ειάρηζηα κέξε ηεο Διιάδαο όπνπ 

δηαρεηκάδνπλ νη λπρηνθόξαθεο . 

 Δίλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθό ην πιήζνο ησλ 

ζθνπθνβνπηερηαξίσλ, ησλ θνξκνξάλσλ θαη ησλ Λαγγόλσλ πνπ 

δηαρεηκάδνπλ ζηε ιίκλε.  

            

Νπρηνθόξαθαο                                 Κνξκνξάλνο          

                    

     θνπθνβνπηερηάξη                            Λεπθνηζηθληάο 

 Καηά ηε κεηαλάζηεπζε, εθαηνληάδεο παξπδάηηα πνπιηά, όπσο 

θαιακνθαλάδεο, καρεηέο, ηξύγγεο, ζθαιίδξεο, ραιθόθνηεο, 

ιεπθνηζηθληάδεο θ.α. ρξεζηκνπνηνύλ ηα πγξνιίβαδα ζηηο όρζεο 

ηεο ιίκλεο γηα ηξνθνιεςία.  

 Ζ παξνπζία ησλ αξγπξνπειεθάλσλ, αλ θαη παξαηεξείηαη ζε 

όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εληείλεηαη θαηά ηελ Άλνημε κε 



κεγάινπο αξηζκνύο, αθνύ απηό ην παγθόζκηα απεηινύκελν κε 

εμαθάληζε είδνο, αλ θαη θσιηάδεη ζηε γεηηνληθή Μηθξή 

Πξέζπα, έξρεηαη ζηε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο γηα λα βξεη ηξνθή.  

 Ζ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο είλαη κία από ηηο ιίγεο ιίκλεο ζηελ 

Διιάδα όπνπ θσιηάδνπλ πνηακνγιάξνλα.  

 ηε ιίκλε θσιηάδνπλ ηαπηόρξνλα ηέζζεξα είδε εξσδηώλ 

(ηζηθληάδσλ): Ναλνηζηθληάδεο, Νπρηνθόξαθεο, 

Κξππηνηζηθληάδεο θαη ηαρηνηζηθληάδεο.  

  

         Ναλνηζηθληάο                                  ηαρηνηζηθληάο       

 

Πνηακνγιάξνλν 



          Δίδε υαρηώλ ζηε  Λίκλε ηες Καζηορηάς 

                     

            Κέθαινο                                     Γνπιηαλόο       

                    

   Κππξίλνο ή Γξηβάδη                             Πεηαινύδα 

                              

           Σνύξλα                                            Πεξθί                              

                

          Ζιηόςαξν                                     Κνθθηλόθηεξα               

                             

    Σζηξώλη ή Πιαηίθα                                 Γιήλη 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria/Silurus glanis.gif
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria/Carassius gibelio.jpg
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria/perca_fluviatilis1.jpg
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria/Esox lucius.jpg
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria/Lepomis gibbosus.jpg
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria/Scardinius erythrophthalmus.jpg
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria/Rutilus rutilus.jpg
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/lake/fauna_flora/psaria/Tinca tinca.jpg


Θ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ  ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ  ΣΖ ΛΗΜΝΖ - 

     ΟΗ  ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΑΠΔΗΛΔ 

   Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηεο ιίκλεο θαίλεηαη όηη πξνήιζαλ 

από ηελ παξνρέηεπζε ζ' απηήλ ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ ηεο πόιεο θαη 

ησλ παξαιίκλησλ θνηλνηήησλ θαηά ην παξειζόλ, ηελ απνξξνή 

πεξίζζεηαο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ κέζσ ησλ ρεηκάξξσλ 

από ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ (εθρεξζώζεηο, κπαδώκαηα θιπ.) ζηνπο 

πεξηθεξεηαθνύο παξάθηηνπο νηθόηνπνπο. 

 

 

Αλζρφπογελείς επηδράζεης 

  Από ηα πξώηα ρξόληα εκθάληζεο ηνπ ζηε Γε ν άλζξσπνο 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο πγξνηόπνπο σο πεξηνρέο αλάπηπμεο ζρεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. Ζ πνηθηιόηξνπε εθκεηάιιεπζε ησλ πγξνηόπσλ από 

ηνλ άλζξσπν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξόθιεζε ηξνπνπνηήζεσλ ή 

θαη ξηδηθώλ αιινηώζεσλ - θαηαζηξνθώλ ζηηο εθηάζεηο απηέο. 

Αθόκα θαη ζήκεξα είλαη πνιύ καθξύο ν θαηάινγνο ησλ αλζξώπηλσλ 



επεκβάζεσλ (απνμεξάλζεηο, ξύπαλζε, ππεξβόζθεζε, έξγα 

ππνδνκήο, εγγεηνβειηησηηθά έξγα θαη εθρεξζώζεηο, εθηξνπέο 

πνηακώλ, αηπρήκαηα, ππεξάληιεζε λεξώλ, εληαηηθνπνίεζε ηεο 

γεσξγίαο, ππεξζήξεπζε, παξάλνκε πινηνκία, ππεξαιίεπζε, 

αιαηνπνίεζε, εληαηηθόο ηνπξηζκόο) πνπ δεκηνπξγνύλ αληζνξξνπία 

ζηα πγξνηνπηθά νηθνζπζηήκαηα πξνθαιώληαο έκκεζα αιπζηδσηέο 

αληηδξάζεηο ζε γεηηνληθά ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα.   

