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Διατθρθτζοσ Οικιςμόσ Παλαιοφ Παντελειμονα:
απζραντθ αίςκθςθ κάλλουσ!
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Ο γραφικόσ οικςμόσ «Παλαιόσ Παντελειμονασ» ζχει ανακθρυχτεί ςπό το 1978 ωσ ζνασ από τουσ 5 «Διατθρθτζουσ
Παραδοςιακοφσ Οικιςμοφσ τθσ Ελλάδασ», λόγω τθσ ςπάνιασ αρχιτεκτονικισ των πετρόχτιςτων ςπιτιϊν του, τα οποία
κακιςτοφν το χωριό μοναδικό από αιςκθτικισ απόψεωσ!
Χιςμζνο ςε υψόμετρο 700 μζτρων, ςτισ πλαγιζσ του Κάτω Ολφμπου, ςτο Νομό Πιερίασ, διακζτει εκπλθκτικι κζα προσ
τον Θερμαϊκό Κόλπο, τισ ακτζσ τθσ Νότιασ Πιερίασ και το ενετικό Κάςτρο του Πλαταμϊνα.
ο

Σφντομθ ιςτορία : Η ιςτορία του χωριοφ δεν είναι παρά πολφ παλιά. Ίςωσ το χωριό να ιδρφκθκε γφρω από τον 14
αίϊνα, όπωσ προκφπτει από αρχαιολογικζσ ενδείξεισ.
Πριν από το 1700 οι κάτοικοι δεν ηοφςαν ςτο ςθμερινό χωριό, αλλά κοντά ςτθ κάλαςςα του Πλαταμϊνα. Κάποια
επιδθμία χολζρασ όμωσ, ανάγκαςε τουσ κατοίκουσ να ανεβοφν ψθλά ςτο βουνό (ςτθν ςθμερινι τοποκεςία του
οικιςμοφ), αφοφ προθγουμζνωσ ζχτιςαν μία μικρι εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτθν μνιμθ του Αγίου Παντελειμονα.
Το χωριό ςτθ ςυνζχεια γνϊριςε μεγάλθ άνκιςθ. Οι κάτοικοί του αςχολικθκαν με τθν ξυλεία, τθν κτθνοτροφία και τθν
παραγωγι μεταξιοφ.
Μετά τον πόλεμο όμωσ, κακϊσ ιρκε θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα, οι κάτοικοι του χωριοφ αναγκάςτθκαν να
μεταναςτεφςουν ςτθν Αμερικι, ςτθν Αυςτραλία και ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Το 1959 οι εναπομείναντεσ κάτοικοι
προκειμζνου να κάνουν μία καινοφργια αρχι, ηιτθςαν τθ μετεγκατάςταςθ του χωριοφ προσ τα κάτω, με τθν
αιτιολογία ότι το ζδαφοσ ιταν ακατάλλθλο μιασ και υποχωροφςε ςυνεχϊσ. Τα αιτιματα αυτά ειςακοφςτθκαν από τθν
πολιτεία και ζτςι το 1964 δόκθκαν οικόπεδα από το κράτοσ ςτουσ κατοίκουσ του χωριοφ προκειμζνου να χτίςουν ζνα
νζο χωριό: τον Νζο Παντελειμονα.
Σιμερα ο Παλαιόσ Παντελειμονασ ζχει ανακαινιςκεί εξολοκλιρου και αποτελεί πόλο προςζλκυςθσ χιλιάδων
επιςκεπτϊν. Απζχει μόλισ 6 χιλιόμετρα από τθν παραλία του Νζου Παντελειμονα και διακζτει πολλζσ ταβζρνεσ,
εςτιατόρια, και καταλφματα διαμονισ. Στθν κεντρικι πλακόςτρωτθ πλατεία με τα υπζροχα αιωνόβια πλατάνια,
βρίςκεται θ παλιά εκκλθςία του Αγίου Παντελειμονα τθν οποία μποροφν να επιςκεφτοφν οι εκδρομείσ.
Η περιοχι όμωσ πζρα από τισ ταβζρνεσ και τθν όμορφθ κζα ςτθ κάλαςςα που διακζτει, προςφζρετε για εκπλθκτικζσ
και υπζροχεσ πεηοπορικζσ διαδρομζσ ςτθ φφςθ, μζςα ςε πλοφςια δάςθ καςτανιάσ, και οξιάσ.
Με τθ ςυνοδεία εξειδικευμζνου ξεναγοφ (οικοξεναγοφ) είναι δυνατόν να παρατθριςετε ςπάνια είδθ πτθνϊν και να
ανακαλφψετε τα υπζροχα είδθ φυτϊν τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ και υπαίκρου.
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