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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Ταξίδι στη χώρα των λιμνών» 

 

Στόχοι 

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να αναδειχθεί η σημασία και η προσφορά των 

υγροτόπων, οι συνέπειες των ανθρώπινων παρεμβάσεων στα λιμναία οικοσυστήματα, ενώ γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή των Πρεσπών, στη γεωμορφολογία, στην πλούσια βιοποικιλότητα 

και στην ιστορία της. Είναι καθαρά βιωματικό και πραγματοποιείται κυρίως στην περιοχή των 

Πρεσπών. 

Μέσα από την ομαδική εργασία, την έρευνα και την ενεργό συμμετοχή δίνεται η ευκαιρία 

στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις  από την παρέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό 

περιβάλλον και να αντιληφθούν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής των κατοίκων αυτών των περιοχών.  

Προσεγγίζοντας βιωματικά τα θέματα αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και νιώθουν τη χαρά της 

δημιουργίας και της ανακάλυψης. Ταυτόχρονα, αξιοποιούνται βασικές δεξιότητες των παιδιών, όπως 

η φωτογράφιση και η ζωγραφική. Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θα είναι να ευαισθητοποιηθούν 

σε θέματα που αφορούν την οικολογική ισορροπία και την ποιότητα ζωής. 

Γεωγραφική θέση 

Στη Μακεδονία, ένας απέραντος υδάτινος «καμβάς»: καλαμιώνες, αποδημητικά πουλιά, 

αρχαίοι οικισμοί, ψαροχώρια και ασκητήρια συναρπάζουν τους επισκέπτες. Το 70% περίπου των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της Ελλάδας βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για 

το σημαντικότερο φυσικό απόθεμα το οποίο εκτός από τη μεγάλη σημασία του για την ίδια τη ζωή 

προσφέρει και μία απαράμιλλη φυσική ομορφιά σε συνδυασμό με την πλούσια χλωρίδα της 

περιοχής. Τα δάση της Δυτικής Μακεδονίας, τα νερά της, η πανίδα και η χλωρίδα σε συνδυασμό με 

τις περιοχές «natura 2000» αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών και επισκεπτών οι οποίοι 



έρχονται να θαυμάσουν το τοπίο και να παρατηρήσουν τα ζώα, πουλιά και ενδημικά είδη της 

χλωρίδας. H προστασία και η ανάδειξή τους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όλων μας. 

Το βασικό χαρακτηριστικό 

του νομού Φλώρινας είναι οι 

λίμνες και οι μεγάλοι ορεινοί 

όγκοι. Ο νομός έχει έξι λίμνες, τη 

Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα 

καθώς και τις λίμνες της περιοχής 

Αμυνταίου (Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, 

Βεγορίτιδα και Πετρών). 

Την περιοχή των Πρεσπών τη μοιράζονται τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ. 

Όταν λέμε Πρέσπα εννοούμε τις δύο λίμνες, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, καθώς και την ευρύτερη 

λεκάνη αυτών που εκτείνεται έως τις κορυφές των βουνών που τις περικλείουν. Οι δύο λίμνες 

βρίσκονται σε υψόμετρο 853 μ. περίπου, ενώ πολλές κορυφές των γύρω βουνών ξεπερνούν τα 2.000 

μ. Η Μικρή Πρέσπα ανήκει στην Ελλάδα, εκτός από ένα μικρό τμήμα στα νότια το οποίο ανήκει 

στην Αλβανία. Τη Μεγάλη Πρέσπα μοιράζονται και οι 3 χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να 

ανήκει στην ΠΓΔΜ. Το 2000, με κοινή Διακήρυξη των Πρωθυπουργών των τριών χωρών, 

δημιουργήθηκε το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών. Το Πάρκο αυτό στοχεύει στην προστασία των 

οικολογικών αξιών της περιοχής μέσω της τριεθνούς συνεργασίας, αλλά και στην προώθηση της 

οικονομικής ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων και των τριών χωρών. Το Διασυνοριακό Πάρκο 

Πρεσπών αποτέλεσε την πρώτη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στα Βαλκάνια. 

Ανθρώπινες Δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες των κατοίκων στο πέρασμα των χρόνων εναλλάσσονται επηρεαζόμενες 

από παράγοντες όπως η εξέλιξη της τεχνολογίας και των μοντέλων ανάπτυξης οικονομίας της κάθε 



χώρας. Παλιότερα, στο μοντέλο της οικονομίας της αυτάρκειας, η γη, το δάσος, η γεωργία, η 

κτηνοτροφία και η αλιεία έδιναν στους ανθρώπους ό,τι χρειάζονταν για να ζήσουν. Στη συνέχεια και 

κυρίως από τη δεκαετία του ’60 και μετά τα πράγματα άλλαξαν. 

Συγκεκριμένα στην Ελληνική Πρέσπα, το 70% περίπου των 

επαγγελματικά ενεργών ατόμων απασχολείται στον πρωτογενή τομέα 

και ιδιαίτερα στη γεωργία, κυρίως την εντατική καλλιέργεια του 

φασολιού. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό έπαιξε το αρδευτικό δίκτυο, του 

οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Ωστόσο ευοίωνες είναι οι 

πρόσφατες κινήσεις προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης γεωργίας και την εφαρμογή 

φιλικότερων προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας, ενώ υπάρχει μικρή αλλά σημαντική 

παραγωγή βιολογικών φασολιών Πρέσπας. 

Η αλιεία, ενώ παλιότερα είχε ιδιαίτερη 

σημασία, σήμερα έχει εγκαταλειφθεί σε μεγάλο 

βαθμό ενώ χάνονται πια και οι τελευταίοι που 

εφάρμοζαν μοναδικές μεθόδους αλιείας όπως 

είναι τα πελαΐζια και τα πεζόβολα. Τέλος η κτηνοτροφία αιγοπροβάτων ενώ στο παρελθόν 

αποτελούσε μία από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων της Πρέσπας ακολούθησε και αυτή μία 

πτωτική πορεία αντίστροφη με την άνοδο της γεωργίας. Παρ’ όλα αυτά στα βουνά της περιοχής έχει 

αυξηθεί ο συνολικός αριθμός αγελάδων κρεοπαραγωγής, ενώ επιβιώνει ακόμη η παλιά πρακτική της 

νομαδικής κτηνοτροφίας  αφού από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο κάποιοι, λίγοι πλέον, 

κτηνοτρόφοι μετακινούν τα κοπάδια τους στα ορεινά λιβάδια. 

Τουρισμός 

Στα 12 χωριά των Πρεσπών (Μικρολίμνη, Οξιά, Καρυές, Πύλη, Λαιμός, Ψαράδες, Αγ. 