 

Η. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ 

Νοκοζεηηθές ρσζκίζεης θαη δηεζλείς ζσκβάζεης γηα ηελ προζηαζία ηες 

ιίκλες  

     Ζ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό θπζηθό 

νηθνζύζηεκα κε πνηθίινπο θαη ζπάληνπο επηκέξνπο νηθόηνπνπο, πνπ 

ππνζηεξίδνπλ κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιά ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε. Δίλαη 

επίζεο ε κνλαδηθή θπζηθή ιίκλε ηεο Διιάδαο, ζηελ νπνία 

εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθήο έθηαζεο παξόρζηα δάζε 

πδξόθηισλ δέληξσλ, πνπ ζπληζηνύλ ζήκεξα έλα από ηνπο 

ζπαληόηεξνπο νηθόηνπνπο ηνπ επξσπατθνύ ρώξνπ. 

Δίλαη πξαγκαηηθά αμηνπξόζεθηε ε ύπαξμε κηαο κεγάιεο 

πνηθηιόηεηαο θπηώλ θαη δώσλ δίπια ζε κηα πόιε ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε ιίκλε πξνζηαηεύεηαη από 

εζληθά θαη δηεζλή ζεζκηθά πιαίζηα. 

 Έρεη ραξαθηεξηζηεί από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ (1974) σο  

Μλεκείν ηδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο. 

 

 ε όιε ηεο ηελ έθηαζε, αιιά θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ θαιακώλσλ 

θαη ηνπ παξαιίκληνπ δάζνπο απαγνξεύεηαη ην θπλήγη θαη ε 

Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ηελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ζεκαληηθώλ πεξηνρώλ γηα ηα πνπιηά ηεο 

Διιάδαο. 

 



 

   

 

 Σν 1995 πξνηάζεθε γηα έληαμε ζην Δπξσπατθό Γίθηπν "ΦΤΖ 

2000", πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία θπζηθώλ νηθνηόπσλ κε 

άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα. Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο όκσο ηεο 

ιίκλεο εμαηηίαο ηνπ ζεκαληηθνύ θπζηθνύ πεξηβάιινληόο ηεο 

επηβάιιεηαη γηα ηελ Διιάδα θαη από ηηο παξαθάησ θνηλνηηθέο 

ξπζκίζεηο: 

 

 

- Από ηε ζύκβαζε ηεο Βέξλεο (1979) , πνπ αθνξά ζπάληα θαη  

απεηινύκελα θπηά θαη δώα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπνίσλ ζα 



πξέπεη λα ιάβεη κέξηκλα ε ρώξα καο. 

 

- Από ηε ζύκβαζε ηεο Βόλλεο (1979), πνπ αθνξά ηελ πξνώζεζε 

ηεο πξνζηαζίαο κεηαλαζηεπηηθώλ εηδώλ πνπ δελ πξνζηαηεύνληαη 

από άιιεο ζπκβάζεηο ή εζληθέο λνκνζεζίεο. 

 

- Από ηελ θνηλνηηθή νδεγία 409/79, πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία 

ζπάλησλ θαη απεηινύκελσλ πνπιηώλ ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 



4.  ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΤΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ 

 

Α. ΜΗΚΡΖ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΠΡΔΠΑ 

      Οη Πξέζπεο απνηεινύλ ην βνξεηνδπηηθόηεξν πςίπεδν ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ην νπνίν δηαρσξίδεηαη αλαηνιηθά από ηνλ 

ππόινηπν λνκό ηεο Φιώξηλαο, από ηνλ Βαξλνύληα θαη λόηηα από ην 

Σξηθιάξην (θήθα). 

 

 τεκαηηζκός ηφλ ιηκλώλ 

     Γεκηνπξγήζεθαλ από ηελ θάπνηε εληαία Πξέζπα, εμαηηίαο ηεο 

απόζεζεο πιηθώλ από ην ξπάθη-ρείκαξξν ηνπ Αγίνπ Γεξκαλνύ. 

Αθόηνπ δεκηνπξγήζεθε κία ζηελή ισξίδα γεο κεηαμύ ησλ δύν 

Πξεζπώλ, έγηλε εθηξνπή ηνπ ρεηκάξξνπ, ηελ πεξίνδν 1936-1945, 

ώζηε λα εθβάιεη ζηε Μεγάιε Πξέζπα. 

 



 

 

Μεγάιε Πρέζπα 

       Ζ Μεγάιε Πξέζπα (αξραία νλνκαζία: Μεγάιε Βξπγείο) είλαη ε 

ηξίηε κεγαιύηεξε ιίκλε ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, κεηά ηε ιίκλε 

θόδξα θαη ηελ Ορξίδα. Βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο 

ρεξζνλήζνπ, κεηαμύ ησλ θξαηώλ Διιάδαο, ΠΓΓΜ θαη Αιβαλίαο. Ζ 

ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ιίκλεο είλαη 273 η.ρικ.. Πεξίπνπ ην 60% ηεο 

ιίκλεο, αλήθεη ζηελ ΠΓΓΜ, ελώ ζηελ Διιάδα αλήθνπλ 39,4 η.ρικ. 

(22%) θαη ζηελ Αιβαλία, ην 18%. Ζ ιίκλε βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 

850 κέηξσλ. πλδέεηαη ζηα λόηηα κε ηελ γεηηνληθή ηεο Μηθξή 

Πξέζπα, από ηελ νπνία απέρεη πεξίπνπ 300 κέηξα. Με ηελ Ορξίδα, 

ρσξίδεηαη από ην όξνο Ξεξνβνύλη (νύβα Γθόξα), ππάξρνπλ όκσο 

πνιιά ππόγεηα ξήγκαηα, θαη επεηδή ε ιίκλε ηεο Ορξίδαο είλαη αξθεηά 

ρακειόηεξε ζε πςόκεηξν, λεξά ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο, 

θαηεπζύλνληαη πξνο ηα εθεί. Ζ Μεγάιε Πξέζπα είλαη 10 κ. 

