
Άγιος Γεώργιος και Ψαράδες

15 Μαΐου, του Αγίου Αχιλλείου

Βασιλική της Αγίας Παρασκευής στέκει 
αγέρωχη στον απέναντι λόφο. Η εκκλησιά 
κτίστηκε το 1899 και αποτελεί ένα ακόμη 
τυπικό παράδειγμα των Βασιλικών της 
Πρέσπας του 19ου αιώνα. Χτισμένο στο 
δυτικότερο σημείο της περιοχής, το 
Βροντερό είναι χωριό με παράδοση 
κτηνοτροφική. Από το Βροντερό ξεκινά 
μονοπάτι προς τη Μικρή Πρέσπα και τη 
σπηλιά του Κόκκαλη, ένα ακόμα μνημείο 
του Εμφυλίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια 
του εμφυλίου πολέμου, στην σπηλιά αυτή 
κατασκευάστηκε  και  λε ι τούργησε 
νοσοκομείο των ανταρτών, ίχνη του οποίου 
διακρίνονται ακόμα και σήμερα στο 
εσωτερικό της. Το μονοπάτι καταλήγει στα 
ε ρ ε ί π ι α  τ ο υ  Α γ κ α θ ω τ ο ύ ,  ε ν ό ς  
εγκαταλειμμένου παραλίμνιου χωριού, με 
την εκκλησιά του, την Αγία Παρασκευή.

Πανηγύρια και Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις

12 Μαΐου, του Αγίου Γερμανού

 Στη διαδρομή από Κούλα προς 
Ψαράδες, στο ψηλότερο σημείο του 
δρόμου, βρίσκεται το ξωκλήσι του 
ΑηΓιώργη. Γύρω από το μικρό ναό υπάρχει 
μια μεγάλη συστάδα αιωνόβιων κέδρων 
Juniperus foetidissima και J. excelsa, που 
είναι η μοναδική στην Ευρώπη. Τα δένδρα 
δεν κόπηκαν ποτέ και αφέθηκαν να 
μεγαλώσουν τόσο πολύ, επειδή η περιοχή 
θεωρούταν πάντοτε ιερή και, όπως λέγεται, 
υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας από τον Άγιο. 
Δίπλα στο δρόμο και λίγο πριν το ξωκλήσι, 
σε θέση με ιδιαίτερη θέα προς τις λίμνες και 
την ανατολική πλευρά του Πάρκου, έχει 
τοποθετηθεί τηλεσκόπιο από το Φορέα για 
χ ρ ή σ η  α π ό  τ ο υ ς  ε π ι σ κ έ π τ ε ς .  
Κατηφορίζοντας προς τη Μεγάλη Πρέσπα, 
ο δρόμος φτάνει στους Ψαράδες. Στις 

ταβέρνες του χωριού σερβίρονται φρέσκα 
ψάρια, που περιλαμβάνουν και ενδημικά 
είδη των Πρεσπών. Οι ντόπιοι ψαράδες με 
τις βάρκες τους προσφέρουν στους 
επισκέπτες ξεναγήσεις στις γαλαζο-
πράσινες παραλίες και τις απότομες 
βραχώδεις ακτές, που αξίζει κανείς να δει 
και από κοντά. Κάποιες από τις κοιλότητες 
των ορθοπλαγιών χρησιμοποιήθηκαν στο 
παρελθόν ως ερημητήρια και ασκηταριά με 
βραχογραφίες. Στο πρώτο ασκηταριό της 
Μεταμόρφωσης, που χρονολογείται από 
τον 13ο αιώνα, μπορεί κανείς να πάει και με 
τα πόδια, ακολουθώντας το μονοπάτι που 
τελικά καταλήγει στο ακρωτήρι Ρότι. Στο 
δεύτερο ασκηταριό της Παναγίας 
Ελεούσας πάει κανείς μόνο με βάρκα. Το 
ασκηταριό αυτό, που οι ντόπιοι ονομάζουν 
και του Αγίου Πέτρου χρονολογείται στα 
τέλη του 14ου αιώνα και έχει πανέμορφες 
τοιχογραφίες στο εσωτερικό του. Μεταξύ 
των δύο αυτών μνημείων, υπάρχει άλλο ένα 
ασκηταριό του 15ου αιώνα, η Μικρή 
Ανάληψη, που βρίσκεται ψηλά, σε μια 
εσοχή των βράχων με δύσκολη πρόσβαση. 
Εκεί ο επισκέπτης στέκεται πάνω από το 
βαθύτερο σημείο της Μεγάλης Πρέσπας, 
έχοντας στο βάθος μπροστά του, το 
"τριεθνές", το σημείο δηλαδή που 
συναντώνται οι αόρατες υδάτινες γραμμές 
των συνόρων με την Αλβανία και την 
Βόρεια Μακεδονία . Εξίσου εντυπωσιακή 
θέα μπορεί κανείς να απολαύσει από κάθε 
ψηλό σημείο των βραχωδών ακτών της 
μεγάλης λίμνης.

 Τα πανηγύρια διοργανώνονται προς 
τιμή των πολιούχων αγίων κάθε χωριού. Η 
τοπική μουσική και οι χοροί των 
πανηγυριών παρουσιάζουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον, καθώς ανήκουν σε τρεις 

διαφορετικές παραδόσεις, αντίστοιχες των 
τριών φυλών που ζουν στην περιοχή, των 
"Ντόπιων", των Ποντίων και των Βλάχων. 
Τα κυριότερα τέτοια πανηγύρια είναι:

24 Μαΐου, της Αναλήψεως στις Καρυές
24 Ιουνίου, του Αγίου Ιωάννη, στο 
εκκλησάκι τους Αη Γιάννη έξω από το Λαιμό
26 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής, στην 
Καλλιθέα και στο Βροντερό
6 Αυγούστου, της Μεταμόρφωσης στο 
Πλατύ
15 Αυγούστου, της Παναγίας στους 
Ψαράδες

Στα τέλη του Αυγούστου κάθε χρόνου 
γίνεται στον προαύλιο χώρο της Βασιλικής 
του Αγ. Αχιλλείου μια από τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις των Πρεσπείων, με τη 
συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών από το 
χώρο της μουσικής, του θεάτρου και του 
χορού. Στην εκδήλωση αυτή παίρνουν 
μέρος συχνά και καλλιτέχνες από τις 
γειτονικές χώρες, γεγονός που αναδεικνύει 
τη διασυνοριακή διάσταση των αξιών της 
περιοχής και των παραδόσεών της.

Τοπικές συνταγές φαγητού
 Στην Πρέσπα ο επισκέπτης θα πρέπει 
οπωσδήποτε να δοκιμάσει φασολάδα, 
φασόλια γίγαντες στο φούρνο, κόκκινες 
ψητές πιπεριές, λιαστά - παστά ή τηγανητά 
τσιρόνια, γριβάδι, καθώς και τσίπουρο.

