Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

2η Ημερίδα με θέμα
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ,
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής
3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης, Φλώρινα
Ιστοσελίδα Ημερίδας: http://www.edu.uowm.gr/site/content/2h-imerida-kainotomia

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Η πρόσβαση στο νομό μπορεί να γίνει με τη χρήση αυτοκινήτου μέσω του
υπάρχοντος οδικού δικτύου.
Κυριότεροι οδικοί άξονες:
Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Φλώρινα
Θεσσαλονίκη - Βέροια - Κοζάνη - Φλώρινα
Αθήνα - Λάρισα - Κοζάνη - Φλώρινα
Ιωάννινα - Κοζάνη - Φλώρινα
Υπάρχουν τακτικά καθημερινά δρομολόγια που συνδέουν την Φλώρινα με
Θεσσαλονίκη, Αθήνα και όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.
Σταθμός ΚΤΕΛ - Φλώρινα τηλ. 23850.22.430
Σταθμός ΚΤΕΛ - Αθήνα τηλ. 210.51.52.548
Σταθμός ΚΤΕΛ - Αμύνταιο τηλ. 23860.22.219
Με τρένο:
Καθημερινή σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Από Αθήνα για Φλώρινα, η
σύνδεση δεν γίνεται απευθείας, οι επιβάτες αποβιβάζονται στο Πλατύ και με τα
τοπικά τρένα από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρονται στη Φλώρινα.
Σταθμός ΟΣΕ Φλώρινας τηλ. 23850.22.404
Σταθμός ΟΣΕ Θεσσαλονίκης τηλ. 2310.517.517
Σταθμός ΟΣΕ Αμύνταιου τηλ. 23860.22.226
Τακτικές πτήσεις από Αθήνα καταλήγουν στα αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς
που απέχουν περίπου μια ώρα από την πόλη της Φλώρινας.
Αποστάσεις:
Αθήνα: 571 χλμ.
Θεσσαλονίκη: 159 χλμ.
Ιωάννινα: 271 χλμ.
Ηγουμενίτσα: 353 χλμ
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Βόλος: 273 χλμ.
Ξάνθη: 375 χλμ.
Αλεξανδρούπολη: 497 χλμ.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
Η Φλώρινα είναι μία από τις Περιφερειακές Ενότητες που συγκροτούν την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προσδιορίζεται βόρεια από τη γείτονα Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και δυτικά από την όμορη Αλβανία. Η
λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας αποτελεί το σημείο επαφής των τριών κρατών, το
τριεθνές.
Προς την ελληνική ενδοχώρα η Φλώρινα συνορεύει με τις Π.Ε. Πέλλας, Κοζάνης
και Καστοριάς. Η Περιφερειακή Ενότητα αποτελείται από τρεις Δήμους: Δήμος
Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών, Δήμος Φλώρινα. Πληθυσμός 54.768 κάτοικοι, 0,5% του
πληθυυσμού της χώρας, κατανεμημένοι σε ένα αστικό κέντρο, την πόλη της
Φλώρινας (14.279 κάτοικοι), ένα ημιαστικό, το Αμύνταιο (3.636 κάτοικοι) και σε 88
συνολικά χωριά, με πληθυσμούς που κυμαίνονται από έναν (Μηλιώνας Πρεσπών)
έως 1.821 κατοίκους (Φιλώτας).
Έκταση 1.924 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με πλούσιες εναλλαγές τοπίων, υψόμετρο
650 μέτρων, που φτάνει στα 2.524 μέτρα στην κορυφή του Βόρα. Μορφολογικά, η
Π.Ε. έχει ορεινό, ημιορεινό και πεδινό χαρακτήρα. Η συμπαγής ορεινή μάζα του
βόρειου-βορειοδυτικού τμήματος αποτελείται από τα βουνά Βαρνούντας, Βέρνον
και Βόρας, που οι ορεινοί όγκοι τους καταλήγουν στις εύφορες πεδιάδες των
Πρεσπών. Έξι λίμνες, ο σπάνιος υδροβιότοπος των Πρεσπών σε συνδυασμό με το
κλίμα και τις εναλλαγές του τοπίου, κάνουν την περιοχή πρόκληση για τον
επισκέπτη.