ρακειόηεξα από ηε Μηθξή Πξέζπα. 

 



Μηθρή Πρέζπα 

      Ζ Μηθξή Πξέζπα (αξραία νλνκαζία: Μηθξή Βξπγείο) είλαη 

καθξόζηελε ιίκλε, κε ην κέγηζην κήθνο ηεο λα θζάλεη ηα 13,6 

ρηιηόκεηξα θαη ην λνηηόηεξν άθξν ηεο λα θαηαιήγεη ζηελ Αιβαλία. Ζ 

επηθάλεηα ηεο είλαη 48,5 η.ρικ., από ηα νπνία ηα 5 η.ρικ. βξίζθνληαη 

ζηελ Αιβαλία. Σν βαζύηεξν ζεκείν ηεο είλαη 8,4 κέηξα, ελώ ην κέζν 

βάζνο ηεο είλαη 4 κ.  

Σα λεξά ηεο ππεξρεηιίδνπλ, κέζσ ηνπ ξέκαηνο "Κνύια", ζηελ 

νκώλπκε παξαιία "Κνύια" ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο. Δπίζεο 

εθθνξηίδνληαη κε ππόγεηα ξνή κέζσ ηνπ πξνζρσζηγελνύο ηζζκνύ πνπ 

ρσξίδεη ηελ Μηθξή από ηελ Μεγάιε Πξέζπα. Σν αλώηαην πςόκεηξν 

ζηάζκεο ιίκλεο έρεη νξηζηεί ζηα 850,60 κέηξα θαη κπνξεί λα 

ξπζκίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζκέλν ζπξνθξάγκα. 

Ζ θαηαζθεπή απνηειείηαη από ηέζζεξα ζπλερόκελα ζπξνθξάγκαηα, 

ύςνπο 1,60 κ. θαη επηηξέπεη ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνύ 

Γξπκνύ Πξεζπώλ λα ξπζκίδεη ην πςόκεηξν ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο 

από 849,60 κέηξα έσο 851,00 κέηξα. 

 

     

  

 



Β. ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΡΔΠΧΝ 

Τγξόηνπνο 

      

       Από πνιύ λσξίο, αλαγλσξίζηεθε ε κνλαδηθόηεηα θαη ε 

ζπνπδαηόηεηα ησλ Πξεζπώλ σο ελδηαίηεκα ζεκαληηθώλ εηδώλ 

νξγαληζκώλ, θπξίσο πνπιηώλ.  

Σν ζηνηρείν βέβαηα πνπ μερσξίδεη ηηο Πξέζπεο από ηνπο ππόινηπνπο 

εζληθνύο δξπκνύο είλαη ε κεγάιε πνηθηινκνξθία ζε θπζηθέο 

δηαπιάζεηο θαη ηύπνπο ελδηαηηεκάησλ. Από ην επίπεδν ηνπ λεξνύ ησλ 

ιηκλώλ, όπνπ θσιηάδνπλ πδξόβηα πνπιηά, κέρξη ηηο βνπλνθνξθέο ησλ 

βνπλώλ πνπ πεξηβάιινπλ ηηο Πξέζπεο θαη βξίζθνπλ θξεζθύγεην 

αξπαθηηθά πνπιηά θαη άγξηα δώα, ζπλαληά θαλείο κηα ζεηξά από 

δηαθνξεηηθνύο βηόηνπνπο, θαιακηώλεο, πγξνιίβαδα, αγξνηηθέο 

εθηάζεηο, δαζηθέο δηαπιάζεηο, ππναιπηθά θαη αιπηθά ιηβάδηα. 



 

 Γ. ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

      Ζ νλνκαζία Πξέζπεο (Praesepe) ζηα ιαηηληθά ζεκαίλεη θάηλε, 

πνπ ζα κπνξνύζε λα εθιεθζεί σο θιεηζηόο θαη αζθαιηζκέλνο 

θόζκνο, όκσο ζηελ νπζία είλαη ε πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από 

βνπλά. ηα αξρατθά ρξόληα θαηνηθνύζαλ εδώ νη Βξύγεο, ιαόο 

ζπγγεληθόο κε ηνπο Θξάθεο θαη από ηνπο νπνίνπο νη ιίκλεο πήξαλ ην 

όλνκα Βξπγείδεο. 

     Οη Πξέζπεο γλώξηζαλ έλα πνιπηάξαρν παξειζόλ από ηελ 

αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα. Ζ πεξηνρή ησλ Πξεζπώλ πέξαζε από ηα 

ρέξηα πνιιώλ θαηαθηεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιπηάξαρεο 

ηζηνξίαο ηεο: Μαθεδόλεο, έπεηηα Ρσκαίνη θαη ζηε ζπλέρεηα ιάβνη 

ππό ηνλ Σζάξν ακνπήι θαη Βπδαληηλνί κε ηνλ Βαζίιεην ηνλ 

Βνπιγαξνθηόλν. Από εδώ πέξαζαλ θαη νη έξβνη κε ηνλ ηέθαλν 

Γνπζάλ θαη θαηόπηλ νη Σνύξθνη ην 1386.  

Μεηά ηνλ Α’ Βαιθαληθό πόιεκν (1912), ε πεξηνρή πεξηέξρεηαη ζηε 

Διιάδα θαη γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε θαη επεκεξία κέρξη ηνλ 

πόιεκν ηνπ 1940. Οη ζεκεξηλνί θάηνηθνη αζρνινύληαη κε ηελ 

θηελνηξνθία, ηελ αιηεία, ηε γεσξγία θαη ηνλ ηνπξηζκό. 