26 Οκτωβρίου, του Αγίου Δημητρίου στο 
Λευκώνα

 Κάθε εποχή έχει δικά της χρώματα και 
χωριστές ομορφιές. Το χειμώνα, η Μικρή 
Πρέσπα παγώνει συχνά, ενώ η επιφάνεια 
της Μεγάλης Πρέσπας γεμίζει από χιλιάδες 
πάπιες και φαλαρίδες, που διαχειμάζουν 
στα ήρεμα νερά της. Η άνοιξη, με την 
αφθονία των πολύχρωμων λουλουδιών και 
καταπράσινων δασών, είναι η καλύτερη 
εποχή για να παρατηρήσει κανείς τα 
υδρόβια πουλιά, που βρίσκονται στη φάση 
της αναπαραγωγής τους, ντύνονται με 
φτερά με έντονα χρώματα και φτιάχνουν τις 
φωλιές τους. Το καλοκαίρι, είναι η πιο 
"ζωντανή" εποχή των πανηγυριών και των 
άλλων εκδηλώσεων, όπως τα Μουσικά 
Καλοκαίρια στον Αγ. Γερμανό, η 
Λευκωνιώτικη Συνάντηση που διοργανώνει 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκώνα τον 
Ιούλιο κάθε έτους και τα Πρέσπεια στον Αγ. 
Αχίλλειο. Τα καλοκαίρια μπορεί κανείς να 
κολυμπήσει σε μια από τις πολλές και 
όμορφες παραλίες, να περιδιαβεί στα 
βουνά που περιβάλλουν την Πρέσπα, αλλά 
και να δει από κοντά τις αγροτικές εργασίες 
στον κάμπο και στα χωριά. Το φθινόπωρο 
συνδέεται κυρίως με τη μαγευτική αλλαγή 
και τη μεγάλη ποικιλία των χρωμάτων των 
φύλλων των δέντρων, τη μετανάστευση των 
πουλιών, τη συγκομιδή της σοδειάς του 
φασολιού και την προετοιμασία των 
νοικοκυριών για τον επερχόμενο βαρύ 
χειμώνα.

Πότε να επισκεφτείτε την 
Πρέσπα

 Η Πρέσπα απέχει 535 χλμ. από την 
Αθήνα και 235 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Η 
Καστοριά διαθέτει αεροπορική σύνδεση με 
την Αθήνα, ενώ η Φλώρινα συνδέεται με την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σιδηροδρομικά. 
Και οι δύο κοντινές πόλεις διαθέτουν ΚΤΕΛ 
μέσω του οποίου συνδέονται με άλλες 
ελληνικές πόλεις. Επίσης υπάρχει 
δρομολόγιο λεωφορείου μεταξύ Πρέσπας 
(Αγ. Γερμανού) και Φλώρινας, αλλά μόνο 
μία φορά την εβδομάδα. Υπάρχει μόνο ένας 
ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί 
στην Πρέσπα, η πάροδος που βρίσκεται 
στο 31ο χλμ. της οδού Φλώρινας - 
Καστοριάς (μέσω Βίγλας) και στο 36ο χλμ. 
της οδού Καστοριάς - Φλώρινας. 

Πρόσβαση

 Οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα 
συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύ-
τερων υδάτινων όγκων των Βαλκανίων, 
καθώς και των παλαιότερων λιμνών στον 
κόσμο. Τμήμα των συνόρων μεταξύ 
Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας 
Μακεδονίας βρίσκεται μέσα στις λίμνες. 
Οι λίμνες των Πρεσπών με το μεγαλύτερο 
υψόμετρο στην Ελλάδα (850 μέτρα πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας) 
περιβάλλονται από βουνά με κορυφές 

πάνω από 2200 μέτρα. Το γεγονός αυτό 
δίνει στην περιοχή μοναδικά και ποικίλα 
χαρακτηριστικά σχετικά με το κλίμα, το 
έδαφος και την άγρια ζωή.

Ιστορία

 Από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. η 
Πρέσπα ανήκε στην επικράτεια των 
Μακεδόνων βασιλέων και μέχρι το 200 
π.Χ. στο βασίλειο των Επιγόνων. 
Λείψανα κτισμάτων στον Άγιο Αχίλλειο 
και τάφοι μεταξύ Λαιμού και Μηλιώνα 
παρέχουν τις λιγοστές διαθέσιμες 
πληροφορίες για τη ζωή στην περιοχή 

κατά την πρωτοχριστιανική και τη 
ρωμαϊκή εποχή. Ένας επιτύμβιος βωμός 
που βρέθηκε στην Πύλη, χρονολογείται 
στην πρώϊμη βυζαντινή εποχή κατά την 
οποία η Πρέσπα ανήκε στην Υπαρχία 
Ιλλυρικού. Από τα τέλη του 9ου αιώνα, η 
Πρέσπα μαζί με άλλες περιοχές της 
Μακεδονίας, περιήλθε στη ζώνη επιρροής 
του Βούλγαρου ηγεμόνα Συμεώνος. Στη 
συνέχεια, την περιοχή καταλάμβαναν 
άλλοτε Βυζαντινοί και άλλοτε Βούλγαροι, 
ώσπου στα τέλη του 10ου αιώνα, η 
Πρέσπα περιήλθε στο Βούλγαρο Τσάρο 
Σαμουήλ. Η Πρέσπα, και αργότερα η 
Αχρίδα, χρησιμοποιήθηκαν ως κέντρα 
του βασιλείου του και ως ορμητήρια κατά 
του Βυζαντίου. Ο Σαμουήλ έχτισε στην 
Πρέσπα τα ανάκτορά του και μια Βασιλική 
εκκλησία, όπου μετέφερε τα λείψανα του 
Αγίου Αχίλλειου, πολιούχου Άγιου της 
Λάρισας. Μετά από συνεχείς πολέμους, ο 
Σαμουήλ νικήθηκε από τον Βασίλειο Β' το 
Βουλγαροκτόνο, που ανακατέλαβε όλα τα 
εδάφη του και αργότερα έχτισε στην 
Πρέσπα δύο φρούρια, τη Βασιλίδα και το 
Κωνστάντιο, για τις θέσεις των οποίων 

υπάρχουν διάφορες εκδοχές.

 Η Πρέσπα, μια περιοχή στην οποία 
συνυπάρχουν ιστορικά μνημεία, λίμνες, 
υγρολίβαδα, δάση, βουνά, καλλιέργειες 
και οικισμοί, προσφέρει μοναδικές 
εμπειρίες σε όσους απολαμβάνουν τη 
φύση και τον πολιτισμό. Βρίσκεται στο 
βορειότερο άκρο της οροσειράς της 
Πίνδου και στο νοτιότερο σημείο της 
λεκάνης απορροής του ποταμού Δρίνου, 
που εκβάλλει στην Αδριατική θάλασσα. Η 
πρώτη άποψη της περιοχής από το 
ύψωμα Περβάλι μένει αξέχαστη στον 
επισκέπτη, ο οποίος όμως έχει πολλά 
ακόμη να δει και να εξερευνήσει καθώς 
κατηφορίζει προς τις λίμνες!

 Η Πρέσπα ανήκει στο νομό Φλώρινας, 
έχει έκταση 330 km2 και περίπου 1400 
μόνιμους κατοίκους σε 13 χωριά. Οι 
κύριες οικονομικές δραστηριότητες των 
κατοίκων είναι άμεσα ή έμμεσα 
συνδεδεμένες με τις λίμνες και τα βουνά 
και περιλαμβάνουν τη γεωργία, με 
κυρίαρχη την καλλιέργεια φασολιού, την 
κτηνοτροφία, την αλιεία και τον τουρισμό. 
Στην Πρέσπα, «άνθρωπος και φύση είναι 
τόσο στενά δεμένοι μεταξύ τους που είναι 
σχεδόν αχώριστοι».

