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Ο 
νομός Φλώρινας είναι ένας από τους πιο ακριτικούς νο-
μούς της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να 
διστάζουν να τον επισκεφθούν, προβάλλοντας ως επιχεί-
ρημα το βαρύ κλίμα (το χειμώνα), την απουσία θάλασσας 
(το καλοκαίρι) ή, γενικά, την απόσταση. Δεν ξέρουν όμως 
τι χάνουν! Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όσοι έρχονται 
για πρώτη φορά στην περιοχή κυριολεκτικά μαγεύονται και 

γίνονται μόνιμοι… επισκέπτες. Υπάρχουν δεκάδες λόγοι για να αποφα-
σίσει κάποιος να πάει στο νομό Φλώρινας, αλλά ο κυριότερος είναι η 
απαράμιλλη φυσική ομορφιά του. Λίμνες, ποτάμια, βουνά, άγρια φαράγ-
για, δάση και υγρότοποι είναι τα στοιχεία ενός εκπληκτικού ζωγραφικού 
πίνακα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό, το οποίο περι-
κλείει αμέτρητα είδη χλωρίδας και πανίδας που ζουν στην περιοχή και 
συνθέτουν το μωσαϊκό της βιοποικιλότητας του νομού.
Ο οικοοδηγός που κρατάτε στα χέρια σας στόχο έχει την ανάδειξη του ιδι-
αίτερου χαρακτήρα του νομού Φλώρινας∙ την προβολή του φυσικού, πε-
ριβαλλοντικού και πολιτισμικού πλούτου επιλεγμένων περιοχών της: των 
Πρεσπών, του Νυμφαίου και του Αμύνταιου. Χρηματοδοτήθηκε από την 
κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG III A CARDS/ΕΛΛΑΔΑ–Πρώην Γιουγκο-
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και εντάσσεται στο πλαίσιο 
του έργου «Δημιουργία δικτύου ανάδειξης του φυσικού πλούτου περιοχών 
του νομού Φλώρινας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας». Στο συγκεκριμένο εγχείρημα συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυ-
τικής Μακεδονίας, η Νομαρχία Φλώρινας, οι δήμοι Πρεσπών, Αμύνταιου 
(Κοινότητα Πετρών), Αετού και Νυμφαίου, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και Αρκτούρος και ο Φορέας Διαχείρισης 
Πρεσπών. Σε επίπεδο δήμου, όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας, συμμετέχει ο δήμος Bitola (όρος Pelister) και γι’ 
αυτό υπάρχει ειδική ενότητα αφιερωμένη στη συγκεκριμένη περιοχή. Το 
εγχείρημα συντόνισε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και υλοποιήθηκε 
από καταξιωμένους ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους, φωτογράφους και 
ομάδα ειδικών επιστημόνων. Αξιοποιήθηκαν επίσης στοιχεία από αναπτυ-
ξιακές μελέτες που εκπονήθηκαν για τις ανωτέρω περιοχές στο πλαίσιο του 
INTERREG III A CARDS, και κυρίως από τη «Μελέτη Καταγραφής Υφιστάμε-
νης Κατάστασης», την «Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης» και 
τη «Μελέτη Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας».
Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην προβολή του φυσικού και πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος ως συγκριτικού πλεονεκτήματος για το νομό Φλώρι-
νας και κατ’ επέκταση για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Απώτερος 
στόχος είναι –γιατί όχι;– όποιος μελετήσει τον οδηγό να θελήσει να επι-
σκεφθεί την περιοχή, να την περιηγηθεί και να την εξερευνήσει. Να δει 
με τα ίδια του τα μάτια όσα μπορέσαμε να χωρέσουμε σε αυτές τις λίγες 
σελίδες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πετύχαμε το στόχο μας.

Η συντακτική ομάδα

T
he Florina Prefecture is one of the remotest in our 
country. As a result, many of us hesitate to visit it, 
using as an excuse the fact that is has a harsh climate 
with heavy winters, no sea for the summer vacations, 
and that it takes so long to get there. Well, we do not 
know what we are missing! This is most certainly 
proved by the fact that all people who come here 

become enchanted by the place, and end up visiting again and 
again. There are dozens of reasons why one should visit the Florina 
Prefecture, with first and foremost its spectacular scenery. Lakes, 
rivers, mountains, wild ravines, forests and wetlands compose a 
fascinating image, forming a natural background to the countless 
species of flora and fauna that live in the area and create the 
mosaic of the prefecture’s biodiversity.
The ecoguide that you now hold in your hands is a serious effort to 
promote the natural, environmental and cultural wealth of selected 
areas in the prefecture, namely the Prespa, Nymfeo and Amyndeon 
areas. It is financed by the INTERREG III A CARDS / GREECE – 
Former Yugoslav Republic of Macedonia community initiative, and 
in particular the project “Creation of a network for the promotion 
of natural wealth in areas of the Florina Prefecture and the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia”. The project is a joint effort of the 
Western Macedonia Region, the Florina Prefecture, the municipalities 
of Prespes, Amyndeon (Petres Community), Aetos and Nymfeo, 
the non-governmental organizations Society for the Protection of 
Prespa and Arcturos, and the Prespa National Park Management 
Body. Furthermore, since the Bitola Municipality (Mount Pelister) 
in the Former Yugoslav Republic of Macedonia also participates, 
there is a special section dedicated to this area. The project of the 
ecoguide was coordinated by the Western Macedonia Region and 
was carried out by renowned travel journalists, photographers, and a 
team of specialized scientists. This guide also incorporates data from 
a series of developmental studies for the above areas drawn up within 
the INTERREG III A CARDS framework, in particular the Assessment 
Report for the Existing Situation, the drafting of a Comprehensive 
Action Plan, and the Carrying Capacity Assessment Report.
The objective of this effort is to put forward areas with special 
natural features, promote the natural and cultural environment as 
comparative advantage for the Florina Prefecture and, subsequently, 
for the Western Macedonia Region, and finally – why not – create the 
desire within anyone who reads this guide to get to know firsthand 
and see with their own eyes all that we have managed to fit in these 
few pages. On our part, we hope we have achieved our goal.

The Editorial Team
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Δύο λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο και τρία κράτη που 
συναντώνται στον υδάτινο αυτό όγκο. Ένα ακαθόρι-
στο υγρό σύνορο που αφορά –προς το παρόν του-
λάχιστον– μόνο τους ανθρώπους – όχι τα πουλιά, τα 
ψάρια και τα ζώα. Ολόκληρη η περιοχή γύρω από τις 
λίμνες, ανεξαρτήτως συνόρων, ονομάζεται σε όλες 
τις γλώσσες «Πρέσπα» και αποτελεί μια εκπληκτική 

κιβωτό ζωής και πολιτισμού. Είναι η πρώτη περιοχή 
του νομού Φλώρινας με την οποία θα ασχοληθού-
με, που έχει ως επίκεντρο τη Μικρή και τη Μεγάλη 
Πρέσπα και περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
Αγίου Αχιλλείου, Αγίου Γερμανού, Ανταρτικού, Βρο-
ντερού, Καλλιθέας, Καρυών, Λαιμού, Λευκώνος, 
Μικρολίμνης, Πισοδερίου, Πλατέος και Ψαράδων.

Two lakes at a high altitude, three countries 
that meet over water. An elusive, liquid 
boundary that applies only to the people, not 
the birds, fish and animals. Prespa, as the area 
around the lakes is called in all languages and 
regardless of national borders, is an amazing 
ark of life and civilization, and the first region 

of the Florina Prefecture presented in this 
guide. Its centre is the Mikri (Little) and the 
Megali (Big) Prespa lakes and includes the 
districts of Agios Achilleios, Agios Germanos, 
Antartiko, Vrondero, Kallithea, Karyes, 
Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pissoderi, Platy, 
and Psarades.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ ΠΡΕΣΠΑΣ THE PRESPA LAKE AREA
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Τ
α ελληνικά τμήματα της Μικρής και της Με-
γάλης Πρέσπας και οι πλαγιές των βουνών 
Τρικλαρίου και Βαρνούντα που βλέπουν σε 
αυτές ορίζουν το δρυμό. Ο πυρήνας του, ο 
οποίος εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μικρή 
Πρέσπα και σε ελάχιστες παραλίμνιες εκτά-
σεις, καθορίζει την ταυτότητα του δρυμού: 

Πρόκειται για ένα μοναδικό υγρότοπο, που με βάση 
τη Σύμβαση RAMSAR χαρακτηρίστηκε Διεθνής Προ-
στατευόμενος Υγρότοπος (1973) και αναγνωρίστηκε 
από τη χώρα μας με το Ν.Δ. 191/1974. Η περιοχή του 
δρυμού επίσης έχει χαρακτηριστεί Τόπος Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους, ενώ ανήκει και στο δίκτυο NATURA 
2000. Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 
τρεις περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000: η 
λίμνη Μικρή Πρέσπα (Περιοχή NATURA: GR1340002, 
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας ΤΚΣ και περιοχή RAMSAR), 
οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα (Εθνικός Δρυμός 
Πρεσπών: GR1340001, ΤΚΣ και Ζώνη Ειδικής Προ-
στασίας ΖΕΠ), καθώς και το όρος Βαρνούντας (Περιοχή 
NATURA: GR1340003, ΤΚΣ και ΖΕΠ).

Υψομετρικά ο δρυμός αρχίζει από τα 850 μέτρα (επι-
φάνεια των λιμνών) και φτάνει στα 2.120 μέτρα, κο-
ντά στην κορυφή του Βαρνούντα.
Ο υγρότοπος της Μικρής Πρέσπας, με τους καλαμιώ-
νες και τα υγρά λιβάδια στις όχθες της, συνιστά το 
βασικό πυρήνα προστασίας του δρυμού. Ο δεύτερος 
πυρήνας περιλαμβάνει το σημαντικό δάσος των αιω-
νόβιων κέδρων κοντά στο όρος Ντέβας (πάνω από το 
Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου), από την πλευρά στην 
οποία βρίσκεται ο οικισμός των Ψαράδων.

ΧΛΩΡΙδΑ 
Η περιοχή των Πρεσπών θα μπορούσε να αποτελέσει 
τον παράδεισο κάθε βοτανικού, αφού, σύμφωνα με την 
εργασία του δρα Γ. Παυλίδη, την οποία εκπόνησε το 
1985, φιλοξενεί περί τα 1.250 είδη και υποείδη φυτών. 
Σήμερα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 1.400, γεγονός 
ιδιαίτερα σπουδαίο αν αναλογιστεί κανείς ότι σε όλη την 
Ελλάδα έχουν καταμετρηθεί 6.000 φυτά περίπου. Εκτός 

Η τΑυτΟτΗτΑ 
τΟυ υγΡΟτΟΠΟυ
Έτος ίδρυσης: 1974
Έκταση πυρήνα: 4.900 εκτ.
Έκταση περιφερειακής ζώνης: 14.570 εκτ.

T
he Greek parts of Mikri and Megali Prespa 
and the sides of Triklari and Varnounda 
mountains facing them define the area 
of the park. Its core, extending over the 
entire Mikri Prespa and a few coastal 
areas, grants to the park the identity 
of a unique wetland, designated by the 

Ramsar Convention as a Wetland of International 
Importance (1973) and ratified by our country with 
the Decree-Law 191/1974. The park area has also 
been characterized as a landscape of exceptional 
natural beauty, while it is included in the NATURA 
2000 network. In particular, there are three areas 
protected by the NATURA 2000 network in the 
broader region: Lake Mikri Prespa (NATURA Area: 
GR1340002, Site of Community Importance-SCI 
and Ramsar site), lakes Mikri and Megali Prespa 
(Prespa National Park: GR1340001, SCI and 
Special Protection Area-SPA) and Mount Varnounda 

(NATURA Area: GR1340003, SCI and SPA).
The park starts at the altitude of 850 metres (lake 
surface), reaching 2,120 metres near the Varnounda 
mountaintop. The Mikri Prespa wetland, with reedbeds 
and wet meadows on its shores, is the main core 
protected by the national park, while the second core 
includes the important forest of ancient cedars near 
Mount Devas (above the Agios Georgios church) on 
the side of the Psarades community.

FLoRA
The Prespa area is heaven on Earth for every botanist, 
since it hosts, according to the 1985 paper by Dr G. 
Pavlides, about 1,250 plant species and subspecies, 
which are now estimated to exceed 1,400. This is 
particularly important, since throughout Greece 
there are about 6,000 plants in total. What is 
impressive, though, is not only the plant but also 
the ecosystem variety. In the same area we can find 
wetlands, mountain and wet meadows, forests of firs 
and cedars, shrublands, forests of deciduous oaks, 

THE idEnTiTy 
oF THE wETLAnd
Year of establishment: 1974
Core area: 4.900 hectares
Peripheral zone area: 14.570 hectares

ΛΙΜΝΗ ΠΡΕΣΠΑ / LAKE PRESPA ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ / LAKE MIKRI PRESPA

ΣΑΚΟΥΛΟΠΑΠΑΔΙΤΣΑ / PENDULINE TITΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΙ / DALMATIAN PELICANS



beech forests, mixed deciduous forests, alpine and 
subalpine meadows, gorges… even sand beaches! Not 
to mention the cultivated areas that form mixed or 
unmixed agricultural ecosystems… And each of these 
different habitats has its own typical vegetation.
Of course, there are also some rare and/or endemic 
species such as Alyssoides sinuatum, which grows 
only on Mount Triklari, or Ephedra distachya, Aster 
bellidiastrum, Carex ericetorum, which is present 
only in the Koula area, Sparganium emersum at the 
southernmost part of its range, Fragaria moschata, and 
many, many more – certainly we could not devote to each 
and every one of them its due space in these pages.

FAunA
In his remarkable book Prespa: A story about 
Nature and Man, the award-winning biologist Giorgos 
Katsadorakis says that about 260 bird species have 
been spotted at the Prespa area. It is only natural, 
then, that Prespa and the surrounding region is a 
paradise for birdwatchers. Of course, the most known 
bird species of Prespa – the highlight, as it were – 
are the pelicans. The history of Prespa begins in 
1969, when European ornithologists were combing 
the whole continent to find Dalmatian pelicans. When 
they reached Mikri Prespa, they could not believe 
their own eyes! There they found not only Dalmatian 
pelicans but also bird species that had disappeared 
from all other European wetlands. One can see in the 
area not only the rare Dalmatian pelican but also its 
closest European relative, the great white pelican. In 
addition, it is the only place in Europe, apart from the 
Danube Delta, where both species reproduce! Another 
interesting species spotted relatively easy here is the 
greylag goose. Moreover, during the winter you can 
find the common and the red-breasted mergansers, 
tufted ducks, common pochards, and almost all ducks 
that visit the country – as long as the lake has not 

frozen over! At the same spot you could also find 
great crested and black-necked grebes and, if you are 
lucky, even black-throated divers! (see also Activities 
– Birdwatching)
Apart from birds, though, the area is home to several 
mammals, with the brown bear as the “big name”, but 
also the grey wolf, red fox, European badger, roe deer, 
Balkan chamois, stone marten, wild boar, least weasel, 
red squirrel, Eastern European hedgehog, Cape hare, 
Eurasian otter, the imported coypu, and other species. 
There have also been reports of wild cat sightings.
The water also teams with life: The common and the 
silver crucian carp, the common bleak, the Prespa 
barbell, Paraphoxinus epiroticus prespensis (a 
species of ray-finned fish), the white amur bream, 
the Prespa nase, the loach Cobitis meridionalis,  the 
topmouth gudgeon, the European chub, and the roach 
Rutilus ohridanus prespensis abound in the lakes, 
while commercial species sustain the local fishermen. 
The brown trout Salmo trutta macedonicus lives in 
the river of Agios Germanos.
And as for reptiles (four-lined snake, European pond 
turtle, Hermann’s tortoise, leopard snake), amphibians 
(yellow-bellied toad, sand lizard) and insects (the 
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όμως από την ποικιλία των φυτών, εντυπωσιακή είναι 
και η ποικιλία των οικοσυστημάτων. Στον ίδιο χώρο 
υπάρχουν υγρότοποι, ορεινά λιβάδια, υγρολίβαδα, 
ελατοδάση, κεδροδάση, θαμνώνες, δάση φυλλοβόλων 
δρυών, δάση οξιάς, μεικτά δάση φυλλοβόλων, αλπικά 
και υποαλπικά λιβάδια, ρέματα… μέχρι και αμμουδιές! 
Επιπλέον, καλλιεργούμενες εκτάσεις, που συνθέτουν 
αμιγή ή μεικτά γεωργικά οικοσυστήματα… Και καθένας 
από αυτούς τους διαφορετικούς βιότοπους διαθέτει τη 
δική του χαρακτηριστική βλάστηση. 
Δεν λείπουν βέβαια τα σπάνια ή και ενδημικά είδη, 
όπως το Alyssoides sinuatum, που φυτρώνει μόνο 
στο όρος Τρικλάρι, ή η Ephedra distachya, το Aster 
bellidiastrum και το Carex ericetorum, που συνα-
ντάται μόνο στην περιοχή της Κούλας. Επίσης, το 
Sparganium emersum στο νοτιότερο σημείο εξάπλω-
σής του, η Fragaria moschata και πάμπολλα άλλα, τα 
οποία έχουν γεμίσει πολλά βιβλία και σίγουρα δεν 
χωράνε όλα σε αυτές τις σελίδες.

ΠΑΝΙδΑ
Στο υπέροχο βιβλίο του βραβευμένου για τη δράση 
του βιολόγου Γιώργου Κατσαδωράκη (Πρέσπα: Μια 
ιστορία για την Φύση και τον Άνθρωπο) ο συγγρα-

φέας αναφέρει ότι στην περιοχή των Πρεσπών έχουν 
παρατηρηθεί περί τα 260 είδη ορνιθοπανίδας. Είναι 
λογικό, λοιπόν, οι Πρέσπες και οι γύρω περιοχές να 
αποτελούν παράδεισο και για τους birwatchers ή κατά 
το… ελληνικότερον παρατηρητές πουλιών! Φυσικά το 
πιο γνωστό είδος ορνιθοπανίδας –κάτι σαν το highlight 
των Πρεσπών– είναι οι πελεκάνοι. 
Η ιστορία της Πρέσπας ξεκινά το 1969, όταν οι Ευ-
ρωπαίοι ορνιθολόγοι αναζητούσαν σε όλη την ήπειρο 
αργυροπελεκάνους. Όταν έφτασαν στη Μικρή Πρέσπα, 
δεν πίστευαν στα μάτια τους! Ανακάλυψαν όχι μόνο 
αργυροπελεκάνους, αλλά και είδη ορνιθοπανίδας που 
είχαν εξαφανιστεί από όλους τους υγρότοπους της Ευ-
ρώπης. Στην περιοχή παρατηρείται όχι μόνο ο σπάνιος 
αργυροπελεκάνος αλλά και ο ροδοπελεκάνος, ο κοντι-
νότερος Ευρωπαίος συγγενής του. Είναι το μοναδικό 
σημείο σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκτός από το Δέλτα 
του Δούναβη, όπου αναπαράγονται και τα δύο είδη!  Ένα 
άλλο ενδιαφέρον είδος το οποίο εντοπίζεται εδώ είναι 
η σταχτόχηνα. Επίσης, το χειμώνα είναι δυνατόν να συ-
ναντήσετε λοφοπρίστες και χηνοπρίστες, καθώς και τσι-
κνόπαπιες, γκισάρια αλλά και σχεδόν όλα τα παπιά που 
επισκέπτονται τη χώρα – αρκεί να μην παγώσει η λίμνη! 
Στο ίδιο σημείο θα δείτε σκουφοβουτηχτάρια και μαυ-
ροβουτηχτάρια και, αν είστε τυχεροί, και λαμπροβούτια! 
(Βλ. και Δραστηριότητες – Παρατήρηση πουλιών.)
Εκτός από τα πουλιά όμως η περιοχή φιλοξενεί και 
αρκετά θηλαστικά. Σε αυτά εξέχουσα θέση κατέχουν 
η αρκούδα, ο λύκος, η αλεπού, ο ασβός, το ζαρκάδι, το 
αγριόγιδο, το κουνάβι, το αγριογούρουνο, η νυφίτσα, 
ο σκίουρος, ο σκαντζόχοιρος, ο λαγός, η βίδρα, ο ει-
σαχθείς μυοκάστορας και άλλα είδη. Υπάρχουν επίσης 
αναφορές και για την παρουσία αγριόγατου. 
Από τους υδρόβιους οργανισμούς αξίζει να επισημαν-
θούν το γριβάδι, η πεταλούδα, το τσιρόνι, η μπριάνα, 
η τσίμα, η λεστιά, το σκουμπούζι ή συρτάρι, η βρυγο-
βελονίτσα, η ψευδορασμπόρα, ο κέφαλος και η πλα-
τίκα, που δίνουν ζωή στις λίμνες και στους ντόπιους 

ΜΙΚΡΟΤΣΙΚΝΙΑΣ / LITTLE BITTERN

ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΑ / WET MEADOWS

ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ / PRESPAS STRAIT

ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ / CORMORANT
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 ψαράδες (κυρίως τα εμπορικά είδη). Στο ποταμάκι του 
Αγίου Γερμανού ζει η μακεδονική πέστροφα.
Σε ό,τι αφορά τα ερπετά (λαφίτης, στικτή νεροχελώνα, 
μεσογειακή χελώνα, σπιτόφιδο), τα αμφίβια (κιτρινομπο-
μπίνα, αμμόσαυρα) και τα έντομα (λουκάνος έλαφος, μό-

ρινος), είναι πάρα πολλά. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί η 
παρουσία του μικρορινόλοφου και του τρανορινόλοφου, 
δύο προστατευόμενων ειδών νυχτερίδας. 
Πάντως, για να πάρετε μια ιδέα, εδώ υπάρχουν γύρω 
στα σαράντα πέντε είδη θηλαστικών, εκ των οποίων 
οκτώ νυχτερίδες, ενώ έχουν παρατηρηθεί είκοσι ένα 
είδη ερπετών – δύο χελώνες, εννέα σαύρες και δέκα 
φίδια. Από αμφίβια έχουν καταμετρηθεί έντεκα είδη.

Η ΜΙΚΡΟΣΩΜΗ ΑγΕΛΑδΑ τΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ
Ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι στον υγρότοπο των 
Πρεσπών κινδυνεύουν οι πελεκάνοι –που, σημειω-
τέον, οι αριθμοί τους έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά–, 
στην πραγματικότητα απειλείται η σπάνια ποικιλία της 
βραχυκερατικής μικρόσωμης αγελάδας που ζει στην 
περιοχή. Οι αγελάδες-νάνοι, με ύψος μόλις ένα μέτρο, 
περιφέρονται ελεύθερες για να βρουν τροφή, αλλά δεν 
θα τις συναντήσετε και τόσο εύκολα. Ζουν μόνο στους 
Ψαράδες και στον Άγιο Αχίλλειο και έχουν γίνει κά-
ποιες προσπάθειες για την προστασία και τη διάσωση 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

 Η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της Πρέσπας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδια-

φέροντος δέκα ΜΚΟ από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Δανία και 
τη Βρετανία. Αυτές αποφάσισαν να συγκροτήσουν μια μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία που θα συμβάλει στην ανάδειξη και στην 
προστασία του οικοσυστήματος αλλά και του πολιτισμού της 
περιοχής. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1991 ιδρύθηκε η Εταιρεία 
Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), στην οποία συμμετέχουν: το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, η Ελληνική Εταιρεία 
για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, 
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, οι Φίλοι των Πρεσπών, 
το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF-Ελλάς, το γαλλικό 
Ίδρυμα Tour du Valat, η Ορνιθολογική Εταιρεία της Δανίας, 
η Βασιλική Εταιρεία (Royal Society) για την Προστασία των 
Πουλιών της Βρετανίας και ο Αρκτούρος.
Στόχος της ΕΠΠ είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
σε συνδυασμό με την ήπια εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
της περιοχής, η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο 
και στη φύση και η περαιτέρω ενημέρωση-ευαισθητοποίηση 
επισκεπτών και κατοίκων. Η εταιρεία διαχειρίζεται επίσης ευρω-
παϊκά προγράμματα και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης στην 
περιοχή. Το Φεβρουάριο του 2000 με πρωτοβουλία της ΕΠΠ συ-
ναντήθηκαν στον οικισμό του Αγίου Γερμανού οι πρωθυπουργοί 
της Ελλάδας, της ΠΓΔΜ και της Αλβανίας και συμφώνησαν για τη 
δημιουργία του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.  