  

Γ. ΥΛΧΡΗΓΑ ΠΡΔΠΧΝ – ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

 

 

Δλδεκηθή τιφρίδα - Απεηιούκελα Δίδε 

 

Από ηα 6.000 είδε θπηώλ ηεο ειιεληθήο 

ρισξίδαο, ζηηο Πξέζπεο απαληνύλ 

πεξίπνπ 1.400 είδε (ζρεδόλ ην 25%). 

Από απηά θάπνηα έρνπλ εμέρνπζα 

ζεκαζία. Ζ Κεληαύξηα ηεο Πξέζπαο 

(Centaureaprespana) είλαη ελδεκηθό 



είδνο, δελ ππάξρεη δειαδή πνπζελά αιινύ ζην θόζκν, παξά κόλν ζε 

απηήλ ηελ πεξηνρή. Σν παξάζηην Phelypaeaprespana πνπ θύεηαη κόλν 

ζε δύν ζεκεία ησλ Βαιθαλίσλ θαη ην θπιινβόιν δέληξν εκύδα 

(Betulapendula). 
                                                                                                                         

          

         Σα Βνπλνθππάξηζζα ή Κέδξα ή Άξθεπζνη, ζπλήζσο θύνληαη κε 

ζακλώδε κνξθή. ηηο Πξέζπεο ηα είδε απηώλ ησλ θπηώλ 

(ην JUNIPERUSEXCELSA-Άξθεπζνο ε πςειή   θαη 

ην J. FOETIDISSIMA -Άξθεπζνο ε δπζνζκόηαηε ) ππάξρνπλ κε ηελ 

ηδηαίηεξα ζπάληα γηα ηελ Δπξώπε κνξθή ππεξαησλόβησλ δέλδξσλ.  

Οη άξθεπζνη, πέξα από ηα κνλαδηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, έρνπλ 

θαη ηζηνξηθή ζεκαζία, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη από πιήζνο 

ηζηνξηθώλ αλαθνξώλ. Από κύζνπο θαη ζξύινπο έσο θαη αλαθνξέο 

ζηελ Αγία Γξαθή, ε ηδηαηηεξόηεηα ησλ κεγαινπξεπώλ απηώλ 

δέλδξσλ θαίλεηαη όηη γνήηεπζε ηνλ άλζξσπν από ηελ αξραηόηεηα. Ζ 

Διιάδα απνηειεί ην κνλαδηθό θξάηνο κέινο ηεο Δ.E. όπνπ 

εκθαλίδεηαη ν ηύπνο νηθνηόπνπ*9562 Διιεληθά Γάζε Αξθεύζνπ θαη 

έρεη θαηαγξαθεί κόλν ζηελ Πξέζπα. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηεο πεξηνρήο 

νθείιεηαη ζην όηη θηινμελεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο εθηάζεηο δαζώλ 

αξθεύζσλ ζηα Βαιθάληα (20.000 πεξίπνπ ζηξέκκαηα), ελώ 

πεξηιακβάλεη ζπάληεο ζπζηάδεο, όπσο ην «αησλόβην δάζνο ησλ 

θέδξσλ (αξθεύζσλ)» ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Φαξάδσλ θαη άιιεο. Ο 

κύζνο αλαθέξεη όηη ηα ζπάληα ηεξάζηηα αησλόβηα δέλδξα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάδαο έρνπλ επηβηώζεη αθόκε γηαηί ζεσξνύληαη 

«ηνπ αγίνπ». 



 

                            

Ζ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ δώλεο: 
 

1) Τγξόηνπνο: ζηε δώλε απηή πεξηιακβάλνληαη νη ιίκλεο θαη ηα πγξά 

ιηβάδηα. ηε δώλε απηή θύνληαη θαιάκηα, λνύθαξα θίηξηλα θαη 

άζπξα, ίξηδα ησλ βάιησλ (ή θξίλνο ησλ λεξώλ) θαζώο θαη ξνγνύδηα. 

 

2) Αγξνηηθή δώλε: ζηε δώλε απηή ππάγνληαη νη γεσξγηθέο εθηάζεηο, 

ηα       ιηβάδηα ρνξηνλνκήο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ην αξδεπηηθό 

δίθηπν ελώ ζε απηή ηε δώλε ζα ζπλαληήζεηε ηνπο ζπάληνπο γηα ηελ 

Διιάδα πιένλ λάξθηζζνπο, νξρηδέεο θαη ξαδίθηα. 

 
 

           
 

 

3) Δλδηάκεζε δώλε κεηαμύ θαιιηεξγεηώλ θαη δάζνπο: εδώ ππάξρνπλ    

    κόλν ζάκλνη. 

 

4) Γαζηθέο δηαπιάζεηο: ζηε δώλε απηή ππάξρνπλ νζηξηέο-γαύξνπο,  

    θέδξνπο, νμηέο, βειαληδηέο, έιαηα θαη ππμνύο. 

 

 5) Τπό αιπηθνί ζακλόηνπνη θαη ππό αιπηθά ιηβάδηα: ε δώλε απηή  

     μεθηλά πάλσ από 1600-1700 κέηξα πςόκεηξν 

 

6) Αιπηθά ιηβάδηα: ζηε δώλε απηή πνπ μεθηλά πάλσ από ηα 1800  

    κέηξα ππάξρνπλ κόλν ςπρξναλζεθηηθά αγξνζηώδε. 

 



   

 

Δ. ΠΑΝΗΓΑ ΠΡΔΠΧΝ – ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

Πνιινί είλαη νη ιόγνη πνπ δίλνπλ ζηελ Πξέζπα ηδηαίηεξε αμία 

θαη ηελ θαζηζηνύλ νηθνζύζηεκα παγθόζκηαο ζεκαζίαο. Αλάκεζά 

ηνπο μερσξίδνπλ ε πνηθηιία ησλ νηθνηόπσλ θαη ν κεγάινο αξηζκόο 

ζπάλησλ εηδώλ δώσλ, πνιιά από ηα νπνία είλαη ελδεκηθά, δειαδή 

εκθαλίδνληαη κόλν ζηελ Πξέζπα θαη πνπζελά αιινύ ζηνλ θόζκν.  