 Ως τα μέσα περίπου του 14ου αιώνα, 
η Πρέσπα αποτέλεσε πεδίο συνεχών 
συγκρούσεων  με  αλλεπάλληλες  
καταλήψεις και ανακαταλήψεις από 
Πετσενέγους, Βούλγαρους, Νορμανδούς, 
Αλαμάνους, Φράγκους, Σέρβους και 
Βυζαντινούς. Γύρω στα τέλη του 14ου 
αιώνα, και αφού είχε προηγηθεί η 
κατάρρευση της Βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας, η Πρέσπα, όπως και μια ευρύτερη 
ζώνη δυτικά της Βέροιας, καταλαμβάνεται 
από τους Τούρκους. Εξαιτίας της 
απομόνωσής της και της απόστασής της 
από τα αστικά κέντρα, η Οθωμανική 
κατοχή στην Πρέσπα ήταν χαλαρή και ο 
έλεγχος της γινόταν από τοπικούς 

άρχοντες. Για τον ίδιο λόγο, κατά τους 
επόμενους πέντε αιώνες η περιοχή 
προσέλκυσε πλήθος πιστών χριστιανών 
οι οποίοι έχτισαν πολλές εκκλησίες, 
μοναστήρια, εξωκλήσια, μοναστικά 
κοινόβια και ασκηταριά.
 Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, 
ο ι  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  κ α ι  ο ι  Έ λ λ η ν ε ς  
διεκδικούσαν την ελευθερία τους από 
τους Τούρκους, ενώ παράλληλα 
προσπαθούσαν - ο καθένας για 
λογαριασμό του - να εξασφαλίσουν όσο 
το δυνατό περισσότερα εδάφη της 
Μακεδονίας. Σημαντικές προσωπικότητες 
στον εθνικό αγώνα κατά των Τούρκων 
κατακτητών ήταν οι Ν. και Στ. Νταλίπης 
από την ορεινή Σφήκα της Πρέσπας, ο 
καπετάν Κώτας από την κοιλάδα των 

 Τα παλαιότερα αρχαιολογικά 
ευρήματα στην Πρέσπα ανήκουν στις 
Εποχές του Χαλκού και του Σιδήρου. Κατά 
τον 6ο αιώνα π.Χ. η περιοχή ίσως 
κατοικήθηκε από νομάδες (Δασσαρήτες 
και πιθανώς Λυγκηστές ή Τρίκλαρους), 
ενώ στις δυτικότερες από την Πρέσπα 
περιοχές φαίνεται πως κατοικούσαν 
Ιλλυρικά φύλα.

Οι λίμνες και η σημασία τους

Τα υγρά λιβάδια 
στην παραλίμνια 
ζώνη, με τις μικρές 
κ λ ί σ ε ι ς  τ ο υ ς  
καλύτονται από 
χαμηλή υγρόφιλη βλάστηση και την 
άνοιξη πλημμυρί-ζουν με το νερό της 
λίμνης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
ενδιαιτήματα για μια μεγάλη ποικιλία 
ειδών χλωρίδας kαι πανίδας. Στα υγρά 
λιβάδια αναπαράγονται πολλά είδη 
ψαριών, όπως το γριβάδι και τρέφονται τα 
υδρόβια πουλιά.  Οι καλαμιώνες 
παρέχουν καταφύγιο και κατάλληλους 
χώρους φωλιάσματος και διαχείμασης 
σπάνιων και μοναδικών ειδών πανίδας. Η 
μεγαλύτερη αποικία αργυροπελεκάνων 

(Pelecanus crispus) του κόσμου βρίσκεται 
στη Μικρή Πρέσπα..

Πάνω από 1800 είδη φυτών και 
450 είδη ζώων

 Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, η Πρέσπα περιήλθε στη 
δικαιοδοσία του ιταλικού στρατού. Ο 
πόλεμος όμως που σημάδεψε περισσό-
τερο τους κατοίκους της Πρέσπας ήταν ο 
Εμφύλιος. Η περιοχή ελεγχόταν από τους 
αντάρτες μέχρι το τέλος του. Πολλοί 
κάτοικοι, υπό τον φόβο των αντεκδι-
κήσεων σε μια περιοχή που είχε 
χαρακτηριστεί ότι ήταν με το μέρος των 
χαμένων ανταρτών εγκατέλειψαν την 
περιοχή και διέφυγαν στα γειτονικά 
βαλκανικά κράτη χάνοντας για πολλά 
χρόνια το δικαίωμα τους να επιστρέψουν. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ΄50, λίγοι 

κάτοικοι είχαν απομείνει στην περιοχή. Η 
ελληνική πολιτεία εγκατέστησε περίπου 
1.700 νομάδες Βλάχους από την Ήπειρο, 
τα Γιαννιτσά και τη Θεσσαλία στον Άγιο 
Γερμανό, την Καλλιθέα, το Βροντερό και 
την Πύλη.

 Οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα 
ήταν κάποτε μια ενιαία λίμνη. Στη 
συνέχεια όμως, κατά τις τελευταίες 
δεκάδες χιλιάδες χρόνια, οι εναποθέσεις 
του ρύακα του Αγίου Γερμανού δημιούρ-
γησαν μια στενόμακρη λωρίδα γης που 
χώρισε τη λίμνη σε δύο. Στην τοποθεσία 
Κούλα υπάρχει ένα κανάλι που συνδέει τις 

λίμνες και το θυρόφραγμα που ρυθμίζει τη 
ροή των υδάτων μέσω του καναλιού από 
τη Μικρή προς τη Μεγάλη Πρέσπα. Από τα 
47 τετ. χλμ. της συνολικής επιφάνειας της 
Μικρής Πρέσπας, το 90% περίπου ανήκει 
στην Ελλάδα, ενώ η Μεγάλη Πρέσπα (259 
τετ. χλμ.) μοιράζεται μεταξύ της Ελλάδας, 
της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, 
που κατέχει τη μεγαλύτερη επιφάνειά της 
(176 τετ. χλμ). Η Μικρή Πρέσπα είναι 
σχετικά ρηχή λίμνη, με μέσο βάθος 4μ. Η 
Μεγάλη Πρέσπα είναι βαθύτερη με μέσο 
βάθος 18 μ. και μέγιστο 55 μ. κοντά στο 
ακρωτήρι Ρότι. 
 Η Μικρή Πρέσπα προστατεύεται από 
τη Συνθήκη Ραμσάρ, ως ένας από 
τους δέκα Ελληνικούς Υγρότοπους 
Δ ι ε θ ν ο ύ ς  Σ η μ α σ ί α ς .  
Αναμένεται ότι σύντομα, 
ολόκληρη η έκταση 
του Εθνικού Πάρκου 
Π ρ ε σ π ώ ν  θ α  
ενταχθεί  στις 
περιοχές που 
π ρ ο σ τ α -
τεύονται από τη 
Συνθήκη αυτή.

 Στην Πρέσπα συναντάμε πλήθος 
ενδιαιτημάτων, όπως οι αμμώδεις και οι 
βραχώδεις ακτές, τα ποολίβαδα και τα 
θαμνολίβαδα, τα μικτά, τα αειθαλή και τα 
φυλλοβόλα δάση, τα αλπικά λιβάδια, τα 
ρέματα και οι λίμνες. Είναι πολύ πιθανό, η 
Πρέσπα να αποτελεί τη μοναδική περιοχή 
της Ευρώπης που διαθέτει μια τόσο 
μεγάλη ποικιλία μορφών ζωής σε μια τόση 
μικρή έκταση.
 Η Πρέσπα έχει περισσότερα από 1800 

 Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου (1914-1918), στην Πρέσπα 
βρίσκονταν γαλλικά στρατεύματα ως 
προγεφύρωμα στον κίνδυνο βουλγαρο-
γερμανικής εισβολής. Το 1924, τέσσερα 
χωριά της Πρέσπας, ο Λευκώνας, ο 
Λαιμός, ο Άγιος Γερμανός και η Πύλη 
δέχτηκαν 88 περίπου οικογένειες 
προσφύγων από τον Πόντο. Πολλοί απ' 
αυτούς μετανάστευσαν, με προορισμό την 
Αμερική και την Αυστραλία, παρασύ-
ροντας μαζί τους πολλούς ντόπιους. Οι 
μετανάστες έστελναν χρήματα στις 
οικογένειές τους γεγονός που συνέβαλε 
στο χτίσιμο των χωριών της Πρέσπας.