Το κλίμα της Περιφερειακής Ενότητας επηρεάζεται από τη γεωγραφική και
υψομετρική θέση της περιοχής, σε συνδυασμό με τους μεγάλους ορεινούς όγκους
και την παρουσία των λιμνών στις Πρέσπες και στην περιοχή του Αμυνταίου. Το
κλίμα είναι καθαρά ηπειρωτικό, με ψυχρούς χειμώνες, πολλές βροχοπτώσεις και
Χιόνια και μέση ετήσια θερμοκρασία Ι 1,5° C, αν και υπάρχει αισθητή διαφορά μεταξύ
των τριών υψιπέδων Αμυνταίου, Φλώρινας και Πρεσπών.
Ο επισκέπτης μπορεί να αρχίσει την γνωριμία του με την πόλη από το
Αρχαιολογικό Μουσείο, δίπλα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Σε ένα από τα παλιά
κτίρια του σταθμού στεγάζεται και λειτουργεί η Πινακοθήκη Φλωρινιωτών
ζωγράφων, που διατηρεί η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας και όπου εκτίθενται
δείγματα των Φλωριναίων δημιουργών. Από την οδό Ιωάννου Άρτη, πλήρη
πολυκατοικιών, βρίσκουμε τον Σακουλέβα, το ποτάμι της Φλώρινας. Η εικόνα
διαφέρει ανάλογα με την εποχή. Άλλα χρώματα την άνοιξη, άλλα το φθινόπωρο και
διαφορετικά τον χειμώνα. Ο λόφος του Αγίου Παντελεήμονα φαίνεται κοντινός.
Προχωρώντας ο επισκέπτης βλέπει τα κτίσματα – αντιπροσωπευτικά δείγματα της
αρχιτεκτονικής του παρελθόντος. Στην αριστερή πλευρά του ποταμού το 2ο
Δημοτικό Σχολείο, το σπίτι του Τέγου Σαπουντζή (1ου Δημάρχου της πόλης στα
1912), εργαστήρια δύο Φλωριναίων ζωγράφων, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και
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το σπίτι του Βογιατζή όπου γύρισε αρκετές σκηνές της ταινίας «ο Μελισσοκόμος» ο
Θόδωρος Αγγελόπουλος. Δεξιά το εργαστήρι του αείμνηστου ζωγράφου Στερίκα
Κούλη, η Μητρόπολη, το 3ο Γυμνάσιο και στο Κέντρο το κτίριο του Φ.Σ.Φ. «Ο
Αριστοτέλης», του παλαιότερου εν ενεργεία πολιτιστικού Συλλόγου. Απέναντι και
δεξιά του Συλλόγου στέκει ακόμη το τριώροφο σπίτι του «Πέϊου», ένα από τα
παλαιότερα παραδοσιακά αστικά αρχοντικά της πόλης. Συνέχεια της διαδρομής η
πλατεία δικαιοσύνης με τα περιποιημένα δημόσια κτίρια, τις εγκαταλειμμένες παλιές
φυλακές και το τουρκικό λουτρό (χαμάμ). Ο παρόχθιος περίπατος εκτός από τις
εικόνες αντίθεσης που δίνει, οδηγεί στην παλιά Γεωργική Σχολή, σημερινά Τ.Ε.Ι. και
στον Άγιο Νικόλαο. Η επιστροφή μπορεί να γίνει από τον κεντρικό δρόμο, την
Μεγάλου Αλεξάνδρου όπου βρίσκονται το 4ο Δημοτικό Σχολείο (Πρώην
Παιδαγωγική Ακαδημία),τα δικαστήρια, η παλιά Νομαρχία, το Δημαρχείο, το παλιό
οικοτροφείο, το παιδικό παράρτημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης «Βασιλικής
Πιτόσκα» στο κτίριο Γεωργιάδη, και το «Διεθνές» όπου στεγάζεται η Λέσχη
Πολιτισμού Φλώρινας και όπου γυρίστηκαν σκηνές με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι
στις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Παρακάτω ο εμπορικός δρόμος και η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κτίριο σε νεοβυζαντινό στυλ χτισμένο το 1931.