         Δηδηθόηεξα ε πεξηνρή ηεο Μικρής Πρέζπας είλαη από ηνπο 

ζπνπδαηόηεξνπο βηόηνπνπο ζηελ Διιάδα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

πδξόβησλ πνπιηώλ, όπσο ερφδιοί, κορμοράνοι, λαγγόνες. Δίλαη ε 

κνλαδηθή πεξηνρή ηεο ρώξαο καο όπνπ θσιηάδνπλ καδί θαη ηα δύν 

επξσπατθά είδε πειεθάλσλ, ν αργσροπελεκάνος θαη ν 

ροδοπελεκάνος, δύν από ηα ζπαληόηεξα πιένλ πνπιηά ζηε γε, θαζώο 

θαη ε ζηατηότηνα θαη ν τηνοπρίζηης. Ζ ύπαξμε ησλ παξαπάλσ 

πνπιηώλ θαζηζηά ηνλ πδξνβηόηνπν παγθόζκηα γλσζηό. 

 

Αργσροπειεθάλος 



             

                                Ροδοπειεθάλος 

             

           Οη αποηθίες ηες Λαγγόλας  ζηης Πρέζπες  

 

Δπίζεο ζηηο Πξέζπεο θσιηάδνπλ αξθεηά είδε πάπιας, 

γλαρόνια, ελώ ζηα γεηηνληθά δάζε θαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

ππάξρνπλ αρπακηικά, όπσο ζηαπξαεηνύο, ρξπζαεηνύο, θηδαεηνύο, 

πεηξίηεο, δρσοκολάπηες αιιά θαη αρκούδες θαη λύκοι. εκαληηθνί 

είλαη θαη νη πιεζπζκνί ησλ αμθιβίφν θαη ησλ ερπεηών. πλνιηθά 

πεξηιακβάλνληαη 11 είδε ακθηβίσλ, 22 είδε εξπεηώλ, 40 είδε 

ζειαζηηθώλ θαη πάλσ από 260 είδε πνπιηώλ. 



      

 Έλα όκορθο ζθοσθοβοσηετηάρη επφάδεη ηα αβγά ηοσ 

      

Οη ζπάληες ζηατηότελες βρίζθοσλ ζηελ Πρέζπα ηδαληθές ζσλζήθες 

δηαβίφζες 



 

Οη βίδρες δοσλ γύρφ από ηης ιίκλες θαη ζηα ποηάκηα ηες περηοτής 

 

  Έλας θρσπηοηζηθληάς εηοηκάδεηαη λα γεσκαηίζεη 

       Ζ ηρζπνπαλίδα απνηειεί έλα από ηα θπξηόηεξα γλσξίζκαηα ησλ 

Πξεζπώλ εμαηηίαο ηεο κνλαδηθόηεηαο ησλ ςαξηώλ πνπ δνπλ ζηηο 

ιίκλεο ηεο. ηε Μηθξή θαη Μεγάιε Πξέζπα έρνπλ παξαηεξεζεί 23 

είδη υαριών, ελληά από ηα νπνία είλαη ελδεκηθά, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 



ην ελδεκηθό είδνο ςαξηνύ μπριάνα θαη έλα είδνο άγριας πέζηροθας, 

γη’ απηό θαη πξνζηαηεύνληαη από ηελ επξσπατθή θαη εζληθή 

λνκνζεζία. Απηή ε κνλαδηθή ηρζπνπαλίδα έρεη επίζεο θαηαηάμεη ηηο 

Πξέζπεο σο έλαλ από ηνπο δέθα ζεκαληηθόηεξνπο πγξνηόπνπο ζηε 

Μεζόγεην. 

 

Σζηξόλη (ALBURNUS BELVICA) 

 

θνπκπνύδη (CHONDROSTOMA PRESPENSE) 

 

            Πέζηξνθα ηωλ Πξεζπώλ (SALMO PERISTERICUS)    

              

             Μπξηάλα (BARBUS PRESPENSIS) 



      Ζ δεκηνπξγία απηήο ηεο μερσξηζηήο ηρζπνπαλίδαο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο καθξνβηόηεηαο ησλ ιηκλώλ, θαζώο νη ιίκλεο ησλ 

Πξεζπώλ είλαη από ηηο παιαηόηεξεο ηεο Δπξώπεο κε ειηθία 

εθαηνκκπξίσλ εηώλ. Ζ πεξίνδνο απηή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

απνκόλσζε ησλ ιηκλώλ από άιια ζώκαηα λεξνύ, επέηξεςε ηελ 

εμέιημε κνλαδηθώλ κνξθώλ ςαξηώλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 

  

 Σ. ΝΤΜΦΑΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ : ΑΡΚΣΟΤΡΟ – ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

 

 

     Σν ρσξηό Νσμθαίο (παιαηόηεξα Νηβέζηα ή θαη Νεβέζθα) είλαη 

νξεηλόο νηθηζκόο κε πςόκεηξν 1.350κ. πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί 

«δηαηεξεηένο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο». Οη ηαμηδησηηθνί νδεγνί ην 

παξνπζηάδνπλ σο έλα από ηα δέθα νκνξθόηεξα ρσξηά ηεο Δπξώπεο, 

ελώ ζηνλ παγθόζκην δηαγσληζκό ηεο U.N.E.S.C.O. δηεθδίθεζε 

ην Γηεζλέο Βξαβείν Μειίλα Μεξθνύξε γηα ηελ άξηζηε δηαρείξηζε 

πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 



 

 