Γερμανός κ.α.) σήμερα μένουν 1.200 άτομα. Αντλούν το εισόδημά τους κυρίως από την αλιεία, την 



κτηνοτροφία, τη γεωργία και τον τουρισμό. Εδώ παράγονται όλα τα δημητριακά και τα ξακουστά 

φασόλια Πρεσπών. 

Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τις λίμνες με τις χαρακτηριστικές βάρκες που 

ονομάζονται «πλάβες», ξύλινες βάρκες επιστρωμένες με πίσσα που αντικαθίστανται σιγά - σιγά από 

σύγχρονα πλεούμενα. Οι βαρκάρηδες από το χωριό Ψαράδες, κάνουν όλο τον χρόνο περιηγήσεις 

στη Μεγάλη Πρέσπα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να θαυμάσουν τα λαξευμένα στο 

βράχο της Μεγάλης Πρέσπας ασκηταριά. Οι μονόχωροι κεραμοσκεπείς χώροι κοσμημένοι με 

τοιχογραφίες στους βράχους, που συναντούμε βγαίνοντας από τον κόλπο των Ψαράδων, οι οποίες 

χρονολογούνται από το 1455/6 και το 1373 αντίστοιχα. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την 

πλούσια πανίδα της περιοχής, καθώς συγκεντρώνει μεγάλους αριθμούς υδρόβιων και παρυδάτιων 

πτηνών. Μια βόλτα με τη βάρκα στη Μικρή Πρέσπα την περίοδο του καλοκαιριού, χαρίζει στους 

επισκέπτες αξέχαστες εικόνες διασχίζοντάς την ανάμεσα από τα νούφαρα.   

Ιστορία – Πολιτισμός 

Τα περισσότερα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία για την περιοχή των Πρεσπών 

προέρχονται από την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Περισσότερα από 100 βυζαντινά και 

μεταβυζαντινά μνημεία σώζονται σήμερα σε όλη την περιοχή των Πρεσπών και στις τρεις χώρες. 

Από τα τέλη του 9ου αιώνα η περιοχή περιέρχεται στη ζώνη επιρροής του Βούλγαρου ηγεμόνα 

Συμεών και καταλαμβάνεται πότε από τους Βυζαντινούς και πότε από τους Βούλγαρους. 

Οι επισκέπτες μπορούν περπατώντας 

μέσω της πλωτής πεζογέφυρας (650 μ.), να 

φθάσουν στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου το 

οποίο βρίσκεται μέσα στη Μικρή Πρέσπα. 

Το νησί έχει λιγοστούς κατοίκους και είναι 
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ένα από τα ομορφότερα και λιγοστά λιμναία χωριά που κατοικούνται. Στο νησί βρίσκεται η 

εκκλησία του Αγ. Αχιλλείου από τα τέλη του 10ου αι., καθώς και ο τάφος του Αγίου Αχιλλείου. 

Εκεί μετέφερε ο Βούλγαρος τσάρος Σαμουήλ από την πόλη της Λάρισας το λείψανο του 

επισκόπου της, Αγίου Αχιλλείου, γύρω στο 980 - 

985. Είναι μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με 

νάρθηκα και αποτέλεσε για πέντε αιώνες τον 

επισκοπικό ναό της Πρέσπας. Πρόκειται για μια από 

τις μεγαλύτερες βασιλικές της Ελλάδας. Το νησί του 

Αγίου Αχιλλείου αποτελεί εδώ και χρόνια το κέντρο 

των εκδηλώσεων «Πρέσπεια» με σημαντικές 

συναυλίες τις οποίες παρακολουθούν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Τα «Πρέσπεια» 

πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. 

 

Τον 11ο αιώνα, το 1006 μ.Χ. χτίζεται ο ναός του Αγίου 

Γερμανού. Πρόκειται για έναν σταυροειδή εγγεγραμμένο με 

τρούλο ναό χτισμένο με πέτρα και πλίνθο. 

Η φυσική ομορφιά αλλά και η απομόνωση της 

περιοχής λόγω γεωγραφικής θέσης προσέλκυσε κατά 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλούς μοναχούς 

οι οποίοι κατασκεύαζαν τα ασκητήριά τους κατά 

μήκος της παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας. Έτσι 

σήμερα μπορεί κανείς να θαυμάσει μικρές 

μοναστικές συγκεντρώσεις αλλά και βραχογραφίες του 14ου- 16ου αιώνα σκαρφαλωμένες στα βράχια 

της παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας στην Ελλάδα και την Αλβανία, μνήμες μιας άλλης εποχής. 



Ιδιαίτερη είναι επίσης η τοπική 

αρχιτεκτονική με σπίτια κυρίως χτισμένα 

στις αρχές του 20ου αιώνα, χτισμένα με 

πέτρα, ξύλο, χώμα και καλαμωτές, υλικά που 

οι άνθρωποι μπορούσαν να βρουν εύκολα 

στο φυσικό τους περιβάλλον. Σπίτια με 

μεγάλα μπαλκόνια στον πρώτο όροφο 

(χαγιάτια), σπίτια με σαχνισιά, σπίτια με 

μεγάλες εσωτερικές αυλές είναι οι κυριότεροι αρχιτεκτονικοί τύποι που συναντάμε στην περιοχή. 

Ένας από τους καλύτερα διατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς είναι ο Άγιος Γερμανός. 

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Πρεσπών είναι άνθρωποι πιστοί στις παραδόσεις που 

κληρονόμησαν από τους προγόνους τους. Παραδοσιακές πρακτικές, νεώτερες παραδόσεις, μύθοι, 

τραγούδια όλα αυτά συνθέτουν μια ιδιαίτερη και μοναδική εικόνα την οποία μπορεί κανείς να δει 

όταν επισκεφθεί την Πρέσπα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Εθνικός Δρυμός 

Η Μεγάλη και η Μικρή Πρέσπα, λίμνες 

που βρίσκονται στον χάρτη στο Τριεθνές των 

συνόρων Αλβανίας, ΠΓΔΜ και Ελλάδας, είναι 

μια μοναδική σε ομορφιά τοποθεσία με 

πανάρχαια ιστορία. Στα νερά των δύο λιμνών 

καθρεφτίζεται το φυσικό κάλλος της ευρύτερης 

περιοχής των Πρεσπών, μιας περιοχής στην οποία έχουν βρει πολύτιμο καταφύγιο μερικά από τα πιο 

σπάνια είδη ζώων και πουλιών. Προστατεύεται από ελληνικές, ευρωπαϊκές καθώς και διεθνείς 

συμβάσεις, ενώ η λίμνη Μικρή Πρέσπα προστατεύεται και από τη συνθήκη Ραμσάρ ως μοναδικός 

υγροβιότοπος. 