Διεύθυνση: Άγιος Γερμανός, ΤΚ: 530 77, Πρέσπα

Τηλέφωνο: 23850 51211, φαξ: 23580 51343, e-mail: 
spp@spp.gr  

stag and the long-horned beetles) – there is no end 
to them. It is worth mentioning the two protected 
bat species present here, the lesser and the greater 
horseshoe bats.
To give you a general idea, there are about 45 species 
of mammals, including eight bats, while 21 reptile 
species have been spotted, including two turtles, nine 
lizards and ten snakes. In addition, eleven species of 
amphibians have also been seen.

THE SMALL Cow oF PRESPA
While most people believe that the threatened species 
of the Prespa wetland are the pelicans – whose 
numbers in reality have significantly increased – what 
is actually in danger is the rare variety of the small, 
short-horned cow living here. The dwarf cows, just 
one meter in height, roam free searching for food, 
but you will not meet them easily. They live only at 
Psarades and Agios Achilleios, and there have been 
some efforts to rescue and protect this breed. From 
the thousands existing in the 1960’s, fewer than 
50 – according to sources – remain today, and their 
numbers keep declining. The greatest danger to the 
small cow is crossbreeding.

SOCIETY FOR THE PROTECTION OF PRESPA

 The preservation of the Prespa natural and cultural 
heritage was the focus of ten NGOs from Greece, 

France, Denmark and Britain that decided to form a non-
profit company that would contribute to the promotion and 
protection of both the ecosystem and the culture of the 
area. So, in January 1991, the Society for the Protection 
of Prespa (SPP) was founded with the participation of the 
Goulandris Natural History Museum, the Hellenic Society for 
the Protection of the Environment and the Cultural Heritage, 
the Hellenic Society for the Protection of Nature, the Hellenic 
Ornithological Society, the Friends of Prespa, WWF Greece, 
the French foundation Tour du Valat, the Ornithological 
Society of Denmark, the British charity Royal Society for 
the Protection of Birds, and Arcturos.
The SPP aims at the preservation of the natural 
environment while using the area’s natural resources 
sensibly, maintaining the balance between man and 
nature, and raising awareness among both locals and 
visitors. The society also manages European projects 
and creates jobs in the area.
At the initiative of the SPP, a meeting was organized in 
February 2000 at Agios Germanos for the Prime Ministers of 
Greece, Former Yugoslav Republic Of Macedonia and Albania, 
who signed the creation of the Prespa Transfrontier Park.

Address: Agios Germanos, 530 77, Prespa

Phone: 0030 23850 51211 Fax: 0030 23580 51343 
e-mail: spp@spp.gr  

ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ / DALMATIAN PELICAN

ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ ΣΕ ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΟ / CORMORANT ΙΝ WET MEADOW

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ / MEGALI PRESPA
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του είδους. Από χιλιάδες που υπήρχαν τη δεκαετία του 
’60, σήμερα έχουν απομείνει –σύμφωνα με ορισμένες 
πηγές– ίσως λιγότερες από 50 και ο αριθμός τους συ-
νεχώς μειώνεται. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη μικρό-
σωμη αγελάδα είναι η επιμειξία με άλλες φυλές.

ΒΟυΒΑΛΙΑ ΚΑΙ υγΡΟΛΙΒΑδΑ
Εδώ επαληθεύεται η παροιμία «Όταν παλεύουν τα 
βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια». Την περί-
οδο του αναπαραγωγικού οίστρου τους, ο υγρό-
τοπος της Μικρής Πρέσπας μετατρέπεται σε ρινγκ 
και οι... κεφαλιές δίνουν και παίρνουν. Το κοπάδι 
αποτελείται από 65 ζώα περίπου. Καθώς βόσκουν 
ασταμάτητα, ρυθμίζουν την ανάπτυξη των καλαμιών 
που διαφορετικά θα μεγάλωναν ανεξέλεγκτα «πνί-
γοντας» τη λίμνη. 
Τα βουβάλια επανεισήχθησαν στη Μικρή Πρέσπα στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Life-Φύση 2002-2007» 
για την αποκατάσταση των υγρών λιβαδιών.
Μέχρι πριν από είκοσι χρόνια, το μεγαλύτερο τμήμα 
της παραλίμνιας έκτασης ήταν υγρολίβαδα. Τα καλά-
μια δεν μεγάλωναν εξαιτίας της άφιξης στην περιοχή 
κοπαδιών από αγελάδες για διαχείμαση, και λόγω της 
συστηματικής κοπής τους από τους κατοίκους, που τα 
χρησιμοποιούσαν τόσο για ελαφρές οικιακές κατα-
σκευές (στέγες, φράκτες, εσωτερική τοιχοποιία) όσο 
και στις παραδοσιακές μεθόδους αλίευσης. 
Αργότερα, όταν το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού πλη-
θυσμού της Πρέσπας στράφηκε προς την εντατική καλλι-
έργεια του φασολιού, εγκαταλείφθηκαν οι αλιευτικές και 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες που ρύθμιζαν την ανάπτυ-
ξη των καλαμιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή 
τους επέκταση και την υποβάθμιση των υγρολίβαδων.
Σήμερα η βόσκηση των καλαμιών από τα βουβάλια 
θεωρείται πιο αποτελεσματική μέθοδος από την κοπή 
ή την καύση τους. Γίνεται σε οκτώ επιλεγμένα σημεία 
στις όχθες της Μικρής Πρέσπας, είτε με μόνιμη είτε με 
περιοδική παρουσία του κοπαδιού.
Το διαχειριστικό αυτό μέτρο άρχισε να αποδίδει, από τα 
πρώτα κιόλας χρόνια της εφαρμογής του. Χαρακτηρι-
στική είναι η περίπτωση της χαλκόκοτας, που, ενώ είχε 
εξαφανιστεί για περισσότερα από 30 χρόνια, άρχισε 
ξανά την άνοιξη του 2005 να φωλιάζει και να αναπαρά-
γεται στη Μικρή Πρέσπα. Το είδος είχε πάψει να έρχεται 
εδώ μετά τη συρρίκνωση των υγρολίβαδων. 

ΠΟλΙΤΙΣΤΙκΟ ΤΡΙγΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

 Άλλη μια ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην περιοχή είναι 
το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών. Οι στόχοι του Τριγώνου 

επικεντρώνονται κυρίως στην αντιμετώπιση των συνεπειών της 
απομόνωσης των τοπικών κοινωνιών της υπαίθρου –σε πολιτι-
στικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο–, στην ενεργοποίη-
ση της Κοινωνίας των Πολιτών και της τοπικής κοινωνίας, στη 
διασύνδεση και στην υποστήριξη της ανάπτυξης της δικτύωσης, 
καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών για παιδιά και νέους με στό-
χο την υλοποίηση ιδεών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στους 
τομείς των τεχνών και των νέων τεχνολογιών. 
Μέσω ενός ευρωπαϊκού επιδοτούμενου προγράμματος βασι-
σμένου στον εθελοντισμό έρχονται για ένα χρόνο στην Πρέ-
σπα νέοι 18-25 ετών, οι οποίοι με το έργο τους στοχεύουν 
στην ισοβαρή ποιοτική ανάπτυξη και στις τρεις πλευρές των 
συνόρων, αφού περιβαλλοντικός και πολιτιστικός πλούτος 
είναι κοινοί. Αγόρια και κορίτσια από τη Γαλλία, την Ολλανδία 
και τη Σκοτία εγκαθίστανται στο κέντρο του Αγίου Γερμανού 
και προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα 
φέρνοντας σε επαφή τους ανθρώπους της Πρέσπας και της 
Οχρίδας – ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκείας. Επιχειρούν 
να προωθήσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο τουρισμού και, το 
κυριότερο, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά της Πρέσπας να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους στους τομείς των τεχνών και 
των νέων τεχνολογιών.   

Διεύθυνση: Άγιος Γερμανός, ΤΚ: 530 77, Πρέσπα 

Τηλέφωνα: 23850 51332, 23580 51309, Δικτυακοί 
τόποι: www.ctp.gr, www.welcometoprespa.com 

BuFFALoS And wETLAndS
At the buffalo’s reproductive peak, the Mikri Prespa 
wetland turns into a regular boxing ring, where the 
animals bump heads on a regular basis. The herd 
numbers about 65 buffalos. Their relentless grazing 
controls the number of reeds, which would otherwise 

grow out of control, choking the lake. The buffalos 
were reintroduced to the Mikri Prespa under the 
LIFE-Nature 2002-2007 project to restore wet 
meadows. Up until twenty years ago, the largest part 
of the lakeshore was covered by wet meadows. The 
reeds could not grow due to the arrival in the area of 
wintering cattle herds, but also due to the systematic 
cutting of reeds by locals, who used them as building 
materials (roofs, fences, internal walls) and in their 
traditional fishing practices.
Later, when the majority of the Prespa agricultural 
population turned to the intensive cultivation of beans, 
fishing and stockbreeding activities that regulated reed 
growth were abandoned, resulting in the uncontrolled 
expansion of reeds and the decline of wet meadows.
Today, reed grazing by buffalo is considered as a more 
effective practice than cutting or burning, and takes place 
in eight selected spots along the Mikri Prespa shoreline, 
either by permanent or periodic presence of the herd.

THE CULTURAL TRIANGLE OF PRESPES

 Another NGO active in the area is the Cultural 
Triangle of Prespes. The Triangle aims mainly 

at eliminating the consequences of isolation for rural 
communities at a cultural, economic and educational 
level, motivating local people and society in general, 
providing support for the development of new skills and 
networking, and creating opportunities for children and 
young people so that they can realize innovative ideas 
and become engaged in the arts and new technologies. 
A European subsidized programme based on volunteers 
brings young people 18 to 25 years old to Prespa for a 
period of one year. They work to promote the balanced 
development of the three sides of the borders, since the 
environmental and cultural wealth is shared. Boys and 
girls from France, the Netherlands and Scotland stay at 
the Agios Germanos centre, trying to make the dream 
come true as they bring together the people of Prespa 
and Ohrid regardless of ethnicity or religion. They show 
the way to create a model of alternative tourism and, 
most importantly, they offer the space and opportunity 
for the children of Prespa to become involved with the 
arts and new technologies.

Address: Agios Germanos, 530 77, Prespa.

Telephones: 0030 23850 51332, 0030 23580 
51309. Web: www.ctp.gr, www.welcometoprespa.com. 
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ΨΑΡΑΔΕΣ

Τ
ο μοναδικό ελληνικό χωριό της Μεγάλης 
Πρέσπας βρίσκεται στην κατάληξη ενός 
φυσικού φιόρδ στη νότια πλευρά της. Οι 
μόνιμοι κάτοικοί του δεν ξεπερνούν τους 
εκατό και ασχολούνται κυρίως με την αλι-
εία, την κτηνοτροφία και τελευταία με τον 
τουρισμό. Το πρώτο πράγμα που αξίζει 

να κάνει όποιος έρχεται 
εδώ είναι να επισκεφθεί 
με βάρκα τις καταγάλανες 
ακρογιαλιές της λίμνης, 
αλλά και τις απόκρημνες 
ακτές της, όπου σε φυσικά 
λαξεμένες κοιλότητες των 
βράχων θα συναντήσει πα-
λιά ασκηταριά, βραχογρα-
φίες και δύο εκκλησίες του 
13ου και του 15ου αιώνα, 
της Μεταμόρφωσης και της Παναγίας της Ελεούσας.
Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραλείψει να δοκιμάσει στις 
ταβέρνες που λειτουργούν στην όχθη της λίμνης φρέ-
σκο ψάρι του γλυκού νερού και διάφορους τοπικούς με-
ζέδες, όπως φασολάδα και κόκκινες γλυκές πιπεριές.
Χτισμένοι στη βάση ενός υψώματος με θαμνώδη 
βλάστηση, οι Ψαράδες χαρακτηρίζονται από την πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, και ιδιαίτερα από την 
αγροτικού τύπου κατοικία του 18ου και του 19ου αι-
ώνα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποοίο έχουν 

ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Τα σπίτια είναι 
πετρόκτιστα, διώροφα, χωρίς παράθυρα στο ισόγειο, 
καθώς το χρησιμοποιούσαν για στάβλους ή αποθήκες. 
Στον όροφο (οντά) διέμενε η οικογένεια. Εδώ επίσης 
υπήρχαν το τζάκι, το πλυσταριό και η απλώστρα για 
την αποξήρανση των προϊόντων (πιπεριές, καλαμπόκι, 
όσπρια). Στα τέλη του 18ου αιώνα πολλά από τα σπίτια 
των Ψαράδων είχαν ξύλινο χαγιάτι, ενώ έπειτα από 

εκατό χρόνια, επηρεασμέ-
να από το ύφος των γει-
τονικών πόλεων, κάποια 
απέκτησαν και εξώστη 
(σαχνισί). 
Το χωριό στο παρελθόν 
ονομαζόταν Νίβιστα και 
έως το 1940 εδώ ζούσαν 
πάνω από 700 άτομα. Οι 
Νιβιστιώτες αλιείς ήταν οι 
μόνοι κάτοικοι της περιο-

χής των Πρεσπών που έφταναν μέχρι το παζάρι της 
Κορυτσάς για να πουλήσουν την ψαριά τους. Επίσης, 
ακολουθώντας το μονοπάτι από τον  Άγιο Γερμανό, και 
εκμεταλλευόμενοι τα κρύα νερά που κατέβαιναν από 
το όρος του Βαρνούντα (για να διατηρούν τα ψάρια 
δροσερά), τα διέθεταν και στην αγορά της Φλώρινας. 
Η παραδοσιακή αλιεία που εξασκούσαν και στις 
δύο Πρέσπες οι παλιοί κάτοικοι των Ψαράδων ήταν 
απολύτως συνυφασμένη με τους φυσικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης της ιχθυοπανίδας. Από τον Απρίλιο έως 

PSARADES

T
he only Greek village of Megali Prespa 
lies at the end of a natural inlet at its 
southern side. Its permanent residents 
do not exceed 100 and their main 
occupations are fishing, stockbreeding 
and, most recently, tourism.
The first thing you should do when you get 

here is visit by boat the lovely lake beaches but also 
its craggy shores, where in naturally sculpted rocky 
coves you can find old Greek Orthodox hermitages, 
rock paintings, and two churches of the 13th and 
15th centuries, Metamorphosis and Panagia Eleousa 
(the Merciful Virgin Mary) respectively.
Then it is time to try the fresh fish and various local 
mezedes, like bean soup and sweet red peppers, at 
the lakeshore taverns.
Built at the foot of a bushy hill, Psarades has to 
show excellent samples of local architecture, mainly 
farmhouses of the 18th and 19th centuries. This is 
mainly why the village has been characterized as a 
traditional settlement. The stone-built, two-story 
houses have no windows on the ground floor, as it 
was used as a stable or storeroom. The family stayed 
on the first floor, where there was also the hearth, the 
laundry, and the room where they dried the produce 
(peppers, corn, pulses). At the end of the 18th 
century, many houses in Psarades had a wooden 
loggia, while a hundred years later, influenced by the 

style of nearby towns, some developed protruding 
first floors, like enclosed balconies.
In older times, the village was called Nivista, and 
until 1940 more than 700 people used to live here. 
The fishermen of Nivista were the only at Prespa 
who reached the Korytsa market to sell their catch. 
Moreover, following the path from Agios Germanos 
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τον Οκτώβριο το ψάρεμα σταματούσε, καθώς τα αλι-
εύματα δεν άντεχαν στη μεταφορά. Οι γόνοι είχαν το 
περιθώριο να μεγαλώσουν και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα οι λίμνες γέμιζαν ξανά με γριβάδια (κυπρί-
νους), τσιρόνια και γουλιανούς. 
Το «πελαΐζι» ήταν μια δοκιμασμένη μέθοδος, σύμφωνα 
με την οποία χρησιμοποιούσαν βυθισμένους στη λίμνη 
σωρούς από κλαδιά κέδρων όπου φώλιαζαν τα τσιρό-
νια. Ύστερα, έζωναν το σωρό με δίχτυα, χτυπούσαν τα 
κλαδιά και τα φοβισμένα ψάρια πιάνονταν πάνω τους. 
Σήμερα, τόσο η στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας όσο και η 
ποσότητα των ψαριών της έχουν μειωθεί σημαντικά εξαι-
τίας των σύγχρονων μεθόδων αλιείας και της συστηματι-
κής άντλησης των υδάτων της, για την κάλυψη των γεωρ-
γικών αναγκών των τριών χωρών που τη μοιράζονται. 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Ο μεγαλύτερος οικισμός της Πρέσπας είναι σκαρφα-
λωμένος σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, κάτω από τον 
επιβλητικό όγκο του όρους Βαρνούντα. 
Οι 250 κάτοικοι του χωριού είναι Βλάχοι με καταγωγή 
από την  Ήπειρο, απόγονοι προσφύγων από τον Πόντο 
και ντόπιοι Μακεδόνες. Τα εντυπωσιακά αγροτόσπιτα 

μαρτυρούν την οικονομική άνθηση που γνώρισε η πε-
ριοχή μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως χάρη 
στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών.
Το σημαντικότερο αξιοθέατο του χωριού είναι η 
βυζαντινή εκκλησία στον τύπο του εγγεγραμμένου 
σταυροειδούς με τρούλο που οικοδομήθηκε τον 11ο 
αιώνα και αφιερώθηκε στον άγιο Γερμανό. Το 1882 
χτίστηκε η μεγάλη τρίκλιτη βασιλική που εφάπτεται στο 
δυτικό τοίχο του παλαιότερου ναού, που είναι επίσης 
αφιερωμένη στον ίδιο άγιο. Η ιστορική σχέση του 
χωριού με τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως που 
μαρτύρησε την περίοδο της Εικονομαχίας είναι δύσκο-
λο να εξακριβωθεί. Ο παλαιότερος ναός σχετίζεται με 
τον επίσκοπο Γκερμάν, τον οποίο εγκατέστησε εδώ ο 
Βούλγαρος ηγεμόνας Σαμουήλ. Άλλωστε, Γκερμάν 
ήταν και το παλιότερο όνομα του χωριού.
Στα βορειοανατολικά του οικισμού κυλά το μικρό ποτάμι 
Στάρα, με τους μικρούς καταρράκτες και τους παλιούς 
νερόμυλους. Ζητήστε από τους ντόπιους να σας δείξουν 
πώς να πάτε στις στάνες των Σαρακατσαναίων, στην 
ποτίστρα της Μουτσάρας και στη θέση Βίγλα. Ρωτήστε 
τους επίσης πού είναι το αποστακτήριο του Γερμανού 
Δαμολίδη καθώς αξίζει να το επισκεφθείτε.

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ,  
ΤΟ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΝΗΣΑΚΙ
Από τους Ψαράδες μέσω Αϊ-Γιώργη φτάνετε οδικώς 
στη θέση Κούλα, μια λωρίδα γης που χωρίζει τη Μικρή 
από τη Μεγάλη Πρέσπα. Εκεί βρίσκεται και ένα παλιό 
φυλάκιο του ελληνικού στρατού, ενώ υπάρχει και πα-
ρατηρητήριο για πουλιά. Συνεχίζοντας νότια για ενά-
μισι χιλιόμετρο, θα συναντήσετε ένα πλάτωμα, όπου 
μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας, καθώς και 
μια πεζογέφυρα που καταλήγει στο νησάκι του Αγίου 
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and taking advantage of the cold waters coming down 
from Mount Varnounda (to keep the fish cool), they 
also sold them to the Florina marketplace.
Traditional fishing, practiced in the old days by 
the Psarades people in both Prespa lakes, was in 
complete harmony with the natural rhythms of lake 
fauna. Fishing stopped from April to October, as 
catches went off during transport. Spawns had the 
time to grow, and soon the lakes would teem again 
with carps, bleaks and catfishes.
The pelaizi was a tried and tested fishing method 
using heaps of cedar branches submerged in the 
lake, where bleaks went to nest. Then the fishermen 
surrounded the heap with nets, beat on the branches, 
and caught large numbers of the scared fish.
Today, both the Megali Prespa level and the quantity of 
fish have significantly declined due to modern fishing 
methods and the systematic pumping of water for the 
agricultural needs of the three countries that share it.

AGIOS GERMANOS
Prespa’s largest settlement is perched at 1,050 
metres, under the looming Mount Varnounda.

The 250 inhabitants of the village are Vlachs originating 
from Epirus, descendants of Pontos refugees, and local 
Macedonians. The impressive farmhouses still standing 
here demonstrate the economic prosperity of the area until 
World War II, mainly due to the operation of cooperatives.
The most important village sight is the Byzantine 
cruciform church with dome, built on the 11th century 
and dedicated to Saint Germanos. In 1882, the grand 
three-isled basilica was built by the west wall of the 
older temple, also dedicated to the same saint.
It is hard to establish the historical ties of the village 
with the holy figure of the Constantinople patriarch, 
who was martyred during the iconoclast times. The 
older temple is related to the bishop German, installed 
here by the Bulgarian ruler Samuel. Besides, German 
was the oldest name of the village.
To the northeast of the village flows the small river Stara, 
with its little waterfalls and old water mills. Ask the locals 
to show you how to get to the Sarakatsani stockyards, the 
Moutsara water hole, and the Vigla site. Also ask them 
where the Germanos Damolidis distillery is.

AGIOS ACHILLEIOS,  
THE EMERALD ISLAND
From Psarades via Agios Georgios you can drive 
to Koula, a strip of land dividing the Mikri from the 
Megali Prespa. This is the site of an old Greek Army 
outpost, as well as a birdwatching spot. Continuing 
south for 1.5 km, you will find a flat space where 
you can leave your vehicle and take the footbridge 
to the islet of Agios Achilleios, the Mikri Prespa 
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Αχιλλείου, το σήμα κατατεθέν της Μικρής Πρέσπας. 
Πάνω στο γεφύρι θα δείτε, ανά διαστήματα, κάποια 
παγκάκια, όπου έχετε τη δυνατότητα να ξεκουραστείτε 
και να απολαύσετε τη θέα.  Έντεκα σπίτια και 23 κάτοι-
κοι συνιστούν την…ανθρώπινη παρέμβαση στο τοπίο, 
η οποία ποτέ δεν ήταν εντονότερη, καθώς, σύμφωνα 
με μια τοπική πρόληψη, αν στη νησίδα χτιστεί καινούρ-
γιο σπίτι, κάποιο από τα παλιά θα πέσει. 
Πριν γίνει το μήκους 650 μέτρων γεφύρι, για να πάει 
κανείς στον Άγιο Αχίλλειο έπρεπε να τηλεφωνήσει 
στους απέναντι να έρθουν να τον πάρουν με τη χα-
ρακτηριστική ποταμίσια βάρκα με την επίπεδη καρίνα. 
Στη βαρυχειμωνιά, όμως, που η επιφάνεια της λίμνης 
πάγωνε, η επικοινωνία γινόταν με τα πόδια. Έτσι πή-
γαιναν τα παιδιά του νησιού στο σχολείο, έτσι ερχόταν 
ο αγροτικός γιατρός για να δει κάποιον άρρωστο.
Από την άκρη του οικισμού ξεκινά μονοπάτι που κα-
ταλήγει στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Αχιλ-
λείου, ένα επιβλητικό ναό των μέσων βυζαντινών 

χρόνων που κάποτε ήταν έδρα επισκόπου. Στη νότια 
πλευρά του νησιού υπάρχουν άλλα δύο σημαντικά 
βυζαντινά μνημεία, οι ναοί του Αγίου Δημητρίου και 
της Παναγιάς της Πορφύρας.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
Πρόκειται για το πιο σπουδαίο χριστιανικό μνημείο 
στην ευρύτερη περιοχή της Πρέσπας. Τα ερείπιά της 
δεσπόζουν στην πλαγιά ενός λοφίσκου, στη βορειο-
ανατολική πλευρά του ομώνυμου νησιού. Ακολουθεί 
τον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής και θα πρέπει να είχε 
ξύλινη οροφή, η οποία όμως δεν σώζεται.
Σύμφωνα με το Βυζαντινό χρονικογράφο Ι. Σκυλίτζη, 
χτίστηκε από το Βούλγαρο ηγεμόνα Σαμουήλ στα τέλη 
του 10ου αιώνα. Για την ακρίβεια, η ίδρυσή της συμπί-
πτει με την κατάληψη της Λάρισας από το στρατό του. Ο 
μεγάλων διαστάσεων (20x47 μ.) ναός ανεγέρθηκε για 
να φιλοξενήσει τα λείψανα του αγίου Αχιλλείου που με-
ταφέρθηκαν εδώ από τη λεηλατημένη θεσσαλική πόλη. 
Στα δομικά υλικά του εντοπίστηκαν υλικά προερχόμενα 
από την αρχαία μακεδονική πόλη της Λύκας. Από το 
μεγάλο αριθμό νομισμάτων που ανακαλύφθηκαν σε 
τάφους του νότιου κλίτους προκύπτει ότι η εκκλησία 
λειτουργούσε μέχρι τα μέσα του 15ου αιώνα. 
Η κάτοψη του ναού έχει σχήμα εγγεγραμμένου σταυρού. 
Πάνω στα τόξα τα οποία υπήρχαν κάποτε πιθανότατα 
στηριζόταν το τύμπανο μικρού τρούλου. Στη νότια πλευ-
ρά του διακονικού διακρίνεται τάφος που καλύπτεται από 
ανάγλυφη ασβεστολιθική πλάκα. Από τα δύο στρώματα 
αγιογράφησης του ναού σώθηκαν ελάχιστα τμήματα, τα 
οποία χρονολογούνται από τον 11ο και το 12ο αιώνα. Το 
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trademark. At regular intervals on the bridge there 
are benches where you can rest and enjoy the 
view. Eleven houses and 23 inhabitants are the 
human intervention to the place, which has always 
remained fairly the same, since, according to the 
local lore, if a new house is built on the islet, one 
of the old ones will fall down.
Before the 650-metre-long bridge was built, in order 
to go to Agios Achilleios you had to call its residents 
to come and pick you up with their characteristic flat-
keel river boat. But in the deep of winter, when the 
lake froze over, travelling was done by foot. This was 
how the children of the island went to school, and this 
was how the local doctor came to visit the sick.
From the edge of the settlement begins a path leading 
to the ruined Agios Achilleios basilica, a majestic 
temple of the Middle Byzantine period that once was 
the bishop’s seat. At the island’s south side, there 
are two more important Byzantine monuments, the 
churches of Agios Demetrios (St Demetrius) and 
Panagia Porfyra (the Purple Virgin Mary). 

