
οδηγοσ
shoppingγουνεσ 

Θα βρείτε ποικιλία 
σε γούνες και δερμά-
τινα, σε καλές τιμές.  

ρουχα
γνωστά brands για 
outfits με άποψη, 
για ντόπιους και μη.  

παραδοση
προϊόντα και αντι-
κείμενα με τοπικό 
χρώμα και γεύση.

σουβενιρ
αγορές που θα σας βο-
ηθήσουν να θυμάστε 
για πάντα την πόλη.  
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shopping v must buy

Από καλαίσθητες γούνες και δερμάτινα είδη, μέχρι τσίπουρο και τοπικές  
λιχουδιές, η λίστα των must buy της Καστοριάς είναι αρκετά δελεαστική.  
Οι αγορές σας θα διατηρήσουν το χρώμα και τις μυρωδιές του τόπου, 
ακόμα και όταν επιστρέψετε σπίτι σας. Μέχρι το επόμενο ταξίδι σας εδώ.

aγορές με άρωμα πόλης

κειμενο αΛεΞανδρα παπαδακη, αννα παπαριζου

Η Καστοριά είναι μια μικρή πόλη με μεγάλη αγορά. 
Είτε ψάχνετε για γούνες, ρούχα, παπούτσια, κοσμήμα-
τα, καλλυντικά και αξεσουάρ, είτε για διακοσμητικά 
είδη και έπιπλα, είναι σίγουρο ότι στην καστοριανή 
αγορά θα βρείτε τα πάντα. 
Το κατεξοχήν προϊόν, βέβαια, του νομού είναι οι 
γούνες, που εδώ και δεκαετίες αποτελούν το βασικό 
εξαγωγικό είδος της Καστοριάς, χαρίζοντας στους 
Καστοριανούς αίγλη και πλούτο μέχρι και τη δεκαετία 
του ‘80. Πλέον, ίσως η αγορά της γούνας να μην είναι 
τόσο δημοφιλής όσο παλιότερα. Οι Καστοριανοί γου-
ναράδες, όμως, είναι ακόμα παρόντες και δημιουργούν 
υπέροχα κομμάτια γούνινων και δερμάτινων ειδών. 
Από πανωφόρια και εσάρπες, μέχρι παντοφλάκια και 
τσάντες, και από χαλιά και ριχτάρια, μέχρι μαξιλάρια 
και μουτόν, η Καστοριά προσφέρει εξαιρετικές επιλο-
γές μόδας και διακόσμησης από γούνα και δέρμα, που 
σίγουρα θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς.