Σο όλοκα 

      Η παιηόηεξε νλνκαζία πνπ είραλ δώζεη νη πξώηνη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνύ ήηαλ Νιβέστα, όλνκα βιάρηθεο θαη πξνεγνπκέλσο  δσξηθήο 

πξνέιεπζεο, κε ηξεηο εξκελείεο: «Νύθε» ιόγσ ηεο νκνξθηάο ηνπ 

ρσξηνύ (Νηβέζηα) θαη ηεο ηνπνζεζίαο, «αζέαηε» (ni vista) πηζαλώο δηόηη 

βξηζθόηαλ ζε ζεκείν όπνπ δελ γηλόηαλ εύθνια νξαηό θαη «ρηνλάηε» ή  

«όπνπ κέλεη ην ρηόλη» (nives sta). Η ηειεπηαία εξκελεία θαηά πάζα 

πηζαλόηεηα είλαη επηθξαηέζηεξε, εθόζνλ εηπκνινγείηαη από ηελ Δσξηθή-

Αηνιηθή δηάιεθην θαη ζεκαίλεη ρηνληζκέλε. 

εκερηλό Νσκθαίο  

      Σηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηείηαη ε νξγάλσζε ηνπ Αξθηνύξνπ κε έλα 

πεξηβαιινληηθό θέληξν ελεκέξσζεο γηα ηελ θαθέ αξθνύδα θαη 

ηνλ ιύθν ελάκηζη ρηιηόκεηξν έμσ από ην ρσξίν. Σηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο 

θηινμελνύληαη 13 αξθνύδεο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζρεζεί 

από αξθνπδηάξεδεο θαη δσνινγηθνύο θήπνπο, θαη αξθεηνί ιύθνη, δώα γηα 

ηα νπνία ζεσξείηαη αδύλαηε ε επαλέληαμε ηνπο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. 

Σην ρσξηό επίζεο ππάξρεη θαη ην κηζνγθξεκηζκέλν ζηξαηεγείν ηνπ 

Παύινπ Μειά, ελώ ην παιηό ζρνιείν ηνπ ρσξηνύ, ε Νίθεηνο Σρνιή, 

δσξεά ηνπ Νπκθαηώηε  Θσάλλε Ζαλ Νίθνπ (1875-1930), ε νπνία δε 

ιεηηνπξγνύζε γηα πνιιά ρξόληα ιόγσ έιιεηςεο καζεηώλ, απνηειεί 

πιένλ Σπλεδξηαθό θέληξν ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο. 



 

 

Αρθηούρος  

 

 Καθέ αξθνύδα  

 

       Οη δύν βαζηθέο απεηιέο γηα ηελ θαθέ αξθνύδα ζηελ 

Διιάδα είλαη ε ζθόπηκε ή ηπραία ζαλάησζε θαη ε απώιεηα θαη 

ν θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ βηνηόπνπ ηεο. Δθηόο από ηε 

ιαζξνζεξία, ην είδνο απεηιείηαη θαη από ηελ εθηεηακέλε ρξήζε 

δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ. Ζ απώιεηα θαη ν 

θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ βηνηόπνπ ηεο αξθνύδαο ζηε ρώξα καο 

πξνθαιείηαη πξσηίζησο από ηηο αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο 



(θαηαζθεπή κεγάισλ νδηθώλ αμόλσλ όπσο ζπλέβε κε ηελ 

Δγλαηία Οδό, παξάλνκε πινηνκία, δαζηθέο ππξθαγηέο, 

αιόγηζηε δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ, θαηαζθεπή 

αλεκνγελλεηξηώλ θαη θξαγκάησλ). Άκεζε ζπλέπεηα ηεο 

ππθλόηεηαο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ηεο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ 

ησλ νρεκάησλ ζε απηό, είλαη ν κεγάινο αξηζκόο ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ κε ζύκαηα αξθνύδεο. Δλδεηθηηθό είλαη όηη από ην 

2003 θαη έπεηηα έρνπλ ζθνησζεί πεξηζζόηεξεο από 30 αξθνύδεο 

ζε ηξνραία αηπρήκαηα. 

 

  
 

 Λύθος 
 

     Ζ ειάηησζε ηεο θπζηθήο ιείαο ηνπ ιύθνπ (ειάθη, δαξθάδη, 

αγξηνγνύξνπλν) πνπ νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελείο παξάγνληεο, 

ηνλ ζηξέθεη πξνο ηα θηελνηξνθηθά δώα, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε 

ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε πξόιεςεο ησλ δεκηώλ ζπληζηά γεγνλόο 

πνπ επηηείλεη ηε ζύγθξνπζε αλζξώπνπ-ιύθνπ. Οη παγάλεο θαη 

ηα δειεηεξηαζκέλα δνιώκαηα ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ 

επξύηαηα δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο ζαλάησζεο ιύθσλ αλ θαη ν 

λόκνο, ήδε από ην 1991, απαγνξεύεη απζηεξά ηε ρξήζε ηνπο. 

Δπίζεο, ε επέθηαζε ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο αθόκα θαη 

ζε δπζπξόζηηεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ηα κεγάια 

ηερληθά έξγα, ε δηάλνημε εθηεηακέλνπ θαη αλεμέιεγθηνπ 

δηθηύνπ δαζηθώλ δξόκσλ, ε επέθηαζε ησλ βνζθνηόπσλ θαη ε 

κείσζε ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, νδεγνύλ ζηαδηαθά ζηελ 

ππνβάζκηζε ησλ βηνηόπσλ ηνπ ιύθνπ απεηιώληαο ηελ επηβίσζή 

ηνπ. 