THE AGIOS ACHILLEIOS BASILICA
It is the most imposing Christian monument in the 
wider Prespa region. Its ruins overlook a hillside on 
the northeast side of the island with the same name. 
It is a three-isled basilica, and probably had a wooden 
roof, which, however, did not survive.
According to the chronicler of Byzantium I. Skylitzis, 
it was built by the Bulgarian ruler Samuel at the 
end of the 10th century. Its foundation coincides 

with the takeover of Larissa by his army. The big 
temple (20 m by 47 m) was built to accommodate 
the relics of Agios Achilleios (St Achilleios) that 
were transferred here by the plundered Thessalic 
city. Some of its building materials had come from 
the ancient Macedonian city of Lyka. The large 
number of coins found in tombs at the southern 
aisle indicates that the church was functional until 
the mid-15th century.
The ground plan of the temple is cross-shaped. The 
arches that once existed possibly supported a small 
dome. A tomb covered with an embossed limestone plate 
was found inside the temple. Few sections of the two 
layers of icons survive, dating back to the 11th and 12th 
centuries. In 1976 they were removed to be restored and 
housed at the Florina archaeological museum.
In the five centuries of its peak, Agios Achilleios must 
have been looted and renovated many times, if we 
consider the history of warfare in the area. Written 
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1976 αποτοιχίστηκαν για να συντηρηθούν και να στεγα-
στούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας. 
Τους πέντε αιώνες της ακμής του ο Άγιος Αχίλλειος 
θα πρέπει να λεηλατήθηκε και να ανακαινίστηκε αρκε-
τές φορές, αν ληφθεί υπόψη ότι στην περιοχή έγιναν 
πολλές πολεμικές αναμετρήσεις. Από γραπτές μαρτυ-
ρίες προκύπτει ότι υπέστη μεγάλες φθορές το 1072 
από επιδρομές Αλαμανών. Η θέα από τις καμάρες του 
ανοιχτού ιερού προς τη Μικρή Πρέσπα και τα βουνά του 
ανατολικού ορίζοντα προσφέρεται για στοχασμό.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ
Τα κάθετα βράχια στην αριστερή όχθη της Μεγάλης 
Πρέσπας αποτέλεσαν το χώρο όπου ασκήτεψαν ορθο-
δόξοι μοναχοί και ερημίτες από το 14 αιώνα μέχρι το 
τέλος της Τουρκοκρατίας. Το πιο καλοδιατηρημένο από 
τα εκατοντάδες ασκηταριά που δημιουργήθηκαν εδώ 
είναι αυτό της Παναγίας της Ελεούσας (ή του Αγίου 
Πέτρου όπως το ονομάζουν οι ντόπιοι). Η πρόσβαση 
γίνεται μόνο με βάρκα από το χωριό των Ψαράδων. 
Για να φτάσετε σε αυτό αρκούν δέκα λεπτά πλεύσης 
κατά μήκος των απόκρημνων ακτών της λίμνης προς 
το υδάτινο σύνορο με την Αλβανία. Το σκάφος μπορεί 
να δέσει σε μια μικρή αυτοσχέδια προβλήτα και να σας 
περιμένει. Ανεβείτε άφοβα τα τσιμεντένια σκαλιά και 
προχωρήστε στην εσωτερική κοιλότητα του βράχου, 
μέχρι να συναντήσετε το μονόχωρο Ναό της Παναγίας. 
Η αγιογραφημένη εικόνα της πάνω από τη μικρή πόρτα 
χρονολογείται από το 15ο αιώνα. Στην είσοδο διακρί-

νονται επίσης κτητορική επιγραφή του 1409 και το 
όνομα του τοπικού άρχοντα Βουλκασινού (Vukasin). 
Ο ναός εσωτερικά είναι γεμάτος αγιογραφίες, οι πε-
ρισσότερες από τις οποίες φέρουν την υπογραφή του 
αγιογράφου Ιωανίκιου. Γύρω από το ναό διακρίνονται 
ίχνη από τα κελιά των μοναχών. 
Το πώς ζούσαν εδώ δέκα και είκοσι ασκητές είναι πραγ-
ματικά άξιο απορίας. Τι γινόταν όταν αποκλεισμένοι από 
την κακοκαιρία δεν μπορούσαν να ρίξουν στη λίμνη ούτε 
ένα αγκίστρι; Κανείς δεν γνωρίζει, όμως είναι σίγουρο 
ότι γενιές και γενιές καλογέρων έζησαν μέσα σε αυτή 
τη ρωγμή, αθέατοι από τον υπόλοιπο κόσμο. 

ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Φεύγοντας από τους Ψαράδες, και πριν η βάρκα πλη-
σιάσει στο ασκηταριό της Παναγίας της Ελεούσας, θα 
συναντήσετε μια μικρή παραλία με ένα μικρότερο ερη-
μητήριο στην εσοχή του κάθετου βράχου. Μια ξύλινη 
σκάλα οδηγεί στη μονόχωρη πετρόχτιστη εκκλησία του 
13ου αιώνα που ήταν αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος. Από εδώ προέρχονται δύο τμήματα ξυ-
λόγλυπτου βυζαντινού τέμπλου τα οποία φυλάσσονται 
στο Μουσείο της Φλώρινας. Ίχνη από κελιά υπάρχουν 
στη βόρεια πλευρά της.

ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
Στους βράχους της όχθης που είναι απέναντι από 
εκείνη του χωριού των Ψαράδων διακρίνονται δύο 
αγιογραφίες της Θεοτόκου, σε  μικρή απόσταση η μια 

accounts mention that it was severely damaged in 
1072 during raids by Alamans.
The view from the arches of the open sanctum over 
Mikri Prespa and the mountains of the eastern horizon 
offers a great opportunity for contemplation.

PANAGIA ELEOUSA  
(VIRGIN MARy THE MERCIfUL)
The sheer rocks at the left shore of Megali Prespa were 
a place of hermitage for the Orthodox monks from the 
14th century until the end of the Turkish rule. The best 
preserved of the hundreds of hermitages created here 
is that of Panagia Eleousa, or Agios Petros (St Peter), 
as the locals call it. Access is possible only by boat 
from the Psarades village. To get there it takes just ten 
minutes of sailing along the craggy lakeshore towards 
the watery frontier with Albania. The boat can moor 
at a small makeshift dock and wait for you there. 
Climb the concrete steps and continue inside the rock 
cavity until you find the single room of the Panagia 
temple. Her icon over the small door dates back to 
the 15th century. At the entrance you can also see an 
inscription from 1409 and the name of the local ruler 
Vukasin. The temple interior is covered with murals of 
saints, most of which bear the signature of the painter 
Ioanikios. Around the church there are traces of the 
monk’s cells.
It is a wonder how ten, even twenty hermits could 
live here. What would happen when, cut off by bad 
weather, they could not fish at all in the lake? Still, 
generations of monks lived inside this crack, invisible 
to the rest of the world.

THE METAMORPHOSIS HERMITAGE
Leaving Psarades, and before the boat reaches the 
Panagia Eleousa hermitage, there is a small beach 
with a smaller hermitage at a cliff nook. A small 
wooden staircase leads to the single room of the 
stone-built, 13th-century church that was dedicated 
to the Saviour’s Metamorphosis (Metamorphosis 
Sotiros). This is the origin of the two sections of the 
wood carved Byzantine iconostasis now kept at the 
Florina museum. Traces of monk cells can be seen at 
its northern side.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ / PANAGIA ELEOUSA (THE MERCIFUL VIRGIN MARY)

ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /  
METAMORPHOSIS HERMITAGE

ΘΕΑ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ /  
VIEW FROM PANAGIA ELEOUSA
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από την άλλη. Ελάχιστα ίχνη λαξεύσεων μαρτυρούν ότι 
και εδώ κάποτε υπήρχαν ασκηταριά.
Στην πρώτη βραχογραφία η Παναγία εικονίζεται με τα 
χέρια ανοιχτά, στον τύπο της Πλατυτέρας. Το θείο βρέ-
φος μπροστά της πλαισιώνεται από δόξα σε σχήμα ρόμ-
βου. Την παράσταση συνοδεύει επιγραφή του 1466.
Στη δεύτερη βραχυγραφία η Παναγία είναι στον τύπο 
της Γλυκοφιλούσας, έχοντας το μικρό Ιησού στα αρι-
στερά της όπως την κοιτάζει κανείς από τη λίμνη. Η 
επιγραφή στη βάση της είναι του 1373 και αναφέρει 
ονόματα των Παλαιολόγων.
Κατευθυνόμενοι από τους Ψαράδες προς τα σύνορα με 
την ΠΓΔΜ, θα δείτε και άλλη μια αγιογραφία. Αποδίδει 
τον άγιο Νικόλαο και φέρει επιγραφή του 1827. Σύμ-
φωνα με την τοπική παράδοση, το 1916, την εποχή του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μια γαλλική ατμάκατος μετέ-

φερε κρασί σε παρακείμενο στρατόπεδο του γαλλικού 
στρατού. Το πλήρωμα άνοιξε ένα βαρέλι, μέθυσε και 
έβαλε στο σημάδι τον ασπρομάλλη άγιο και προστάτη 
των ναυτικών. Ξαφνικά, σηκώθηκε μπουρίνι και βού-
λιαξε το σκάφος, αλλά οι ναύτες κατάφεραν να σωθούν. 
Το ναυάγιο μαζί με τα βαρέλια του διακρινόταν στον 
πυθμένα της λίμνης μέχρι το 1940.
Ανεξάρτητα από το αν ο παραπάνω θρύλος έχει ψήγματα 
αλήθειας, εκεί κοντά υπήρχε ένα σπήλαιο αφιερωμένο 
στον άγιο Νικόλα στο οποίο κρύβονταν οι κάτοικοι του 
χωριού για να σωθούν από τα δεινά των πολέμων.

ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
Το κλίμα της Πρέσπας κινείται ανάμεσα στο μεσογειακό 
και σε αυτό της κεντρικής Ευρώπης. Οι καιρικές συνθή-
κες είναι ηπιότερες από αυτές των γύρω βουνών, κα-
θώς οι μεγάλοι υδάτινοι όγκοι αποβάλλουν πιο αργά τη 
θερμότητα από το ρυθμό πτώσης της στον αέρα. Οι πα-
λιοί κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών που κατέβαζαν 
τις αγελάδες τους στην περιοχή για να ξεχειμωνιάσουν 
την αποκαλούσαν περιπαικτικά «κιουτσούκ μισίρ», που 
στα τουρκικά σημαίνει «μικρή Αίγυπτος».
Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 11οC, τον Ιούλιο η 
μέγιστη φτάνει στους 22οC, ενώ ο πιο κρύος μήνας 
του έτους είναι ο Ιανουάριος, όπου το θερμόμετρο 
μπορεί να δείξει μέχρι και -15οC.
Κάθε εποχή το σκηνικό στην περιοχή των Πρεσπών 

ΟΡΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / METAMORPHOSIS BAY
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INDELIBLE ROCK PAINTINGS
On the rocks at the opposite shore of Psarades village, 
you can see two icons of the Virgin Mary close to each 
other. A few chisel traces show that once there were 
hermitages here as well.
The first rock painting shows Mary with her arms open 
(Platytera). The Holy Infant in front of her is framed by 
a diamond-shaped halo. The icon is accompanied by a 
1466 inscription.
In the next painting, the Virgin Mary adopts the 
traditional style of Glykofilousa, with the little Jesus 
at her left as we see her from the lake. The inscription 
at the base, which dates back to 1373, mentions the 
names of the Paleologoi.
Sailing from Psarades towards the Former Yugoslav 
Republic Of Macedonia borders, another icon can be 
seen from the lake surface, showing Agios Nikolaos 
(Saint Nicolas) with an 1827 inscription. According to 
the local tradition, in 1916, during World War I, a French 
steamboat was transporting wine to a nearby camp of 
the French Army. The crew opened a cask, got drunk, 
and started mocking the protector saint of sailors. 
Then a storm broke loose, sinking the boat, though the 
sailors managed to save themselves. The wreck, along 
with the casks, was visible at the bottom of the lake 
until 1940.
True or not, close by there was indeed a cave dedicated 
to Saint Nicolas, where the villagers used to hide to save 
themselves from the sufferings of war.

THE COLOURS Of THE fOUR SEASONS
The Prespa climate ranges between Mediterranean 
and central European. The weather conditions are 
milder than those of the surrounding mountains, 
because the large water masses give off heat slower 
than the rate of atmospheric temperature drop. In the 
past, stockbreeders from mountainous regions that 
brought their cattle down here to winter humorously 
called it “little Egypt”.
The average annual temperature is 11°C. In July it 
reaches a maximum of 22°C, while the coldest month is 
January, when the thermometer can show even -15°C.
Every season holds its own surprises in the Prespa 
natural environment. During the winter, the scenery 

is snow-white, with wild ducks and coots wintering 
among the reeds, while several parts of the lakes are 
covered in ice. The spring is ideal for watching rare 
birds like egrets, cormorants and pelicans executing 
their intricate dances. The ground is covered with wild 
flowers, and the deciduous forests become green 
again. In the summer, you can swim at the Megali 
Prespa beaches, hike on the surrounding mountains, 
and watch farmers and stockbreeders at work.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ / PANAGIA ELEOUSA

ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ /  
AGIOS NIKOLAOS ROCK PAINTING

ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΑ / ROCK PAINTING
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 αλλάζει. Το χειμώνα κυριαρχούν τα κάτασπρα χιονι-
σμένα τοπία, οι αγριόπαπιες και οι φαλαρίδες που 
ξεχειμωνιάζουν στις καλαμιές. Κρούστα πάγου δη-
μιουργείται σε αρκετά σημεία των λιμνών. Η άνοιξη 
προσφέρεται για birdwatching σπάνιων υδρόβιων 
πουλιών, όπως οι ερωδιοί, οι κορμοράνοι και οι  πελε-
κάνοι που πραγματοποιούν τις αναπαραγωγικές χορο-
γραφίες τους. Ταυτόχρονα, ο τόπος γεμίζει αγριολού-
λουδα και τα δάση των φυλλοβόλων ξαναπρασινίζουν. 
Το καλοκαίρι μπορείτε να κολυμπήσετε στις αμμουδιές 
της Μεγάλης Πρέσπας, να κάνετε πεζοπορία στα γύρω 
βουνά καθώς και να παρακολουθήσετε από κοντά τις 

εργασίες των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Τέλος, 
το φθινόπωρο είναι η εποχή των ρομαντικών, καθώς 
τα φύλλα των δέντρων αλλάζουν αποχρώσεις. Από 
πράσινα γίνονται κίτρινα, κόκκινα και μενεξεδιά, οι 
ουρανοί γεμίζουν από τα αποδημητικά πουλιά που 
έρχονται από τη βαλκανική ενδοχώρα και τα χωράφια 
αποδίδουν τους καρπούς τους.
Για να καταφέρετε να κινηθείτε άνετα στα υγρολίβαδα 
και στα δασικά μονοπάτια των Πρεσπών, πρέπει οπωσ-
δήποτε να είστε εφοδιασμένοι με ορειβατικό σακίδιο, 
χοντρά παπούτσια και ραβδί. Τις νύχτες το μπουφάν εί-
ναι απαραίτητο, όλους του μήνες του χρόνου. Καλό είναι 
επίσης να έχετε μαζί σας ένα ζευγάρι καλά κιάλια για να 
μην ενοχλείτε τα πουλιά πλησιάζοντάς τα. 
Οι περιηγήσεις με βάρκα στις λίμνες επιτρέπονται 
μόνο σε ψαράδες που διαθέτουν σχετική άδεια και 

αφορούν συγκεκριμένα δρομολόγια χωρίς παρακάμ-
ψεις. Στη Μικρή Πρέσπα το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο 
σε όσους έχουν ειδική άδεια και μόνο σε ορισμένα 
σημεία, με καλάμι ή πετονιά. 

ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Το πρώτο εντοπίζεται στο χωματόδρομο που οδη-
γεί στο εγκαταλειμμένο χωριό Δασερή. Είναι μια 
σπάνια συγκατοίκηση ενός αειθαλούς κισσού με 
ένα στιβαρό λευκό βράχο. Το φυτό μάλλον... μπερ-
δεύτηκε περνώντας τον ογκόλιθο για πλάτανο. 
Σκαρφαλώνοντας, όμως, κατάφερε με τα τριχίδιά 

του να πιαστεί για τα καλά και να θεριέψει. Ήταν 
και ο βράχος ανοιχτός στο πίσω μέρος του και δεν 
εμπόδισε την πρόσβασή του στο χώμα. Έτσι, ρίζωσε 
στην αγκαλιά του. Προστασία και σταθερότητα, η 
συμβολή της ψυχρής πέτρας. Ζωντάνια, φωτοσύν-
θεση και γλυκιά δροσιά, η ανταπόδοση του κισσού 
– και το ζευγάρι αχώριστο.
Το άλλο καπρίτσιο της φύσης είναι αποτέλεσμα της 
γλυπτικής των βροχοπτώσεων, των κεραυνών και 
των ανέμων. Ο μεγάλος βράχος που σμιλεύτηκε χωρίς 
πρόθεση από τις φυσικές δυνάμεις πήρε σιγά σιγά το 
άρτιο σχήμα ενός μανιταριού. Βρίσκεται πάνω ακρι-
βώς από το χωριό του Αγίου Γερμανού και από μέσα 
του ίσως να περιπαίζει τα βλέμματα απορίας των πε-
ριηγητών και τα εκατοντάδες κλικ των φωτογραφικών 
μηχανών που προσελκύει.

Finally, fall is the time of the romantics, as the tree 
leaves start changing colour, turning from green to 
yellow, red, and purple. The sky fills with migrating 
birds coming from the Balkan inland, and the fields 
offer us their fruit.
To be able to walk comfortably on the Prespa wet 
meadows and forest trails, you must be equipped with 
knapsack, sturdy boots and hiking pole. At night, a jacket 
is necessary throughout the year. It is also advisable to 
take with you a pair of strong binoculars so as not to 
disturb the birds by coming too close to them.
Boating around the lakes is permitted only to licensed 

fishermen and on specific routes without any detours. 
On Mikri Prespa, fishing is allowed only with a special 
permit and in specific spots, with a rod or line.

QUIRKS Of NATURE
The first one can be found along the dirt road leading 
to the abandoned village of Dasseri. It is a rare 
coexistence of an evergreen ivy and a sturdy white 
rock. The plant probably mistook the rock for a plane 
tree and, as it climbed on it, managed to hold on 
with its hairs and thrive. Furthermore, the rock was 
open at the back, permitting it to reach the ground, 
and that was it – the ivy took root in its embrace. 
The cold stone offers protection and stability, the 
ivy reciprocates with life, photosynthesis and cool 
sweetness: The couple is inseparable.

The other quirk of nature is a sculpture made by 
rain, wind and lightning. The great rock carved 
unintentionally by natural forces has gradually 
assumed the shape of a mushroom. It stands directly 
above the village of Agios Germanos, perhaps 
secretly mocking the surprised looks of visitors and 
the hundreds of camera clicks it provokes.

THE ALCHEMy Of DISTILLATION
At the imposing village of Agios Germanos stands 
the stone-built house of the dear departed Germanos 
Damolides, famous for his raki. It is not a regular shop 

or liquor store; just a humble, mud-brick room still 
resisting the passage of time. Its copper cauldron 
seems to be ever-simmering, since the quiet fire 
under it is one of the most important secrets of 
successful distilling. Today, the art of the wise old 
man is continued by Vassilis Arabatzis. Corn, quince, 
aniseed, fennel or apple – everyone can throw them 
in their cauldron by the handfuls. The important 
thing, though, is that the quantities must follow the 
preciseness of grams or, in the past, drams. Then 
there is the chain reaction caused by water vapours 
as they cool down, and many more well-kept secrets, 
transferred from generation to generation of distillers. 
The distillery operates from November till January, 
and for the distilling to go well it takes good company, 
mezedes and, of course, live music!

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΗN ΚΟΥΛΑ / WINTER IΝ KOULA ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ / SPRING IN MIKROLIMNIΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΟΥΣΑ / 
AUTUMN IN ELEOUSA

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΑ /  
AUTUMN IN KOULA
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Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
Στο κεφαλοχώρι του Αγίου Γερμανού βρίσκεται το φημι-
σμένο για το τσίπουρό του πέτρινο σπίτι του αείμνηστου 
Γερμανού Δαμολίδη. Μη φανταστείτε κατάστημα ή κάβα. 
Πρόκειται για ένα ταπεινό πλινθόκτιστο δωμάτιο, το 
οποίο στέκεται όρθιο σε πείσμα των καιρών, και για ένα 
μπακιρένιο καζάνι που άμα ανάψει δεν λέει να σβήσει. 
Και δεν λέει να σβήσει γιατί η σιγανή φωτιά από κάτω 
του είναι ένα από τα πιο σπουδαία μυστικά της πετυ-
χημένης απόσταξης. Σήμερα την τέχνη του αείμνηστου 
γέροντα συνεχίζει ο Βασίλης Αραμπατζής. Καλαμπόκι, 
κυδώνι, γλυκάνισο, μάραθο ή μήλο μπορούν να ρίξουν 
όλοι με τις χούφτες στο καζάνι. Το σημαντικό είναι η πο-
σότητα να ακολουθεί την ακρίβεια των γραμμαρίων, ή 
πιο παλιά των δραμιών. Επίσης, ιδιαίτερο ρόλο παίζει η 
αλυσίδα που δημιουργούν οι υδρατμοί καθώς ψύχονται, 
και πολλά ακόμα επτασφράγιστα μυστικά που μεταφέ-
ρουν από γενιά σε γενιά οι «καζανάδες». Ο άμβυκας 
λειτουργεί από Νοέμβρη μέχρι Γενάρη και για να πάει 
καλά η απόσταξη πάνω από όλα χρειάζονται καλή πα-
ρέα, μεζές και φυσικά ζωντανή μουσική!