Μία επίσκεψη σε ένα κλασικό καστοριανό γουναρά-
δικο είναι must κατά τη διαμονή σας εδώ. Είτε απλώς 
για να νιώσετε στα δάχτυλά σας την απαλότητα της 
υφής των γούνινων αντικειμένων και ρούχων, είτε 
για να προμηθευτείτε ένα ζεστό γούνινο παλτό για το 
χειμώνα ή ένα μικρό πορτοφολάκι. Τα γούνινα και 
δερμάτινα είδη αποτελούν ένα από τα καλύτερα και πιο 
χαρακτηριστικά δώρα που μπορείτε να προσφέρετε 
στους αγαπημένους σας ύστερα από το ταξίδι σας στην 
Καστοριά, και, μάλιστα, όχι μόνο για τις εξαιρετικές 
τιμές τους. Αλλά και γιατί αν πας στην Καστοριά και 
δεν πάρεις γούνα, είναι σαν να πας στην Ελβετία και 
να γυρίσεις χωρίς ρολόι!
Η αγορά της Καστοριάς ξεκινάει σχεδόν από την 
είσοδο της πόλης, στο εμπορικό κέντρο της Λεωφόρου 
Κύκνων. Στο εμπορικό, πέρα από τα γνωστά μαγαζιά, 
όπως το Body Shop, θα βρείτε και πρωτότυπες καστο-
ριανές μπουτίκ, όπως το …Και Μεταξωτές Κορδέλες, 01. Ε.ΔΗ.ΚΑ
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με ρούχα εναλλακτικά για γυναί-
κες με άποψη. Στην ίδια λεωφόρο, 
θα βρείτε επίσης το Hondos Center 
για καλλυντικά και αξεσουάρ, 
καθώς και μια μεγάλη αλυσίδα 
σουπερμάρκετ για το καθημερινό 
σας shopping. 
Η βόλτα σας και τα ψώνια σας 
θα συνεχιστούν λίγο παραπάνω, 
στην οδό Γράμμου, που είναι ο 
κατεξοχήν εμπορικός δρόμος της 
Καστοριάς, γεμάτος μαγαζιά από 
την αρχή ως το τέλος του. Η Sisley 
και η Benetton, η Rebecca Blue 
και το Attrattivo, το La Meduse 
και το Stefanel, το Toi&Moi και 
το BSB είναι μόνο μερικά από τα 
brands που θα βρείτε ψωνίζοντας 
στην πόλη, μαζεμένα στη Γράμ-
μου και στις οδούς γύρω της, για 
εύκολο και απολαυστικό shopping. 
Ο Kafkias, στον ίδιο δρόμο, 
φέρνει επώνυμα ρούχα για όλα τα 
γούστα σε ένα μεγάλο κατάστημα 
με τεράστια ποικιλία. Η μπουτίκ 
Γάκη δεν απέχει πολύ από εκεί, 
με μοντέρνα και κομψά γυναικεία 
ρούχα, για γυναίκες με στιλ. Ενώ 
το Naf Νaf λίγο παρακάτω, στην 
Γ΄Σεπτεμβρίου, την προέκταση 
της Γράμμου, έχει τα εναλλακτι-
κά γυναικεία ενδύματα που όλοι 
γνωρίζουμε.
Η μυστική εμπορική γωνιά της 
πόλης είναι στον πεζόδρομο της 
Ερμού, όπου θα βρείτε τη Gallerie 
de Beauté και πολλά καταστήματα 
με ρούχα, όπως το Raxevsky και 
τη boutique Le dome. Καταφύγετε 
εκεί για τα τελευταία ψώνια της 
ημέρας και απολαύστε μία κούπα 
ζεστό καφέ σε μία από τις ωραίες 
καφετέριες του πεζόδρομου. 
Όσο για αξεσουάρ και ρούχα από 
γούνα και δέρμα, δεν έχετε παρά 
να ακολουθήσετε τις πινακίδες με 
την ένδειξη «Furs» και «MEXA» 

(γούνα στα αγγλικά και τα ρωσικά, 
αντίστοιχα) στη νότια παραλιακή 
οδό, από την Κύκνων ως το τέρμα 
της Μεγάλου Αλεξάνδρου και την 
Ορεστιάδος. Σε αυτές τις μεγάλες 
εμπορικές λεωφόρους, θα βρείτε 
αναρίθμητα πολυτελή καταστήματα 
με γούνινα και δερμάτινα είδη, 
από ρούχα, παπούτσια και τσάντες, 
μέχρι αντικείμενα για το σπίτι, σε 
εξαιρετικά καλές τιμές και για όλα 
τα γούστα. 
Η περιοχή Χλόη, στη συνέχεια 
της Βόρειας Παραλίας, είναι το 
κατεξοχήν κέντρο της γούνας. 
Από εδώ ξεκινάει η παράδοση της 
καστοριανής γουνοποιίας και όλα 
τα μεγάλα ονόματα γουναράδων 
παράγουν στη Χλόη μοναδικές 
δημιουργίες από γούνα και δέρμα. 
Στην περίφημη Λεωφόρο Γουνα-
ράδων θα βρείτε βιοτεχνίες και 
μπουτίκ με δερμάτινα και γούνινα 
προϊόντα, για όλα τα γούστα και για 
κάθε τσέπη.