 

  

  

Ε.ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ: ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 

                                                    ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΜΝΖΜΔΗΑ 

 

        Μαθξηά από δηαδηθαζίεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο, ε πεξηνρή ησλ 

Πξεζπώλ έρεη δηαηεξήζεη κέρξη ζήκεξα ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο 

ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, θάπνηεο από ηηο νπνίεο 

απνηεινύλ ηνπηθέο ηδαηηεξόηεηεο. ήκεξα, δύν νηθηζκνί ησλ 

Πξεζπώλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη 



βξίζθνληαη ππό θαζεζηώο ζρεηηθήο πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπο θπζηνγλσκία: οι Φαράδες ζηηο όρζεο ηεο 

Μεγάιεο Πξέζπαο θαη ο Άγιος Γερμανός ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 

νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Βαξλνύληα. Σα πεξηζζόηεξα ρσξηά ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο σζηόζν, παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία 

σο πξνο ηε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηηο ηερληθέο θηηζίκαηνο όπσο 

εμειίρζεθαλ θαηά ηνπο δύν πξνεγνύκελνπο αηώλεο. 

 

 

        Σα ζπίηηα ησλ Πξεζπώλ, αλάινγα κε ηε παξαδνζηαθή 

ιεηηνπξγηθή ηνπο ρξήζε, παξνπζηάδνπλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο 

πιηθώλ θαη ηερλνηξνπηώλ δόκεζεο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 

ην ηζόγεην πξννξίδεηαη γηα ηα δώα ηνπ ζπηηηνύ θαη ηνπο 

απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, ελώ εμσηεξηθή ζθάια νδεγεί ζην ραγηάηη 

ηνπ πάλσ νξόθνπ όπνπ βξίζθεηαη ν "νληάο" θαη ηα άιια δσκάηηα. 

ην παξειζόλ, θαζώο ηα ζπίηηα εθάπηνληαλ ή επηθνηλσλνύζαλ 

κέζσ εζσηεξηθήο απιήο, δεκηνπξγνύληαλ παηξηαξρηθνί 

"καραιάδεο"; όπνπ ζπκβίσλαλ δύν ή θαη ηξείο νηθνγέλεηεο. Σα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ήηαλ άςεηα ζπλήζσο -ζηεγλσκέλα 

ζηνλ ήιην- πιηζηά θαη ιάζπε σο επίρξηζκα ζηνπο ηνίρνπο, πέηξα -



θπξίσο ζηα ζεκέιηα- θαη μπιεία ηνπηθήο πξνέιεπζεο (δξπο, νμηά θαη 

θέδξνο ζηνλ νηθηζκό ησλ Φαξάδσλ) ζε όιν ην ζθειεηό ηνπ ζπηηηνύ, 

από ηα ζηεξίγκαηα θαη ηε ζθάια κέρξη ην ραγηάηη, θαη ηε ζηέγε. 

Δθηεηακέλε ήηαλ επίζεο ε ρξήζε ηνπ θαιακηνύ θαη ησλ πιεγκέλσλ 

θιαδηώλ ζηα δάπεδα, ηηο ζηέγεο θαη ηα ρσξίζκαηα.  

Οη Φαράδες 

 

         Οη Φαξάδεο είλαη νξεηλόο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο ηνπ λνκνύ 

Φιώξηλαο πνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθό άθξν ηνπ λνκνύ, ζηε 

λόηηα όρζε ηεο ιίκλεο ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο - ην κνλαδηθό ειιεληθό 

ρσξηό ζηηο όρζεο ηεο - 59 ρικ. ΒΓ ηεο Φιώξηλαο. Μέρξη ην 1928 

νλνκαδόηαλ Νίβηηζη. Κύξηα πεγή ηνπ εηζνδήκαηόο ησλ θαηνίθσλ 

είλαη ε αιηεία, ε θηελνηξνθία (ζπάληα ξάηζα αγειάδσλ 

βξαρπθεξαηηθήο θπιήο) θαη ν ηνπξηζκόο.  

                                          

 



      ην ρσξηό Φαξάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο όρζεο ηεο Μεγάιεο 

Πξέζπαο, βξίζθεηαη έλα από ηα πην γλσζηά θαη ζεκαληηθά βπδαληηλά 

κλεκεία ηεο πεξηνρήο. Με ηε βνήζεηα κηαο βάξθαο κπνξεί θαλείο λα 

ζαπκάζεη ηηο πεξίθεκεο βξαρνγξαθίεο ηεο Παλαγίαο ηεο Διενύζαο 

πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 1373 θαη ηεο Παλαγίαο ηεο 

Βιαρεξλίηηζζαο πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 1455 αληίζηνηρα θαη πνπ ν 

θόβνο ησλ Σνύξθσλ θαηαθηεηώλ νδήγεζε ηνπο θαηνίθνπο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζε απνκνλσκέλα ζεκεία.  

 

Ο Άγηος Γερκαλός 

 

       Βνξεηαλαηνιηθά ηεο ιίκλεο Μηθξήο Πξέζπαο βξίζθεηαη ν 

δηαηεξεηένο θαη κεγαιύηεξνο παξαδνζηαθόο νηθηζκόο ηεο πεξηνρήο,o 

Άγηνο Γεξκαλόο. Ο Άγηνο Γεξκαλόο είλαη νξεηλό ρσξηό ηνπ λνκνύ 

Φιώξηλαο. Βξίζθεηαη πάλσ ζρεδόλ ζηα ζύλνξα Διιάδαο - ΠΓΓΜ, 

πάλσ από ηελ ιίκλε κεγάιε Πξέζπα θαη ζε πςόκεηξν 1.040 κέηξσλ. 