Το 1991 δημιουργήθηκε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών με τη βοήθεια της WWF που 

στήριξε τις προσπάθειες του τοπικού πληθυσμού να αναδείξουν και να προστατέψουν το φυσικό 

πλούτο της περιοχής τους. Οι Πρέσπες έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000. 

Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (ανακηρύχτηκε το 1974) καλύπτει 256 τ. χλμ. Είναι ο 

μεγαλύτερος από συνολικά 10 εθνικούς δρυμούς της χώρας μας και περιλαμβάνει υποαλπικά 

ασβεστόφιλα δάση πανύψηλης οξιάς, 

δάση δρυός (ευθυτενείς βελανιδιές), 

τη «βόρεια» σημύδα, δασώδεις 

φυτοκοινωνίες, καλαμιώνες, 

φυλλοβόλα και κωνοφόρα δέντρα, 

1.400 είδη φυτών, 1200 είδη φτέρης, 

αλπικά λιβάδια σε υψόμετρο 1.800 μ. 

και το μοναδικό στην Ευρώπη δάσος 

από γηραιούς κέδρους (άρκευθο ή ψευδοκυπαρίσι) στη διαδρομή από Κούλα προς Ψαράδες, όπως 



και ένα ενδημικό είδος, Centaurea prespana. Στη χλωρίδα του Δρυμού συμπεριλαμβάνεται και ένας 

μικρός αριθμός φυτικών ειδών που διέπονται υπό καθεστώς διεθνούς σημασίας. 

Τα υγρά λιβάδια (παραλίμνιες περιοχές με χαμηλή υγρόφιλη βλάστηση) είναι πολύ σημαντικά 

για την αναπαραγωγή ψαριών και αμφίβιων, τη συγκέντρωση ασπόνδυλων οργανισμών και τη 

λειτουργία τους ως χώρος διατροφής υδρόβιων πτηνών. Η ύπαρξή τους σχετίζεται με τον έλεγχο του 

πλάτους των καλαμιώνων. Παλιότερα στα υγρά λιβάδια των Πρεσπών έβοσκαν κοπάδια βοοειδών 

και βουβάλων. 

Η χλωρίδα της περιοχής διακρίνεται στις παρακάτω ζώνες 

• Υγρότοπος: στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι λίμνες και τα υγρά λιβάδια. Στη ζώνη αυτή 

φύονται καλάμια, νούφαρα κίτρινα και άσπρα, ίριδα των βάλτων (ή κρίνος των νερών) 

καθώς και ρογούδια. 

• Αγροτική ζώνη: στη ζώνη αυτή υπάγονται οι γεωργικές εκτάσεις, τα λιβάδια χορτονομής για 

την κτηνοτροφία και το αρδευτικό δίκτυο ενώ σε αυτή τη ζώνη θα συναντήσετε τους 

σπάνιους για την Ελλάδα πλέον νάρκισσους, ορχιδέες και ραδίκια. 

• Ενδιάμεση ζώνη μεταξύ καλλιεργειών και δάσους: εδώ υπάρχουν μόνο θάμνοι.  

• Δασικές διαπλάσεις: στη ζώνη αυτή θα βρείτε οστριές-γαύρους, κέδρους, οξιές, βελανιδιές, 

έλατα και πυξούς  

• Υπό αλπικοί θαμνότοποι και υπό αλπικά λιβάδια: η ζώνη αυτή ξεκινά πάνω από 1600-1700 

μέτρα υψόμετρο  

• Αλπικά λιβάδια: στη ζώνη αυτή που ξεκινά πάνω από τα 1800 μέτρα θα συναντήσετε μόνο 

ψυχροανθεκτικά αγροστώδη. 

Η πανίδα, ερπετοπανίδα και ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι πολύ πλούσια λόγω των 

πολλών βιοτόπων και σπάνια (11 είδη αμφίβιων, 21 είδη ερπετών, 45 είδη θηλαστικών, πάνω από 

260 είδη παρυδάτιων πτηνών). Ο Δρυμός Πρεσπών περιλαμβάνει 12 χωριά. Στο χωριό Ψαράδες ζει 

το προστατευόμενο είδος αγελαδίτσας νάνου, ύψους 1,10 μ. Οι Πρέσπες αποτελούν τόπο 

αναπαραγωγής πολλών απειλούμενων με εξαφάνιση πουλιών (π.χ. αργυροπελεκάνος, 
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ροδοπελεκάνος). Από τα 7 είδη πελεκάνων που υπάρχουν στο κόσμο, ο Αργυροπελεκάνος και ο 

Ροδοπελεκάνος είναι τα 2 είδη που ενδημούν στην Ευρώπη και αναπαράγονται στην περιοχή, σε 

κοινές αποικίες αναπαραγωγής, αλλά με ξεχωριστές ομάδες φωλιών. 

Στις Πρέσπες αναπαράγεται 

ένας από τους μεγαλύτερους 

πληθυσμούς Αργυροπελεκάνου με 

αριθμό ζευγαριών που κυμαίνεται 

μεταξύ 110-400 ενώ ο συνολικός 

αριθμός των ζευγαριών του δεν 

ξεπερνά τα 1400 σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Από τις υπόλοιπες τάξεις 

των πουλιών, σημαντική είναι η παρουσία και ενός ακόμα παγκόσμια απειλούμενου είδους, της 

Λαγγόνας. Από τα διάφορα είδη ερωδιών, ο Αργυροτσικνιάς έχει στην περιοχή το μεγαλύτερο 

αναπαραγόμενο πληθυσμό στην Ελλάδα (6-25 από τα 30 περίπου ζευγάρια). Η περιοχή αποτελεί 

ακόμα ένα από τα νοτιότερα σημεία αναπαραγωγής ενός «βόρειου» είδους, του Χηνοπρίστη. Στο 

Πλατύ ζει ο πελαργός, στην ψηλότερη φωλιά της Ευρώπης (950 μ.). 

Εκτός όμως από τα πουλιά, στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών φιλοξενούνται και άλλες ομάδες 

ζώων. Υπάρχουν γύρω στα 60 είδη θηλαστικών, όπως είναι η καφέ αρκούδα, ο λύκος και το 

αγριόγιδο ενώ υπάρχουν και οι βίδρες που ζουν στον υγροβιότοπο, 8 είδη νυχτερίδων, ενώ από τα 

ερπετά έχουν παρατηρηθεί 21 είδη, από τα οποία 2 είναι χελώνες, 9 είδη είναι σαύρες και 10 είναι 

φίδια. Από τα αμφίβια έχουν παρατηρηθεί 11 είδη.  



Σημαντικότατη η ιχθυοπανίδα (17 

είδη ψαριών, κυπρίνοι, πλατίκες, χέλια, 

κέφαλοι, πέστροφες, τσιρόνια κ.α.) 