Γουναρικά
Antifreddo Μία από τις παρα-
δοσιακές οικογένειες βιοτεχνών 
γουναράδων, που εδώ και πέντε 
γενιές ασχολείται με τον σχεδι-
ασμό και την παραγωγή γούνας, 
την τελευταία 20ετία προμηθεύει 
με κομψά, γούνινα προϊόντα τις 
Καστοριανές, με την επωνυμία 
Antifreddo. Παιδάκι της Northern 
Skin Traders, η οικογενειακή επι-
χείρηση του κ. Τσέλεκα πουλάει τα 

προϊόντα Αntifreddo, Αd hoc και 
Skin deep. Παλτά δερμάτινα και 
μουτόν (sheepskin) και διάφορα 
αξεσουάρ από γούνα, είναι κάποια 
από τα προϊόντα που θα βρείτε 
στην μπουτίκ Antifreddo, σε ένα 
μοντέρνο χώρο, διακοσμημένο 
με μίνιμαλ αισθητική. Βασισμέ-
νη σε ιταλικά σχέδια, η εταιρεία 
Antifreddo δημιουργεί γούνες-
έργα τέχνης, με σεβασμό στην 
παράδοση της Καστοριάς. 
Τα προϊόντα της θα τα βρείτε στη 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Avanti Furs Από το 1984, η οικο-
γένεια Κρανιά έχει ηγετικό ρόλο 
στην παραγωγή και πώληση δερ-
μάτινων και γούνινων προϊόντων 
στην Καστοριά. Τώρα, η οικογενει-
ακή εταιρεία Avanti βρίσκεται στα 
χέρια της τρίτης γενιάς γουνοποι-
ών και έχει εξελιχθεί σε διεθνή 
δύναμη στο χώρο της γούνας. 
Τα προϊόντα Avanti πωλούνται 
σε πόλεις του εξωτερικού, όπως 
το Ντουμπάι και το Πεκίνο, ενώ 
στην Καστοριά, τα υπέροχα αυτά 
κομμάτια μπορείτε να βρείτε στο 
Δισπηλιό, λίγο έξω από την πόλη. 
Στον πολυτελή χώρο του Avanti 
Furs, θα ανακαλύψετε τεράστια 
ποικιλία σε μπουφάν, δερμάτινα 
και γούνινα, γιλέκα, εσάρπες, 
τσάντες, αξεσουάρ και μπότες, όλα 
κατασκευασμένα με μεράκι και 
προσοχή στη λεπτομέρεια, ενώ οι 
έμπειροι πωλητές θα σας δώσουν 
χρήσιμες στιλιστικές συμβουλές. 

01. Kafkias
02. Avanti Furs
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shopping v must buy

Ε.ΔΗ.ΚΑ Στην όμορφη Χλόη 
Καστοριάς, πάνω στη Λεωφόρο 
Γουναράδων, βρίσκεται η πηγή 
της γούνας, η Ε.ΔΗ.ΚΑ. Το 
Εκθετήριο-Δημοπρατήριο Γούνας 
Καστοριάς, το μεγαλύτερο Κέντρο 
Γούνας στον κόσμο, είναι μια 
εταιρεία λαϊκής βάσης με μετό-
χους 1.200 εργαστήρια γουναρι-
κών και δερμάτινων, σε ένα κτίριο 
24.000 τ.μ. Σε ένα χώρο τριών 
ορόφων, έκτασης 7.500 τ.μ., 
φιλοξενούνται χιλιάδες γουναρι-
κά, δερμάτινα και αξεσουάρ, από 
όλα τα είδη γούνας που υπάρχουν 

στον κόσμο και, μάλιστα, σε τιμές 
παραγωγής. Ο πρόεδρος της 
Ε.ΔΗ.ΚΑ, κ. Νικόλαος Ζουλού-
μης, στέλνει ανοιχτή πρόσκληση 
σε όλους όσους επισκέπτονται το 
νομό της Καστοριάς για να κά-
νουν τις διακοπές τους σε ένα από 
τα ομορφότερα μέρη της Μακεδο-
νίας και εν γένει της χώρας μας, 
να περάσουν από τη Χλόη για 
να δουν από κοντά το σπίτι των 
παραγωγών και να προμηθευτούν 
τα κομμάτια που θα τους εντυπω-
σιάσουν. Η εγγύηση ποιότητας, το 
σύγχρονο design και, φυσικά, η 