Κορεστίων, ο Σ. Παρασκευαΐδης από το 
Λαιμό, καθώς και πολλοί άλλοι πατριώτες 
από την Πρέσπα. Κατά τη διάρκεια του 
Μακεδονικού Αγώνα, αλλά και κατά τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 
παρατηρήθηκε έντονο μεταναστευτικό 
ρεύμα Πρεσπιωτών προς τη Ρουμανία, 
την Αμερική και τον Καναδά.
 Το Μακεδονικό Αγώνα ακολούθησαν 
οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και με την υπο- 
γραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου 
(1913) δημιουργήθηκαν τα σύνορα της 
σημερινής ελληνικής περιοχής της 
Πρέσπας.

είδη φυτών, ένα πολύ μεγάλο αριθμό σε 
σχέση με την έκτασή της, που περι-
λαμβάνει σχεδόν το 1/3 του συνολικού 
αριθμού φυτών που υπάρχουν στην 
Ελλάδα. Στην περιοχή φιλοξενούνται 
επίσης τα μισά περίπου είδη αμφιβίων, 
ερπετών, θηλαστικών και πουλιών της 
Ελλάδας (11 είδη αμφίβιων, 22 ερπετών, 
60 θηλαστικών και 272 πουλιών). Η 
μεγάλη ηλικία των λιμνών, τα γεωμορ-
φολογικά χαρακτηριστικά και οι κλιμα-
τικές συνθήκες συνέβαλαν στην ανάπτυξη 
ενδημικών μορφών ζωής και ειδών με 
περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση 
στην Ελλάδα ή στα Βαλκάνια. Από την 
άλλη πλευρά, η ανθρώπινη παρουσία με 
τον παραδοσιακό χαρακτήρα της 

γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 
αλιείας, δείγματα του οποίου εξακο-
λουθούν να υφίστανται στην Πρέσπα, 

συνέβαλε  επίσης  
στην ανάπτυξη και 
στη διατήρηση της 
πλούσιας αυτής 
χ λ ω ρ ί δ α ς  κ α ι  
πανίδας.

 

Μικρολίμνη, Λάτσιστα

 Μικρός οικισμός με λιγοστούς μόνιμους 
κατοίκους. Κοντά στο δρόμο από τη 
Μικρολίμνη προς την Οξυά βρίσκεται ο 
ναός της Αγίας Παρασκευής, με την 
επιγραφή «1868» πάνω από την είσοδο. 
Στο κοιμητήριο της Οξυάς βρίσκεται ο 
ναός του Αγίου Αθανασίου με τοιχο-
γραφίες και εικόνες του 19ου αιώνα. Την 
άνοιξη, στα λιβάδια ανατολικά του 
χωριού, μπορεί κανείς να θαυμάσει και να 
φωτογραφίσει (αλλά όχι και να κόψει!) 
πανέμορφους νάρκισσους, που εξακο-
λουθούν να σχηματίζουν σπάνιες μικρές 
συστάδες.

Λόφος Κυριάκου Ναλπαντίδη (Καλαί), 
Καρυές, Λευκώνας, Καλλιθέα

Η ορνιθοπανίδα 
τ ο υ  Ε θ ν ι κ ο ύ  

Π ά ρ κ ο υ  
Π ρ ε σ π ώ ν  
περιλαμβάνει 
είδη ιδιαίτερης 

σημασίας, τόσο 
σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Μαζί με τους αργυροπελεκάνους 
φωλιάζουν στη Μικρή Πρέσπα και οι 
ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus), 
οι μικτές αποικίες των οποίων είναι από 
τις λιγοστές στον κόσμο. Η Πρέσπα 
φιλοξενεί επίσης τους μοναδικούς 
α ν α π α ρ α γ ό μ ε ν ο υ ς  π λ η θ υ σ μ ο ύ ς  
σταχτόχηνων (Anser anser rubrirostris) 
και χηνοπρηστών (Mergus merganser) 
στην Ελλάδα, μια από τις μεγαλύτερες 
ελληνικές αποικίες αργυροτσικνιάδων 
(Egretta alba) και μια από τις μεγαλύτερες 
αποικίες λαγγόνων (Phalacrocorax 
pygmeus) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 
δάση και στους θαμνώνες αρκεύθων 
(κέδρων) του Όρους Ντέβας ζουν και 
κάποια είδη πουλιών, όπως ο κλειδωνάς 
(Parus lugubris), ο κοκκινοτσιριβάκος 
(Sylvia cantillans), η ασπροκωλίνα 
( O e n a n t h e  h i s p a n i c a )  κ α ι  τ ο  
σιρλοτσίχλονο (Emberiza citrus) που είναι 
χαρακτηριστικά των Μεσογειακών 
περιοχών.

 Η Πρέσπα είναι η νοτιότερη ζώνη 
ευρωπαϊκής γεωγραφικής κατανομής για 
δύο είδη ερπετών βόρειας εξάπλωσης, της 
αλπικής οχιάς (Vipera berus) και της 
αμμόσαυρας (Lacerta agilis). Η σαύρα της 
Κέρκυρας (Algyroides nigropunctatus) 
είναι ενδημικό είδος της Δυτικής 
Βαλκανικής.
 Η χλωρίδα της Πρέσπας περι-
λαμβάνει είδη που προστατεύονται από 
διεθνείς συνθήκες, ανάμεσά τους, πολλά 
ενδημικά φυτά των Βαλκανίων, καθώς και 
είδη που υπάρχουν μόνο στη χώρα μας ή 

αποκλειστικά στην Πρέσπα. Η κενταύρια 
της Πρέσπας (Centaurea prespana), ένα 
ασπροκίτρινο λουλούδι και το βαλκανικό 
ενδημικό είδος Phelypaea boissieri 
υπάρχουν στα βουνά του δυτικού τομέα 
του Πάρκου. Το δάσος σημύδας (Betula 
pendula) στην παραλίμνια ζώνη της 
Μεγάλης Πρέσπας, μεταξύ Κούλας και 
συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία  βρί-
σκεται στο νοτιότερο σημείο εξάπλωσης 
του είδους στην Ευρώπη περιλαμβάνει 
μεγάλο αριθμό ειδών δέντρων και θάμνων 
και είναι σημαντικός χώρος για τη 
διαβίωση μεγάλων και μεσαίων θηλα-
στικών, όπως η αρκούδα, το ζαρκάδι, ο 
λαγός, το αγριογούρουνο και η αγριόγατα.

