
Περιήγηση στα “Αρχοντικά” μονοπάτια της Καστοριάς 
 

 
Στις γειτονιές Απόζαρι και Ντολτσό, στέκονται αγέρωχα τα καστοριανά αρχοντικά που 
κτίστηκαν γύρω στο 17ο και 18ο αιώνα και αποτελούν τους αυτόπτες μάρτυρες της 
οικονομικής ακμής των Καστοριανών γουνοποιών. 

     Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή περιγράφει τα αρχοντικά του ελληνικού 
μαχαλά τον 17ο αιώνα : "... Είναι εύπορα σεράγια παράξενα και περίεργα. Όλα τα 
σπίτια στην όχθη της λίμνης έχουν παραπήγματα για να προφυλάγουν τα πλοία και 
"σαχνισιά". Τα σεράγια είναι αρχοντικά με λιμάνια, με πατώματα το ένα πάνω στο 
άλλο στον ρυθμό της Κωνσταντινούπολης". 
     Τα πλούσια διακοσμημένα αυτά αρχοντικά της Καστοριάς που χτίστηκαν από 
πλούσιους εμπόρους από τα τέλη του 17ου έως και το 19ο αι., έχουν κάτοψη που 
εξελίσσεται από απλό ορθογώνιο σε εγγεγραμμένο σταυρό μέσα σε τετράγωνο, χωρίς 
όμως να αλλάζει η διάταξη των χώρων και η λειτουργικότητά τους. 

     Στο ισόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι, στο μεσοπάτωμα ένας 
κεντρικός χώρος με το κλιμακοστάσιο και τα χειμωνιάτικα δωμάτια. Οι, συνήθως, δύο 
βασικοί καλοί "οντάδες" (καλοκαιρινοί) του ορόφου διατάσσονται γύρω από τον "δοξάτο" 
(κεντρικός χώρος υποδοχής) με τις "κρεββάτες" και τα "κιόσκια" (ιδιαίτερες υπερυψωμένες 
γωνιές με ξύλινα κιγκλιδώματα). 

     Το ισόγειο και ο μεσαίος όροφος είναι πετρόκτιστα και με λίγα ανοίγματα (αεραγωγούς, 
μικρά παράθυρα), ενώ ο όροφος και τα "σαχνισια" είναι κατασκευασμένος από 
ελαφρότερα υλικά (επιχρισμένος τσατμάς), ιδιαίτερα το τμήμα που έβλεπε στη λίμνη ή την 
εσωτερική αυλή, και φωτίζονται από διπλή σειρά παραθύρων. 

 



Στα σπίτια αυτά παρατηρεί κανείς την ισορροπημένη σχέση με το περιβάλλον, την αίσθηση 
του μέτρου και την εναρμόνιση με την ανθρώπινη κλίμακα. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, είναι τριώροφα ή τετραώροφα, ανάλογα με την 
κλίση του εδάφους, έχουν κήπους και εσωτερικές αυλές, ψηλούς φράχτες, κλειστούς 
εξώστες και παράθυρα με κάγκελα. 

Το ισόγειο είναι πετρόχτιστο με ελάχιστα ανοίγματα, ενώ ο δεύτερος όροφος 
κατασκευάζεται με ελαφρότερα υλικά και φωτίζεται με διπλή σειρά παραθύρων. Στο ισόγειο 
και υπόγειο βρίσκονται χώροι εργασίας, αποθήκευσης τροφίμων, ενώ στο μεσοπάτωμα 
υπάρχουν τα είδη οικιακής χρήσης. 

 
 
 
Βόλτα στο Ντολτσό 

 Μεγάλο μέρος της πόλης, της παλιάς Καστοριάς, που σώζεται ανέπαφο από τα χρόνια 
που πέρασαν, βρίσκεται στην περιοχή Ντολτσό. Η περιοχή αποτελείται από στενά πλακό-
στρωτα καλντερίμια και αν κάποιος δεν είναι γνώστης της, μπορεί να εγκλωβιστεί σε κά-
ποιο αδιέξοδο που φτάνει στην αυλόπορτα κάποιου αρχοντικού. Η περιοχή Ντoλτσό βρί-
σκεται στη νότια πλευρά της πόλης, τα παραδοσιακά καστοριανά σπίτια βρίσκονται πάνω 
στον δρόμο σε οδηγούν εύκολα σε αυτή. Τα μεγαλόπρεπα αρχοντικά σε ταξιδεύουν στο 
παρελθόν, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα πλακόστρωτα καλντερίμια, τα πολύχρωμα βιτρώ 
στα παράθυρα των οντάδων, οι ξύλινες σαρακοφαγωμένες πόρτες,  η μυρωδιά των σπι-
τιών και της λίμνης, συνθέτουν λίγο-λίγο μία πολυδιάστατη εικόνα, που εκτός από χρώμα-
τα και σχήματα, περιέχει αρώματα και οσμές. Και αφού ο περιηγητής ανακαλύψει τις χάρες 
της παλιάς πόλης, μπορεί να καταλήξει στην μικρή πλατεία με τα πλατάνια για φαγητό ή 
καφέ. 
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Την εργασία υλοποίησαν οι παρακάτω μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου, τμήμα Α3, στο πλαίσιο 
πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Περιήγηση στα αρχοντικά της Καστοριάς» : 
Βάσω Περσάκη, Βάσω Χριστοδούλου, Θεοδώρα Νεχαλιώτη, Φανή Μπέλλου, 
Ιωάννα Τσιάμπα 
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