απαράμιλλη τέχνη των Καστορι-
ανών γουναράδων, όπως θα αντι-
ληφθείτε και μόνοι σας, κάνοντας 
μια επίσκεψη στους χώρους της 
Ε.ΔΗ.ΚΑ, θα σας χαρίσουν μια 
πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. 
Για τον κύριο Ζουλούμη, η εικόνα 
της Καστοριάς με το αξεπέραστο 
φυσικό της κάλλος, η ιστορία της, 
τα θρησκευτικά της μνημεία και 
οι ποικίλες ομορφιές της φύσης, 
συμπληρώνεται ιδανικά από 
μια επιτυχημένη αγορά από την 
Ε.ΔΗ.ΚΑ. Κάντε ένα ταξίδι μόδας 
στους χώρους της, λοιπόν, και 
μαγευτείτε από την ποικιλία.

01, 02, 03. Στους 
χώρους της Ε.ΔΗ.ΚΑ 
θα βρείτε γουναρικά 
και δερμάτινα, για 
όλους, σε μεγάλη 
ποικιλία και καλές 
τιμές. 

02
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Η αγάπη για την πόλη του, αδια-
πραγμάτευτη. Εκείνη τον οδήγησε, 
στα δεκατρία του χρόνια, να παίζει 
ποδόσφαιρο στην πρώτη επίσημη 
ομάδα της Καστοριάς, όπου και 
παρέμεινε για 20 χρόνια. Όταν 
του ζητήθηκε να γίνει επαγγελ-
ματίας ποδοσφαιριστής, εκείνος 
αρνήθηκε δηλώνοντας ερασιτέχνης. 
Η ενασχόλησή του με την ομάδα 
έφερε τα ταξίδια και μαζί με αυτά τις 
πρώτες αναζητήσεις. Σε τι έχει να 
ζηλέψει η πόλη του από τις άλλες; 
Γιατί δεν έχει την τουριστική προ-
βολή που της αξίζει; Αφού διατέλεσε 
γουναράς, ιδιοκτήτης discothèque, 
καφετέριας, αλλά και του πρώτου 
μαγαζιού με τζιν ρούχα στην πόλη, 
ανοίγει το πρώτο μαγαζάκι με είδη 
δώρων. 
Το νέο του επάγγελμα είναι σα-
φές: ερασιτέχνης Καστοριανός. 
Εικοσιπέντε χρόνια μετά, ο κύριος 
Αργυράκης θεωρείται ο καλύτερος 
γνώστης της πόλης του, και το μαγα-
ζί του απέναντι από το Δημαρχείο, το 
Νο1 βιβλιοπωλείο με τουριστικά βι-
βλία και ευφάνταστα souvenir. Μία 
πλούσια συλλογή από τίτλους σας 
ξεναγούν από τα καστοριανά μνη-
μεία και τα αρχοντικά, μέχρι την πιο 
άγνωστη οδό και πλατεία της πόλης, 
ενώ τα διακόσια και πλέον διαφο-
ρετικά αντικείμενα, όπως μπρελόκ, 
μαγνητάκια, κούπες, αφίσες, καρτ 
ποστάλ και τόσα άλλα, αφήνουν 
τις καλύτερες αναμνήσεις. «Όλα τα 
αντικείμενα είναι σαν παιδιά μου 

Το όνομά του είναι 
Αργύρης Παύλου, αλλά 
μην επιχειρήσετε να τον 
αναζητήσετε με αυτό. 
Όλη η Καστοριά τον 
γνωρίζει ως Αργυράκη, 
τον άνθρωπο που γνωρί-
ζει όλη την Καστοριά. 