Αξίζει να επισκεφθείτε

Οξυά

 Η ιχθυοπανίδα περιλαμβάνει 23 είδη 
ψαριών, 8 από τα οποία είναι ενδημικά 
είδη ή υποείδη της Πρέσπας. Το γριβάδι ή 
κυπρίνος (Cyprinus carpio) και τα ενδη-
μικά είδη μπράνα (Barbus prespensis), 
τσιρόνι (Alburnus belvica), πλατίκα 
(Rutilus prespensis), κέφαλος (Squalius 
p r e s p e n s i s )  κ α ι  σ κ ο υ μ π ο ύ ζ ι  
(Chondrostoma prespense) είναι τα 
σημαντικότερα εμπορεύσιμα αλιεύματα 
της περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 
παρουσία της ενδημικής πέστροφας των 
Πρεσπών (Salmo peristericus), που ζει 
στο ρύακα του Αγίου Γερμανού και σε 
άλλα τρία παρόμοια ρέματα, βορειότερα, 
στη Βόρεια Μακεδονία. Η πέστροφα αυτή 
κινδυνεύει με εξαφάνιση καθώς ο 
πληθυσμός της είναι απομονωμένος και 
δυστυχώς υφίσταται την πίεση της 
υπεραλίευσης, της λαθραλιείας και της 
υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων της. Για 
τους λόγους αυτούς η πέστροφα των 
Πρεσπών προστατεύεται αυστηρά και η 
αλιεία της απαγορεύεται.  Η κορυφή του λόφου Καλαί παρέχει 

στον επισκέπτη την υπέροχη θέα ολό-
κληρης της λίμνης Μικρή Πρέσπα. Είναι  
ιδανική θέση για πανοραμικές φωτο-
γραφίες, ξεκούραση, αλλά  και για ένα 
υπαίθριο γεύμα.  Ο λόφος ονομάστηκε 
έτσι από τους Γάλλους στρατιώτες που 
βρίσκονταν εδώ κατά τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, οι οποίοι κατασκεύασαν ένα 
δρόμο από το ελληνικό τμήμα της 
Πρέσπας προς τη Γιουγκοσλαβία (με 
Κινέζους εργάτες!), τμήματα του οποίου 
υπάρχουν ακόμη και σήμερα στον κάμπο 
της περιοχής. Οι Γάλλοι έδωσαν το όνομα 

Σημαντικά είδη θηλαστικών όπως η καφέ 
αρκούδα (Ursus arctos), ο λύκος (Canis 
lupus) και το αγριόγιδο (Rupicapra 
rupicapra) βρίσκουν καταφύγιο στα βουνά 
της Πρέσπας, ενώ οι βίδρες (Lutra lutra) 
ζουν στους υγρότοπους της περιοχής. 
Στην Πρέσπα υπάρχουν επίσης 26 είδη 
νυχτερίδων από τα 45 είδη που υπάρχουν 
συνολικά στην Ευρώπη.

 Η Μικρολίμνη είναι ένα μικρό παρα-
λίμνιο χωριό με μακρά αλιευτική 
παράδοση. Στην είσοδο του χωριού ο 
επισκέπτης συναντά την πέτρινη εκκλησία 
του Αγίου Αθανασίου (1908). Στα βόρεια 
του χωριού, περπατώντας προσεκτικά 
κοντά στους καλαμιώνες, μπορεί κανείς 
να δει και να φωτογραφήσει τους 
σπάνιους ερωδιούς που τρέφονται στα 
ρηχά νερά με βατράχια, νερόφιδα, ψάρια 
και έντομα. Εδώ ο επισκέπτης θα πρέπει 
να παραμένει μακριά από τα πουλιά και 
να αποφεύγει κάθε είδους ενόχληση. 
Ακολουθώντας το μονοπάτι προς τα νότια 
της Μικρολίμνης φθάνει κανείς στη 
μαγευτική Λάτσιστα, έναν κόλπο με 
πανέμορφη θέα στη λίμνη και τα υδρόβια 
πουλιά. Το κτίριο δίπλα στην ανηφορική 
αρχή του μονοπατιού, λίγο έξω από το 
χωριό είναι ο Βιολογικός Σταθμός της 
Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού, όπου παλιότερα έμεναν και 
εργάζονταν επιστήμονες και ερευνητές. 
Μετά τον περίπατο, επιστρέφοντας στο 
χωριό, μπορεί κανείς να απολαύσει 
φρέσκο ψάρι  και ιδιαίτερες μαγειρικές 
συνταγές δίπλα στα νερά της λίμνης.. 

 Ο Λαιμός, το μεγαλύτερο χωριό της 
Πρέσπας με 250 περίπου μόνιμους 
κατοίκους, είναι η έδρα του Δήμου 
Πρεσπών. Ο επισκέπτης μπορεί να 

απολαύσει την υπέροχη θέα προς τις δύο 
λίμνες από το λόφο του Αη Γιάννη, όπου 
βρίσκεται και το ομώνυμο εξωκλήσι. Στην 
πλατεία του Λαιμού, χτισμένη το 1896 στη 
θέση παλαιότερου ναού, βρίσκεται η 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Στα ριζά 
του βουνού, στο νότιο άκρο του Λαιμού, 
βρίσκεται η εκκλησία της Υπαπαντής που 
με βάση τα λείψανα των τοιχογραφιών του 

οιερού χρονολογείται από το 15  αιώνα.

Άγιος Γερμανός
 Πρόκειται για τον δεύτερο κηρυγμένο 
παραδοσιακό κατοικημένο χωριό της 
περιοχής με σπίτια που διατηρούν το 
χαρακτήρα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Η 
ομώνυμη Βυζαντινή εκκλησία αποτέλεσε 
τον πυρήνα του σημερινού χωριού και 
χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα. 
Οι τοιχογραφίες παρουσιάζουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον και ολοκληρώθηκαν σε τρεις 
φάσεις. Λίγο παρακάτω βρίσκεται ο 
μονόχωρος ναός του Αγίου Αθανασίου, 
που χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. 
Πάνω από την πλατεία του χωριού και 
δίπλα στο ταχυδρομείο βρίσκονται τα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης και το 
Κέντρο Πληροφόρησης,  όπου ο  
επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά 
με την ευρύτερη περιοχή της Πρέσπας, 
καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες στο Εθνικό 
Πάρκο. Το Κέντρο Πληροφόρησης 
περιλαμβάνει μόνιμες εκθέσεις σχετικά με 
τις πολιτιστικές και τις περιβαλλοντικές 
αξίες της Πρέσπας. Στα βορειοδυτικά του 
χωριού περνά το ποτάμι του Αγίου 
Γερμανού, όπου ζει η ενδημική και 
απειλούμενη πέστροφα των Πρεσπών 
(Salmo peristericus), το ψάρεμα της 
οποίας απαγορεύεται. Κοντά στο ποτάμι 
βρίσκεται επισκέψιμος νερόμυλος, 
ανακαινισμένος από την Εταιρία 
Προστασίας Πρεσπών. Ο μύλος διαθέτει 
τρεις λειτουργικούς μηχανισμούς 
(νεροτριβή, αλευρόμυλο και μαντάνι). 
Μέσω του Ευρωπαϊκού ορειβατικού 
μονοπατιού Ε6 και των δασόδρομων 
μπορεί κανείς να φτάσει στα εντυπωσιακά 
μικτά δάση οξιάς-ελάτης και στους 
λ ι β α δ ι κ ο ύ ς  τ ύ π ο υ ς  ο ι κ ο τ ό π ω ν  
προτεραιότητας των κορυφών του 
Βαρνούντα. 