καθώς το 80% των ψαριών είναι 

ενδημικά. Τα ψάρια μπράνα Πρεσπών, 

πέστροφα του ποταμού του Αγ. Γερμανού Πρεσπών και 

κορύγονος Αγ. Παντελεήμονα (Βεγορίτιδα), είναι 

μοναδικά παγκοσμίως. 

Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα 

Βρίσκεται στο ΒΔ. Άκρο της χώρας στα 

σύνορα με την Αλβανία και τα Σκόπια. Είναι 

λίμνη γλυκού νερού, το υπερθαλάσσιο ύψος της 

είναι 843 μ. και το εμβαδόν της εντός της Ελλάδας 

είναι 40 τ. χλμ. Σχηματίσθηκε κατά τη διάρκεια 

του τριτογενούς και το γεωλογικό της υπόβαθρο αποτελείται από ασβεστόλιθους. Το μέγιστο μήκος 

της είναι 26,9 χλμ. και το μέγιστο βάθος της είναι 50 μ. Δέχεται τα νερά της Μικρής Πρέσπας, με 

την οποία συνδέεται μέσω στενής λωρίδας γης - ισθμού, στην περιοχή Κούλα, μήκους 4 μ. και 

πλάτους 200 – 1000 μ. Είναι αισθητά βαθύτερη από τη Μικρή Πρέσπα και επικοινωνεί υπόγεια με 

τη λίμνη Αχρίδα που βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο. Στις όχθες της έχει υδροφυτική βλάστηση 

καλαμιών. Πλούσια είναι και η πανίδα γύρω από τη λίμνη. 

 



Λίμνη Μικρή Πρέσπα 

Το εμβαδόν της είναι 43 τ. χλμ. και το ύψος 

της πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 

856 μ. (13,5 μ. ψηλότερα από τη Μεγάλη Πρέσπα). 

Λίμνη γλυκού νερού που σχηματίστηκε πιθανότατα 

κατά την διάρκεια του τριτογενούς, όταν ήταν 

ενωμένη με την Μεγάλη Πρέσπα. Οι δύο λίμνες χωρίστηκαν κατά το τεταρτογενές ή νεογενές 

εξαιτίας αποθέσεων παρακείμενων χειμάρρων. Το μέγιστο μήκος της φτάνει τα 13,6 χλμ. και το Ν. 

άκρο της καταλήγει στην Αλβανία. Το υπόβαθρο της λίμνης αποτελείται από ασβεστόλιθους, 

γρανίτες και γρανοδιορίτες και οι ακτές είναι σε άλλα σημεία απότομες και σε άλλα επίπεδες με 

καλαμιώνες. Η βλάστηση είναι υδροφυτική, υγρών λιβαδιών, καλαμιώνων και (παρυδάτια) 

δενδρώδης. Τα νερά της χρησιμοποιούνται για ύδρευση, άρδευση, αλιεία, αναψυχή και τουρισμό, 

παγώνουν όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε χειμώνα. Αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας 

σύμφωνα με την συνθήκη Ραμσάρ. Τόπος ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τις αποικίες 

αργυροπελεκάνων, καθώς και τόπος αναπαραγωγής τους όπως και των ερωδιών και των 

κορμοράνων. Εδώ διαβιούν η βίδρα, από τα πιο σπάνια θηλαστικά στην Ευρώπη, η αρκούδα, ο 

λύκος, το ζαρκάδι, η αλεπού και πολλές φορές φθάνει από την Αλβανία και κανένας λύγκας (σπάνιο 

είδος που μοιάζει με αγριόγατα). 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος συνεργαστήκαμε με το 

ΚΠΕ Μελίτης για την εκπαιδευτική 

εκδρομή στην περιοχή των Πρεσπών και 

για την ξενάγηση της γύρω περιοχής. 

http://www.cityoflorina.gr/files/151/Photographs/Diafora/vidra.jpg
http://www.cityoflorina.gr/index.php/component/content/?task=view&id=198&Itemid=241


Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης είχε ως εξής : 

1η Ημέρα Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 
08:00 Συγκέντρωση στην αυλή του σχολείου μας και αναχώρηση από Λάρισα 
11:00 Άφιξη στη Νεράιδα Κοζάνης – Στάση – Ξεκούραση για 30' 

 

 

11:30 Αναχώρηση για Βεύη 

13:00 Άφιξη στο ΚΠΕ Μελίτης στη Βεύη. Παρακολούθηση του α΄ μέρους του 
προγράμματος. 
Διάλειμμα για κολατσό, συζήτηση και ομαδικές δραστηριότητες. 

 



 

 

 

 Τα παιδιά χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες υποδυόμενα αντίστοιχες κοινωνικές 
ομάδες με αντικρουόμενα συμφέροντα στην περιοχή. Συγκεκριμένα οι ομάδες ήταν: οι 
επενδυτές, οι οικολόγοι, η δημοτική αρχή, οι επαγγελματίες και οι άνεργοι της 
περιοχής. Ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο κάθε ομάδα υποστήριξε τις 
απόψεις της και ξεδίπλωσε το όραμά της για το μέλλον της περιοχής. Τα καμαρώσαμε 
και εμείς και οι υπεύθυνοι του Περιβαλλοντικού Κέντρου Μελίτης. 

 

  



 

 

15:30 Αναχώρηση για Φλώρινα 
16:00 Άφιξη στη Φλώρινα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

19:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο - Περιήγηση στην πόλη της Φλώρινας. 
Άφιξη σε χώρο για φαγητό και διασκέδαση 

23:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Διανυκτέρευση. 
 



 

 

 

 



 

2η Ημέρα Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 
09:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό την περιοχή των Πρεσπών 

 Πρώτη στάση στο Περβάλι. Απόλαυση της πανοραμικής θέας και 
συνάντηση με τους υπευθύνους του ΚΠΕ. Σύντομη ενημέρωση 

 



 

 

 Επόμενος σταθμός το παρατηρητήριο της Κούλας 
 Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE - Φύση (2002-2006) 

ανακατασκευάστηκε το θυρόφραγμα στη θέση Κούλα, το οποίο ρυθμίζει 
τη ροή των νερών από τη Μικρή προς τη Μεγάλη Πρέσπα. Με τη σωστή 
λειτουργία του εκσυγχρονισμένου θυροφράγματος είναι δυνατόν να 
εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των οικολογικών αναγκών της περιοχής, 
αλλά και των υφιστάμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Επόμενη στάση στον λόφο της Κρίνας 
 Εξόρμηση στις Πρέσπες χωρίς ορνιθοπαρατήρηση δεν υφίσταται. 