ερασιτέχνης 
Καστοριανός

και είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσω. 
Ωστόσο, εκείνο που με κάνει υπερή-
φανο, ανήκει στην προσωπική μου 
συλλογή και είναι ένα νόμισμα των 
100 δραχμών της δεκαετίας του ‘50, 
που απεικονίζει την Κουμπελίδικη 
εκκλησία» αναφέρει. Για τον ίδιο, 
η επιβράβευση έρχεται από τους 
συντοπίτες του, όπου και αν αυτοί 
βρίσκονται. «Μου δίνει μεγάλη χαρά 
όταν δουλεύουμε με απόδημους Έλ-
ληνες το καλοκαίρι, όταν έρχονται 
Καστοριανοί που έχουν νοσταλγήσει 
τον τόπο τους και με συγκινεί όταν, 
επιστρέφοντας πια, στέλνουν ευχα-
ριστήρια γράμματα σε εμένα και τη 
σύζυγό μου, Κάτια». Η κουβέντα μας 
κλείνει με μία συμβουλή : «Το με-
γαλύτερο κεφάλαιο σε μια δουλειά 
είναι η ικανοποίηση του κόσμου».

Info: Αργυράκης, 
Ιουστινιανού 5, Καστο-
ριά, τηλ. 24670-28021

Fur Home Σε αυτόν το μοντέρνο 
χώρο, θα βρείτε πρωτότυπες ιδέες 
διακόσμησης εσωτερικών χώρων, 
εμπνευσμένες από τη διαχρονική 
αξία της γούνας και του δέρματος. 
Δημιουργίες από φυσικά υλικά, 
που εναρμονίζονται απόλυτα με το 
χώρο, προσφέρουν ζεστασιά και αι-
σθητική. Δερμάτινα χαλιά σε ποι-
κίλα χρώματα και σχέδια, cowhides 
και μουτόν, μαξιλάρια από γούνα 
και δέρμα, όλα δημιουργημένα 
με γούστο και άποψη, καθώς και 
κλασικά έπιπλα της σχολής design 
Bauhaus, σας περιμένουν στο κα-
τάστημα Fur Home στη Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα τα 
προϊόντα κατασκευάζονται στην 
Καστοριά εδώ και 70 χρόνια και 
μπορείτε να τα παραγγείλετε και 
τηλεφωνικά. 
Καμψηρίδης Στη Μεγάλου 
Αλεξάνδρου της Νότιας Παρα-
λίας βρίσκεται αυτό το κομψό 
γουναράδικο, όπου μπορείτε να 
βρείτε ευκολοφόρετα γούνινα και 
δερμάτινα ρούχα. Ο Καμψηρίδης 
έχει επίσης διάφορα αξεσουάρ από 
γούνα, όπως παντόφλες, καπέλα, 
γάντια, κασκόλ και πορτοφόλια, 
αλλά και χαλιά, ριχτάρια, τσάντες 
και αναμνηστικά δωράκια, για να 
πάρετε κάτι πραγματικά καστορια-
νό για τους φίλους σας.
Μαύρο Μαργαριτάρι Αξεσουάρ 
από δέρμα και γούνα, πολύτιμα 
όσο ένα μαύρο μαργαριτάρι. Στο 
τέλος της Νότιας Παραλίας, στην 
ήσυχη περιοχή Ντολτσό, βρίσκεται 
αυτό το απλό γουναράδικο, γεμάτο 
πρωτότυπες δερμάτινες δημιουργί-
ες που συνθέτουν ζώνες, μπουφάν, 
γάντια, πορτοφόλια και όχι μόνο. 
Νικολακόπουλος Ηρακλής Σε 
έναν από τους πιο δημοφιλείς 
εμπορικούς δρόμους της πόλης, 
τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, φωλιά 
των γουναράδων, βρίσκεται το 
πολυτελές γουναράδικο του κ. Νι-
κολακόπουλου. Μεγάλη ποικιλία 
σε γουναρικά, δερμάτινα, αλλά και 
αξεσουάρ γούνας, όπως τσάντες, 
παντόφλες και εσάρπες, σε άριστη 
ποιότητα και απίστευτες τιμές, θα 
βρείτε στο κομψό αυτό κατάστη-
μα, o  ιδιοκτήτης του οποίου θα 
σας δώσει πολύτιμες στιλιστικές 
συμβουλές και θα σας εξυπηρετή-
σει σαν να είστε φίλοι του. Όλα τα 
κομμάτια είναι μοναδικά, σχεδι-
ασμένα από τον ίδιο, ενώ επίσης 
υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής 