 Μεγάλα τμήματα της παραλίας της 
Μεγάλης Πρέσπας προσφέρονται για 
κολύμβηση. Στη δυτική άκρη του ισθμού 
που χωρίζει τις δυο λίμνες, βρίσκονται τα 
κτίρια της πλαζ της Κούλας, που είναι και 

Παραλία Μεγάλης Πρέσπας και Κούλα

Καλαί στο λόφο επειδή τους θύμιζε το 
γαλλικό Καλαί στα Στενά της Μάγχης. Στα 
νότια του λόφου, οι παραλίμνιες εκτάσεις 
βόσκονταν στο πρόσφατο παρελθόν από 
νεροβούβαλους, γεγονός που συνέβαλε 
στην αποτροπή της υπερβολικής 
επέκτασης των καλαμιώνων προς τις 
ρηχές περιοχές και στη διατήρηση των 
πολύτιμων για την άγρια ζωή υγρών 
λιβαδιών. Στα νοτιο-ανατολικά βρίσκονται 
οι Καρυές, ενώ στα βορειο-ανατολικά ο 
Λευκώνας και πιο πάνω η Καλλιθέα. Το 
2012 ανακαλύφθηκε στην παραλίμνια 
ζώνη του κάμπου του Λευκώνα ο ναός της 
Αγίας Άννας, που χρονολογείται τον 8ο 
αιώνα. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής 
στην Καλλιθέα χρονολογείται στο β' μισό 
του 19ου αιώνα και στη δυτική πρόσοψή 
του υπάρχουν εντοιχισμένα λιθανάγλυφα. 
Στο νεκροταφείο των Καρυών βρίσκεται ο 
ναός της Ανάληψης με εικόνες από τον 18ο 

και τον 19ο αιώνα. Σε μια από αυτές 
σώζεται η επιγραφή «1757 Δέησις του 
δούλου του Θεού Αντωνίου ιερέως 
Στάϊκου». Πάνω από το χωριό απλώνεται 
ένα όμορφο δάσος βελανιδιάς.

Πλατύ, Οπάγια, Βρωμολίμνη
 Ανατολικά από το χωριό Πλατύ και σε 
απόσταση ενός χιλιομέτρου βρίσκεται ο 
ναός του Αγίου Νικολάου, τον οποίο η 
τοπική παράδοση θέλει αφιερωμένο στη 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος και τον 
ονομάζει Άγιο Σωτήρα. Η εξωτερική λιτή 
μορφή του ναού έρχεται σε αντίθεση με 
την πλούσια εσωτερική ζωγραφική 
διακόσμηση, έργο του τέλους του 16ου 
αιώνα. Κοντά στη Μικρή Πρέσπα 
βρίσκονται τα ερείπια του οικισμού 

Οπάγια, που εγκαταλείφθηκε από τους 
κατοίκους του πριν το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο εξαιτίας της ελονοσίας. Η περιοχή 
που ορίζεται από την Οπάγια και τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο ως την 
τοποθεσία Κούλα περιλαμβάνει την 
περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης 
(Ζώνη Α1 και Α2) με τη Βρωμολίμνη. Η 
Βρωμολίμνη αποτελείται από δύο 
εσωτερικές λιμνούλες που επικοινωνούν 
με τα νερά της Μικρής Πρέσπας. Εκεί 
βρίσκονται  σημαντ ικές  αποικ ίες  
πελεκάνων και κορμοράνων, γι' αυτό και η 
πρόσβαση απαγορεύεται αυστηρά. Ο 
επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τα 
πουλιά με κιάλια ή με τηλεσκόπιο από τα 
νοτιοδυτικά της περιοχής κοντά στο δρόμο 

προς τον Άγιο Αχίλλειο. Ειδικά την άνοιξη, 
η θέση αυτή είναι μία από τις καλύτερες 
για την παρατήρηση των υδρόβιων 
πουλιών. 

Μηλιώνας, Λαιμός
 Ο πλινθόκτιστος οικισμός του 
Μηλιώνα, τα περισσότερα σπίτια του 
οποίου έχουν εγκαταλειφθεί και δυστυχώς 
καταρρέουν, είναι ακόμα ένα αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα παραδοσιακού 
Πρεσπιώτικου. Πάνω από τον οικισμό 
βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου. Οι 
παραδόσεις καθώς και οι εικόνες του 18ου 
και 19ου αιώνα του ναού μαρτυρούν ότι 
στο Μηλιώνα υπήρχε και μια παλαιότερη 
εκκλησία, αφιερωμένη στην Αγία 
Παρασκευή.

τα μοναδικά που κατασκευάστηκαν από 
τον ΕΟΤ τη δεκαετία του ΄70 σε παραλία 
ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  ν ε ρ ώ ν .  Ό τ α ν  ο ι  
εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν,  ο 
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ένα 
υπαίθριο γεύμα με θέα προς τις λίμνες, 
παρατηρώντας και τους εντυπωσιακούς 
πελεκάνους να πετούν χαμηλά πάνω από 
τον ισθμό. Στην Κούλα, δίπλα στο δρόμο, 
στο κανάλι που ενώνει τη Μικρή με τη 
Μεγάλη Πρέσπα, βρίσκεται και το 
θυρόφραγμα που κατασκευάστηκε το 
2004 από την Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών, με τη συγχρηματοδότηση του 
προγράμματος LIFE-Φύση. Μέσω του 
θυροφράγματος ρυθμίζεται η στάθμη της 
Μικρής Πρέσπας, ώστε να εξασφαλίζεται 
το ύψος του νερού που είναι κατάλληλο 
για την αναπαραγωγή ψαριών και 
αμφίβιων, να επιτυγχάνεται η προστασία 
των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας 
και να εξασφαλίζεται η κάλυψη των 
αρδευτικών αναγκών των αγροτών και η 
προμήθεια ζωοτροφής από χόρτο. Η 
ρύθμιση της στάθμης της λίμνης γίνεται 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής 
Διαχείρισης Υγροτόπου του Φορέα 
Διαχείρισης. Στην Επιτροπή αυτή 
εκπροσωπούνται όλες οι αρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς, και συγκεκριμένα, 
το ΥΠΕΝ, η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, ο Δήμος Πρεσπών, ο 
Τ ο π ι κ ό ς  Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς  Ε γ γ ε ί ω ν  
Βελτιώσεων, η Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών, καθώς και οι σύλλογοι και 
συνεταιρισμοί των αλιέων και των 
κτηνοτρόφων της Πρέσπας. Προς τη μεριά 
της Μεγάλης λίμνης, μπορεί κανείς να δει 
από μακριά, ώστε να μην τα ενοχλεί, τα 
μεγάλα υδρόβια πουλιά που κουρνιάζουν 
στην πυκνή βλάστηση και ψαρεύουν στα 
νερά του καναλιού.