Πολλά είναι τα σημεία όπου μπορεί να παρατηρήσει κανείς πουλιά, αλλά 
ένα από τα καλύτερα είναι σίγουρα ο λόφος της Κρίνας, πηγαίνοντας 
προς το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ Μελίτης 
έστησαν ένα τηλεσκόπιο και μας έδωσαν κιάλια κι έτσι είχαμε την 
ευκαιρία να δούμε τους ροδοπελεκάνους και τους αργυροπελεκάνους στις 
αποικίες τους να πετάνε προς και από τη Μεγάλη Πρέσπα για να 
ψαρέψουν το φαγητό τους. Επίσης, εκεί γύρω παρατηρώντας  πιο 
προσεκτικά στις πλημμυρισμένες με νερό εκτάσεις στην άκρη της λίμνης 
(υγρά λιβάδια) είδαμε ερωδιούς να αναζητούν τροφή. 

 



 

 



 

 

 

 



 Μια γερή γεύση επίγειου παράδεισου έμεινε ακόμα, κι εκεί μάλιστα 
μπορείς να πας και με τα πόδια: πριν από μερικά χρόνια ήταν οι πλάβες 
που σε πήγαιναν μέχρι το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, στη Μικρή 
Πρέσπα, μα το καλοκαίρι του 2000 φτιάχτηκε η πεζογέφυρα και έκτοτε 
απλώς περπατάς τα 650 μέτρα μέχρι το νησί. 

Απολαύσαμε τη μοναδική εμπειρία να βαδίσουμε πάνω στην πλωτή 
γέφυρα προς ένα λιμναίο νησί με μεγάλη ιστορία. «Μπαίνοντας» στον 
οικισμό, ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας από το ένα άκρο του νησιού 
απολαμβάνοντας κάθε πλευρά της λίμνης. Επισκεφτήκαμε ενδιαφέροντα 
αρχαιολογικά μνημεία με κυρίαρχο τη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, 
όπου στον περιβάλλοντα χώρο του ναού πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 
τα Πρέσπεια. 

 Σημείωση πρώτη: μόνο έντεκα σπίτια υπάρχουν όλα κι όλα στο νησί. 
Τόσα πρέπει, λέει η παράδοση. Κι αν κάποιος την αψηφήσει και 
δοκιμάσει να χτίσει το δωδέκατο, θα το δει να σωριάζεται πριν φτάσει 
στα μισά. 

 Σημείωση δεύτερη: το νησάκι μπορεί να είναι μικροσκοπικό, όμως 
υπήρξε πρωτεύουσα ολόκληρου κράτους. 

Εκατομμύρια «κλικ» φωτογραφικών μηχανών και βίντεο έχουν 
ακουστεί πάνω σε αυτό το νησί της Μακεδονίας. Δεν είναι μονάχα το 
τοπίο. Χιλιόχρονες μνήμες και μνημεία μαζί με μύθους και θρύλους 
συνθέτουν τον «ομφαλό» της Πρέσπας 

 

 

 

https://www.discovergreece.com/el/mainland/macedonia


 

 Αφού απολαύσαμε τον καφέ και το παγωτό μας στον υπέροχο ξενώνα 
του νησιού, ξεκινήσαμε για τους Ψαράδες. Ο δρόμος τελειώνει στους 
Ψαράδες που έχουν ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Χτισμένοι σε 
ένα φυσικό φιόρδ της Μεγάλης λίμνης θυμίζουν νησιώτικο οικισμό του 
Αιγαίου. 

 



 

 Μας έκανε εντύπωση η φιλόξενη διάθεση των κατοίκων και ύστερα 
από ένα πραγματικά χορταστικό γεύμα αποχαιρετήσαμε τον ευλογημένο 
τόπο των Πρεσπών και «βάλαμε πλώρη» για την Καστοριά. 

17:00 Άφιξη στην Καστοριά. Στάση – Ξεκούραση 

 



 

17:00 Άφιξη στη Λάρισα 
  



Οι εντυπώσεις μας 

Μου άρεσε ιδιαίτερα η πεζογέφυρα στο νησί του Αγίου Αχιλλείου. Το τοπίο ήταν μαγευτικό 

με τη λίμνη γύρω και τους γλάρους να πετάνε. Στο ξενοδοχείο υπήρχε άριστη οργάνωση, ενώ στον 

ελεύθερο χρόνο στο δωμάτιο  περάσαμε πολύ ωραία. Η βόλτα το βραδάκι στη Φλώρινα ήταν 

ευχάριστη, βγάλαμε πολλές φωτογραφίες και η συνέχεια στην ταβέρνα ήταν εξίσου ωραία. 

Παπαμιχαήλ Έλενα 
 

Οι εντυπώσεις μου από την εκδρομή στις Πρέσπες είναι πολύ όμορφες. Αυτό που μου έκανε 

ιδιαίτερη εντύπωση είναι η πεζογέφυρα στη μικρή Πρέσπα για να περάσουμε στο νησάκι του Αγίου 

Αχιλλείου. Επίσης ενθουσιάστηκα με τις φωλιές των πελεκάνων που τις παρατηρήσαμε με κιάλια 

και τηλεσκόπιο από το λόφο της Κρίνας. Το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, μικρό σε έκταση, αλλά με 

πολλά πράγματα να δεις, μας εντυπωσίασε. Θα ήθελα να συμμετέχω ξανά σε κάποιο πρόγραμμα, 

γιατί εκτός από τους συμμαθητές μου με τους οποίους περάσαμε υπέροχα και οι καθηγήτριες μας 

μάς φέρθηκαν πάρα πολύ καλά. 

Ξανθόπουλος Αργύρης 
 

Στην εκδρομή στη Φλώρινα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Με εντυπωσίασε η πανίδα της περιοχής 

και με συνεπήρε η μαγευτική θέα. Επίσης μού άρεσε η πεζογέφυρα  στο νησάκι του Αγίου 

Αχιλλείου. 

Σιμοπούλου Νικολέτα 
 

Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Η θέα στις λίμνες ήταν εκπληκτική. Διασχίζοντας την 

πεζογέφυρα παρατηρούσες με λεπτομέρεια τη ζωή στη λίμνη. Το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, 

διαφορετικό από άλλα νησιά, ήταν μαγευτικό. Η γαλήνη  της περιοχής και τα απομεινάρια του  ναού  

του Αγίου Αχιλλείου μού έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. 

Πελεκούδα Χριστίνα 
 

Ιδιαίτερη εντύπωση μού έκανε το όμορφο τοπίο στη Μικρή Πρέσπα. Η διαδρομή ήταν πολύ 

όμορφη. Μου άρεσε η περιήγηση στην πόλη της Φλώρινας και η διαμονή μας στο ξενοδοχείο της 

πόλης.  