παραγγελίας και παράδοσης σε 
όλη την Ελλάδα.
The Lamb Leather Στο τέλος της 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νότια 
Παραλία, είναι το κατάστημα Lamb 
Leather, το οποίο ιδρύθηκε το 1979 
–την εποχή που το εμπόριο γούνας 
μεσουρανούσε στην Καστοριά– και 
ειδικεύεται στην παραγωγή ειδών 
γούνας με ποιότητα επαγγελμα-
τική και τιμές χαμηλές. Εδώ θα 
βρείτε κομψές δημιουργίες από 
δέρμα και γούνα, σε μοντέρνο 
design, σύμφωνα με την τελευταία 
λέξη της μόδας και σε υπέροχους 
συνδυασμούς που θα καλύψουν τις 
ανάγκες σας και θα ικανοποιήσουν 
κάθε γούστο. 

Έτοιμα ενδύματα
…Και Μεταξωτές Κορδέλες Στο 
εμπορικό κέντρο της Λεωφόρου 
Κύκνων, στη Νότια Παραλία, βρί-
σκεται αυτή η πρωτότυπη μπουτίκ, 
με εναλλακτικά ρούχα, σε αέρινες 

01, 02. Στάδια επεξερ-
γασίας των δερμάτων 
τα οποία οι γουναρά-
δες ονομάζουν σταμά-
τημα και καθάρισμα, 
αντίστοιχα. 

02

ιστορία της γούνας
η γούνα και τα δερμάτινα πανωφό-
ρια είναι τόσο παλιά όσο ο άνθρωπος 
και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς 
ότι το πρώτο ένδυμα που κάλυψε το 
ανθρώπινο σώμα ήταν κατασκευ-
ασμένο από το τρίχωμα ή το δέρμα 
κάποιου ζώου. στην αρχαία ελλάδα, 
λόγω του ζεστού κλίματος, το γου-
νοφόρο δέρμα μπορεί να μην ήταν 
δημοφιλές, από τις αναπαραστάσεις, 
όμως, φαίνεται ότι ήταν η ενδυμα-
σία των θεών. κατά τη βυζαντινή 
περίοδο, η κωνσταντινούπολη ήταν 
η πόλη της μόδας και το εμπόριο των 
γουναρικών γνώρισε τότε μεγάλη 
άνθηση σε όλη την ευρώπη. Τα γου-
ναρικά πολυτελείας από κουνάβια, 
ενυδρίες και κάστορες ήταν ιδιαί-
τερα συνηθισμένα στις βασιλικές 
αυλές της γαλλίας τα χρόνια του 
μεσαίωνα, όπου οι γούνινες φού-
στες, τα γάντια και οι περιχειρίδες 
ήταν δείγμα ευημερίας. κανείς δεν 
ξέρει σε ποια από αυτές τις χρονικές 
περιόδους ξεκίνησε η κατεργασία 
της γούνας στην καστοριά. Άλλοι 
λένε πως ανέκαθεν οι καστοριανοί 
επεξεργάζονταν το δέρμα και το 
τρίχωμα των καστόρων της λίμνης, 
για να δημιουργήσουν θερμαντικά 
ρούχα για τις παγωμένες νύχτες 
του καστοριανού χειμώνα. Άλλοι 
υποστηρίζουν πως η ενασχόλησή 
τους με τη γουνοποιία άρχισε τα 
βυζαντινά χρόνια, ενώ άλλοι πως οι 
καστοριανοί έμαθαν την τέχνη την 
περίοδο της τουρκοκρατίας. Όποια 
και να είναι η πραγματικότητα, 
ένα είναι σίγουρο: η καστοριανή 
γούνα έχει ντύσει από βυζαντινούς 
αυτοκράτορες και Τούρκους αξιωμα-
τούχους, μέχρι γερμανούς και νεο-
ϋορκέζους πλούσιους περασμένων 
δεκαετιών, χαρίζοντάς τους στιλ 
και ζεστασιά. χρυσή δεκαετία για τη 
γουνοποιία της καστοριάς ήταν το 
‘60, όταν άνοιξε η αγορά και πολλοί 
Έλληνες κατέφευγαν εδώ για δου-
λειά. H ανάπτυξη αυτή κράτησε μέ-
χρι και τη δεκαετία του ‘80. από τη 
δεκαετία του ‘90 και έπειτα, όμως, 
η γούνα σίγουρα δεν έχει παγκοσμί-
ως την αίγλη που είχε παλαιότερα. 
στα γουναράδικα της καστοριάς, 
πάντως, θα βρείτε ακόμα και σήμερα 
υπέροχα κομμάτια, κατασκευασμένα 
με γούστο και τεχνογνωσία χρόνων 
από τους καστοριανούς γουναράδες.
μη χάσετε την ευκαιρία να ψωνίσε-
τε ξεχωριστές δημιουργίες για εσάς 
και τους φίλους σας. 
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shopping v must buy