Άγιος Αχίλλειος 
 Η επίσκεψη μέσω της πεζογέφυρας 
στο νησί του Αγίου Αχίλλειου, ένα από τα 
ομορφότερα και λιγοστά λιμναία χωριά 
που κατοικούνται και η περιήγηση στα 
σημαντικά μνημεία του αποτελούν μια 
μοναδική εμπειρία. Ξεκινώντας από τη 
βόρεια πλευρά του νησιού συναντάμε 
πρώτα το μικρό ναό του Αγίου Γεωργίου, 
που σήμερα χρησιμεύει ως κοιμητηριακός 
ναός της μικρής κοινότητας του νησιού. Οι 
τοιχογραφίες του χαρακτηρίζονται από 
έντονο λαϊκό ύφος και χρονολογούνται 
από το 15ο αιώνα. Συνεχίζοντας στο 
μονοπάτι νοτιοανατολικά, συναντάμε τα 
ερείπια της Βασιλικής του Αγίου 
Αχίλλειου, που χτίστηκε από τον Τσάρο 
Σαμουήλ στα τέλη του 10ου αιώνα και 
αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο του 
νησιού. Ακολουθώντας το μονοπάτι με την 
ίδια κατεύθυνση και μέσα από πυκνή 
βλάστηση, φθάνουμε στο νότιο άκρο του 
νησιού, όπου βρίσκεται η Μονή της 
Παναγίας Πορφύρας με το μικρό ναό της. 
Η επιγραφή του έτους 1524 χρονολογεί 
την πρώτη οικοδομική φάση του 
κτίσματος. Ανεβαίνοντας το λόφο προς το 
υψηλότερο σημείο του νησιού, μπορούμε 
να θαυμάσουμε το πανέμορφο τοπίο της 
Μικρής λίμνης και της παρόχθιας ζώνης 
της, αλλά και τη θέα προς την ευρύτερη 

περιοχή του Πάρκου. Βορειοδυτικά 
βρίσκονται τα ερείπια της εκκλησίας του 
Αγίου Δημητρίου του 14ου αιώνα. Πιο 
πάνω, στα νότια του σημερινού οικισμού, 
βρίσκονται τα ερείπια του ναού των 
Δώδεκα Αποστόλων, με δύο παλαιο-
χριστιανικούς κίονες και εντοιχισμένη 
ρωμαϊκή επιγραφή. Ο οικισμός είχε 11 
σπίτια και ο θρύλος έλεγε πως αν τα 
σπίτια γίνονταν περισσότερα κάποιο θα 
γκρεμιζόταν. Δεν είναι γνωστό κατά πόσο 
επαληθεύεται ο θρύλος, αλλά όντως 
σ ή μ ε ρ α  κ ά π ο ι α  α π ό  τ α  π α λ ι ά  
παραδοσιακά σπίτια του οικισμού 
καταρρέουν εγκαταλειμμένα. Ένας άλλος 
θρύλος λέει πως όταν τα νερά της λίμνης 
είναι πεντακάθαρα, φαίνονται οι σκεπές 
των σπιτιών του βυθισμένου οικισμού 
Λύκας. Το νησί περιβάλλεται από ρηχά 
νερά με καλαμιώνες και υγρολίβαδα, τα 
οποία δημιουργούνται από τη συνεχή 
βόσκηση των αγελάδων του νησιού στην 
παρόχθια ζώνη, ανάμεσα στα καλάμια, 
που συμβάλλει έτσι στη δημιουργία 
κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τα ψάρια 
και τα υδρόβια πουλιά. Στο νησάκι του 
Αγίου Αχίλλειου εκτρέφονται σπάνιες 
φυλές ζώων όπως τα βουβάλια, η 
βραχυκερατική αγελάδα και ο ελληνικός 
χοίρος.

Πύλη και Δασερή
 Στο δρόμο από τον Άγιο Αχίλλειο 
προς την Πύλη βρίσκεται το Θεματικό 
Κέντρο Πύλης, όπου στεγάζεται Κέντρο 
Πληροφόρησης με μόνιμες εκθέσεις για τις 
λίμνες, τα υδρόβια πουλιά, τα ψάρια και 
την αλιεία. Στο Κέντρο αυτό γίνονται 
συχνά συναντήσεις και επιστημονικά 
συνέδρια, προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης σε σχολεία, ενώ συχνά 
φιλοξενούνται και εκθέσεις ζωγραφικής 
ντόπιων καλλιτεχνών. Στα νοτιοανατολικά 
του οικισμού της Πύλης, ανάμεσα σε 
χωράφια με φασολιές και τριφύλλια, 
καλαμιώνες και λιβάδια, βρίσκεται ο ναός 
του Αγίου Νικολάου, που διαθέτει 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ά  
χαρακτηριστικά και κτίστηκε κατά την 
περίοδο μεταξύ 12ου και 14ου αι. Μετά 
από μιας ώρας περπάτημα στον αγροτικό 
δρόμο που φεύγει από το χωριό της 
Πύλης, με κατεύθυνση παράλληλη προς 
την όχθη της λίμνης, ο επισκέπτης φθάνει 
στα ερείπια της Δασερής, ενός οικισμού 
που εγκαταλείφθηκε στα χρόνια του 
εμφύλιου πολέμου. Το πέτρινο κτίριο στο 
ψηλότερο σημείο του χωριού, δίπλα στο 
χωματόδρομο, ήταν το σχολείο. Η θέα 
γύρω από το χωριό, προς τα δρυοδάση 
και τη λίμνη με τους καλαμιώνες και τα 
υγρολίβαδα είναι πολύ όμορφη. Μετά το 
χωριό της Πύλης, με κατεύθυνση προς 
Βροντερό, ξεκινάει δεξιά από τον 
ασφαλτόδρομο μια διαδρομή ανάμεσα σε 
δέντρα από οστρυές, οξυές και γάβρους, 
που καταλήγει στην είσοδο της σπηλιάς 
του Ζαχαριάδη, που ήταν αρχηγείο των 
ανταρτών κατά τον εμφύλιο πόλεμο.ο των 
ανταρτών κατά τον εμφύλιο πόλεμο.

Βροντερό και Πυξός
 Συνεχίζοντας προς Βροντερό, ο 
δρόμος περνάει δίπλα στα ερείπια του 
χωριού Πυξός. Η τρίκλιτη ξυλόστεγη 
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ΠΡΕΣΠΑ
ΟΔΗΓΟΣ & ΧΑΡΤΗΣ

Γεωλογία - Γεωμορφολογία

 Το κλίμα της Πρέσπας έχει ενδιάμεσα χαρακτηριστικά μεταξύ του Μεσογειακού και του 
Κεντροευρωπαϊκού (Ηπειρωτικού) τύπου. Η ύπαρξη των λιμνών συμβάλλει στη δημιουργία 
σαφώς ηπιότερων συνθηκών στις περιοχές των οικισμών γύρω από τις λίμνες, όπου η μέση 
ετήσια θερμοκρασία είναι περίπου 11 °C. Το καλοκαίρι επικρατεί σχετικά ήπια ξηρασία με 
μέση θερμοκρασία που φθάνει τους 22 °C. Ο χειμώνας είναι αρκετά ψυχρός με σχετικά 
μακροχρόνιους παγετούς και μέση θερμοκρασία που συνήθως είναι λίγο πάνω από το μηδέν. 
Παρόλα αυτά, η Μικρή Πρέσπα παγώνει συχνά. Η περίοδος των βροχών και των 
χιονοπτώσεων διαρκεί συνήθως από τον Οκτώβριο ως το Μάιο και το μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
είναι περίπου 665 mm. Οι μέσες μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης στις περιοχές 
των οικισμών γύρω από τις λίμνες είναι: 

Το Κλίμα

 Οι λίμνες των Πρεσπών κατά την Ιουρασική γεωλογική εποχή (208 ως 146 εκατομμύρια 
χρόνια πριν) αποτελούσαν τμήμα της Δασσαρητικής λεκάνης και συνδέονται με τη λίμνη 
Αχρίδα. Είναι οι μόνες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας που συνδέονται με την Αδριατική 
θάλασσα, καθώς οι υπόλοιπες καταλήγουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Κατά τη διάρκεια του 
Πλειόκαινου (11 ως 1 εκατ. χρόνια πριν), οι στάθμες της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας ήταν 
80 μέτρα ψηλότερα από σήμερα. Το γεωλογικό υπόστρωμα της περιοχής αποτελείται κυρίως 
από ασβεστόλιθους και δολομιτικούς ασβεστόλιθους στο δυτικό και στο νότιο τομέα της 
περιοχής, Όρος Βροντερό (1.457 μ.) και Όρος Τρικλάριο ή Σφήκα (1.749 μ.) αντίστοιχα. Στον 
ανατολικό τομέα, όπου δεσπόζει το Όρος Βαρνούντας (2.334 μ.), επικρατούν οι γρανίτες και οι 
γνεύσιοι. Η ποικιλομορφία του γεωλογικού υποστρώματος επηρεάζει τη σύνθεση των εδαφών 
και τη διαπερατότητά τους από το νερό, γεγονός, που με τη σειρά του επηρεάζει τις μορφές της 
βλάστησης.

Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και τι πρέπει να προσέχουμε

  Η απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου, η πλουσιότατη βιοποικιλότητα αλλά και η αισθητική, 
ιστορική και επιστημονική αξία των παραδοσιακών οικισμών και μνημείων της περιοχής, 
αποτελούν στοιχεία που εμπλουτίζουν το θεσμό της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού 
Πάρκου Πρεσπών. Η Πρέσπα προσφέρει μοναδικές δυνατότητες αναψυχής καθώς και 
εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων, που συνδυάζονται πάντα με βαθιές πολιτιστικές 
αξίες. Δεν υπάρχει απάτητο κομμάτι γης, καθώς η ανθρώπινη παρουσία έχει αφήσει παντού τα 
σημάδια της, όμως η συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης μέσα από έναν σοφό τρόπο διαχείρισης 
των φυσικών πόρων, μας επιτρέπει να απολαύσουμε σήμερα την ομορφιά του Εθνικού Πάρκου 
σε όλο της το μεγαλείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και την ισχύουσα 
περιβαλλοντική νομοθεσία, ο επισκέπτης μπορεί να απευθυνθεί στο Φορέα Διαχείρισης.

Η αξία της περιοχής έχει αναγνωριστεί ήδη από το 1974, όταν ιδρύθηκε ο Εθνικός Δρυμός 
Πρεσπών με στόχο την προστασία των σπάνιων ειδών πτηνών της περιοχής και της συστάδας 
των αιωνόβιων αρκεύθων στον Αη Γιώργη. Το 2009 ολόκληρο το ελληνικό τμήμα της λεκάνης 
απορροής των λιμνών Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα χαρακτηρίστηκε ως Εθνικό Πάρκο (ΦΕΚ 302 
Β΄/23.7.2009).
Σημειώνεται ότι μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου απαγορεύονται αυστηρά τα εξής:

· Η συλλογή φυτών, καρπών, βολβών, η καταστροφή της χλωρίδας με οποιοδήποτε 
τρόπο, καθώς και η συλλογή άγριων ζώων, αυγών ή φωλιών. 
· Η κίνηση των οχημάτων εκτός των υφιστάμενων δρόμων του εθνικού, επαρχιακού, 
αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου.

Σε ότι αφορά στο κυνήγι, αυτό επιτρέπεται σε ορισμένες μόνο περιοχές και σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις.

Το Διασυνοριακό Πάρκο  Πρεσπών

· Το άναμμα φωτιάς, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών.

· Η προσέγγιση και η οποιαδήποτε όχληση των πουλιών στις περιοχές που φωλιάζουν.

Ενώ λοιπόν οι διασυνοριακές περιοχές χαρακτηρίζονται συνήθως από εντάσεις και από την 
ύπαρξη φυλασσόμενων συνόρων, στην Πρέσπα γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να 
υπάρξει ένας διαφορετικός δρόμος που βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία των χωρών.

Ένας από τους στόχους της ΣΕΠΠ ήταν η σύναψη τριμερούς συμφωνίας για το Πάρκο 
Πρεσπών, διαδικασία που ξεκίνησε με την υπογραφή από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος των 
τριών κρατών, της Συμφωνίας για την Προστασία και την Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του 
Πάρκου Πρεσπών, στις 2 Φεβρουαρίου του 2010. Η επίσημη θεσμοθέτηση της Συμφωνίας 
έγινε μετά από 7 χρόνια, όταν στις 14 Φεβρουαρίου 2017, κυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία 
στην Ελληνική Βουλή η Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του 
Πάρκου Πρεσπών. Η επικύρωση της Συμφωνίας σήμανε και την ίδρυση ενός μόνιμου και 
νομικά δεσμευτικού συστήματος συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος μεταξύ 
της ΕΕ, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας. 

 Το Πάρκο Πρεσπών είναι η πρώτη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στα 
Βαλκάνια. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Φεβρουαρίου του 2000, την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 
εκείνης της χρόνιας. Ύστερα από πρωτοβουλία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, 
συναντήθηκαν στον Άγιο Γερμανό οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και 
της Αλβανίας και διακήρυξαν τη δημιουργία του Πάρκου των Πρεσπών. Ο στόχος που τέθηκε 
τότε από τις τρεις χώρες ήταν η από κοινού προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορική 
ανάπτυξη των λιμνών των Πρεσπών και της γύρω περιοχής. Για την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή 
του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ), στην οποία συμμετείχαν ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος) από κάθε χώρα, οι τοπικοί Δήμαρχοι, ένας εκπρόσωπος Μη 
Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) από κάθε χώρα και ένας παρατηρητής από το Γραφείο 
Ραμσάρ. Επιπλέον, συστήθηκε Γραμματεία για το Πάρκο Πρεσπών αποτελούμενη από τις τρεις 
συμμετέχουσες ΜΚΟ. 

 1  3  6  9 14 20 22 20 17 12  7  3 

50 48 44 44 50 29 26 34 47 59 71 70  

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε ΔεκΜήνας
oΘερμ. ( C)

Βροχ. (mm)

Χρήσιμα τηλέφωνα
 Αστυνομία (Άγιος Γερμανός): 23850-51202

 ΚΤΕΛ Καστοριάς: 2467083455
 Δήμος Πρεσπών (Λαιμός): 23853-51300

 Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (Λαιμός): 23850-51211

 Πολυϊατρείο Πρεσπών (Λευκώνας): 23850-46284

 Διεύθυνση Δασών (Φλώρινα): 23850-24171

 ΚΤΕΛ Φλώρινας: 23850-22430
 Ταχυδρομείο (Άγιος Γερμανός): 23850-51249

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών: 23850-51870 / 23850 51433
NMK

ΠΡΕΣΠΕΣ

Όριο Εθνικού Πάρκου

Δάσος αιωνόβιων αρκεύθων στο Βροντερό
Δάσος αιωνόβιων αρκεύθων στο Αγίου Γεωργίου

σχεσιασμός χάρτη,  ΑΝΑΒΑΣΗ

Υγρολίβαδα που βόσκονατν από αγελάδα τοπικής φυλής

Υγρά λιβάδια που βόσκονταν από βουβάλια

Ροδοπελεκάνοι σε υγρολίβαδο της Μικρής Πρέσπας (φωτο: Χ. Νικολάου)  
Στο εξώφυλλο: Η Πρέσπα και οι πελεκάνοι της, από το λόφο Καλέ (φωτο: Λ. Νικολάου)


