
A
πό τη θέα και μόνο νιώθεις ότι η πό-

λη αυτή με τη λίμνη είναι ξεχωριστή. 

Πόσοι ωστόσο γνωρίζουν τον πλούτο 

που κρύβουν: στα στενά της πόλης και γύρω 

από αυτήν, πίσω από τους τοίχους των αρχο-

ντικών της, στις καλαμιές της γυρολιμνιάς.

Στην Καστοριά πρέπει να έρθεις για να 

απολαύσεις τη βόλτα στο ανέγγιχτο σκηνικό 

του 18ου αιώνα στο Απόζαρι και στο Ντολ-

τσό, τη βαρκάδα παρέα με τους βουβόκυ-

κνους, τις πάπιες, τους αργυροπελεκάνους 

και τους κορμοράνους, την επαφή με το μο-

ναδικό στην Ελλάδα παραλίμνιο δάσος. 

Αν είσαι αρχιτέκτονας, θα τη λατρέψεις αν 

είσαι foodaddict, θα ενθουσιαστείς, αν τρε-

λαίνεσαι να σκαρφαλώνεις βουνά, το ορει-

νό τοπίο της θα σε γοητεύσει και αν είσαι 

birdwatcher, θα ζήσεις το απόλυτο όνειρο. 

Σπάνια στην Ελλάδα ίσως και στον υπόλοιπο 

κόσμο θα βρεις έναν υδάτινο τόπο, αστικό 

και τόσο φιλικό, που να μπορείς να απολαύ-

σεις ανεμπόδιστα τη θέα των πουλιών: για 

την ακρίβεια, 90 είδη είναι οι μόνιμοι κατα-

γεγραμμένοι κάτοικοι της λίμνης. Αλλά και 

πουθενά δεν θα βρεις τόσες, μα τόσες περι-

πατητικές επιλογές, από αστικές, μέσα στα 

ιστορικά στενά της πόλης, έως πιο απαιτητι-

κές, που περνούν δίπλα από ιστορικούς τό-

πους και πανέμορφα χωριά, συνδεδεμένα 

με όλες τις στιγμές της ελληνικής ιστορίας, 

από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, τον 

Μακεδονικό Αγώνα και τον Εμφύλιο.

Η εποχή της ευημερίας για την πόλη γίνε-

ται ξεκάθαρη στις δύο παραλίμνιες γειτο-

νιές, το Ντολτσό και το Απόζαρι. Οι μεγάλες 

ανάγκες για ασφάλεια και γόητρο και οι ιδέ-

ες του Γαλλικού Διαφωτισμού και της επανά-

στασης εμπνέουν τους λόγιους Έλληνες, οι 

οποίοι μεταφέρουν (και) εδώ το ευρωπαϊκό 

μπαρόκ και το ροκοκό στιλ. Οι ντόπιοι τεχνί-

τες τα προσαρμόζουν στο οθωμανικό μπα-

ρόκ, που κατείχαν πολύ καλά, κι έτσι διακο-

σμήθηκαν τα αστικά αρχοντικά. Δυτικότρο-

πα διακοσμητικά και εικονογραφικά θέματα, 

δοσμένα με ναΐφ τεχνοτροπίες σε οροφές, 

τοίχους και ντουλάπες, που σήμερα εύκολα 

μπορεί κάποιος να απολαύσει μπαίνοντας 

σε ένα από τα πολλά επισκέψιμα αρχοντικά.

Στα προνόμια και τον πλούτο των Καστο-

ριανών οφείλεται η σημαντική κληρονομιά 

που βρίσκουμε σήμερα στις γειτονιές της 

πόλης, αλλά ακόμη και έξω από αυτήν, με 

πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον μοναδι-

κό Αϊ-Γιώργη της Ομορφοκλησιάς. Με δεκά-

δες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησί-

ες, σημαντικά αρχιτεκτονήματα από πέτρα 

με εικονογραφικούς θησαυρούς – από τη 

μοναδική ανθρωπόμορφη Αγία Τριάδα έως 

τη συγκλονιστική συλλογή εικόνων του Βυ-

ζαντινού Μουσείου, που κατατάσσεται ανά-

μεσα στα κορυφαία παγκοσμίως με βυζαντι-

νές συλλογές, η Καστοριά μπορεί να χαρα-

κτηριστεί μια πόλη-μουσείο. Ένα ζωντανό 

μουσείο. Η λίμνη και τα πουλιά, το παραλί-

μνιο δάσος και τα γύρω βουνά, οι ιστορικοί 

τόποι και η αρχιτεκτονική, τα μονοπάτια και 

η καλλιτεχνία της, περπατώντας νιώθεις την 

ιστορία της, από το Βυζάντιο μέχρι τη σύγ-

χρονη εποχή. Συνυπάρχουν η φύση με την 

ιστορία και την αρχιτεκτονική και η τέχνη με 

τους ανθρώπους της. Και όσο κι αν αυτή η 

πόλη-μουσείο είναι στα καλύτερά της κατά 

τη διάρκεια των κρύων μηνών, με αποκορύ-

φωμα τον Γενάρη, ποιος είπε ότι δεν αποτε-

λεί ένα απίστευτο σκηνικό απόδρασης και 

τους ζεστούς ελληνικούς μήνες, με το πρά-

σινο χρώμα να είναι το κυρίαρχο και την πό-

λη χαλαρή να καλωσορίζει τους επισκέπτες 

της. Μια πόλη-προορισμός για ολόκληρο 

τον χρόνο. 

Ερχόμενος από την Εγνατία ή από την Έδεσσα και την Πτολεμαΐδα και κατεβαίνοντας τα στενά  
της Κλεισούρας, η Καστοριά και η λίμνη της σου χαρίζουν ένα υπερθέαμα εικόνων. 
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