01.Fur Home
02. Antifreddo 

γραμμές και ζεστά χρώματα, 
για γυναίκες διαφορετικές.
Attrattivo Στην κεντρική εμπο-
ρική οδό της Καστοριάς βρίσκεται 
η γνωστή φίρμα γυναικείων 
ενδυμάτων, σε ένα ευρύχωρο 
κατάστημα στην εμπορική οδό 
Γράμμου, με τεράστια ποικιλία 
σε ρούχα και παπούτσια. Ωραία 
είναι και η διακόσμηση, ενώ η 
εξυπηρέτηση είναι άψογη. 
Kafkias Στο κέντρο της πόλης 
και, μάλιστα, στην πηγή της 
αγοράς της Καστοριάς, στην οδό 
Γράμμου, θα βρείτε το Kafkias, 
ένα μεγάλο και κομψό κατά-
στημα γυναικείων ενδυμάτων. 
Όλα τα γνωστά brands είναι 

Βλαχοδήμος Στην Αθανασίου 
Διάκου, πάνω στο πάρκο του 
κέντρου και απέναντι από την 
όμορφη λίμνη, ο Βλαχοδήμος 
πουλάει παραδοσιακά προϊόντα 
από όλο το νομό Καστοριάς. Προ-
μηθευτείτε φασόλια Καστοριάς, 
τα οποία βρίσκονται γραφικά 
στοιβαγμένα μέσα σε σακιά, 
μπάντζο και άλλα τοπικά τυριά, 
καθώς και τσάι του βουνού και 
βότανα από το Γράμμο και το 
Βίτσι. Δεν λείπουν, φυσικά, τα 
μπαχαρικά, όπως το παραδοσιακό 
μπούκοβο και ο ξηρός κόλιαν-
δρος, που κάνουν το μαγαζί του 
κ. Βλαχοδήμου να ευωδιάζει 
φρεσκάδα βουνού.
Το Σπιτικό Στα αρμάρια του 
Σπιτικού στη Βόρεια Παραλία της 
πόλης, θα βρείτε παραδοσιακά 
προϊόντα από ολόκληρο το νομό 
Καστοριάς. Αυτό το όμορφο, 
γραφικό μαγαζάκι έχει μεγάλη 
ποικιλία σε βιολογικά προϊόντα 
και σπάνια βότανα, ενώ επίσης 
από εδώ μπορείτε να προμηθευ-
τείτε φασόλια Καστοριάς, διάφο-
ρα παραδοσιακά ζυμαρικά, γλυκά 
κουταλιού (συκάτο, κερασάτο, 
κολοκύθι), ντόπια κρασιά και 
σπιτικά τσίπουρα.