Ο Άγηνο Γεξκαλόο αλήθεη ζηνλ δήκν Πξεζπώλ. Έλα πνηάκη κε ην 

ίδην ην όλνκα δηαζρίδεη ην ρσξηό θαη ξέεη πξνο ηε Μεγάιε Πξέζπα. Ο 

Άγηνο Γεξκαλόο είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηόο γηα ηελ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή ησλ πεηξόθηηζησλ νηθεκάησλ ηνπ. 



 

 

      Σν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ηελ βπδαληηλή επνρή θαη 

ζπγθεθξηκέλα από ηνλ παηξηάξρε Κσλζηαληηλνύπνιεο Γεξκαλό, ν 

νπνίνο όληαο έθπησηνο πέξαζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ζην 

ρσξηό απηό θαη ζύκθσλα κε κία γξαπηή καξηπξία ηνπ 11νπ 

αηώλα   αλαδείρζεθε ζε ηνπηθό άγην ηεο πεξηνρήο.  ηνλ παξαδνζηαθό 

νηθηζκό ηνπ Άγηνπ Γεξκαλνύ βξίζθεηαη ν νκώλπκνο λαόο ηνπ Αγίνπ 

Γεξκαλνύ, όπνπ ε ιατθή παξάδνζε ζέιεη λα έρεη ηαθεί ζηνλ ίδην ην 

λαό. Πξόθεηηαη γηα έλα εγγεγξακκέλνο ζηαπξνεηδήο λαόο κε ηξνύιν 

θαη λάξζεθα πνπ θαηαζθεπάζζεθε πεξίπνπ ην 1006 θαη ζηνλ νπνίν 

δηαζώδνληαη ηνηρνγξαθίεο από ηνλ 11ν θαη 12 αη. ελώ ν ζεκεξηλόο 

δηάθνζκνο ηνπ λανύ ρξνλνινγείηαη από ην 1743. Δπηπιένλ, ην 

εζσηεξηθό ηνπ λανύ θαιύπηεηαη από αιιεπάιιεια ζηξώκαηα 

ηνηρνγξαθηώλ πνπ ρξνλνινγνύληαη δηαδνρηθά από ηνλ 11ν έσο ηνλ 

18ν αη. 

                                  

 



Άγηος Ατίιιεηος 

          

        Έλα από ηα πιένλ γλσζηά βπδαληηλά κλεκεία ηεο πεξηνρήο 

βξίζθνληαη ζην λεζάθη ηνπ Αγίνπ Αρίιιεηνπ. Πξόθεηηαη γηα ην 

ζεκαληηθόηεξν κλεκείν ηεο πεξηνρήο θαη δελ είλαη άιινο από ην λαό 

πνπ ίδξπζε ν ηζάξνο ακνπήι ηεο Βνπιγαξίαο ην 10ν αηώλα, κηα 

ηξίθιηηε μπιόζηεγε Βαζηιηθή, αθηεξσκέλε ζηνλ Άγην Αρίιιεην,ζηελ 

νπνία θπιάζζνληαλ ηα ιείςαλα ηνπ Αγίνπ, όηαλ ηα κεηέθεξαλ εθεί 

ηα βνπιγαξηθά ζηξαηεύκαηα από ηε Λάξηζα. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1


Ζ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΠΡΔΠΧΝ 

       ε εζληθό επίπεδν, ε πεξηνρή πξνζηαηεύεηαη από πνιιέο εζληθέο, 

επξσπατθέο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη λόκνπο. πγθεθξηκέλα, από 

ην 1974 έρεη αλαθεξπρηεί Δζληθόο Γξπκόο θαη αξγόηεξα 

αλαγλσξίζηεθε σο Τγξόηνπνο Γηεζλνύο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ζύκβαζεο Ρακζάξ.  

 

       ε δηαζπλνξηαθό επίπεδν, ην 2000 κε θνηλή δηαθήξπμε ησλ 

πξσζππνπξγώλ θαη ησλ ηξηώλ ρσξώλ πνπ κνηξάδνληαη ηε ιεθάλε ησλ 

Πξεζπώλ, δεκηνπξγήζεθε ην Γηαζπλνξηαθό Πάξθν Πξεζπώλ, ε 

πξώηε δηαζπλνξηαθά πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ζηα Βαιθάληα.  

 

http://www.spp.gr/spp/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=15&lang=el


       Γέθα ρξόληα κεηά, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ππνγξάθηεθε ε 

δηεζλήο ζπκθσλία κεηαμύ ησλ ηξηώλ θξαηώλ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ζθνπό ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Πάξθνπ, αλνίγνληαο έηζη κία λέα επνρή γηα ην Γηαζπλνξηαθό Πάξθν 

Πξεζπώλ. ηόρνο ηνπ είλαη ε νηθνινγηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ζε 

επίπεδν ηξηεζλνύο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ε πξνώζεζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ησλ ηξηώλ ρσξώλ. 

 

5. ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΕΠΙΚΕΦΗ 

ΣΗΝ     ΣΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ 

ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΕΠΕ 

 

 Μνπζείν Παιαηνληνινγίαο θαη Παιαηνβνηαληθήο - Νόζηηκν 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΛΗΜΝΑΗΟ ΟΗΚΗΜΟ - ΓΗΠΖΛΗΟ 

 

 



 

 

 

 



Λανγξαθηθό κνπζείν – Αξρνληηθό  Νεξαληδή  Ατβάδε 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Μοσζείο Δλδσκαηοιογίας - Αρτοληηθό ηφλ Αδειθώλ Δκκαλοσήι  

 

 

 

 



πήιαην ηνπ δξάθνπ 

 
 

Παλαγία ε Μαπξηώηηζζα 

 

 



Μνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ - Μαπξνρώξη 

 

 

 

 



Άγηνο  Γεξκαλόο 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Άγηνο Αρίιιεηνο - Πξέζπεο 

 

 

 



 

 

 

 