Σιώκος Βαγγέλης 
 



Στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ταξίδι στη χώρα των λιμνών» στη Φλώρινα έμαθα πολλά 

και πέρασα πολύ ωραία. Με τη  συμμετοχή μας στις δραστηριότητες που έγιναν στο ΚΠΕ Μελίτης 

πήραμε πολλές πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η επίσκεψή μας στις 

λίμνες των Πρεσπών τη δεύτερη μέρα μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε από κοντά όσα 

παρακολουθήσαμε στο ΚΠΕ. Γενικά η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ήταν ενδιαφέρουσα και μάς 

γέμισε με εμπειρίες. 

Κανάκη Μαρία 
 

Μου άρεσε πολύ η ενημέρωση από τους υπευθύνους του ΚΠΕ Μελίτης, γιατί μάθαμε πολλά 

για τη σημασία των υδροβιότοπων και ειδικότερα για τη ζωή στην περιοχή των Πρεσπών. Είδαμε 

όμορφα τοπία και  μέρη της χώρας μας. Μου άρεσε πολύ η παρατήρηση των αργυροπελεκάνων από 

το παρατηρητήριο στον λόφο της Κρίνας. Με τους συμμαθητές μου περάσαμε υπέροχα και στη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων και στον ελεύθερο χρόνο μας. Ήταν μια ωραία εμπειρία! 

Μανωλόπουλος Σπύρος 
 

Στη Φλώρινα πέρασα πολύ ωραία. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η θέα στο παρατηρητήριο 

στη θέση Περβάλι, από όπου βλέπαμε τη Μεγάλη Πρέσπα την οποία μοιράζονται η Ελλάδα, η 

Αλβανία και η ΠΓΔΜ.  

Φλέγγα Φανή 
 

Μεγαλύτερη εντύπωση μού έκανε η παρατήρηση των αργυροπελεκάνων από το 

παρατηρητήριο, καθώς και η πεζογέφυρα στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. 

Χαλιαμπάλια Αλεξάνδρα 
 

Ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες. Είδα πράγματα που με εντυπωσίασαν και με 

ενθουσίασαν. Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν το μήκος της πεζογέφυρας στο νησί του Αγίου 

Αχιλλείου, καθώς και ότι μπορούσαμε, καθώς τη διασχίζαμε,  να βλέπουμε από κοντά τη ζωή στη 

λίμνη. Περάσαμε καταπληκτικά! 

Σαγκούρη Αγγελική 
 

Στη Φλώρινα πέρασα καλά. Εντύπωση μού  έκανε η επίσκεψη στη Μικρή Πρέσπα και το 

όμορφο τοπίο. Θα ήθελα να ξαναπάω. 

Χαραλαμπάκη Μαρίνα 
 



Η εκδρομή στη Φλώρινα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν  η 

θέα από το παρατηρητήριο στη θέση Περβάλι Από εκεί είδαμε τη Μεγάλη Πρέσπα να απλώνεται 

μπροστά μας και απέναντι την ΠΓΔΜ που μοιράζεται τη λίμνη με τη χώρα μας και την Αλβανία.  

Παπακυπριανού Βάσω 
 

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έμαθα πολλά για τη σημασία των λιμνών για την 

περιοχή, για τις λίμνες και τα πουλιά και τα ψάρια που ζουν στις Πρέσπες. Η ενημέρωση από τις 

υπευθύνους του ΚΠΕ ήταν ενδιαφέρουσα και πολύ ευχάριστη, όπως και το παιχνίδι ρόλων που 

ακολούθησε. Στις Πρέσπες παρατηρήσαμε αρκετά είδη πουλιών που αγνοούσαμε την ύπαρξή τους. 

Ιδιαίτερη εντύπωση μού έκανε η επίσκεψή μας στο νησί του Αγίου Αχιλλείου και όσα είδαμε εκεί. 

Μητρακοπούλου Ελένη 
 

Η εκδρομή στη Φλώρινα ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε ένα 

ξεχωριστό φυσικό τοπίο της χώρας μας. Η θέα στις λίμνες Πρέσπες ήταν υπέροχη. Μου άρεσε όταν 

διασχίσαμε την πεζογέφυρα στη Μικρή Πρέσπα, γιατί περπατούσαμε πάνω από τη λίμνη και 

παρατηρούσαμε τη ζωή μέσα σε αυτή. Το χωριό στο νησί του Αγίου Αχιλλείου με κάποια σπίτια 

παλιά χαρακτηριστικά της περιοχής και τα ερείπια του ναού μού έκανε εντύπωση. Ήταν ένα γραφικό 

χωριό. Η ενημέρωση που έγινε στο ΚΠΕ Μελίτης ήταν ενδιαφέρουσα. Οι υπεύθυνες ήταν πολύ 

φιλικές και μας έκαναν να νιώθουμε άνετα. 

Βέβαια εκτός από το εκπαιδευτικό μέρος, η εμπειρία είναι αξέχαστη και λόγω της 

διασκέδασης. Το βράδυ η περιήγηση στην πόλη της Φλώρινας και η συνέχεια στην ταβέρνα μάς 

γέμισαν με όμορφες εικόνες και αναμνήσεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι της εκδρομής που δε θα 

ξεχάσουμε , όπως και το ότι ήμασταν όλοι μαζί σε όλες τις δραστηριότητες. 

Μότσιου Μαρία 
 

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα  και η εκδρομή στην Φλώρινα  μού άρεσε  πολύ, γιατί 

γνώρισα καινούργια μέρη και έμαθα πολλά πράγματα για την περιοχή. Μου άρεσε επίσης η 

συνεργασία όλων των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε όλες τις δραστηριότητες που 

έγιναν στη διάρκεια της εκδρομής. Το τοπίο στις λίμνες Πρέσπες ήταν μοναδικό και μάθαμε πολλά 

για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η ενημέρωση που έγινε στο 

ΚΠΕ Μελίτης καθώς και η ξενάγηση στο νησί του Αγίου Αχιλλείου. 

Θώμου Μαρία 



 
Στο πρόγραμμα που συμμετείχα «Ταξίδι στη χώρα των λιμνών» ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα με 

την οργανωμένη παρουσίαση και ενημέρωση των υπευθύνων στο ΚΠΕ Μελίτης και την επικοινωνία 

μαζί μας. 

Στην ξενάγησή μας στις λίμνες μού έκανε εντύπωση η θέα από το λόφο της Κρίνας, από όπου 

παρατηρήσαμε τους πελεκάνους με τηλεσκόπιο. Τηρήσαμε απόλυτα τη σύσταση να κάνουμε 

ησυχία, για να μην ταράξουμε τους πελεκάνους. Συνεχίζοντας διασχίσαμε την πεζογέφυρα για να 

περάσουμε στο απέναντι νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, που βρίσκεται μέσα στη Μικρή Πρέσπα. Εκεί 

εντυπωσιάστηκα με τη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου αλλά και με το μύθο που θέλει την ύπαρξη 

στο νησί μόνο έντεκα σπιτιών, αλλιώς θα καταστρεφόταν. Γενικά οι εντυπώσεις μου από το 

πρόγραμμα είναι εξαιρετικές, γιατί υπήρχε πολύ καλή οργάνωση και συνεργασία από όλους τους 

συμμετέχοντες σε αυτό. 