Σουβενίρ
Ενθύμιο Τουριστικά είδη και 
είδη δώρων, σουβενίρ Καστοριάς 
και δερμάτινα είδη και αξεσουάρ 
γούνας για υπέροχα δώρα θα 
βρείτε στο Ενθύμιο, στο τέρμα 
της Μ. Αλεξάνδρου στη Νότια 
Παραλία.
Κέλετρον Βρίσκεται πάνω 
στη λίμνη στη Νότια Παραλία 
και είναι το πιο ενημερωμένο 
βιβλιοπωλείο της Καστοριάς. Eδώ 
θα βρείτε βιβλία, συλλεκτικές 
εκδόσεις, είδη δώρων, γλυπτά και 
διακοσμητικά είδη τέχνης.  
Μαγικό Κουτί Στο τέρμα της Νό-
τιας Παραλίας, στην οδό Ορεστιά-
δος βρίσκεται αυτό το χαριτωμένο 
μαγαζάκι. Μπαίνοντας θα νιώσε-
τε τη μαγεία να σας περιβάλλει. 
Ανοίξτε το Μαγικό Κουτί και 
βρείτε χειροποίητα αντικείμενα 
και κοσμήματα, διακοσμητικά, 
συλλεκτικά ξύλινα παιχνίδια, 
τσαγιέρες από μαντέμι και κούπες 
Άπω Ανατολής, ναργιλέδες και 
αιγυπτιακό καπνό Nakhla, αλλά 
και βιβλία με παραμύθια από την 
περιοχή της Καστοριάς.

εδώ, σε πολύ καλές τιμές και σε 
τεράστια ποικιλία. Με ρούχα για 
όλα τα γούστα, ο Kafkias είναι ο 
top προορισμός για ψώνια στην 
Καστοριά, όπου το γυναικείο αγο-
ραστικό κοινό θα βρει ό, τι θέλει 
κάνοντας τα ψώνια παιχνιδάκι!

Κοσμήματα
Παπουλίδης Jewelry Ρολόγια, 
κοσμήματα και βέρες γάμου 
είναι το βασικό concept του 
κοσμηματοπωλείου Παπουλίδης 
στο κέντρο της Καστοριάς, στη 
συνέχεια της οδού Διάκου. Εδώ 
θα βρείτε επίσης αντρικά και 
γυναικεία αξεσουάρ, σε ποικιλία 
σχεδίων και για όλα τα γούστα, 
καθώς και είδη δώρων, όπως 
εικόνες, κομπολόγια και ασημέ-
νιες κορνίζες, αλλά και πολλές 
επώνυμες μάρκες κοσμημάτων, 
όπως οι Cavalli, Fendi, Tommy 
Hilfiger, Cerruti, Chromotech, 
Visseti Man, Visseti Women και 
Valentino.
Κοσμηματοπωλείο Παρουσάκης 
Σε μία κάθετη της οδού Γράμμου 
βρίσκεται αυτό το κομψό κοσμη-
ματοπωλείο, που ειδικεύεται στα 
ασημένια και τα χρυσά κοσμή-
ματα, χωρίς, φυσικά, να λείπουν 
τα ρολόγια και οι βέρες, ενώ εδώ 
μπορείτε να απευθυνθείτε και για 
σέρβις. Όλες οι μεγάλες μάρκες 
ρολογιών είναι διαθέσιμες στον 
Παρουσάκη, ενώ θα βρείτε και 
μεγάλη ποικιλία σε καλόγουστα 
κοσμήματα.

Παραδοσιακά προϊόντα
Αμάλθεια Πάνω στην κεντρική 
πλατεία της Καστοριάς, στην 
αρχή της Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
βρίσκεται ένα ολοκαίνουριο 
μαγαζί με παραδοσιακά προϊόντα 
Καστοριάς. Ευρύχωρο, με γλυκό 
φωτισμό, διακριτική διακό-
σμηση και γραφικές πινελιές, 
η Αμάλθεια έχει μυρωδιές και 
γεύσεις από το βουνό, ό, τι θα 
θέλατε να πάρετε μαζί σας από 
την Καστοριά, σε μικρά μπου-
καλάκια. Τσίπουρο, μανιτάρια, 
μπαχαρικά και βότανα, μπούκοβο 
και τσάι του βουνού, κόλιανδρο 
και χαμομήλι, αλλά και γλυκά 
του κουταλιού από το συνεταιρι-
σμό γυναικών Καστοριάς, καθώς 
και μια τεράστια κάβα με τοπικά 
κρασιά, θα βρείτε στην Αμάλθεια, 
σε πολύ καλές τιμές. 
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