ΤΑ ΠΙΟ ΝΟΣΤΙΜΑ ΦΑΣΟΛΙΑ
Μια κούπα με χυλωμένη φασολάδα ή ένα ταψί με γίγα-
ντες πλακί από τις Πρέσπες δεν έχουν καμία σχέση με 
αυτά που ξέρουμε. Μοσχοβολάνε, ανεξάρτητα από το 
φασκόμηλο ή τη μικρή καυτερή πιπεριά (τσούσκα) που 
ρίχνουν μέσα οι μύστες του μαγειρέματός τους.
Την ξεχωριστή νοστιμιά τους τη χρωστάνε κυρίως στο 
υψόμετρο, δεδομένου ότι η επιφάνεια των λιμνών βρί-
σκεται στα 850 μέτρα και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
τριγύρω ξεκινούν από τα 900 μέτρα. Σε αυτά, λοιπόν, 
τα ύψη, καθώς η θερμοκρασία πέφτει τις νύχτες, δεν 
μπορούν να επιβιώσουν ούτε οι τετράνυχοι, που είναι 
ο φόβος και ο τρόμος των οσπριο-καλλιεργητών, ούτε 
άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί του εδάφους (νημα-
τώδεις, βακτήρια κ.λπ.). Έτσι, δεν γίνεται αλόγιστη χρήση 
φυτοφαρμάκων, ενώ για τη λίπανση του εδάφους χρη-
σιμοποιείται παραδοσιακά η κοπριά. Άλλη μια αιτία για 
την εξαίρετη ποιότητά τους είναι τα βουνά που περικυ-
κλώνουν τη λεκάνη της Πρέσπας, προφυλάσσοντας τους 
ευαίσθητους βλαστούς των φυτών από τους δυνατούς 
ανέμους. Το βασικότερο είδος φασολιού το οποίο καλλι-
εργείται στην Πρέσπα είναι οι γίγαντες, που διακρίνονται 
για το τεράστιο νεφροειδές σχήμα τους, τη μαλακή ψίχα 
τους και το λευκό τους χρώμα. Σε μικρότερες ποσότη-
τες ευδοκιμούν το πεπλατυσμένο ανοιχτόχρωμο φασόλι 
βλάχικο, που μαγειρεύεται φρέσκο, και τα μαυρομάτικα. 
Με την καλλιέργεια του φασολιού ασχολείται το 80% 
του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής. 

THE MOST DELICIOUS BEANS
A bowl of yummy bean soup or a pan of baked 
beans from Prespa first of all smells differently from 
all others. One reason for their lovely fragrance is 
the sage and the small hot peppers thrown in by the 
mystics of cooking.
However, their special deliciousness comes mainly 
from the high altitude: The surface of the lakes lies 
at 850 metres, while cultivated fields start at 900 
metres. At this kind of altitude, as the temperature 
drops steeply at night, spider mites – the dread 
of farmers – and other ground pathogens such as 
nematode worms and bacteria cannot survive. 
Consequently, the use of pesticides remains 
reasonable, while the traditional fertilizer is manure. 
Another reason behind their excellent quality is the 
mountains surrounding the Prespa basin, protecting 
the sensitive plant stalks from the strong winds.
The main bean variety cultivated at Prespa is the 
dried gigantes (butter beans), typically shaped like 
large kidneys, white and fully-fleshed. Then there 
are the black-eyed peas, used in smaller quantities, 
as well as the flat, pale-green bean called vlahiko, 
cooked fresh.
The bean cultivation is the main occupation of 80% 
of the resident population.

ΑΠΟΣΤΑΞΗ TΣΙΠΟΥΡΟΥ / DISTILLATION OF RAKI

ΑΠΟΣΤΑΞΗ TΣΙΠΟΥΡΟΥ / DISTILLATION OF RAKI

ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ / PRESPA BEANS

ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ / PRESPA BEANS
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ΜικρολιΜνη - Άγιος γερΜΆνος

1
Κατεβαίνοντας από το ορεινό πέρασμα Περ-
βάλι προς τη λεκάνη των δύο λιμνών, στρίψτε 
αριστερά στη διασταύρωση για Μικρολίμνη. Ο 
πρώτος οικισμός που θα δείτε στους πρόπο-
δες του όρους Τρικλαρίου είναι η Οξυά, όπου 

μέχρι το 1949 λειτουργούσε η σχολή πυροβολικού 
των ηττημένων του Εμφυλίου. 

Επόμενη στάση, η Μικρολίμνη, η οποία είναι χτισμένη 
σε υψόμετρο 854 μέτρων, στην ανατολική όχθη της 
Μικρής Πρέσπας. Σήμερα μόνο χάρη σε κάποιες ψα-
ροταβέρνες και στο ενδιαφέρον των birdwatchers για 
τις αποικίες των κορμοράνων στο Βιδρονήσι, απέναντι, 
επανατοποθετήθηκε το χωριό στον τουριστικό χάρτη.
Γυρίζοντας στον κεντρικό δρόμο και διανύοντας άλλα 
700 μέτρα, περνάτε έξω από τις Καρυές, έναν οι-
κισμό με 35 μόνιμους κατοίκους που περιβάλλεται 
από δάση δρυός, οξιάς και κέδρου. Ακολουθούν ο 
λόφος του Καλέ, που στην κορυφή του κάποτε δέ-
σποζε βυζαντινό φρούριο, και αμέσως μετά το χωριό 
Λευκώνας. Εδώ υπάρχουν το αντλιοστάσιο του αρ-
δευτικού δικτύου Πρεσπών, το οποίο ποτίζει 10.000 
στρέμματα με φασόλια, καθώς και το μικρό αγροτικό 
ιατρείο της περιοχής. 
Σε μικρή απόσταση από τον Λευκώνα και σε υψόμετρο 
1.100 μέτρων βρίσκεται η Καλλιθέα. Αξίζει να φτάσετε 
έως εκεί προκειμένου να απολαύσετε την πανοραμική 
θέα των δύο λιμνών και της απέναντι οροσειράς του 
Βαρνούντα, αλλά και για να γεμίσουν τα πνευμόνια σας 
οξυγόνο μυρωμένο από δάση οξιάς και βελανιδιάς.
Το επόμενο χωριό ακουμπά πλέον στον ορεινό όγκο 
του Βαρνούντα και ονομάζεται Πλατύ. Η παλιότερη 
ονομασία του, Στέρκο ή Στέρκοβο, σημαίνει «πελαρ-
γός». Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 880 μέτρων και 

ΑντΑρτικό

 Ένα από τα πιο γραφικά χωριά του δήμου Πρεσπών. 
Βρίσκεται έξω από τη φυσική λεκάνη της Πρέσπας,

κοντά στις πηγές του Αλιάκμονα και πάνω στον οδικό άξονα 
Φλώρινας-Καστοριάς. Απέχει 29 χιλιόμετρα από την πρώτη 
και 41 χιλιόμετρα από τη δεύτερη. Το παλιό του όνομα ήταν 
Ζέλοβο. Το νεότερο πρέπει να έχει σχέση με τα πολιτικά φρο-
νήματα των κατοίκων στα χρόνια του Εμφυλίου. Ως παλιό 
κεφαλοχώρι, διαθέτει αρκετά αρχοντικά σπίτια. Τόσα ώστε να 
προσελκύει καθηγητές αρχιτεκτονικής με τους φοιτητές τους 
που μελετούν επιτόπου την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχι-
τεκτονική. Από τα πιο ενδιαφέροντα κτίσματα είναι ο Ναός του 
Αγίου Νικολάου με το μεγάλο καμπαναριό (18ος αι.), ο Ναός 
του Αγίου Αθανασίου (19ος αι.) και το τριώροφο κτίριο του 
δημοτικού σχολείου που χτίστηκε το 1911 και πρόσφατα δια-
μορφώθηκε σε ξενώνα. Στο νερόμυλο του χωριού λειτουργεί 
ταβέρνα, η οποία έχει κατασκευαστεί πριν από 110 χρόνια και 
στους χώρους της υπάρχει μόνιμη έκθεση φωτογραφιών με 
θέμα παλιές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής.

MikroliMni – Agios 
gerMAnos

1
Coming down the Pervali 
mountain pass towards the 
lake basin, turn left at the 
Mikrolimni crossroads. The 
first community you will find 

at the foot of Mount Triklario is Oxya, 
which until 1949 was the site of the 
artillery school for the defeated side 
of the Greek civil war.
Next stop is Mikrolimni, built at an 
altitude of 854 m. on the eastern 
shore of Mikri Prespa. Today, only 
the few fish taverns and the interest 
of birdwatchers for the cormorant 
colonies on the island of Vidronisi 
on the other side have managed to 
put the village on the tourist map.
Returning to the main road and 
covering another 700 metres, you 
arrive outside Karyes, a settlement 
with 35 permanent residents 
surrounded by oak, beech and cedar 
forests. Then there is Kalé hill, on top 
of which once towered a Byzantine 
fortress, and right afterwards the 
village of Lefkonas. Here you will 
find the pumping station of the 
Prespa irrigation network, which waters a thousand 
hectares of bean fields, and the small local infirmary.
At a small distance from Lefkonas and at an altitude 
of 1,100 metres stands Kallithea. It is worth getting 
there to enjoy the panoramic view of the two lakes 
and the Varnoundas range opposite, and also fill your 
lungs with sweet-smelling oxygen straight from the 
beech and oak woodlands.
The next village touches the Varnoundas mountain 
mass and is called Platy. Its older name, Sterko or 
Sterkovo, means stork. It is built at an altitude of 880 
metres and has 80 permanent residents.
The road after Platy ends at a T-shaped intersection. 
The road to the left leads to the Koula outpost and 
the passage between the two lakes. You will take the 

ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ / MIKROLIMNI

1

AndArtiko

 One of the most picturesque villages of the Prespa
Municipality, Andartiko lies outside the natural Prespa 

basin, near the sources of the river Aliakmonas, on the Florina-
Kastoria highway, 29 km from the former and 41 km from 
the latter. Its old name was Zelovo, and its new one, which 
means “rebellious”, must be related to the political beliefs of 
its inhabitants during the civil war. As an old, large village, it 
has several stately houses, attracting professors of architecture 
and their students, who come here to study the traditional 
Macedonian architecture. Of the most interesting edifices are the 
church of Agios Nikolaos (St Nicolas) with the large bell tower 
(18th c.), the church of Agios Athanasios (19th c.) and the three-
story elementary school, built in 1911 and recently converted 
into a guesthouse. The village water mill houses a tavern, which 
was built 110 years ago and includes a permanent exhibition of 
photographs depicting traditional activities.
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κατοικείται μόνιμα από 80 άτομα. Η άσφαλτος μετά 
το Πλατύ καταλήγει σε διασταύρωση σχήματος «Τ». 
Ο δρόμος αριστερά βγάζει στο φυλάκιο της Κούλας 
και στο δίαυλο των δύο λιμνών. Εσείς ακολουθήστε 
τη δεξιά κατεύθυνση για Λαιμό και Άγιο Γερμανό. 
Η μία και μόνη παράκαμψη που υπάρχει πάνω σε 
αυτόν το δρόμο καταλήγει στον σχεδόν εγκαταλειμ-
μένο οικισμό Μηλεώνα με τα παλιά μεγάλα πλινθό-
κτιστα σπίτια.

Από εκεί δεν θα αργήσετε να φτάσετε στο Λαιμό (πα-
λιά Ράμπη), τη σημερινή έδρα του δήμου Πρεσπών. 
Σήμερα έχει 250 κατοίκους, οι περισσότεροι από τους 
οποίους ασχολούνται με την καλλιέργεια του φασο-
λιού, την κτηνοτροφία, τον τουρισμό και την αλιεία. 
Τελευταίος σταθμός στη διαδρομή που περνά από τα 
χωριά της Κάτω Πρέσπας είναι ο παραδοσιακός οικι-
σμός του Αγίου Γερμανού (βλ. Αξιοθέατα), που είναι 
χτισμένος ανάμεσα σε τρεις χειμάρρους.

ΨΆρΆδες - Άγιος Άχιλλειος - 
Πύλη - Βροντερο

2
Η δεύτερη διαδρομή αφορά τα χωριά της 
Πάνω Πρέσπας. Ξεκινήστε από τη δια-
σταύρωση σχήματος «Τ» που συναντήσατε 
αμέσως μετά το χωριό Πλατύ. Στρίβοντας 
αριστερά, δηλαδή νοτιοδυτικά, θα διασχί-

σετε τη λωρίδα της στεριάς που χωρίζει τις δύο 
Πρέσπες και θα φτάσετε στη θέση Κούλα, όπου 
έχετε δύο επιλογές: Δεξιά ο δρόμος ανηφορίζει για 
τους Ψαράδες (βλ. Αξιοθέατα) και αριστερά συνε-
χίζει για Άγιο Αχίλλειο. 
Στη διαδρομή που περνά ανάμεσα από τα υγρολίβαδα 
των δύο λιμνών δεν χρειάζεται να τρέχετε. Ακόμα και τα 
καλώδια της ΔΕΗ είναι μονωμένα για να μην τραυματί-
ζουν τα πολλά σμήνη πουλιών που προσγειώνονται εδώ. 
Αν είστε τυχεροί, μπορεί να συναντήσετε και το κοπάδι 
των βουβαλιών που πλατσουρίζει στα ίδια μέρη. Μετά 
το στρατιωτικό φυλάκιο της Κούλας θα απολαύσετε την 
πανέμορφη  Μεγάλη Πρέσπα κατά μήκος του δρόμου για 
Ψαράδες. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μια στάση στο 
ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου από το οποίο ξεκινά μια 
πολύ ενδιαφέρουσα πεζοπορία μέσα σε ένα σπάνιο δά-
σος με αιωνόβιους κέδρους. Στον Άγιο Αχίλλειο δεν πάνε 
αυτοκίνητα. Αφήστε, λοιπόν, το όχημά σας στο πάρκινγκ 
απέναντι από το νησί και διασχίστε με τα πόδια τη στενή 
γέφυρα (βλ. Αξιοθέατα).
Μετά τον Άγιο Αχίλλειο ο ασφαλτόδρομος στην όχθη 
της Μικρής Πρέσπας οδηγεί στο χωριό Πύλη (πρώην 
Βίβανη και Βίνωνη). Το 15ο αιώνα η ελονοσία ανά-
γκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τον παλαιό-
τερο οικισμό που βρισκόταν κοντά στα ερείπια του βυ-
ζαντινού Ναού του Αγίου Νικολάου και να μετοικήσουν 
στη σημερινή του θέση.

right one, towards Lemos and Agios 
Germanos. The only detour on this 
road leads to the almost abandoned 
Mileonas settlement, with the big, old 
stone-built houses.
From there you will soon reach Lemos 
(former Rambi), the current seat of 
the Prespa municipality. Today it has 
250 residents, most of which work 
in the sectors of bean cultivation, 
stockbreeding, tourism, and fishing. 
The last stop on the route passing 
through the Kato (Lower) Prespa 
villages is the traditional settlement 
of Agios Germanos (see Sightseeing), 
surrounded by three streams.

PsArAdes –  
Agios Achilleios –  
Pyli – Vrondero

2
The second itinerary goes 
through the villages of Ano 
(Upper) Prespa. Start at the 
T-shape crossroads you 
met right after the village 

of Platy. Turning left (northwest), you 
will cross the strip of land dividing 
the two Prespa lakes and reach the 
site of Koula, where you will have 
two choices. To the right, the road 
goes uphill towards Psarades (see 
Sightseeing); to the left, it continues 
towards Agios Achilleios.
Do not rush through the wet 
meadows of the two lakes: Even the 
electricity cables are insulated so 
that the numerous bird flocks landing 
here are not injured. If you are lucky, 
you might even catch a glimpse of 
the buffalo herd splashing around in 
these parts. After the Koula military 
post, you will enjoy the unique 
sights of Megali Prespa on the way 
to Psarades. You should definitely 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ /  
AGIOS ACHILLEIOS BRIDGE

ΠΥΛΗ / PYLI

ΣΤΑΝΕΣ BΡONTEΡOΥ / SHEEP PEN AT VRONTERO

2
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Από την Πύλη και μετά η άσφαλτος απομακρύνεται 
από τη λίμνη, για να καταλήξει στο χωριό Βροντερό 
που δεν έχει οπτική επαφή με τις λίμνες. Το χωριό 
περιβάλλεται από διάφορες κορυφές βουνών, όπως 
Τσουτσούλι, Κρυονέρι, Άγιος Θωμάς κ.ά. Στην περιοχή 
επικρατούν τα δάση δρυός όπου βρίσκουν καταφύγιο 
πολλά άγρια ζώα. Τα ερειπωμένα χωριά Αγκαθωτό και 
Πυξός βρίσκονται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από 
τον οικισμό. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ανεξερεύνη-
τες σπηλιές με σταλακτίτες και σταλαγμίτες.

Άγιος γερΜΆνος - ΒιγλΆ Πιςοδεριού

3
Στη Βίγλα Πισοδερίου με την πανοραμική θέα 
προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα ανεβαί-
νουν δύο κακοτράχαλοι δασικοί δρόμοι από τις 
ράχες του Βαρνούντα. Τη διαδρομή μπορείτε 
να την κάνετε και με τα πόδια αν ακολουθή-

σετε ένα τμήμα από το ευρωπαϊκό μονοπάτι E6, μόνο 
που θα χρειαστείτε περίπου επτά ώρες. Από τα μέσα 
της άνοιξης και έως το Νοέμβρη, αν δεν πέσει νωρίς 
χιόνι, η διαδρομή γίνεται και με εκτός δρόμου όχημα. Το 
θέαμα προς τη μικρή και τη μεγάλη λίμνη από το ύψος 
της Μουτσάρας, από την οποία περνά η πρώτη διαδρομή, 
καθηλώνει. Στην επιφάνειά τους καθρεφτίζονται οι γύρω 
οροσειρές. Στη συνέχεια πρέπει να διασχίσετε δάση με 
οξιές και πιο πάνω με έλατα, ώσπου να βγείτε στο ορει-
βατικό καταφύγιο όπου συναντιούνται οι δύο δρόμοι. Στο 
διάσελο το υψόμετρο είναι ακριβώς 2.000 μέτρα. 
Η άλλη διαδρομή αρχίζει από τον Άγιο Γερμανό, ακο-
λουθώντας το ρέμα της Γαϊδουρίτσας. Ανηφορίζει 
έως τη θέση Ράμνα και συνεχίζει μέσα σε αλπικά 

λιβάδια. Εδώ υπάρχουν πολλές στάνες και καλύβες 
που ανήκουν στους Σαρακατσαναίους, τους νομάδες 
κτηνοτρόφους που μετακινούνται στα βουνά της νότιας 
Βαλκανικής από τα αρχαία χρόνια. Το πρώτο της διά-
σελο βρίσκεται στα 1.900 μέτρα και το δεύτερο εκεί 
όπου ενώνονται οι δύο διαδρομές. Έτσι, μπορείτε ή να 
κάνετε τον κύκλο επιστρέφοντας στον Άγιο Γερμανό 
μέσω Μουτσάρας ή να κατηφορίσετε πρώτα για τον 
προφήτη Ηλία και μετά για τη Βίγλα, απέναντι από το 
χιονοδρομικό κέντρο. Από εδώ αρχίζει ξανά η άσφαλ-
τος που φτάνει μέχρι τον Άγιο Γερμανό.

stop at the small church of Agios 
Georgios (St George), starting point 
of an interesting hiking trail through 
a rare forest of ancient cedars.
Agios Achilleios cannot be reached 
by car. Leave your vehicle at the 
parking lot across the island and 
cross the narrow bridge by foot (see 
Sightseeing). After Agios Achilleios, 
the paved road along the Mikri 
Prespa shore leads to the village of 
Pyli (former Vivani or Vinoni). During 
the 15th century, malaria forced the 
people to leave the older settlement 
near the ruins of the Agios Nikolaos 
Byzantine temple and move to its 
current location. From Pyli onwards, 
the road moves away from the lake, 
ending at Vrondero village, which has 
no visual contact with the lakes.
The village is surrounded by various 
mountain peaks like Tsoutsouli, 
Kryoneri, Agios Thomas, and others. 
Oak forests with many species of 
wildlife abound in the area. The 
crumbling villages of Agathoto and 
Pyxos lie 2 km from the settlement. 
There are many unexplored caves 
here, with stalactites and stalagmites.

Agios gerMAnos – ViglA Pissoderiou

3
Vigla Pissoderiou, with its panoramic view 
in all directions, can be reached by two 
bumpy forest roads from the Varnoundas 
ridge. You can also get there by foot, 
following the E6 European trail, but it 

will take you about 7 hours. From mid-spring and 
until November, if there is no early snow, you can 
also take the trip with a jeep. The view over the 
small and the big lake from Moutsara, a point on 
the first route, is breathtaking, as the surrounding 
ranges are reflected on the lake waters. Then you 
go through forests of beeches, and firs further 
up, until you reach the mountain lodge where the 

two roads meet. At the col, the altitude is exactly 
2,000 metres.
The other route starts at Agios Germanos and 
follows the Gaidouritsa gully. It continues uphill 
towards Ramna, then passes through alpine 
meadows. Here there are many animal pens and 
huts belonging to the Sarakatsani, the nomad 
stockbreeders living on the south Balkan mountains 
since ancient times. The first col lies at an altitude 
of 1,900 metres; the second, where the two routes 
meet. So, you can either make a circle to return to 
Agios Germanos through Moutsara or go downhill 
towards Profitis Ilias first, then Vigla across the ski 
centre. Here the dirt road to Agios Germanos turns 
again to asphalt.

ΠΙΣΟΔΕΡΙ / PISODERI

ΠΡΟΣ ΒΙΓΛΑ / ΤΟ VIGLA

3
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γύρος Άγιού Άχιλλειού

1
Η ομαλότητα του εδάφους, η μαγευτική θέα 
προς τις απέναντι όχθες της Μικρής Πρέσπας 
και τα διάσπαρτα μνημεία της Βυζαντινής και 
της Υστεροβυζαντινής Περιόδου κάνουν το 
γύρο του νησιού μία από τις ομορφότερες και 

πιο εύκολες πεζοπορικές διαδρομές στην Ελλάδα.
Αφήστε το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ απέναντι από 
τον οικισμό του νησιού και διασχίστε τα 650 μέτρα της 
πεζογέφυρας. Πρώτη στάση, ο κοιμητηριακός Ναός 
του Αγίου Γεωργίου, μια μονόχωρη εκκλησία του 15ου 
αιώνα, στην οποία σώζονται μόνο οι αγιογραφίες του 
ιερού. Συνεχίζοντας φτάνετε στα επιβλητικά ερείπια της 
Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου (βλ. Αξιοθέατα) και από 
εκεί, αν ακολουθήσετε την κατεύθυνση προς το σταυρό 
του νοτιότερου λόφου, καταλήγετε στο παλιό γυναικείο 
Μοναστήρι της Παναγιάς της Πορφύρας. Κτητορική επι-
γραφή αναφέρει ως έτος θεμελίωσης του καθολικού 
το 1524. Στο εσωτερικό του διακρίνονται τρεις φάσεις 
αγιογράφησης, με σημαντικότερη τη δεύτερη, που πα-
ραπέμπει στα αντίστοιχα μνημεία της Καστοριάς και της 
Αχρίδας (ή Οχρίδας). Στις λιγοστές αυτές παραστάσεις, 
που χαρακτηρίζονται από τον τέλειο συνδυασμό των 
χρωμάτων, αναδεικνύεται το ταλέντο του άγνωστου 

αγιογράφου, που δίκαια θεωρείται ο πιο αξιόλογος 
καλλιτέχνης της Πρέσπας μετά την Άλωση. 
Γυρίστε από το ίδιο μονοπάτι μέχρι το μέσο του νησιού 
και περάστε στη δυτική του πλευρά. Εδώ θα ανακαλύ-
ψετε μέρος της κόγχης και της λιθοδομής του Ναού του 
Αγίου Δημητρίου (14ος αι.) και τους πεσμένους κίονες 
των Αγίων Αποστόλων (11ος αι.). Θα έχετε κάνει έναν 
ολόκληρο κύκλο στο νησί όταν βρεθείτε μπροστά στο 
εγκαταλειμμένο σχολείο του σημερινού οικισμού.