Μπαμπαράμου Δήμητρα 
 

Στην εκδρομή μου άρεσε πιο πολύ το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Η φύση εκεί είναι 

καταπληκτική.  

Ζιώγας Παναγιώτης 
 

Η εκδρομή στις Πρέσπες ήταν φανταστική και διασκεδαστική. Επισκεφτήκαμε όμορφα μέρη. 

Εντυπωσιάστηκα από το πλήθος των πτηνών που κατοικούν στις λίμνες. 

Γκόλτσιος Θοδωρής 
 

Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ ήταν οι Πρέσπες και το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Η 

ξενάγηση ήταν πολύ κατατοπιστική.  

Καρατσουλιά Μαριάννα 
 

Στη διήμερη εκδρομή που πήγα με το σχολείο τα πέρασα πολύ ωραία. Αυτό που μου άρεσε πιο 

πολύ ήταν η διαμονή στο ξενοδοχείο, γιατί ήταν ωραία διακοσμημένο κι επειδή εγώ και οι φίλοι μου 

είχαμε ένα μεγάλο δωμάτιο. 

Έξαρχος Θάνος 
 



Αυτό που με ενθουσίασε ήταν το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου με τα πολλά ερείπια και τους 

λιγοστούς κατοίκους. Ήταν πολύ ήσυχα και ερημικά. Και η Φλώρινα είναι όμορφη πόλη με τις 

πλατείες και τα μαγαζιά της. Ήταν μια αξέχαστη εκδρομή. 

Γιουρούκη Αναστασία 
 

Στην εκδρομή μου έκανε εντύπωση το νησάκι στη Μικρή Πρέσπα. Εκεί υπήρχε μία μόνο 

οικογένεια. Είχε πολύ πράσινο και πολλά ζωάκια. 

Γκουσγκούνης Σταύρος 
 

Περάσαμε από πολλά και όμορφα μέρη και ήταν όλα φανταστικά. Περισσότερο με 

εντυπωσίασαν οι δύο λίμνες, η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα. 

Δαλαβέρης Ηλίας 
 

Στις Πρέσπες και στη Φλώρινα οι άνθρωποι που μας φιλοξένησαν ήταν πολύ καλοί και 

υπομονετικοί μαζί μας, το φαγητό ήταν υπέροχο και τα μέρη που επισκεφτήκαμε ήταν μαγευτικά. 

Μάθαμε πάρα πολλά για την ιστορία, την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. 

Δαλέρας Δημήτρης 
 

Μου έκανε εντύπωση η ανάβαση στον λόφο της Κρίνας από όπου η θέα ήταν εκπληκτική Με 

ενθουσίασε το γεγονός ότι παρατηρήσαμε τους πελεκάνους με το τηλεσκόπιο και με κιάλια.    

Αθανασίου Κωνσταντίνος 
 

Η εκδρομή στη Φλώρινα ήταν ενδιαφέρουσα κι επιμορφωτική. Μάθαμε πολλά πράγματα για 

την περιοχή των Πρεσπών. 

Γραμμένου Κατερίνα 
 

Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η εκδρομή. Επισκεφτήκαμε 

όμορφα μέρη και μάθαμε πολλά. Κυρίως περάσαμε υπέροχα όλη η ομάδα. 

Ευαγγελίου Εύα 
 



Η διήμερη εκδρομή στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος ήταν εκπληκτική. Η 

ξενάγηση από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ ήταν ενδιαφέρουσα. Η ομαδική εργασία μας άρεσε πολύ, 

γιατί είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. 

Γκατζόγια Ελένη 
 
 
Η ομάδα μας 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ταξιδέψαμε με το σώμα και τη φαντασία μας 

με οδηγούς τις καθηγήτριές μας Γερογιάννη Μαρία, Κουτρουβή Γεωργία, Ντουμάνη Γεωργία 

και  Τριανταφύλλου Αναστασία. 

 
Αναστασίου Αθανασία           
                                                     Αθανασίου Κων/νος 
                                                                                                                     Γιουρούκη Αναστασία 
Γκατζόγια Ελένη 
                                                     Γκόλτσιος  Θεόδωρος 
                                                                                                                     Γκουσγκούνης Σταύρος 
Γραμμένου Κατερίνα 
                                                    Δαλαβέρης Ηλίας 
                                                                                                                    Δαλέρας Δημήτριος 
Έξαρχος Θάνος 
                                                   Ευαγγελίου Ευμορφία 
                                                                                                                    Ζιώγας Παναγιώτης 
Θώμου Μαρία 
                                                   Κανάκη Μαρία 
                                                                                                                    Καρατσουλιά Μαριάννα 
Μανωλόπουλος Σπύρος 
                                                   Μητρακοπούλου Ελένη 
                                                                                                                    Μότσιου Μαρία 
Μπαμπαράμου Δήμητρα 
                                                   Ξανθόπουλος Αργύρης 
                                                                                                                    Παπακυπριανού Βάσω 
Παπαμιχαήλ Ελένη 
                                                   Πελεκούδα Χριστίνα  
                                                                                                                    Σαγκούρη Αγγελική 
Σιμοπούλου Νικολέτα 
                                                   Σιώκος Βαγγέλης 
                                                                                                                    Φλέγγα Φανή 
Χαλιαμπάλια Αλεξάνδρα 
                                                  Χαραλαμπάκη Μαρίνα 



«Η αληθινή ιστορία του γριβαδιού» 

Στα φυσικά οικοσυστήματα η ισορροπία είναι λεπτή και κάθε ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί 

να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Ακολουθεί ένα παράδειγμα ανθρώπινης παρέμβασης στο 

οικοσύστημα των Πρεσπών. 

Το κυριότερο ψάρι των λιμνών,αυτό που αποδίδει οικονομικά και τρέφει τις οικογένειες των 

ψαράδων, είναι το Γριβάδι ή Κυπρίνος. Στα παλαιότερα χρόνια οι λίμνες έβγαζαν πολλά και μεγάλα 

γριβάδια με βάρος πολλών κιλών.  

Μετά το 1970 οι ψαράδες παραπονούνταν πως οι λίμνες δεν είχαν πια ψάρια. Οι κυριότεροι 

λόγοι για τη μείωση των γριβαδιών ήταν το υπερβολικό ψάρεμα και η υπερβολική ανάπτυξη των 

καλαμιώνων. Εξαιτίας των καλαμιώνων περιορίστηκαν τα υγρολίβαδα, όπου πήγαιναν τα γριβάδια 

για να γεννήσουν.  

