ВО КОСТУР КОЈ НАЛИКУВА НА ОХРИД И ПО
СВОЈАТА МЕСТОПОЛОЖБА И ПО ПРИРОДНИТЕ
УБАВИНИ

ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА ВО КНИГАТА „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“ НА
СЛАВЕ КАТИН
Во Егејска Македонија има многу прекрасни места што треба да се видат. Меѓу
нив особено се издвојува градот Костур и раскошната природа што ја нуди овој убав
град. Градот на крзното и на кожарската индустрија се наоѓа на полуостровот што го
дели Костурското Езеро на две подеднакво убави половини. Едниот дел од градот што
се издигнува на полуостровот се огледува во едната, а другиот дел во другата
половина на езерото. Куќите се извишуваат една над друга, па навечер, ако се гледа
од брегот на езерото, сето тоа изгледа како некоја огромна новогодишна елка со
илјадници лампиони кои се огледуваат во позлатеното езеро.
Со својата географска положба, со плодната котлина полна со овошки, со
блескавото сино Костурско Езеро и културно-историските споменици, Костур
претставува важен туристички, културен и стопански крај, привлечен во сите сезони.
Тој е убав и за живеење и за одмор и за рекреација. Поради добрите климатски
услови: чистиот и свеж воздух, надморската височина и сите убавини што природата
му ги подарила на Костурското Езеро и неговата околина, угостителско-туристичкото
стопанство од година во година зазема сѐ позначајно место.
Инаку, градот Костур се наоѓа на југозападната точка на Македонија, на брегот на
Костурското Езеро. Некои учени луѓе мислат дека името дошло од реткото животно
кастор што се одгледувало во Костурското Езеро и од чија кожа се правеле многу
убави и раскошни бунди. Исто така, во Костур има многу цркви, познати базилики и
други споменици од историјата и културата.
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Направивме круг околу градот и езерото, а потоа пеш се упативме кон стариот
дел на градот во кој се мешаат старата и новата архитектура. Видовме бројни
дискотеки и многу дуќани за крзно и крзнени производи, а крзното е животот на Костур.
По тесните улици пешаците тешко се движеа поради густиот сообраќај, кој како да им
пркосеше на гостите да ги видат и доживеат убавините на овој езерски град, град кој е
убав во сите годишни времиња.

Дел од Костур
Се упативме кон источниот дел на градот и на самиот брег на езерото, во
летната бавча на еден пристоен ресторан, седнавме да ручаме, да се одмориме, да
уживаме и да се восхитуваме на убавините на градот. Секој од нас беше љубопитен
да види и да разбере нешто повеќе за костурските ќурчии, за раскошните и скапи
крзна што висеа во безбројните дуќани во градот, за езерото и лебедите кои ја
дополнуваа убавината на езерската шир, за македонското население...
Костурскиот крај бил познат во античкиот период како Арестида и се наоѓал по
горното течение на реката Бистрица, а главен град бил Арт и се наоѓал во селото
Рупиште. Ова е значајно да се спомене, бидејќи оттаму потекнува македонската
династија Аргеади, на Филип Македонски, која подоцна се преселил во Пела. Костур,
градот на крзното и на кожарската индустрија се наоѓа на полуостровот што го дели
Костурското Езеро на две подеднакво убави половини. Костур наликува на Охрид и по
својата местоположба и по природните убавини.
Костур, градот на крзното и на кожарската индустрија се наоѓа на полуостровот
што го дели Костурското Езеро на две подеднакво убави половини. Едниот дел од
градот што се издигнува на полуостровот се огледува во едната, а другиот дел во
другата половина на езерото. Куќите се извишуваат една над друга, па навечер, ако се
гледа од брегот на езерото, сето тоа изгледа како некоја огромна новогодишна елка со
илјадници лампиони кои се огледуваат во позлатеното езеро.
2

Со својата географска положба, со плодната котлина полна со овошки, со
блескавото сино Костурско Езеро и културно-историските споменици, Костур
претставува важен туристички, културен и стопански крај, привлечен во сите годишни
времиња. Тој е прекрасен за живеење, за одмор и за рекреација.

Арго- Рупиште
Поради добрите климатски услови: чистиот и свеж воздух, надморската височина
и сите убавини што природата му ги подарила на Костурското Езеро и неговата
околина, угостителско-туристичкото стопанство од година во година зазема сè
позначајно место.
Од лимнолошки аспект, пак, треба да се нагласи дека Костурското Езеро е
типичен пример на езерата од егејската зона. Тоа спаѓа во групата на десаретските
езера, како што се Охридското и Преспанското Езеро и ги има сите својства на
езерата од овој тип: висока температура на водата во летниот период, широко
крајбрежно подрачје во кое се развива буен животински и растителен свет,
карактеристична конфигурација, својствен изглед, посебни климатски услови и
интересно историско минато.
Кога човек е во Костур и на брегот на Костурското Езеро има чувство дека се
наоѓа во Охрид и на Охридското Езеро, бидејќи Костур наликува на Охрид и по својата
местоположба и по природните убавини. Тука природата подарила многу убавини кои,
за жал, не се целосно искористени.
Инаку, градот Костур се наоѓа на југозападната точка на Македонија, на брегот на
Костурското Езеро. Некои учени луѓе мислат дека името дошло од реткото животно
кастор што се одгледувало во Костурското Езеро и од чија кожа се правеле многу
убави и раскошни бунди. Исто така, во Костур има многу цркви, познати базилики и
други споменици од историјата и културата.
Направивме круг околу градот и езерото. Видовме многу дуќани за крзно и
крзнени производи, а крзното е животот на Костур. По тесните улици пешаците тешко
се движеа поради густиот сообраќај, кој како да им пркосеше на гостите да ги видат и
доживеат убавините на овој езерски град, град кој е убав во сите годишни времиња.
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Потоа, се упативме кон источниот дел на градот и на самиот брег на езерото, во
летната бавча на еден пристоен ресторан, седнавме да се одмориме, да уживаме и да
се восхитуваме на убавините на градот.
Бевме љубопитни да видиме и да разбереме нешто повеќе за костурските
ќурчии, за раскошните и скапи крзна што висеа во безбројните дуќани во градот, за
езерото и лебедите кои ја дополнуваа убавината на езерската шир, слично како на
Преспанското Езеро, сакавме да слушнеме како тие зборуваат македонски јазик на
костурски дијалект.
Но времето не нѝ дозволуваше повеќе да се задржуваме и по пријатно
поминатото време во Костур се упативме кон Д’мбени, Желево, кон Лерин, но овој пат
од другата страна, од кај Грамос за да го видиме и тој дел на Егејска Македонија каде
што загинале голем број Македонци во текот на Граѓанската војна.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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