ΜικρολιΜνη - κρΆνιες

2
Στις Κρανιές αξίζει να φτάσετε για να δείτε 
τι απόμεινε από το πάλαι ποτέ εμπορικό και 
διοικητικό επίνειο της Μικρής Πρέσπας: ένας 
όρθιος τοίχος, μια μάντρα και το ερειπωμένο 
σχολείο που λειτουργούσε έως το 1882.

Ντρένοβο ήταν το προγενέστερο όνομα του χωριού 
και εδώ σταματούσαν όλα τα καραβάνια που πήγαι-
ναν από το Πισοδέρι στην Κορυτσά και αντίστροφα. Ο 
σημαντικός αυτός μουλαρόδρομος εγκαταλείφθηκε το 
1872, όταν διανοίχτηκε το πιο σύντομο πέρασμα της 
Κρυσταλλοπηγής. Έπειτα από δέκα χρόνια, οι Κρανιές 
ήταν ένα χωριό-φάντασμα.
Η πεζοπορία με χαλαρό ρυθμό και με στάσεις δεν 

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ / ΑGIOS ACHILLEIOS

Agios Achilleios Tour

1
The even ground, the majestic view over the 
shores of Mikri Prespa opposite, and the 
scattered monuments of the Byzantine and 
the Late Byzantine periods make the tour 
of the island one of the easiest and most 

beautiful hiking routes in Greece.
Leave your vehicle at the parking lot across the island 
settlement and cross the 650-metre footbridge. Fist 
stop, the Agios Georgios (St George) temple, a 15th-
century, one-room church, with religious wall paintings 
surviving only in the sanctum. Further on, you reach 
the impressive ruins of the Agios Achilleios basilica, 
and from there, following the direction to the cross of 
the southernmost hill, you get to the women’s convent 
of Panagia Porfyra (the Purple Virgin Mary). According 
to the inscription, it was founded in 1524.
From the three phases of religious wall paintings 
detected in its interior, the most important one is 
the second, which imparts an atmosphere known 
from similar monuments at Kastoria and Ohrid (or 

Ahrid). These few illustrations with their delicate 
colour nuances give prominence to the talent of the 
unknown artist, who is rightfully considered the most 
significant artistic presence at Prespa after the fall of 
Constantinople.
Go back the same way until the middle of the island 
and cross to the western side. Here you will find part 
of the sanctuary and masonry from the St Demetrius 
temple (14th c.) and the fallen pillars of the St Apostles 
church (11th c.). You will have made a complete circle 
around the island when you see the abandoned school 
of the existing village in front of you.

MikroliMni – krAnies

2
It is worth visiting Kranies to see the remains 
of the once commercial and administrative 
centre of Mikri Prespa: a wall, a fence, and 
the tumbledown school that run till 1882.
Drenovo was the village’s old name, and this 

is where all caravans travelling between Pissoderi and 
Korytsa made their stop. This important mule route 

ΚΡΑΝΙΕΣ, ΣΧΟΛΕΙΟ / KRANIES OLD SCHOOL

ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΚΡΑΝΙΕΣ / KRANIES TRAIL
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 διαρκεί παραπάνω από 90 λεπτά. Πλάι σας έχετε 
συνεχώς τη Μικρή Πρέσπα. Βγείτε από τη Μικρολίμνη 
και ανηφορίστε παραπλεύρως του λατομείου και πάνω 
από τον (μάλλον παροπλισμένο) βιολογικό σταθμό. Σε 
40 λεπτά θα έχετε φτάσει στον όρμο της Λάτσιστας με 
τον πυκνό καλαμιώνα. Αφήνοντας πίσω σας μια κρή-
νη, μπαίνετε σε μια πυκνή συστάδα βελανιδιών. Εδώ 
βρίσκεται και η συνέχεια του μονοπατιού που καταλή-
γει μετά από 40 περίπου λεπτά στις Κρανιές.

ΨΆρΆδες - ΆκρΩτηριο ροτι - 
ΆςκητΆριο ΜετΆΜορΦΩςης

3
Αφήστε το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ του 
ξενώνα του Συνεταιρισμού Γυναικών απένα-
ντι από τους Ψαράδες. Περπατήστε για μισό 
χιλιόμετρο στο χωματόδρομο μέχρι να βρεί-
τε τις σημάνσεις ενός μονοπατιού στα δεξιά. 

Έπειτα από πέντε λεπτά θα φτάσετε σε μια διχάλα. 
Επιλέξτε το δεξιό δρόμο και περπατήστε άλλα 12 λε-
πτά, μέχρι να βρεθείτε στο κιόσκι και να μαγευτείτε 

από την πανοραμική θέα προς τη Μεγάλη Πρέσπα. 
Στο ασκηταριό της Μεταμόρφωσης θα φτάσετε αν 
διαλέξετε την αριστερή κατεύθυνση της διχάλας που 
συναντήσατε προηγουμένως. Αρκούν πέντε λεπτά πε-
ζοπορίας για να καταλήξετε σε ένα σημείο με μοναδική 
θέα, ακριβώς πάνω από την παραλία του ασκηταριού. 
Η κατηφόρα του μονοπατιού είναι κάπως απότομη και 
γλιστράει, γι’ αυτό φροντίστε να φοράτε τα σωστά πα-
πούτσια. Απομένουν δέκα ακόμα λεπτά πορείας για να 
φτάσετε στα βότσαλα και στην ετοιμόρροπη σκάλα που 
οδηγεί στην εσοχή του βράχου στην οποία βρίσκεται 
το ερημητήριο. Εκτός από την εκκλησία σώζονται και 
κάποια χαλάσματα από τα κελιά των μοναχών που κά-
ποτε εγκαταβιούσαν εδώ.

ΠΡΟΣ METAMOΡΦΩΣΗ /  
ΤΟ METAMORPHOSIS

ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /  
METAMORPHOSIS HERMITAGE

ΡΟΤΙ / ROTI

was abandoned in 1872, when the shorter passage 
of Krystallopigi was opened. Ten years later, Kranies 
was a ghost village.
Hiking at a relaxed pace and stopping along the way, 
it will take you no more than 90 minutes. Alongside 
you, you will have Mikri Prespa at all times. Leave 
Mikrolimni and head uphill alongside the quarry and 
above the almost abandoned biological station. In 40 
minutes, you will reach the bay of Latsista with the 
thick reeds. Here you will find the rest of the path that 
reaches Kranies after about another 40 minutes.

PsArAdes – roTi ProMonTory – 
MeTAMorPhosis herMiTAge

3
The vehicle is left at the parking lot of 
the Women’s Cooperative guesthouse at 
Psarades. Follow the dirt road for half a 
kilometre until you find the signs of a trail 
to your right. After walking for another five 

minutes, you will reach a fork. Choose the right path 
and continue for another 12 minutes, until you find 
the gazebo – and become enchanted by the panoramic 
view over Megali Prespa.
You will reach the Metamorphosis hermitage if you 
choose the right path at the fork you met earlier. 
It only takes 5 minutes to get to a spot with a 
wonderful view directly above the hermitage beach. 
The path heading down is a bit steep and slippery, 

so make sure you are wearing the right shoes. It 
only takes another 10 minutes of hiking to get to 
the pebble beach and the rickety staircase leading 
to the rock alcove where the hermitage stands. 
Beyond the church you will see the ruined cells of 
monks once living here.

ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΤΙ / VIEW FROM ROTI
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 ΠΆρΆτηρηςη ΠούλιΩν

Η 
Πρέσπα αποτελεί καταφύγιο και τόπο 
αναπαραγωγής για πολλά σπάνια που-
λιά. Έχουν καταμετρηθεί 260 είδη, από 
τα οποία 65 θεωρούνται απειλούμενα, 
όπως ο 
αργυρο-
πελεκά-

νος. Η περιοχή έχει χα-
ρακτηριστεί Υγρότοπος 
Διεθνούς Σημασίας 
από το 1971 που η Ελ-
λάδα υπέγραψε τη Σύμ-
βαση RAMSAR. Επίσης, 
προστατεύεται από το 
πανευρωπαϊκό δίκτυο 
NATURA 2000 και θεωρείται παράδεισος για τους 
λάτρεις της παρατήρησης πουλιών. 
Η θέση Κούλα, μεταξύ της Μικρής και της Μεγάλης 
Πρέσπας, και τα ρηχά νερά μπροστά από το Ναυτικό 
Όμιλο προσφέρονται για την παρατήρηση της σταχτό-
χηνας, για την οποία οι Πρέσπες είναι η κύρια αναπα-
ραγωγική περιοχή στη χώρα μας. Ο λοφοπρίστης και ο 
χηνοπρίστης είναι επίσης δύο πολύ ενδιαφέροντα είδη 
που εντοπίζονται στις λίμνες, ιδιαίτερα το χειμώνα. Για 
τον τελευταίο, μάλιστα, που είναι και πιο σπάνιος στην 

Ελλάδα, τα νερά μπροστά από το Ναυτικό Όμιλο είναι 
ένα αρκετά σίγουρο σημείο.
Ανατολικά της Κούλας εκτείνεται η Βρωμολίμνη. 
Η περιοχή είναι απομονωμένη από την ξηρά χάρη 
στους πυκνούς καλαμιώνες που προστατεύουν τις 

φωλιές των πουλιών 
από τις επιθέσεις των 
αλεπούδων. Εδώ απα-
γορεύεται η άμεση πρό-
σβαση, οπότε το πλέον 
ενδεδειγμένο σημείο 
για την παρατήρηση της 
ορνιθοπανίδας είναι ο 
λόφος της Κρίνας. Θα 
τον βρείτε κατηφορίζο-
ντας από την Κούλα στο 

δρόμο για την πεζογέφυρα του Αγίου Αχιλλείου. Από 
εδώ μπορείτε να παρατηρήσετε και τα δύο είδη πελε-
κάνων. Το παρατηρητήριο της Κρίνας επισκέπτονται 
συχνά επιστήμονες και εθελοντές της Ορνιθολογικής 
Εταιρείας. Ζητήστε τους πληροφορίες για τα πουλιά 
και ρίξτε μια ματιά μέσα από τα ισχυρά τηλεσκόπιά 
τους. Διαφορετικά θα πρέπει να μεριμνήσετε μόνοι 
σας για τον εξοπλισμό παρακολούθησης. Ένα ζευγάρι 
κιάλια 8x32 και αρκετή δόση υπομονής αρκούν. Αν 
πάλι θέλετε να τα φωτογραφίσετε, μην το αποτολμή-

ΠΑΡΑΤΗΡΗTΗΡΙΟ ΠΟΥΛΙΩΝ / BIRD WATCHING TOWER ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ - ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ / ΜΙΚRI PRESPA - PELICAN

ΣΚΟΥΦΟΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ / GREAT CRESTED GREBE

 BirdWATching

P
respa is a refuge and reproduction site 
for many rare birds. Of the 260 species 
surveyed so far, 65 are considered 
threatened, like the Dalmatian pelican. 
Since 1971, when 
Greece signed the 
Ramsar Convention, 

the area has been included to the 
list of Wetlands of International 
Importance. It is also protected 
by the European network Natura 
2000, and is heaven on Earth 
for birdwatchers.
The Koula site between Mikri 
and Megali Prespa, as well as 
the shallow waters in front of the 
Yacht Club, are ideal for watching 
the greylag goose, which in Greece 
mainly reproduces at Prespa. The 
common and the red-breasted 
merganser are two equally 
interesting species found at the lakes, especially 
during the winter. For the common merganser, which 
is the rarer of the two in Greece, the waters in front of 
the Yacht Club are an almost guaranteed spot.

East of Koula you will see Vromolimni. The area 
is isolated from the land by thick reeds that 
protect bird nests from foxes. Direct access here is 
forbidden, so the most suitable birdwatching spot 
is Krina hill. You will find it downhill from Koula, on 

the road to the Agios Achilleios 
footbridge. From here you can 
watch both species of pelicans. 
The Krina observatory is 
frequently visited by scientists 
and volunteers from the 
Ornithological Society. Ask 
them for information on the 
birds, and take a look through 
their powerful telescopes. 
Otherwise, you will have to take 
with you your own birdwatching 
equipment. A pair of 8x32 
binoculars and a lot of patience 
should be enough. However, if 
you want to take pictures, it is 
best to use tripods and zoom 

lenses. In any case, approach the birds quietly and 
respectfully; do not forget you have entered their 
territory without their permission.
On the west shore of Mikri Prespa there is another 

ΑΡΓΥΡΟΤΣΙΚΝΙΑΣ / GREAT EGRET
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σετε χωρίς τρίποδα και τηλεφακούς. Σε κάθε περί-
πτωση, πλησιάστε τα πουλιά ήσυχα και με σεβασμό. 
Και μην ξεχνάτε ότι έχετε μπει στο σπίτι τους χωρίς 
να τα ρωτήσετε. Στη δυτική όχθη της Μικρής Πρέσπας 
υπάρχει άλλο ένα παρατηρητήριο στη θέση Μικρολί-
μνη. Την άνοιξη έρχονται εδώ πολλά είδη ερωδιών, 
ενώ στο Βιδρονήσι, ακριβώς απέναντι, όπου έχετε τη 
δυνατότητα να πάτε μισθώνοντας μια βάρκα, δίνουν τα 
ραντεβού τους οι κορμοράνοι.
Πολύ καλό σημείο παρατήρησης για τα πουλιά της Με-
γάλης Πρέσπας, ιδίως αν διαθέτετε τηλεσκόπιο, είναι το 
ακρωτήριο Ρότι. Και τι δεν θα δείτε από εδώ το χειμώνα: 
τσικνόπαπιες, γκισάρια, σκουφοβουτηχτάρια, μαυρο-
βουτηχτάρια και, αν είστε τυχεροί, και λαμπροβούτια! 
Στη Μικρολίμνη, ιδιαίτερα την άνοιξη, οι birdwatchers 
θα παρατηρήσουν επτά(!) διαφορετικά είδη ερωδιών: 
το λευκοτσικνιά, το σταχτοτσικνιά, τον αργυροτσικνιά, 
τον κρυπτοτσικνιά, το μικροτσικνιά, το νυχτοκόρακα, 
καθώς και τον δειλό αλλά πανέμορφο πορφυροτσι-
κνιά! Υπάρχουν και λαγγόνες, ενώ τα τελευταία χρόνια 
επανεμφανίστηκαν οι χαλκόκοτες. Το Βιδρονήσι είναι ο 
χώρος των κορμοράνων. Στους πυκνούς καλαμιώνες 
της περιοχής θα ανακαλύψετε τη μικροπουλάδα, που 
γεννά εκεί, και θα δείτε να πετάνε ψάχνοντας για τροφή 
το μουστακογλάρονο και το ποταμογλάρονο. Όλο το 
χρόνο μπορείτε να παρατηρήσετε τη γερακίνα και τον 
καλαμόκιρκο (αν και οι αριθμοί του τελευταίου έχουν 
μειωθεί). Την άνοιξη, γυροπετώντας, αναζητά ερπετά, 
που είναι η βασική τροφή του, ο φιδαετός. Στην ευρύ-
τερη περιοχή οι έμπειροι παρατηρητές θα εντοπίσετε το 
χρυσαετό και τη μεσοτσικλιτάρα, στον κοντινό ορεινό 
όγκο του Βαρνούντα το λιβαδόκιρκο και, αν είστε τυ-
χεροί, και καμιά αγριόκοτα. Όσο για τα μικρόπουλα… 
υπάρχουν πολλά και περιμένουν να τα ανακαλύψετε! 

ΒΆρκΆδΆ χΩρις διΆΒΆτηριο
Δεν πρέπει να τη χάσετε ακόμα και όταν το κρύο... θερίζει. 
Άλλωστε, το κόστος της δεν ξεπερνά τα 30 ευρώ για τρία 
με τέσσερα άτομα. Οι βαρκάρηδες της Μεγάλης Πρέσπας 
θα σας πάνε στα ασκηταριά. Ρωτήστε τους, είναι καλά 
πληροφορημένοι και πάντα ορεξάτοι για κουβέντα. Ζη-
τήστε τους και κάτι ακόμα: Να σας υποδείξουν το «τριε-
θνές», το σημείο στην επιφάνεια της λίμνης όπου συνα-
ντώνται τα σύνορα τριών κρατών. Εκεί, αν επιχειρήσετε 

ΡΟΔΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ / GREAT WHITE PELICAN

KANO ΣΤΗ MΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ / CANOE ON MEGALI PRESPA

ΒΑΡΚΑΔΑ / BOAT TRIP

observatory, at the site of Mikrolimni. In spring, up to 
seven species of heron arrive here, while the island 
of Vidronisi directly opposite, where you can go by 
hiring a boat, is the meeting point for cormorants.
A very good birdwatching spot for the Megali 
Prespa birds, especially by telescope, is Roti 
promontory. There is plenty to see here during 
the winter: tufted ducks, common pochards, great 
crested and black-necked grebes, and, if you are 
lucky, even black-throated divers! At Mikrolimni, 
especially in the spring, a birdwatcher can see 
seven different species of heron: little egrets, 
grey herons, great egrets, squacco herons, little 
bitterns, black-crowned night herons, even the 
timid but beautiful purple heron – they are all here!  
There are also pygmy cormorants, while in recent 
years the glossy ibis has reappeared. Vidronisi is 
the place for cormorants. Among the area’s thick 
reeds you might find the little crake, which breeds 
there, and also see the common and the whiskered 
tern flying high, looking for food. Throughout the 
year, you will find in the area common buzzards and 
marsh harriers (though the numbers of the latter 
have been declining). In the spring, the short-toed 
eagle circles above, looking for serpents, its main 
food source. In the wider region, the experienced 
birdwatcher might spot a golden eagle, a middle 
spotted woodpecker, a Montagu’s harrier at the 
Varnounda mountain nearby, and with a bit of luck, 

perhaps a hazel grouse. As for smaller birds, there 
are plenty of them for you to discover!

BoAT TriP WiThouT A PAssPorT
Do not miss it, even if the weather is bitter cold, 
since it costs no more than 30 euros for 3-4 people. 
The boatmen at Megali Prespa will take you to the 
hermitages. Ask them anything you want; they are 
well informed and always willing to talk. Do not forget 
to ask them to show you the triethnes (“three-nation 

MEΛΙΣΣΟΦΑΓΟΣ / EUROPEAN BEE-EATER
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με τη βάρκα μια στροφή 180ο, βγαίνετε από την Ελλάδα 
και μπαίνετε στην Αλβανία και την ΠΓΔΜ. 
Ο συνοριακός κατακερματισμός της Μεγάλης Πρέσπας 
εμποδίζει τους επισκέπτες να απολαύσουν την αδιάσπα-
στη επί χιλιετίες πολιτισμική ενότητα. Στη βούληση των 
λαών της περιοχής έγκειται η κατάργηση αυτού του ανα-
χρονιστικού για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καθεστώτος.

χιονοδροΜικο κεντρο ΒιγλΆς 
Πιςοδεριού
Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.650 μέτρων στο όρος Βέρ-
νο (Βίτσι) και έχει απεριόριστη θέα προς τη Φλώρι-
να, το Πισοδέρι και τις Πρέσπες. Είναι το μοναδικό 
χιονοδρομικό κέντρο της χώρας πάνω σε κεντρικό 
οδικό άξονα, αυτόν που ενώνει τη Φλώρινα με την 
Καστοριά. Οι πίστες του καλύπτουν όλα τα επίπεδα 

δυσκολίας, με μέτριες κλίσεις σε βόρειο και βορειο-
ανατολικό προσανατολισμό. Μάλιστα, δύο από αυτές 
κατεβαίνουν μέχρι τον κοντινό οικισμό του Πισοδερί-
ου, όπως συνηθίζεται στα χιονοδρομικά των Άλπε-
ων, ενώ στην κεντρική πίστα γίνονται και νυχτερινές 
καταβάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
Διαθέτει πέντε αναβατήρες, δώδεκα πίστες (ανάμεσά 
τους δύο αρχαρίων, τέσσερις παιδικές και μία ολυμπι-
ακών προδιαγραφών), σχολή σκι, καταστήματα ενοι-
κιάσεως χιονοδρομικού εξοπλισμού, και ένα όμορφο 
σαλέ με self service εστιατόριο και καφέ μπαρ. Λει-
τουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 4.30 
το απόγευμα. Παρασκευές, Σάββατα και αργίες ανοί-
γει και το βράδυ από τις 9 μέχρι τη 1 (τηλ.: 23850 
45800, δικτυακός τόπος: www.vigla-ski.gr).

  ΠΩς ΘΆ ΠΆτε

Υπάρχει ένας βασικός ασφαλτόδρομος που οδηγεί 
στην Πρέσπα. Η παράκαμψη βρίσκεται στο 31ο 
χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Φλώρινας-
Καστοριάς, ή αντίστροφα στο 36ο χιλιόμετρο 
Καστοριάς-Φλώρινας. Το κοντινότερο αεροδρόμιο 
στην περιοχή είναι αυτό της Καστοριάς. Από 
τη Φλώρινα πραγματοποιούνται δρομολόγια 
υπεραστικών λεωφορείων δύο φορές τη μέρα.
Για να φτάσετε οδικώς από την Αθήνα θα 
χρειαστείτε από έξι έως επτά ώρες (χωρίς στάσεις), 
καλύπτοντας όχι λιγότερα από 550 χιλιόμετρα. Το 
τμήμα της Εγνατίας από Βέροια προς Κοζάνη είναι 
άψογο, αλλά δεν συντομεύει το χρόνο του ταξιδιού. 
Η άλλη διαδρομή, από Καλαμπάκα-Γρεβενά-
Καστοριά, είναι ασύγκριτη σε φυσική ομορφιά.  
Από την Εγνατία μέσω Βέροιας-Κοζάνης-
Καστοριάς η Θεσσαλονίκη απέχει μόλις τρεις ώρες.

  χρηςιΜΆ τηλεΦΩνΆ

 Αγροτικό Ιατρείο Λευκώνα: 23850 46284
 Δήμος Πρεσπών: 23850 52100
 Αστυνομικό Τμήμα  
Αγίου Γερμανού: 23850 51203
 Αστυνομικό Παράρτημα Ψαράδων:  
23850 46274
 Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών  
Αγίου Γερμανού: 23850 51320

  geTTing There

There is a main paved road leading to Prespa. 
The detour is at the 31st kilometre on the 
country road from Florina to Kastoria or, on 
the opposite direction, at the 36th km on the 
Kastoria-Florina road. There is a bus service 
running twice a day from Florina.
It will take you about six to seven hours (without 
any stops) to get here by car from Athens, 
covering no less than 550 km. The part of the 
Egnatia motorway from Veroia to Kozani is 
impeccable but has not shortened journey time. 
The other route, from Kalambaka to Grevena 
and Kastoria, is definitely more scenic. Taking 
Egnatia through Veroia-Kozani-Kastoria, 
Thessaloniki is just three hours away. 

  useFul Phone nuMBers

 Lefkonas infirmary:  
0030 23850 46284
 Prespa Municipality:  
0030 23850 52100
 Agios Germanos Police Department:  
0030 23850 51203
 Psarades Police Department:  
0030 23850 46274
 Agios Germanos Women’s Agrotourism 
Cooperative: 0030 23850 51320

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΒΙΓΛΑΣ / VIGLA SKI CENTRE

point”) on the lake surface where the borders of the 
three countries meet. There, if you take a 180° turn, 
you will leave Greece and enter Albania and Former 
Yugoslav Republic Of Macedonia.
The frontiers at Megali Prespa impede visitors 
from fully enjoying a cultural unity which has been 
undivided for thousands of years. Putting an end to 
this – obsolete by European standards – situation 
is up to the peoples in the area.