Οι ψαράδες σκέφτηκαν να εμπλουτίσουν τη λίμνη με γόνο. Σε κάποιον από αυτούς τους 

εμπλουτισμούς εισήχθη κι ένα ψάρι από άλλο είδος, η πεταλούδα, που δεν υπήρχε προηγουμένως 

στην περιοχή.  

Το νέο αυτό είδος, που είναι γεμάτο κόκαλα, αυξήθηκε υπερβολικά με κίνδυνο να 

κατακυριεύσει τη λίμνη. 

Το πρόβλημα συνεχίστηκε, μέχρι που ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία 

υγρολίβαδων: εισήχθησαν βουβάλια τα οποία τρώνε τα καλάμια και δεν τα αφήνουν να 

μεγαλώσουν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται υγρολίβαδα, πολύτιμα για την αναπαραγωγή των 

γριβαδιών. 

Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί και πάλι ο αριθμός των γριβαδιών στις Πρέσπες. 

  



Ομαδική εργασία (προετοιμασία) 

Γίνομαι ένας μικρός ερευνητής 

Νομός Φλώρινας  

Πού βρίσκεται και με ποιους νομούς ή χώρες συνορεύει; 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Ποια είναι η πρωτεύουσά του; 
……………………………………………………………………….. 

Τι είναι τα Εθνικά Πάρκα και οι Εθνικοί Δρυμοί και γιατί δημιουργήθηκαν;  

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Εθνικός Δρυμός Πρεσπών 

Πότε ιδρύθηκε και ποια είναι η έκτασή του;  
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Σημαντικότερα χωριά – οικισμοί της περιοχής: 
…………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Λίμνες: 

….……………………………………………………………………………………………………… 

Χλωρίδα: 

.…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



Πανίδα: 

...........…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ο επισκέπτης που ξεκινάει για να περάσει μερικές 

ημέρες κοντά στη φύση της Πρέσπας και θέλει πραγματικά 

να ζήσει κοντά της και να τη χαρεί, πρέπει να έχει μαζί του 

ανάμεσα στα άλλα: χοντρά παπούτσια για τις πορείες, ένα 

ζευγάρι κιάλια για να βλέπει από μακριά τα υπέροχα πουλιά 

και τ' άλλα ζώα που θα τύχει να συναντήσει, χωρίς να τα 

ενοχλεί και φυσικά μια φωτογραφική μηχανή, γιατί 

υπάρχουν πολλά για να αποθανατίσει. Ακόμη, κανείς δεν 

πρέπει να ξεχνά πως το υψόμετρο στην Πρέσπα είναι μεγάλο 

και πως ακόμη και τα καλοκαιρινά βράδια κάνει ψύχρα, έτσι 

θα χρειαστεί ζεστά ρούχα. 

Τι θυμάμαι;  

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα που ακολουθεί:  

Μ _ _ _ _ _  Ψάρι της λίμνης 

Ι _ _ _  Αποτυπώματα 

Κ _ _ _ _ _ _ _ _  Έκταση γεμάτη καλάμια 

Ρ _ _ _ _ _ _ Την προκαλούν απορρίμματα και λύματα 

Η _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Μια ξεχωριστή εικόνα της λίμνης 

Π _ _ _ _ _  Το ζωικό βασίλειο 

Ρ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Πουλί της λίμνης 

Ε _ _ _ _ _ _ Ένα από τα είδη πουλιών 

Σ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ερπετό 

Π _ _ _ Χωριό της περιοχής 

Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Νησάκι της λίμνης 



Σωστό (Σ)  ή  λάθος (Λ); 

1. Η λίμνη και ο υγρότοπος είναι ταυτόσημες έννοιες. 

2. Η φυσιογνωμία μιας λίμνης εξαρτάται από τη λεκάνη απορροής της. 

3. Ένας υγρότοπος μπορεί να είναι ενδιάμεση στάση αποδημητικών πουλιών. 

4. Η θερμοκρασία των νερών μιας λίμνης είναι συνήθως χαμηλότερη από αυτή της 

ατμόσφαιρας. 

5. Τα νερά ενός υγρότοπου μπορεί να είναι υφάλμυρα. 

6. Ο ευτροφισμός ενός υδάτινου οικοσυστήματος προκαλείται αποκλειστικά από τον 

άνθρωπο. 

7. Η προστασία των λιμνών και υγροτόπων αποκλείει κάθε ανάπτυξη της περιοχής στην οποία 

βρίσκεται. 

8. Τα νερά της λίμνης χρησιμοποιούνται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών. 

9. Ένας υγρότοπος παρέχει ευκαιρίες για αναψυχή και άθληση. 

10. Η επιβίωση των ψαριών των λιμνών απειλείται από τον ευτροφισμό. 

Δύο λόγια για κείνα που δεν φαίνονται... 

Η αξία του Εθνικού Δρυμού των Πρέπων, αλλά και κάθε Εθνικού Δρυμού είναι πολλαπλή. 

Εξυπηρετεί ψυχαγωγικούς, μορφωτικούς και επιστημονικούς σκοπούς αλλά έχει και ένα βαθιά 

πολιτιστικό χαρακτήρα. Ο σύγχρονος άνθρωπος συναντώντας και βιώνοντας εκεί μια φύση ακμαία 

και πλούσια, ανακαλύπτει ξανά τους δεσμούς που τον συνδέουν με τη Ζωή, τη Φύση και το Σύμπαν. 

Ο επισκέπτης της Πρέσπας, πέρα από τις απολαύσεις και τις δραστηριότητές του μέσα στο 

Δρυμό, πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η περιοχή αυτή κατοικείται από τον άνθρωπο εδώ και 

χιλιάδες χρόνια. Το τοπίο φέρνει παντού τα σημάδια του ανθρώπου, κανένα μέρος δεν είναι εντελώς 

παρθένο κι όμως παντού υπάρχει τόσος φυσικός πλούτος και αρμονία μεγεθών, σχημάτων και 

χρωμάτων. 

Είναι η αρμονική συμβίωση του ανθρώπου και της φύσης και η συνετή χρήση του 

περιβάλλοντος που μας επιτρέπει σήμερα να χαιρόμαστε την ομορφιά, τον φυσικό πλούτο, τη φύση 

σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Είναι στο χέρι μας, αλλά και χρέος μας, να διατηρήσουμε αυτή την 

αρμονία για μας και τα παιδιά μας και όχι με άστοχες και άφρονες ενέργειες να την καταστρέψουμε. 

Μπορείς τέλος να βοηθήσεις κι εσύ βελτιώνοντας συνέχεια τον εαυτό σου βαθαίνοντας τη 

γνώση και την ευαισθησία σου και υιοθετώντας την αρχή ότι το περιβάλλον σου ξεκινάει από 

σένα. 