Απέναντι, το δρομάκι οδηγεί στο σπίτι του «Εξάρχου» όπου σύντομα θα μεταφερθεί
το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Πίσω από την Εθνική Τράπεζα λειτουργεί η Δημοτική Αγορά , «το παζάρι». Αξίζει
μια επίσκεψη για ψώνια και αν είναι Τετάρτη η ποικιλία είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα. Είναι η μέρα που έρχονται οι γυναίκες, τοπικοί παραγωγοί, με τα
γνήσια προϊόντα της φλωρινιώτικης γης και ενίοτε με τις παραδοσιακές ενδυμασίες
τους από τον άξονα Σκοπιάς, Πολυποτάμου και Υδρούσας. Δίπλα στην αγορά, στον
1ο όροφο, πάνω από το ΚΑΠΗ, λειτουργεί ο συνεταιρισμός γυναικών «η Πελαγονία»
που αναπαράγει και πουλά παραδοσιακές φορεσιές, όμορφες μαντήλες και υφαντά.
Τα πιο φημισμένα προϊόντα που αγοράζει κανείς στην αγορά είναι οι φλωρινιώτικες
πιπεριές- οι καυτερές τσούσκες, τα φασόλια, τσάϊ του βουνού, μήλα και αναλόγως
εποχής φράουλες. Αγορές «εις ανάμνησιν» στα εργαστήρια με τα τοπικά γλυκά
κουταλιού και τα μοναδικά πλεχτά κεριά, των κηροπλαστών της Φλώρινας.
Η κεντρική πλατεία και ο πεζόδρομος της πόλης, έχουν κίνηση όλες τις ώρες.
Πρωϊνοί καφέδες για όσους έχουν την πολυτέλεια του χρόνου, απογεματινές βόλτες
για τους οικογενειάρχες και το βράδυ φοιτητές και νέοι στα μπαράκια. Η νέα
πλατεία, δημιουργήθηκε στη θέση του παλιού Εθνικού Σταδίου και φιλοξενεί
υπαίθρια δύο κορυφαία έργα του γλύπτη Δημήτρη Καλαμάρα , τον «θνήσκοντα
πολεμιστή» και τον «Καπετάν Κώττα». Απέναντι από τη νέα πλατεία το ΚΤΕΛ και το
Διοικητήριο που κρύβει με τον όγκο του το θαυμάσιο κτίριο της παλιάς Οικοκυρικής
Σχολής.
Τα ενδιαφέροντα σημεία και οι περίπατοι είναι πολλοί ανάλογα με τη διάθεση και
τον χρόνο του επισκέπτη μέσα στην πόλη ή σε μικρές διαδρομές γύρω από αυτήν
με πιο χαρακτηριστικές τον Λόφο του Αγίου Παντελεήμονα ή την παρόχθια προς
Άλωνα.
Πηγή: Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
http://www.uowm.gr/
Παιδαγωγική Σχολή:
http://www.edu.uowm.gr
Συνοπτικός Κατάλογος Εισηγήσεων (Α-Ω):
http://www.edu.uowm.gr/site/content/synoptiki-paroysiasi-perilipseon
Το πρόγραμμα εισηγήσεων της ημερίδας
http://www.edu.uowm.gr/site/content/programma-eisigiseon-tis-imeridas
Το ΚΤΕΛ Φλώρινας
http://www.ktelflorinas.gr/
Δρομολόγια ΟΣΕ:
http://www.trainose.gr/
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
http://ktelmacedonia.gr/
Δήμος Φλώρινας
www.cityoflorina.gr
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
www.florina.gr
Ξενοδοχεία στη Φλώρινα:
http://www.greekhotels.gr/gr/north_greece_hotels/macedonia_hotels/florina_hotels.a
sp