ViglA Pissoderiou ski cenTre
The centre lies at an altitude of 1,650 metres 
on mount Verno (Vitsi), with an unimpeded view 
towards Florina, Pissoderi and Prespa. This is the 
only Greek ski centre on the central road network, 

that connects Florina and Kastoria. Its pistes 
cover all levels of difficulty, with average slopes 
at the north and northeast. Two of them reach all 
the way down to the village of Pissoderi nearby, 
as happens with ski resorts in the Alps, while on 
Fridays and Saturdays there are night descents at 
the main piste.
There are five lifts, 12 pistes (including two for 
beginners, four for children and one Olympic-
sized), a ski school, ski equipment rental shops, 
and a beautiful chalet with self-service restaurant 
and café bar. Open daily from 10.00 to 16.30. 
Fridays, Saturdays, and holidays, also open in the 
evening from 21.00 to 01.00. (Tel. 0030 23850 
45800, www.vigla-ski.gr)

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΒΙΓΛΑΣ / VIGLA SKI CENTRE
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Αν μπορούσε κάποιος να πετάξει πάνω από το νομό 
Φλώρινας, θα αντίκριζε ένα τεράστιο οροπέδιο που στα 
βόρεια και στα δυτικά ορίζεται από το όρος Βαρνούντα 
και τη Μεγάλη Πρέσπα, στα νότια από το όρος Βέρνο 
και τη λεκάνη της Πτολεμαΐδας και στα ανατολικά από τα 
όρη Βόρας, Βέρμιο και τις λίμνες Πετρών και Βεγορίτι-
δας. Στην κλειστή αυτή περιοχή, που υπήρξε πολύ «ευ-

αίσθητη» στο πέρασμα του χρόνου, συναντιόνταν τρία 
αρχαία γεωγραφικά διαμερίσματα, της Λυγκηστίδας, της 
Ορεστίαδας και της Εορδαίας, όπως σήμερα συναντιού-
νται τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ. Το 
σίγουρο όμως είναι ότι πρόκειται για μια πανέμορφη 
περιοχή, ένα ακατέργαστο διαμάντι στα βόρεια σύνορα 
της Ελλάδας, που περιμένει να την ανακαλύψετε.

From a bird’s point of view, the Florina Prefecture 
looks like a huge tableland, defined to the 
northwest by Mount Varnounda and Lake Megali 
Prespa, to the south by Mount Verno and the 
Ptolemaida basin, and to the east by Voras and 
Vermio mountains, and Petron and Vegoritida 
lakes. This enclosed area was the meeting point 

of three ancient geographical districts, Lyncestis, 
Orestis, and Eordaia – just as Greece, Albania, 
and Former Yugoslav Republic of Macedonia 
meet today. This area has been very “sensitive” 
throughout the ages. One thing is certain: It 
remains beautiful, an uncut diamond at Greece’s 
northern borders waiting to be discovered.

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ - ΠΕΤΡΩΝ

Amyndeon greAter region, 
VegoritidA – Petron
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 the lAke district 

I
t is thought that once, in the far depths of 
geological time, at Florina Prefecture there was 
a lake called Eordaia, a thousand square metres 
wide and 250 metres deep. As centuries came 
and went, Eordaia dried up for the most part, 
leaving behind four basins: lakes Cheimaditida, 
Zazari, Petron, and Vegoritida. The two latter 

and the surrounding region belong to the Natura 
2000 network of protected areas under the code 
GR1340004, characterized as Site of Community 
Importance (SCI). The flora and fauna here are similar 
to those of Cheimaditida and Zazari. Ground squirrels 
(Citellus citellus) have been spotted in the area, along 
with other, more common mammals.

VegoriditA
Vegoritida was the largest and deepest part of Eordaia 
and, with a depth of 65 metres, was the deepest lake 
in Greece. Today, as its level declines, it is just 50 
metres deep but remains second in size after Prespa. 
According to local lore, Vegoritida was created when 
a large well between the villages of Arnissa and Peraia 
overflowed when left uncovered by a little girl, who ran 
because she was afraid of the elves.
Vegoridita now spreads over an area of about 55 
sq km. The only settlement on its shores is Agios 
Panteleimonas. In addition to the dozens of bird 
and fish species living in Vegoritida, the common 
whitefish, whose numbers keep declining as years go 
by, can still be spotted here. Other fish species include 
the common carp, the tench, the common bleak, the 
Prespa roach Rutilus ohridanus prespensis, the 
northern pike, and the Wels catfish.
The only birdwatching tower at the lake is just outside 
Agios Panteleimonas, on the road to the Public Power 
Corporation pumping station, while there are several 
accessible spots/beaches on its perimeter.
The wind blows strong in the afternoon at Vegoritida, 
which makes it one of the few lake destinations 
suitable for surfing in Greece!
The shortest approach to the lake is from the village 
of Agios Panteleimonas. Taking the country road 
towards Vegora, with the lake to your left, you will 

reach the waterfalls and see the Dalmatian pelicans 
(Pelecanus crispus) up close in the spring, when they 
gather here to catch fish. The country road goes on, 
and common birds such as the great crested grebes 
(Podiceps cristatus) and the common Eurasian coots 
(Fulica atra) stay close to the shores throughout 
the year, often without fearing the human presence. 
During the spring and summertime, squacco herons 
(Ardeola ralloides) and little bitterns (Ixobrychus 
minutus) make their appearance here. The road 
reaches an old pumping station, surrounded by 
willows and rich vegetation. Looking closely, you may 
spot a penduline tit (Remiz pendulinus), while at the 
surrounding rocks you might catch a glimpse of the 
blue rock thrush (Monticola solitarius) and the rock 
nuthatch (Sitta neumayer). At the end of the lake, in 
the wet meadows of the Solou creek, the glossy ibis 
(Plegadis falcinellus) come to feed during the spring, 
while the European bee-eaters (Merops apiaster) nest 
in the spots where there has been sand extraction.
Around the lake shores, plovers, stints, sandpipers, and 
common snipes (Gallinago gallinago) are a common 
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 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ λΙΜΝΩΝ 

Κ
άποτε, στα βάθη του γεωλογικού χρό-
νου, στο νομό Φλώρινας υπήρχε, σύμ-
φωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, 
η λίμνη Εορδαία, η οποία είχε έκταση 
1.000 τετρ. χλμ. και βάθος 250 μέτρα. 
Στο πέρασμα των αιώνων το μεγαλύτερο 
μέρος της αποξηράνθηκε, με αποτέλεσμα 

να δημιουργηθούν τέσσερις υδάτινες λεκάνες: οι λί-
μνες Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και Βεγορίτιδα. 
Οι δύο τελευταίες και η γύρω περιοχή ανήκουν στο 
δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 
με τον κωδικό GR1340004 και το χαρακτηρισμό SCI 
(Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος). Η χλωρίδα και η 
πανίδα είναι λίγο πολύ κοινές με αυτές της Χειμαδί-
τιδας και της Ζάζαρης.

ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ
Η Βεγορίτιδα ήταν το μεγαλύτερο και πιο βαθύ τμή-
μα της Εορδαίας και η βαθύτερη λίμνη της Ελλάδας 
(βάθους 65 μ.). Σήμερα, με την πτώση της στάθμης 
της το βάθος περιορίστηκε στα 50 μέτρα. Παραμένει 
όμως η δεύτερη σε μέγεθος λίμνη, μετά την Πρέσπα. 

Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, δημιουργήθηκε από ένα 
μεγάλο πηγάδι που υπήρχε ανάμεσα στα χωριά Άρνισ-
σα και Περαία, το οποίο ένα κοριτσάκι που φοβόταν τα 
ξωτικά το άφησε ξεσκέπαστο και ξεχείλισε. Η Βεγορί-
τιδα έχει σήμερα έκταση γύρω στα 55 τετρ. χλμ. Εκτός 
από τα δεκάδες είδη πουλιών και ψαριών που ζουν 
στην περιοχή, εδώ συναντάται ο κορήγονος ή κορέγο-
νος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο 
σπάνιος. Άλλα είδη ψαριών είναι το γριβάδι, το γληνί, 
το τσιρόνι, η πλατίκα, η τούρνα, ο γουλιανός κ.ά. 
Το μοναδικό παρατηρητήριο της λίμνης βρίσκεται σε 
μικρή απόσταση από τον Άγιο Παντελεήμονα, στο 
δρόμο προς το αντλιοστάσιο της ΔΕΗ, ενώ σε όλη την 
περίμετρό της υπάρχουν αρκετά προσβάσιμα σημεία 
– παραλίες. Τα απογεύματα φυσά δυνατός άνεμος και 
έτσι η λίμνη έχει το προνόμιο να είναι από τους ελάχι-
στους λιμναίους προορισμούς για σερφ στην Ελλάδα! 
Ο πιο σύντομος τρόπος για να την προσεγγίσετε είναι 
από το χωριό του Αγίου Παντελεήμονα. Ακολουθώ-
ντας τον αγροτικό δρόμο για τα Βέγορα, με τη λίμνη 
στα αριστερά, θα φτάσετε στους καταρράκτες και θα 
δείτε από κοντά αργυροπελεκάνους, την άνοιξη κυρί-
ως, να ψαρεύουν. Στη συνέχεια της διαδρομής, και όλο 
το χρόνο, πολύ κοντά στις όχθες της λίμνης μπορείτε 
να παρατηρήσετε κοινά πουλιά, όπως σκουφοβουτη-
χτάρια και φαλαρίδες, τα οποία δεν τρομάζουν από 
την ανθρώπινη παρουσία. Την άνοιξη και το καλοκαίρι 
εμφανίζονται κρυπτοτσικνιάδες και μικροτσικνιάδες. 
Ο δρόμος περνάει από ένα παλιό αντλιοστάσιο που 
περιβάλλεται από ιτιές και πλούσια βλάστηση. Αν είστε 
ιδιαίτερα παρατηρητικοί, θα δείτε τη γαλαζοπαπαδίτσα 
ή υφάντρα και στα γύρω βράχια θα εντοπίσετε το γα-
λαζοκότσυφα και το βραχοτσοπανάκο. Στο τέλος της 
λίμνης, στα υγρολίβαδα στο ρέμα Σολού, κάθε άνοιξη 
εμφανίζονται και αναζητούν τροφή οι χαλκόκοτες, ενώ 
στα σημεία όπου παλαιότερα έγιναν αμμοληψίες φτιά-
χνουν τις φωλιές τους οι μελισσοφάγοι.

ΒΕΓΟΡIΤΙΔΑ / VEGORITIDA

ΒΕΓΟΡIΤΙΔΑ / VEGORITIDA

ΠΛΑΖ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ /  
AGIOS PANTELEIMONAS BEACH

ΒΕΓΟΡIΤΙΔΑ / VEGORITIDA
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Στις όχθες της λίμνης, γύρω γύρω, κυριαρχούν οι χα-
ραδριοί, οι σκαλίδρες, οι τρύγγες και τα μπεκατσίνια και 
στα βαθύτερα σημεία οι πελεκάνοι και τα παπιά. Ανάμε-
σα στα διαφορετικά είδη που απαντώνται εδώ ξεχωρί-
ζουν η ροπαλόπαπια ή φερεντίνι  και οι μαυροκέφαλες 
πάπιες ή τσικνόπαπιες. Από τα αρπακτικά τα πιο κοινά 
είναι ο καλαμόκιρκος, η γερακίνα και η αετογερακίνα. 
Στα δυτικά, όμως, όπου υπάρχουν απότομα βράχια, την 
προσοχή όσων ασχολούνται με τα αρπακτικά τραβούν 
το χρυσογέρακο  και ο χρυσαετός και την καλοκαιρινή 
περίοδο ο φιδαετός. Στην ευρύτερη περιοχή φωλιάζει ο 
λιβαδόκιρκος, ένα πραγματικά σπάνιο είδος για τη χώρα 
μας. Σπάνιο είδος θεωρείται και η λαγγόνα, που επίσης 
αναπαράγεται στην περιοχή.

λΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ
Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους έχει χαρακτηριστεί η 
λίμνη Πετρών, όπως θα διαπιστώσετε μόλις φτάσετε εκεί. 
Βρίσκεται ένα χιλιόμετρο βορειοδυτικά του Αμύνταιου, 
καλύπτει έκταση περίπου 12,5 τετρ. χλμ. και δεν ξεπερνά 
σε βάθος τα 3,5 μέτρα. Τροφοδοτεί τη μεγάλη λίμνη Βεγο-
ρίτιδα και επικοινωνεί υπογείως με τη Χειμαδίτιδα. Είναι 
λαμπερή, με όμορφα χρώματα και σπάνια είδη πουλιών. 
Από πάνω της ορθώνεται το Καϊμάκτσαλαν και δίπλα στη 
βορειοανατολική όχθη της ξεδιπλώνεται ένας βατός χω-
ματόδρομος. Αξίζει να κάνετε το γύρο της με αυτοκίνητο 
ή να περπατήσετε στη βορειοανατολική πλευρά της και 

να εντοπίσετε το Εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σω-
τήρος από όπου η θέα είναι εκπληκτική. Στην αντίθετη 
κατεύθυνση υπάρχει ένας μικρός αρχαιολογικός χώρος, 
που είναι περιφραγμένος και σκεπασμένος μέχρι να ολο-
κληρωθούν οι ανασκαφικές εργασίες. Στην κορυφή του 
μικρού υψώματος, στα ανατολικά, διακρίνονται τα ερείπια 
ενός βυζαντινού ναού. 
Η λίμνη Πετρών βρίσκεται πολύ κοντά στη Βεγορίτιδα, 
με την οποία συνδέεται μέσω στενής διώρυγας. Γι’ αυ-
τόν το λόγο και στις δύο έχουν καταγραφεί τα ίδια είδη 
πουλιών. Η έκτασή της είναι μικρή, αλλά εδώ μπορεί-
τε να παρατηρήσετε τη βαλτόπαπια, που έχει επιλέξει 
τη λίμνη ως τόπο φωλιάσματος και αναπαραγωγής. 
Στο βορειοανατολικό τμήμα της υπάρχουν πλούσιοι 
καλαμιώνες, στους οποίους το χειμώνα εντοπίζεται 
η σπάνια αυτή πάπια, καθώς και ο σταχτοτσικνιάς, ο 
λευκοτσικνιάς και ο αργυροτσικνιάς , και την άνοιξη ο 
πορφυροτσικνιάς. Οι ερωδιοί έχουν σχηματίσει αποι-
κία στα βόρεια της περιοχής και χρησιμοποιούν συχνά 
τη λίμνη Πετρών για τροφοληψία. Στα ίδια, βόρεια ση-
μεία, φωλιάζει και η λαγγόνα. Στους καλαμιώνες της 
λίμνης Πετρών έχουν παρατηρηθεί τη μεταναστευτική 
περίοδο πουλάδες, ενώ στα πιο κοινά υδρόβια που-
λιά συγκαταλέγονται οι τρύγγες, οι σκαλίδρες και οι 
νερόκοτες. Στην περιοχή και στα νερά της λίμνης πα-
ρατηρείται συχνά η βίδρα, την οποία δεν είναι καθόλου 
απίθανο να συναντήσετε! Τη λίμνη μπορείτε να προ-
σεγγίσετε από το χωριό Πέτρες. Αν όμως επιλέξετε να 
την εποπτεύσετε από μακριά με κιάλια ή τηλεσκόπιο, 
τότε θα πρέπει να προτιμήσετε τους γύρω λόφους, 
από όπου η θέα είναι απίστευτη. 

ΑΛΚΥΟΝΑ / KINGFISHER

ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ / PETRON LAKE

sight, and so are pelicans and ducks at the deeper parts. 
Among the different species found here, it is worth 
mentioning the red-crested pochards (Netta rufina) 
and the tufted ducks (Aythya fuligula). Among the 
predators, the marsh harrier (Circus aeruginosus), the 
common buzzard (Buteo buteo) and the long-legged 
buzzard (Buteo rufinus) are the most common. In 
the sheer rocks of the west, the Lanner falcon (Falco 
biarmicus), the golden eagle (Aquila chrysaetos), 
and the short-toed eagle (Circaetus gallicus) in the 
summertime draw the attention birdwatchers. The 
greater area is a nesting site for the Montagu’s harrier 
(Circus pygargus), a truly rare species in the country. 
Also rare is the pygmy cormorant (Phalacrocorax 
pygmaeus), which also reproduces here.

Petron lAke
Petron Lake has been characterized as an Area of 
Outstanding Natural Beauty, and you will readily agree 
once you are there. It is one kilometre to the northwest 
of the Amyndeon Municipality, covers about 12.5 sq 
km, and is no more than 3.5 metres deep. It feeds the 
large Vegoritida and is connected underground with 
Cheimaditida. It is bright, with lovely colours and rare 
bird species, with Kaimaktsalan towering over it and a 
smooth dirt road spreading along its northeast shore. 
It is worth touring it by car or walk along its northeast 
side to locate the small church of Metamorphosis 
Sotiros (Saviour’s Metamorphosis) and enjoy the 
spectacular view from there. At the opposite direction, 
there is a small archaeological site, fenced and covered 

by archaeologists until excavations are complete. At 
the top of the small rise to the east you will see the 
ruins of a Byzantine temple.
Petron Lake lies very close to Vegoritida, to which it is 
connected by a narrow canal, so they have many bird 
species in common. Even though its area is small, you can 
see here the ferrugineous duck (Aythya nyroca), which 
has chosen the lake as a nesting and breeding site. The 
northeast part of the lake is rich in reeds and therefore 
perfect for this rare duck, as well as for the grey heron 
(Ardea cinerea), the little egret (Egretta garzetta), and 
also the great egret (Egretta alba) in the winter and the 
purple heron (Ardea purpurea) in the spring. Herons 
have a colony at the northern parts of the area and often 
come to Petron Lake to feed. The same, northern area is 
a nesting site for the   pygmy cormorant (Phalacrocorax 
pygmaeus). During the migration period, rails have been 
spotted among the Petron reeds, while more common 
waterfowl such as sandpipers, stints, and common 
moorhens (Gallinula chloropus) are an ordinary sight. 
The lake is frequented by the Eurasian otter (Lutra 
lutra) and spotting it is far from unlikely! The lake can be 
approached from the village of Petres. But if you choose 
to watch it from afar with binoculars or telescope, then 
the hills around it offer a great view.

ΠΟΤΑΜΟΓΛΑΡΟΝΟ / 
COMMON TERN

ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ / PETRON LAKE

ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ / PETRON LAKE
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Agios PAnteleimonAs
The site of Agios Panteleimonas is especially 
privileged: on the shores of Lake Vegoritida and 
at the foot of Kaimaktsalan (or Voras), with a view 
towards both. This is why it has been inhabited since 
the ancient times, when it was called Pateli, but also 
why it is now a quite popular tourist destination.
It once had stone-built houses with tall fences, 
wooden doors and painted fronts; however, very little 
of that remains today. The organized beach of Agios 
Panteleimonas draws a big crowd, especially in the 
summer. At the back of the village there is a pine grove 
and the little church of Agio Pnevma (the Holy Spirit), 
offering magnificent views to the lake and Kaimaktsalan. 
Τhe sign and the small dirt road will lead you to the 
Agios Panteleimonas archaeological site. The ongoing 
excavations have uncovered 376 tombs from the Bronze 
Age and the early Iron Age. In the past, the greatest 
holiday at Agios Panteleimonas was the Epiphany, when 
young people wore improvised costumes and visited 
all the houses. Today this custom is no longer active, 
but there are others equally impressive. The famous 
open fires lit at the city of Florina and the prefecture’s 
villages on the evening of December 23rd are lit here 
as well, and the Agios Panteleimonas Fire Festival is the 
biggest and best organized in the Amyndeon area: Each 
neighbourhood lights its own fire and celebrates till 
morning, accompanied by brass bands, wine, raki, and 

grilled meat. The tapouzes (wooden sticks) are handed 
out to the people, “baptized” in the lake, crossed over 
the fire, and pass through the houses to give blessing. 
The women receive the blessing and in return give 
out the koulatsa (a type of round biscuit). Equally 
important to the locals is the festival of Kourbani, the 
slaughtering of a calf each year on the day when Agios 
Panteleimonas (Saint Panteleimon) is celebrated.
All residents and visitors in the area eagerly await the 
festival of Kazania (cauldrons), organized by the Lake 
Tourism Company. From the 15th of November to the 
15th of December, all cauldrons in the area boil with 
the raki, and the distillation process is accompanied by 
great feasts with plenty of food and brass band music.

Amyndeon 
The provincial city at the eastern part of the Florina 
Prefecture is the area’s hub. This is where all shops 
and services are based; this is the destination of 
residents from the villages of Vegoritida and Lake 
Petron, but also of Zazari and Cheimaditida.
And if it has no more to show to the visitors than the 
old quarters and the folk museum of patrons Domna 
and Constantinos Ountsis (Tel. 0030 23860 22211), 
Amyndeon sustains the residents of the prefecture 
and makes them proud, thanks to its vineyards that 
have given Greece some of its finest wines and several 
international prizes.
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 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕλΕΗΜΟΝΑΣ

Ε
ίναι χτισμένος σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση 
–στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας και στις 
απολήξεις του Καϊμάκτσαλαν (ή Βόρα)– και 
έχει θέα και στις δύο περιοχές. Λόγω της 
θέσης στην οποία βρίσκεται κατοικήθηκε 
από την αρχαιότητα –τότε ονομαζόταν Πά-
τελι– και σήμερα είναι ένας ενδιαφέρων 

προορισμός που προσελκύει πολλούς επισκέπτες. 
Κάποτε είχε πέτρινα σπίτια με ψηλές μάντρες, ξύλινες 
πόρτες και βαμμένες προσόψεις, όμως σήμερα λίγα 
από αυτά σώζονται. Η οργανωμένη πλαζ του Αγίου 
Παντελεήμονα συγκεντρώνει αρκετό κόσμο, κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην «πλάτη» του χωριού 
υπάρχει ένα αλσύλλιο με πεύκα και το Εκκλησάκι του 
Αγίου Πνεύματος, από όπου η θέα προς τη λίμνη και 
το Καϊμάκτσαλαν είναι συναρπαστική. 
Η πινακίδα και ο μικρός χωματόδρομος οδηγούν 
στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Οι 
ανασκαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά έχουν ήδη 
έρθει στο φως 376 τάφοι της Εποχής του Χαλκού και 
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. 
Παλαιότερα η σπουδαιότερη γιορτή για τον Άγιο Παντε-
λεήμονα ήταν των Φώτων, όταν οι νέοι φορούσαν αυτο-
σχέδιες στολές και περνούσαν από όλα τα σπίτια. Σήμερα 
το έθιμο δεν τηρείται πλέον,  ωστόσο υπάρχουν άλλα 
έθιμα που κλέβουν την παράσταση. Ένα από αυτά είναι οι 
περίφημες φωτιές που ανάβουν το βράδυ της 23ης Δε-
κεμβρίου, όπως και στη Φλώρινα και στα άλλα χωριά του 

νομού. Μάλιστα, η φωτιά του Αγίου Παντελεήμονα είναι η 
μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη στην περιοχή του Αμύ-
νταιου, αφού κάθε γειτονιά ανάβει τη δική της και το γλέντι 
κρατάει μέχρι το πρωί και συνοδεύεται από τον ήχο των 
χάλκινων οργάνων, από κρασί, τσίπουρο και ψητά κρέατα. 
Οι λεγόμενες «ταπούζες» (ξύλινα κοντάρια) μοιράζονται 
στον κόσμο, «βαφτίζονται» στη λίμνη, σταυρώνονται στη 
φλόγα και στη συνέχεια περνούν από τα σπίτια για ευλο-
γία. Οι νοικοκυρές παίρνουν την ευλογία και σε αντάλλαγ-
μα προσφέρουν γλυκό κουλούρι, την «κουλάτσα». 
Εξίσου σημαντική γιορτή για τους ντόπιους είναι και 
το «Κουρμπάνι» – η σφαγή-τάμα ενός μοσχαριού που 
γίνεται κάθε χρόνο ανήμερα της γιορτής του Αγίου 
Παντελεήμονα. Όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες 
περιμένουν με ανυπομονησία τα «Καζάνια» που διορ-
γανώνει η Εταιρεία Λιμναίου Τουρισμού – μεταξύ 15 
Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου οπότε σε όλους τους 
άμβυκες της περιοχής βράζει το τσίπουρο και καθώς 
γίνεται η απόσταξη οργανώνονται μεγάλα γλέντια με 
φαγητό και ορχήστρες με χάλκινα. 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
Η επαρχιακή πόλη στο ανατολικό τμήμα του νομού 
Φλώρινας είναι το μεγάλο κέντρο της περιοχής. Εδώ 
έχουν συγκεντρωθεί όλες οι υπηρεσίες, τα καταστή-
ματα και οι συγκοινωνίες, καθώς και οι κάτοικοι από 
τα χωριά της Βεγορίτιδας και της λίμνης Πετρών, αλλά 
και από τα χωριά της Ζάζαρης και της Χειμαδίτιδας. 
Τα αξιοθέατα της περιοχής είναι λίγα. Συγκεκριμένα, 
κάποιες παλιές γειτονιές και το Λαογραφικό Μουσείο, 
το οποίο στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο. Δημι-
ουργήθηκε χάρη στη συλλογή που δώρισαν η Δόμνα 
Λυπίτκα-Ούντση και ο Κωνσταντίνος Ούντσης (τηλ. 
23860 22211). Οι κάτοικοι, ωστόσο, είναι περήφα-
νοι για τους αμπελώνες του νομού και τα κρασιά που 
παράγονται από αυτούς είναι από τα καλύτερα της Ελ-
λάδας έχοντας κερδίσει πολλές διεθνείς διακρίσεις. 

AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ / AGIOS PANTELEIMONAS

AMΠΕΛΩΝΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ / VINEYARDS AT AMYNDEON

AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ / AGIOS PANTELEIMONAS
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Αν αναζητάτε μια καλή ευκαιρία για να επισκεφθείτε 
την περιοχή, αυτή είναι στη διάρκεια των διαφόρων 
εκδηλώσεων που διοργανώνονται εκεί. Από τις πιο 
σημαντικές είναι τα «Τσίρι Βάρβαρα», ένα παμπάλαιο 
έθιμο, που, σύμφωνα με την παράδοση, συνδέεται με 
την Αγία Βαρβάρα η οποία σώθηκε από την πυρά. Η 
γιορτή γίνεται στις αρχές Δεκεμβρίου και μοιάζει με τις 
φωτιές των Χριστουγέννων του υπόλοιπου νομού. Οι 
φωτιές ανάβουν σε όλες τις γειτονιές του Αμυνταίου 
και το γλέντι διαρκεί μέχρι το ξημέρωμα. 
Σπουδαίες εκδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο της διορ-
γάνωσης «Οίνος και Πολιτισμός», στις οποίες συμμε-
τέχουν η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της 
Μακεδονίας και τα οινοποιεία. Μεταξύ άλλων, πραγμα-
τοποιείται και διαγωνισμός ώστε να αναδειχθεί το κα-
λύτερο σπιτικό κρασί. Τον Αύγουστο γίνονται τα διήμερα 
«Αμύνταια», στη διάρκεια των οποίων οργανώνονται 
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις κ.ά. 
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν το τοπικό πανηγύρι 
στις 21 Μαΐου, στο Ναό των Κωνσταντίνου και Ελένης, 
και η διάσημη πλέον εμποροπανήγυρη του Οκτώβρη. 

«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ»
Οι λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη, 
που περιβάλλουν το οροπέδιο του Αμύνταιου, σε συν-
δυασμό με το κλίμα, ευνόησαν τις αμπελοκαλλιέργειες 

και κατέστησαν την περιοχή μια σπουδαία ζώνη αμπε-
λοκαλλιέργειας, η οποία από το 1972 δίνει κρασιά με 
Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας. Η ποικι-
λία η οποία έφερε τον τίτλο αυτό είναι του Ξινόμαυρου, 
που ευδοκιμεί σ' αυτή την γωνιά της Ελλάδας. 
Η περιοχή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Οι Δρόμοι 
του Kρασιού της Βορείου Ελλάδος» και εντάσσεται στη 
«Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών». Στο πρόγραμ-
μα συμμετέχουν τα μέλη της Ένωσης Οινοπαραγωγών 
Αμπελώνα Βορείου Ελλάδος, συμβάλλοντας σε ένα 
νέο είδος εναλλακτικού τουρισμού, τον οινοτουρισμό. 
Τα τελευταία χρόνια λειτουργούν όλο και περισσότερα 
οινοποιεία στο Αμύνταιο και στον Άγιο Παντελεήμονα. 
Τα πιο πολλά είναι επισκέψιμα και βραβευμένα σε δι-
εθνείς διαγωνισμούς και αναγνωρισμένους οδηγούς 
κρασιών. Στον Άγιο Παντελεήμονα βρίσκονται το Κτήμα 
Άλφα (τηλ. 23860 20111), το Οινοποιείο Κυρ-Γιάννη 
(τηλ. 23860 61185) και το Κτήμα Παύλου (τηλ. 23860 
61405), και στο Αμύνταιο το Οινοποιείο του Χατζή και 
το Οινοποιείο του ΕΑΣ (τηλ. 23860 23813). 

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ
Διάσημο για τις πηγές του, από όπου αναβλύζει το 
περίφημο μεταλλικό νερό το οποίο του χάρισε και το 
όνομά του. Ο οικισμός του Ξινού Νερού στηρίζει σή-
μερα το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του στην 
«Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση και Βιομηχανική Ξινό 
Νερό» που εμφιαλώνει το ανθρακούχο μεταλλικό 
νερό και αναψυκτικά. 
Η κατηγορία στην οποία ανήκει το νερό είναι οι ψυχρές 
υδροανθρακικές οξυπηγές, αλλά εμπλουτίζεται φυσικά 
με ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα και έτσι αποκτά την 
ιδιαίτερη γεύση του και τις θεραπευτικές του ιδιότητες. 
Συγκεκριμένα, το Ξινό Νερό βοηθά στη θεραπεία της 
γαστρίτιδας, στις διαταραχές του εντέρου, στη δυσπεψία, 
στην ουραιμία, στις νεφρολιθιάσεις, στα αρθριτικά κ.ά. 
Πιστεύεται ότι η ιαματική πηγή της Λυγκηστίδας που ανέ-
φερε ο Αριστοτέλης ήταν η πηγή του Ξινού Νερού. Σίγου-
ρα χρησιμοποιήθηκε στην περίοδο του Βυζαντίου και στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας για θεραπευτικούς σκοπούς, 
ενώ το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1958. 
Η ιδανική εποχή για να επισκεφθείτε την περιοχή είναι 
τις Απόκριες, που γίνεται μεγάλο καρναβάλι, με μα-
σκαράδες, άρματα και διάφορες εκδηλώσεις.

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ / ALPHA ESTATE

A good opportunity for a visit would be the different 
events organized there. One of the most important 
is the Tsiri Varvara, an age-old custom traditionally 
associated with Saint Barbara, who was saved from being 
burned at the stake. The festivities take place in early 
December and are similar to the Christmas open fires at 
the rest of the prefecture. Fires are lit in all Amyndeon 
neighbourhoods, and the feast lasts till dawn.
Many events take place during the “Wine and 
Civilization” fair, with the participation of the 
Macedonia Vineyard Winemakers’ Association and 
wineries. Among others, there is a competition to 
award the best homemade wine.
In August, there is the two-day “Amyndea”, including 
concerts, theatre plays, exhibitions, etc.
Finally, the local fair is organized on May 21st, 
celebrating the church of Saints Constantine and 
Helen, and in October there is the famous trade fair.

the Wine roAds
Lakes Vegoritida, Petron, Cheimaditida, and Zazari that 
surround the Amyndeon plateau, in combination with the 
area’s climate, have benefited the cultivation of grapes. 
So, the area is famous for its vineyards that since 1972 
produce high-quality wines. The variety mainly cultivated 
here is the “xinomavro”, which produces excellent wines. 
The region is included in “The Wine Roads of Northern 
Greece” programme and is on the “Route of Lake 
Wine”. The members of the Northern Greece Vineyard 
Winemakers’ Association participate to this programme, 
contributing to a new kind of tourism, wine tourism. In 
recent years, more wineries have started operating 
at Amyndeon and Agios Panteleimonas. Most can be 
visited by the public, and have been awarded prizes in 
international competitions and achieved prominence in 
major wine guides. At Agios Panteleimonas you will find 
Alpha Estate (Tel. 0030 23860 20111), the Winery 
Kyr-Gianni (Tel. 0030 23860 61185), and Pavlou 
Estate (Tel. 0030 23860 61405), and Hatzi and EAS 
at Amyndeon (Tel. 0030 23860 23813). 

Xino nero
Taking its name from the famous mineral water 
springing up from its sources, Xino Nero (Sour Water) 

now bases its economy mainly on the Xino Nero 
Municipal and Industrial Corporation, which bottles 
the fizzy mineral water and sodas.
The source water is enriched with carbon dioxide, 
acquiring its distinct taste and healing qualities. More 
specifically, Xino Nero helps treat gastritis, bowel 
conditions, indigestion, uraemia, kidney stones, 
arthritis, etc.
The source of Xino Nero is thought to be the Lyncestis 
mineral spring mentioned by Aristotle. Whatever the 
case may be, it was used for healing purposes since 
the Byzantine times and the Turkish occupation, while 
the bottling factory began operating in 1958.
The ideal time to visit the area is during the Carnival 
before Lent, when you will have the chance to watch 
the grand costume parade and other festivities.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ / WINERY «KYR-GIANNI»

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΙΝOΥ ΝΕΡOΥ / PLANT AT «KSINO NERO»
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VegoritidA tour

1
Panoramic views, lake-
shores and beaches, set-
tlements: The tour of Lake 
Vegoritida is about 60 km 
long, and the road goes up-

hill, offering spectacular views over 
the lake, approaches the liquid ele-
ment, and again moves away, pass-
ing through fields and villages.
You can begin the tour from 
Amyndeon and head northeast 
towards Agios Panteleimonas, 
crossing the beautiful vineyards 
and lakes Vegoritida and Petron. 
You will reach the pretty lakeshore 
settlement after about seven 
kilometres, and then drive on the 
asphalt road towards Arnissa. 
This part of the route is the most 
impressive: The road runs higher 
than the lake, offering a clear view 
over it, while parallel (and a little 
higher) is the railway line.
In about eight kilometres from Agios Panteleimonas, 
you will enter Pella Prefecture and immediately see an 
activity company’s base at Bourini site.
As you move away from the lake and the railroad, you 
head east on the road that, after six kilometres, will take 
you to Arnissa. This is one of the largest villages around 
the lake and has had some tourist development. Its 
distance from Agios Panteleimonas is about 16 km. In 
the 1950’s, when the water had subsided, a prehistoric 
necropolis was discovered here.
From Arnissa you will continue on the inner road, 
ignoring the junction that would lead you towards 
the Edessa-Florina highway. As you move along the 
eastern lakeshore, you will reach Peraia after about 
10 km. In recent years, this beautiful little village has 
known some tourist development and now has several 
guesthouses and taverns. Besides, from this spot you 
will enjoy the most striking view over the lake.
Soon you will enter again the Florina Prefecture and 
see Faraggi and Maniaki, the refugee settlements 

located far from the lake. From Maniaki, the main 
road will take you back to Amyndeon, or you could 
turn at the junction and reach Vegora. This small farm 
community, known for its delicious apples cultivated 
near the lake, also seems to have been inhabited 
since prehistoric times: Traces of prehistoric houses 
and stone tools have been found at the Nisi site, but 
also Roman ruins and a tomb shrine and base at the 
Tsairia site. From Vegora you can either return by 
the main road to Amyndeon or follow the dirt road 
by the lake for about 6.5 km, passing by the old 
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ΓΥΡΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

1
Οι εικόνες ακολουθώντας τη λιμναία ακτο-
γραμμή είναι συναρπαστικές. Ο γύρος της 
λίμνης Βεγορίτιδας είναι 60 χιλιόμετρα περί-
που, και ο δρόμος πότε ανηφορίζει, χαρίζοντας 
πανοραμική άποψη της λίμνης, πότε ακουμπά 

στο υγρό στοιχείο και πότε απομακρύνεται, περνώντας 
μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χωριά. 
Ξεκινάτε από το Αμύνταιο και κατευθύνεστε βορειοανα-
τολικά, προς τον Άγιο Παντελεήμονα, περνώντας μέσα 
από τους εντυπωσιακούς αμπελώνες. Στον όμορφο 
παραλίμνιο οικισμό φτάνετε έπειτα από επτά χιλιόμετρα 
και από εκεί οδηγείτε στον ασφαλτόδρομο προς την 
Άρνισσα. Αυτό το τμήμα της διαδρομής είναι και το πιο 
εντυπωσιακό: Ο δρόμος βρίσκεται ψηλότερα από τη 

λίμνη, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα σε αυτήν, ενώ 
παράλληλα με αυτόν (και λίγο ψηλότερα) είναι η σιδηρο-
δρομική γραμμή του τρένου. Οκτώ χιλιόμετρα μετά τον 
Άγιο Παντελεήμονα μπαίνετε στα όρια του νομού Πέλλας 
και αμέσως μετά συναντάτε μια βάση δραστηριοτήτων, 
στη θέση Μπουρίνι.
Καθώς απομακρύνεστε από τη λίμνη και τις γραμμές 
του τρένου, κατευθύνεστε ανατολικά, ακολουθώντας 
το δρόμο που έπειτα από έξι χιλιόμετρα οδηγεί στην 
Άρνισσα. Η Άρνισσα του νομού Πέλλας είναι από τα 
πιο μεγάλα χωριά της λίμνης και αξιοποιείται τουριστικά 
(απέχει από τον Άγιο Παντελεήμονα 16 χλμ.). Τη δεκα-
ετία του 1950, ύστερα από υποχώρηση των υδάτων, 
αποκαλύφθηκε εδώ μια προϊστορική νεκρόπολη. 
Από την Άρνισσα συνεχίζετε στον εσωτερικό δρόμο, 
αγνοώντας τη διασταύρωση που οδηγεί στον εθνικό 
δρόμο Έδεσσας-Φλώρινας. Καθώς διασχίζετε την ανατο-
λική όχθη της λίμνης, φτάνετε έπειτα από δέκα χιλιόμετρα 
στην Περαία. Το όμορφο αυτό χωριουδάκι αναπτύσσεται 
τουριστικά τα τελευταία χρόνια και έχει μερικούς ξενώνες 
και ταβερνάκια – άλλωστε, από το σημείο αυτό η θέα στη 
λίμνη είναι πραγματικά αξέχαστη. 
Σύντομα μπαίνετε και πάλι στο νομό Φλώρινας και συ-
ναντάτε τους νεότερους προσφυγικούς οικισμούς Φα-
ράγγι και Μανιάκι, που βρίσκονται μακριά από τη λίμνη. 
Από το Μανιάκι ο κεντρικός δρόμος οδηγεί πίσω στο 
Αμύνταιο, αλλά αξίζει να στρίψετε στη διακλάδωση και 
να πάτε μέχρι τα Βέγορα (στον Βεγόρα των ντόπιων): 
Ο μικρός αγροτικός οικισμός φημίζεται για τα νόστιμα 
μήλα του που καλλιεργούνται δίπλα στη λίμνη. Φαίνεται 
ότι και αυτός κατοικείται από τους προϊστορικούς χρό-
νους, αφού ανακαλύφθηκαν ερείπια προϊστορικών σπι-
τιών και λίθινα εργαλεία στη θέση «Νησί». Επίσης εντο-

1

ΒΕΓΟΡIΤΙΔΑ / VEGORITIDA

ΒΕΓΟΡΑ / VEGORA

ΣύλλογοΣ ΠροΣταΣίαΣ λίμνηΣ ΒεγορίτίδαΣ

 Οι κάτοικοι των παραλίμνιων οικισμών, ίδρυσαν το 
2001 το Σύλλογο Προστασίας Λίμνης Βεγορίτιδας, 

με έδρα την Άρνισσα στο νομό Πέλλας. Οι αξιόλογες πρω-
τοβουλίες του συλλόγου αφορούν κυρίως την ενημέρωση 
και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών 
σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ιστορικής ταυτότητας 
και προώθησης του οικοτουρισμού μέσω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων- σεμιναρίων.

AssociAtion for the Protection of LAke VegoritidA

 Αll the residents of the lakeshore settlements  
ounded this association in 2001, choosing to base 

its headquarters at one of the biggest villages in the lake, 
Arnissa at the Pella Prefecture. The significant initiatives 
of the association have mainly to do with informing and 
raising awareness among both locals and visitors on lake 
protection, history, and ecotourism through educational 
programmes and seminars. 
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Public Power Corporation pumping 
station and the birdwatching tower 
at Agios Panteleimonas, to reach 
the village beach.

Petron lAke tour

2
This lovely route around 
Petron Lake is about 25 
km long, and its pretti-
est part runs from Agios 
Panteleimonas to the 

village of Petres. You can set off 
from Amyndeon, driving through 
the vineyards towards Agios 
Panteleimonas, with the lake at 
a distance to your left. At Agios 
Panteleimonas, you will turn under 
the little bridge towards the winer-
ies and the Agios Panteleimonas 
archaeological site, then take the 
dirt road. You will drive through 
cultivated fields and vineyards, 
with the lake to your left and the 
foot of Kaimaktsalan to your right. 
About 5 km after Agios Pantelei-
monas, you will arrive next to the 
lake, where you will see a small 
crossroads: to your left there is 
the birdwatching tower and the 
church of Metamorphosis Sotiros 
(where it is worth stopping), and to 
your right the route continues. If 
you drive alongside the water and 
the reeds, 6.8 km from Agios Pan-
teleimonas you will reach the paved road. Now you 
have been through the nicest part of the trip, but it 
is worth going on to visit the area’s villages. If you 
turn right on the asphalt road, you will start climbing 
the mountain, enjoying the amazing view over the 
lake, and after about 6 km, you will reach Kella, a 
village of stockbreeders with countless pens, a com-
munity guesthouse, and a well-known shop selling 
furs and leather.
But the route continues left towards Petres. As you 

slowly move away from the lake the reeds thicken, 
and after about 5 km on the dirt road you will reach 
Petres. It is worth looking for the beautiful stone-built, 
restored church of Agios Nikolaos (St Nicholas) and 
belfry, take a look at the ancient town on Gratista hill, 
locate the old village mill, or go down to the lake shore. 
From Petres, you continue towards Amyndeon, losing 
visual contact with the lake, and reach the town after 
about 5 km. From here on you can continue towards 
Xino Nero (7 km).
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πίστηκαν στοιχεία κατοίκησης της Ρωμαϊκής Εποχής και 
επιτύμβιος βωμός και βάση στη θέση «Τσαΐρια». Από τα 
Βέγορα μπορείτε να επιστρέψετε από τον κεντρικό δρό-
μο στο Αμύνταιο ή να ακολουθήσετε το χωματόδρομο 
(6,5 χλμ. περίπου) που κινείται δίπλα στη λίμνη, περνά 
από το αντλιοστάσιο της ΔΕΗ που δεν λειτουργεί πλέον, 
το παρατηρητήριο πουλιών του Αγίου Παντελεήμονα και 
καταλήγει στην πλαζ του ομώνυμου χωριού. 

ΓΥΡΟΣ λΙΜΝΗΣ ΠΕΤΡΩΝ

2
Αυτή η υπέροχη διαδρομή που περιβάλλει 
την πανέμορφη λίμνη Πετρών έχει μήκος 25 
χιλιόμετρα περίπου και το ωραιότερο τμήμα 
της είναι από τον Άγιο Παντελεήμονα έως το 
χωριό Πέτρες. Μπορείτε να ξεκινήσετε από 

το Αμύνταιο οδηγώντας μέσα από τις αμπελοκαλλιέρ-
γειες προς τον Άγιο Παντελεήμονα, έχοντας τη λίμνη 
στα αριστερά σας σχεδόν αθέατη. 
Στον Άγιο Παντελεήμονα στρίβετε κάτω από το γεφυράκι 
προς τα οινοποιεία και τον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου 
Παντελεήμονα και στη συνέχεια μπαίνετε στο χωματό-

δρομο. Περνάτε μέσα από τις καλλιέργειες και τα αμπέλια, 
έχοντας στα αριστερά σας τη λίμνη και στα δεξιά σας τις 
υπώρειες του Καϊμάκτσαλαν. Έπειτα από πέντε χιλιόμετρα 
φτάνετε ακριβώς δίπλα στη λίμνη, όπου υπάρχει και μικρή 
διακλάδωση: Αριστερά θα δείτε το παρατηρητήριο που-
λιών και το Ξωκλήσι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
–όπου αξίζει να κάνετε μια στάση– και δεξιά το δρόμο 
τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε. Κινείστε δίπλα 
στο νερό και τους καλαμιώνες και 6,8 χιλιόμετρα μετά 
τον Άγιο Παντελεήμονα βγαίνετε στην άσφαλτο. 
Έχετε ήδη διανύσει το ωραιότερο τμήμα της διαδρο-
μής, ωστόσο αξίζει να συνεχίσετε για να γνωρίσετε 
τα χωριά της περιοχής. Στην άσφαλτο στρίβετε δεξιά 
και ανηφορίζετε στο βουνό, από όπου η θέα της λίμνης 
είναι πανοραμική. Ύστερα από έξι χιλιόμετρα φτάνετε 
στην Κέλλα (πρώην Κέλλη), ένα αμιγώς κτηνοτροφικό 
χωριό με αμέτρητα μαντριά, έναν κοινοτικό ξενώνα και 
ένα διάσημο κατάστημα με γούνες και δερμάτινα. 
Κατόπιν, συνεχίζετε επιστρέφετε στη συμβολή ασφαλ-
τόδρομου - χωματόδρομου και συνεχίζετε δυτικά προς 
τις Πέτρες. Σταδιακά απομακρύνεστε από τη λίμνη, οι 
καλαμιώνες πυκνώνουν και σε πέντε χιλιόμετρα φτά-
νετε στις Πέτρες. Εδώ αξίζει να αναζητήσετε τον πα-
νέμορφο πέτρινο και αναστηλωμένο Ναό του Αγίου 
Νικολάου με το καμπαναριό δίπλα, το λόφο Γκρατίστα 
όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη, καθώς και τον παλιό 
μύλο του χωριού. Επίσης, μπορείτε να κατεβείτε στις 
όχθες τις λίμνης. Από τις Πέτρες συνεχίζετε προς το 
Αμύνταιο, χάνοντας την οπτική επαφή με τη λίμνη, και 
φτάνετε στην πόλη έπειτα από πέντε χιλιόμετρα περί-
που. Το Ξινό Νερό απέχει από εδώ μόλις 7 χλμ.

2

ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ / PETRON LAKE

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ /  
CHURCH OF METAMORPHOSIS SOTIROS 
(SAVIOUR’S METAMORPHOSIS)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ /  
BIRDWATCHING TOWER AT PETRON LAKE
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Η 
περιοχή των λιμνών Βεγορίτιδας και 
Πετρών τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει 
να αναπτύσσεται οικοτουριστικά. Έτσι, 
διαμορφώνονται μονοπάτια γύρω από τις 
λίμνες, αλλά και στα υψώματα στις υπώ-
ρειες του Καϊμάκτσαλαν. Από εδώ περνά 
το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, το οποίο αξίζει 

να επιχειρήσετε να διασχίσετε, αφού είναι το μόνο που 
διαθέτει σήμανση. Σε αυτό το τμήμα του μπαίνει στο νομό 
Φλώρινας από τα σύνορα των νομών Κοζάνης και Πέλ-
λας, περνά έξω από το χωριό Φαράγγι, διασχίζει τη λίμνη, 
φτάνει στον Άγιο Παντελεήμονα και από εκεί κατευθύνε-
ται νοτιοδυτικά, παράλληλα με τη λίμνη Βεγορίτιδα, περνά 
από τους αμπελώνες έξω από το Αμύνταιο και μετά συνε-
χίζει  για τον Αετό, το Νυμφαίο και το όρος Βίτσι. 
Ωραίος περίπατος είναι αυτός που μπορείτε να κάνετε 
στην ανατολική όχθη της λίμνης Πετρών, ακολουθώ-
ντας το χωματόδρομο που ξεκινά έξω από τον Άγιο 
Παντελεήμονα και οδηγεί στο χωριό Πέτρες. Υπέροχα 
μονοπάτια τα οποία έχετε τη δυνατότητα να διασχίσετε 
με τα πόδια υπάρχουν και στο Καϊμάκτσαλαν. Το πιο 
εντυπωσιακό είναι αυτό που ξεκινά από το λατομείο 
του Αγίου Παντελεήμονα και φτάνει έπειτα από δύο 
ώρες στην κορυφή Πιπερίτσα. Η διαδρομή είναι ανη-
φορική αλλά θα σας αποζημιώσει, αφού προσφέρει 
απρόσκοπτη θέα στις τέσσερις λίμνες του νομού μέ-
χρι και τη Φλώρινα. Επίσης, ωραίο μονοπάτι είναι και 
αυτό που προβλέπεται να διαμορφωθεί - σηματοδο-
τηθεί μέσα στο 2009: Ξεκινά από τον παλιό σιδηρο-
δρομικό σταθμό του Αγίου Παντελεήμονα, περνά από 
το αλσύλλιο όπου θα κατασκευαστεί παιδική χαρά, 
φτάνει στο Εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος και από 

εκεί ανηφορίζει στο Καϊμάκτσαλαν και καταλήγει σε 
ένα σημείο με θαυμάσια θέα όπου πρόκειται να δη-
μιουργηθεί κιόσκι. 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η πιο ενδιαφέρουσα δραστηριότητα είναι το σερφ, αφού 
η Βεγορίτιδα και η Βόλβη είναι οι μοναδικές λίμνες της 
Ελλάδας που ενδείκνυνται γι’ αυτό το άθλημα. Στον Άγιο 
Παντελεήμονα δραστηριοποιείται η Εταιρεία Λιμναίου Του-
ρισμού, η οποία παραχωρεί σερφ, κανό, εξοπλισμό για την 
παρατήρηση πουλιών και ποδήλατα, ενώ οι άνθρωποί της 
θα σας συνοδεύσουν σε όλες τις δραστηριότητες, ακόμα 
και σε πεζοπορικές διαδρομές (τηλ. 23860 61238).

ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠλΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 Εταιρεία Λιμναίου Τουρισμού
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Λιμναίου Τουρισμού 
Βεγορίτιδας και Πετρών ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την 
ανάδειξη, την τουριστική αξιοποίηση και την προστασία 
της περιοχής των δύο λιμνών. Εκδίδει έντυπα, διοργανώ-
νει εκδηλώσεις, αναβιώνει έθιμα και οργανώνει δραστη-
ριότητες γύρω από τις λίμνες, ενώ παράλληλα προωθεί 
την τουριστική ανάπτυξη με κάθε τρόπο, αλλά πάντα με 
μέτρο. Μέλη της είναι οι τοπικές επιχειρήσεις. 

 Ο αναστηλωμένος ανεμόμυλος
Ο παλιός ανεμόμυλος στον Άγιο Παντελεήμονα αναστη-
λώθηκε πρόσφατα για να στεγάσει μαζί με το διπλανό 
χαμηλό κτίριο το Κέντρο Ενημέρωσης που θα φέρει 
τον τίτλο «Άνθρωποι και Λίμνες». Θα λειτουργήσει ως 
εκθεσιακός χώρος με αίθουσα προβολής για την ενημέ-
ρωση γύρω από την προστασία των λιμνών. 

I
n recent years, the area of Vegoritida and Pretron 
lakes has known some ecotourist development. 
This includes opening up trails around the lakes 
and on the foot of Kaimaktsalan. The E4 Euro-
pean hiking trail passes through here – the only 
one worth giving a try, since it is the only one 
with signs. At this section it enters the Florina 

Prefecture through the Kozani-Pella border, passes 
outside the village of Faraggi, crosses the lake, and 
reaches Agios Panteleimonas. From there, it heads 
northwest, parallel to Lake Vegoritida, crosses the 
vineyards outside Amyndeon, and heads towards Ae-
tos, Nymfeo, and Mount Vitsi. 
A nice walk is the one you can take on the eastern shore 
of Lake Petron, following the dirt road starting outside 
Agios Panteleimonas towards the village of Petres.
There are also some fine hiking trails on Mount 
Kaimaktsalan. The most impressive one is that which 
leaves the Agios Panteleimonas quarry and reaches, 
after about two hours, the Piperitsa peak. The trail is 
uphill and offers a wide view over the four lakes of the 
prefecture, all the way to Florina.
Another nice path is that which is expected to open up in 
2009: It will start at the Agios Panteleimonas old train 
station, pass from the grove where a playground will 
be built, reach the church of Agio Pnevma (Holy Spirit), 
and from then on will climb Kaimaktsalan and arrive at a 
spot with a great view, where a pavilion will be built.

ecotourist ActiVities
The most interesting activity is windsurfing, since 
Vegoritida and Volvi are probably the only Greek 
lakes suitable for it, thanks to their strong winds. The 

Lake Tourism Company at Agios Panteleimonas rents 
surfboards, canoes, birdwatching equipment, and 
bicycles, while its people can accompany you to all 
activities, even hiking trails (Tel. 0030 23860 61238).

informAtion centres 
 Lake Tourism Company 
The civil non-profit Lake Tourism Company of 
Vegoritida and Petron was founded in 2007 to 
boost and protect the area of the two lakes while 
promoting tourist development. It issues publications, 
revives customs, and organizes events and activities 
around the lakes, while promoting sensible tourist 
development. Its members are local businesses.

 The restored windmill 
There is an old windmill at Agios Panteleimonas which 
is under restoration. The mill, along with the adjacent 
low building will host the “Men & Lakes” Information 
Centre. Presentations, shows, displays and other 
events will take place there.

  ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ

 Από την Αθήνα, μέσω της Εγνατίας Οδού. Στον 
κόμβο της Βέροιας ακολουθείτε τον επαρχιακό 
δίκτυο και φτάνετε στο Αμύνταιο.
 Από τη Θεσσαλονίκη, μέσω της Εγνατίας Οδού και 
του κόμβου της Βέροιας ή μέσω της Έδεσσας. 
 Από τη Φλώρινα, προς τα ανατολικά, μέσω του 
επαρχιακού δικτύου που οδηγεί στο Αμύνταιο. 
 Το Αμύνταιο απέχει 592 χιλιόμετρα από την 
Αθήνα, 175 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 33 
χιλιόμετρα από τη Φλώρινα.

  getting there

 From Athens, by Egnatia Road. At the Veroia 
intersection, take the country road network that 
leads to Amyndeon.
 From Thessaloniki, by Egnatia Road and the 
Veroia intersection, or via Edessa. 
 From Florina, by the country road network to 
the east.
 The distance of Amyndeon from Athens is 592 
km, from Thessaloniki 175 km, and from Florina 
33 km.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ /  
HIKING ON MOUNT KAIMAKTSALAN

ΚΑΝΟ ΣΤΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ / CANOEING AT VEGORITIDA
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Ο ακριτικός νομός της Φλώρινας «κεντήθηκε» με ένα 
έντονα ορεινό ανάγλυφο, αλλά πάνω στον ιδιόμορφο 
αυτό «καμβά» κυριαρχεί το γαλάζιο χρώμα. Είναι το 
χρώμα του ουρανού που αντικατοπτρίζεται στην υγρή, 
ατάραχη επιφάνεια των λιμνών του βορρά. Ανάμεσα 
σε αυτές, δύο μικρές και σχετικά πιο άγνωστες από 

τις υπόλοιπες, η Χειμαδίτιδα και η Ζάζαρη, μοιάζουν 
με μπλε κουκκίδες όταν τις κοιτά κανείς από ψηλά, 
και συγκεκριμένα από το Νυμφαίο… όχι ένα τυχαίο 
χωριό, αλλά έναν από τους ομορφότερους ορεινούς 
οικισμούς της Ελλάδας. To σκηνικό είναι μοναδικό 
και η περιοχή ιδανική για περιήγηση.

The remote prefecture of Florina is 
characterized by its prominent mountain 
relief, but also the colour blue – the 
colour of the sky reflected on the calm 
surface of the northern lakes. These 
include two smaller and relatively less 

known bodies of water: Cheimaditida and 
Zazari, which look like blue dots when 
seen from above, from Nymfeo – one of 
the loveliest mountain villages in Greece. 
The scenery is unique, and certainly ideal 
for sightseeing.

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΥΜΦΑΙΟΥ – ΖΑΖΑΡΗΣ – 
ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

NYMFEO grEatEr rEgiON, 
ZaZari – CHEiMaDitiDa
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 ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Η 
Ζάζαρη και η Χειμαδίτιδα, αν και είναι δύο 
ξεχωριστές λίμνες, με διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά, σχεδόν πάντα αναφέρονται 
μαζί, επειδή διαμορφώνουν μια ενιαία 
περιοχή και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
τους είναι εμφανείς. Για το λόγο αυτό η 
περιοχή των δύο λιμνών έχει συμπερι-

ληφθεί ως μια ενότητα στο δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών NAtURA 2000 με τον κωδικό GR 1340005. 
Αποτελεί φυσικά και περιοχή ΣΠΠΕ (Σημαντική Περιοχή 
για τα Πουλιά της Ελλάδας), με κωδικό GR046.
Οι δύο λίμνες, και κυρίως η Χειμαδίτιδα, πρόσφεραν στο 
παρελθόν, και συνεχίζουν να προσφέρουν ακόμα και σή-
μερα, στα κοπάδια των κτηνοτρόφων πιο ήπιες συνθή-
κες διαβίωσης στη διάρκεια του δριμύτατου χειμώνα. Στο 
σύμπλεγμά τους έχουν καταγραφεί σημαντικά είδη φυ-
τών (150 είδη) και κυρίως ζώων. Το λιμναίο περιβάλλον 
διαμορφώνουν οι καλαμιώνες, στους οποίους κυριαρχεί 
το είδος Phragmites australis, και είναι πυκνότεροι και 
πιο εκτεταμένοι στη Χειμαδίτιδα από ό,τι στη Ζάζαρη. Η 
υδρόβια και επιπλέουσα βλάστηση περιλαμβάνει τα είδη 
Potamogeton spp., Ceratophyllum sp., Myriophyllum 
spicatum, Zannichelia palustris, Vallisneria sp., 
Nymphaea alba κ.ά. Έχουν παρατηρηθεί 141 είδη που-
λιών, από τα οποία τα 100 είναι ιδιαίτερης αξίας. Επιπλέ-
ον, εδώ φιλοξενούνται 12 είδη θηλαστικών (ανάμεσα 
σε αυτά ο λαγόγυρος και η βίδρα), 7 είδη ερπετών, 7 
είδη αμφίβιων και 8 είδη ψαριών (μεταξύ των οποίων 

και ο μυλωνάς [Barbus meridionalis]). Η μικρή λίμνη 
της Ζάζαρης είναι μία από τις ομορφότερες της χώρας. 
Βρίσκεται δίπλα από τη Χειμαδίτιδα και χωρίζεται από 
αυτή από μια στενή λουρίδα γης. Η Ζάζαρη διαθέτει έναν 
πλούσιο και πυκνό καλαμιώνα, που επιτρέπει στη σπά-
νια βαλτόπαπια (Aythya nyroca) να βρίσκει χώρους για 
φώλιασμα. Χάρη στην ελεύθερη έκταση νερού, τη λίμνη 
επισκέπτονται κυρίως το χειμώνα πολλά είδη πάπιας. Οι 
πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos), τα κιρ-
κίρια (Anas crecca), αλλά και σπανιότερα είδη, όπως η 
μαυροκέφαλη (Aythya fuligula) και η σταχτόπαπια (Ay-
thya marila), κάνουν την εμφάνισή τους εδώ. Επίσης, 
εδώ παρατηρούνται οι ποταμίδες, οι νερόκοτες (Galli-
nula chloropus), οι φαλαρίδες (Fulica atra), οι ερωδιοί, 
καθώς και ο καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), και 
στα γύρω χωράφια και ο σπάνιος λιβαδόκιρκος (Circus 
pygargus). Η λίμνη προσεγγίζεται ευκολότερα από τον 
οικισμό του Λιμνοχωρίου, που βρίσκεται δίπλα της.
Στη Χειμαδίτιδα έχουν γίνει πολλά έργα αποστράγγισης, 
γι’ αυτό διαθέτει μεγάλες περιοχές με βαλτοτόπια, έλη 
και καλαμιώνες. Η ελεύθερη έκταση νερού είναι λιγο-
στή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλά παπιά και 
πελεκάνοι. Οι καλαμιώνες φιλοξενούν όμως πλήθη από 
μικρόπουλα, και κυρίως ποταμίδες που χρησιμοποιούν 
την περιοχή για να γεννήσουν. Για τους ίδιους λόγους 
την επιλέγουν οι νερόκοτες (Gallinula chloropus) και οι 
ερωδιοί, όπως ο σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea) και ο 
λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta). Οι καλαμιώνες είναι 
επίσης ιδανικός τόπος για τη βαλτόπαπια (Aythya nyro-
ca), που απαντάται στην ευρύτερη περιοχή και φωλιάζει 
σε διπλανές λίμνες. Τα πιο ενδιαφέροντα από τα αρπα-
κτικά που εντοπίζονται εδώ είναι ο καλαμόκιρκος (Cir-
cus aeruginosus), το κιρκινέζι (Falco naumanni) και ο 
λιβαδόκιρκος (Circus pygargus). Εδώ κινούνται επίσης 
η βίδρα (Lutra lutra) και η αγριόγατα (Felis sylvestris), 
ενώ ο χώρος γύρω από τις λίμνες προσφέρεται την 
άνοιξη για έντομα και πεταλούδες και τα ρηχά νερά για 
νερόφιδα και υδρόβιες χελώνες. Η πρόσβαση στη λίμνη 
είναι ευκολότερη από τον οικισμό των Αναργύρων.

 LaKES aND WEtLaNDS

Z
azari and Cheimaditida, though two distinct 
lakes with different features, are almost 
always mentioned together, since they 
are close neighbours and their interaction 
is evident. Consequently, the region of the 
two lakes is included as one in the NAtURA 
2000 network of protected areas, under 

the code GR1340005. It is also an Important Area for 
the Birds of Greece, under the code GR046.
the two lakes – Cheimaditida in particular – offer 
milder living conditions to the stockbreeders’ herds 
during the harsh winters in the area. About 150 
plant species have been recorded around the lake 
complex, and also important animal species. Reeds 
abound in this lake environment, mainly of the species 
Phragmites australis, thicker and more extended at 
Cheimaditida than at Zazari. the aquatic and floating 
vegetation includes the species Potamogeton 
spp., Ceratophyllum sp., Myriophyllum spicatum, 
Zannichelia palustris, Vallisneria sp., Nymphaea 
alba, and others. Of the 141 bird species that have 
been spotted here, 100 are of particular importance. 
moreover, the area of the two lakes is home to 12 
mammal species, including the ground squirrel and the 
eurasian otter, seven serpent species, seven species 
of amphibians, and eight fish species, including the 
mediterranean barbel (Barbus meridionalis).
the small Lake Zazari is one of the loveliest in the 
country. It lies next to Cheimaditida, separated from it 
by a thin strip of land. Zazari has rich, thick reeds that 
provide good nesting spots to the rare ferrugineous 

duck (Aythya nyroca). many duck species visit the lake, 
especially during the winter, taking advantage of the 
broad, free surface. the mallard (Anas platyrhynchos), 
the green-winged teal (Anas crecca), but also rarer 
species such as the tufted duck (Aythya fuligula) and 
the scaup (Aythya marila), make an appearance here. 
Warblers, common moorhens (Gallinula chloropus) 
and coots (Fulica atra), as well as herons, are easily 
spotted. So is the marsh harrier (Circus aeruginosus), 
and if one looks closely at the fields around the lake, 
there is a great chance of spotting a montagu’s harrier 
(Circus pygargus). the easiest approach to the lake is 
from the neighbouring Limnohori village.
Lake Cheimaditida has suffered continued drainage, 
therefore it has large areas with marshes and reeds. Free 
water surface is limited, making the lake inaccessible 
to ducks and pelicans. Nevertheless, reeds are home 
to many small birds, especially breeding warblers. For 
the same reasons it is preferred by common moorhens 
(Gallinula chloropus) and herons like the grey heron 
(Ardea cinerea) and the little egret (Egretta garzetta). 
Reeds are also an ideal place for the ferrugineous duck 
(Aythya nyroca), found in the wider region and nesting in 
nearby lakes. the most interesting of predators spotted 
around here is the marsh harrier (Circus aeruginosus), 
the lesser kestrel (Falco naumanni) and montagu’s 
harrier (Circus pygargus). the region is also frequented 
by eurasian otters (Lutra lutra) and wild cats (Felis 
sylvestris), while the area around the lakes is perfect 
during the spring for insects and butterflies, and their 
shallow waters for water snakes and turtles. the lake is 
best approached from the village of Anargyroi.

ZAZAΡH / ZAZARI

ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ / CHEIMADITIDA

ΛΕΥΚΟΤΣΙΚΝΙΑΣ / LITTLE EGRET
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 ΝΥΜΦΑΙΟ

Σ
καρφαλωμένο στα 1.350 μέτρα, στο όρος 
Βίτσι, και περιτριγυρισμένο από παρθένα 
δάση οξιάς, είναι το πιο αναπτυγμένο 
τουριστικά χωριό του νομού. Ένα από τα 
ομορφότερα χωριά της Ελλάδας και της 
Ευρώπης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί  
παραδοσιακός οικισμός από το Υπουργείο 

Πολιτισμού. Τους λιθόστρωτους δρόμους του, στους 
οποίους απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, περιβάλλουν 
δεκάδες παλιά αρχοντικά που έχουν αναστηλωθεί, 
καθώς και πέτρινα όμορφα σπίτια με λαμαρινένιες 
στέγες που δεν αφήνουν το χιόνι να συσσωρεύεται. 
Παράλληλα, έχει εγκριθεί και το έργο της υπογειοποί-
ησης των καλωδίων των υποδομών κοινής χρήσης. 
Για όλα αυτά το Νυμφαίο των Βλάχων θεωρείται χωριό 
πρότυπο. Αξίζει να περπατήσετε στα σοκάκια του και να 
επισκεφθείτε το μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου 
του 1867, το Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, Λαογραφί-
ας και Ιστορίας ή «Σπίτι των Χρυσικών» και τη Νίκειο 
Σχολή – το ψηλό ρολόι της είναι το σήμα κατατεθέν του 
χωριού, ενώ το εντυπωσιακό κτίριο λειτούργησε αρχικά 
ως σχολείο και σήμερα ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης που σκοπεύει να το χρησιμο-
ποιήσει ως εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. 
Η περιοχή του Νυμφαίου είναι Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
και έχει χαρακτηριστεί Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλ-

λους. Σε όλα αυτά έχει συμβάλει τα μέγιστα και η περι-
βαλλοντική οργάνωση Αρκτούρος με το κέντρο της που 
εδρεύει κοντά στο χωριό. Στην πλατεία του Νυμφαίου 
βρίσκεται ο Γυναικείος Συνεταιρισμός «Νύμφη», οι 
γυναίκες του οποίου παρασκευάζουν τοπικά προϊόντα 
(μαρμελάδες, πίτες, γλυκά, χυλοπίτες κ.ά.), φτιάχνουν 
εργόχειρα και διοργανώνουν παραδοσιακές γιορτές. 

ΖΑΖΑΡΗ
Παρά το μικρό της μέγεθος (1,7 τετρ. χλμ.), η λίμνη είναι 
ένας πανέμορφος υγρότοπος. Βρίσκεται στους πρόπο-
δες του μικρού βουνού Λυκαβητός και η ξεχωριστής 
φυσικής ομορφιάς περιοχή γύρω από αυτό ενδείκνυται 
για εναλλακτικές δραστηριότητες. Λέγεται και Λιμνο-
χωρίου ή Μικρολίμνη, αφού το μοναδικό χωριό που 
υπάρχει στις όχθες της είναι το Λιμνοχώρι. 
Ο χωματόδρομος που την κυκλώνει κάνει ιδιαίτερα 
όμορφο το σκηνικό και διευκολύνει τον επισκέπτη να 
γνωρίσει τη χλωρίδα και τα πουλιά που ζουν στη λίμνη, 
καθώς και την παράκτια ζώνη. Παράλληλα, προσφέρε-
ται για απολαυστικούς περιπάτους.
Στη Ζάζαρη, κοντά στο Λιμνοχώρι, λειτουργούν τα 
«Μπάνια», τα οργανωμένα ιαματικά λουτρά στα οποία 
υπάρχει και μια μπανιέρα-πισίνα της εποχής της Τουρ-
κοκρατίας. Τα ιαματικά θερμά νερά των λουτρών είναι 
ιδανικά για παθήσεις του μυοσκελετικού, του πεπτικού 
και του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ενώ βο-
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 NYMFEO

P
erched at 1,350 m on mount Vitsi and 
surrounded by pristine beech forests, 
Nymfeo is the village with the greatest 
tourist development in the prefecture. It 
has been characterized as a traditional 
settlement by the Greek ministry of Culture 
and is one of the loveliest in the country 

and the whole europe. Its cobblestone streets, where 
cars are forbidden, are surrounded by dozens of 
restored old mansions and beautiful stone-built houses 
with tinplate roofs to keep the snow from accumulating. 

In addition, the project of burying the cables of public 
infrastructures underground has been approved.
therefore, Nymfeo of the Vlachs is considered a 
model village. It is worth walking its narrow streets and 
visiting the post-Byzantine temple of Agios Nikolaos 
(St Nicholas) (1867), the museum of Gold and Silver 
Smithery, Folklore and history, as well as the Nikeios 
School: Its tall clock is the village trademark, while the 
imposing building served initially as a school. It is now 
owned by the Aristotle University of thessaloniki, which 
plans to use it as an exhibition and convention centre.
the Numfeo area is a wildlife refuge and has been 
characterized as an “Area of Outstanding Natural 

Beauty” (AONB). to all this, the contribution of 
the environmental group Arcturos, which has its 
headquarters close to the village, has been significant.
At the Numfeo square you will find “Nymphi”, the 
women’s cooperative that makes local products 
(jams, pies, sweets, noodles, etc.) and handicrafts, 
and organizes traditional festivities.

ZaZari
despite its small size (1.7 square kilometres), Lake 
Zazari is a beautiful wetland. It lies at the foot of a 
small mountain called Lycabetus, surrounded by a 

magnificent landscape, perfect for alternative activities. 
It is also called mikrolimni (Small Lake) or Limnohoriou, 
since the only village at its shores is Limnohori.
the dirt road around it offers the visitor the chance to 
enjoy the beautiful scenery and get to know the flora 
and the birds living in the lake and its shores, and is 
ideal for a nice walk.
At Zazari, near Limnohori, you will find the “Bania”, 
an organized spa including a small pool dating back to 
the turkish occupation. the spa hot waters are perfect 
for conditions of the bones and muscles, the digestive 
tract, and the upper respiratory system, while they 
also help fight eczemas and are beneficial for nasal 
washing. In the summer, you can also use the two 
shallow pools open since 2000.

CHEiMaDitiDa
the stone-built structures that were used during the 
winter, the fishing boats, the endless stretches of 
reeds – all create a special atmosphere around Lake 

NYMΦAIO / NYMFEO

NYMΦAIO / NYMFEO

ZAZAΡH / ZAZARI
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ηθούν στην καταπολέμηση εκζεμάτων και ενδείκνυνται 
για ρινοπλύσεις. Από το 2000 λειτουργούν στα «Μπά-
νια», τους καλοκαιρινούς μήνες, δύο ρηχές πισίνες.

ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ
Τα πέτρινα χειμαδιά, οι βάρκες των ψαράδων και οι 
αμέτρητες εκτάσεις καλαμιώνων κάνουν τη λίμνη Χει-
μαδίτιδα πολύ ατμοσφαιρική. Κάποτε λεγόταν και Ρούδ-
νικ, από το παλαιότερο όνομα του παραλίμνιου χωριού 
Ανάργυροι. Χωρίζεται με έναν αυχένα δύο χιλιομέτρων 
από τη Ζάζαρη, σήμερα έχει έκταση 9,6 τετρ. χλμ. και 
προστατεύεται ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής. 
Στις όχθες της βρίσκονται τα παλιά πέτρινα χειμαδιά στα 
οποία ξεχειμώνιαζαν οι κάτοικοι των ορεινών χωριών 
της περιοχής το 18ο αιώνα. Στη νοτιοανατολική όχθη 
της, κοντά στο χωριό Ανάργυροι, ανακαλύφθηκαν ίχνη 
προϊστορικών οικισμών. Μολονότι στη Χειμαδίτιδα δεν 
γίνονται οργανωμένες δραστηριότητες, αξίζει να κάνετε 
το γύρο της με ποδήλατο ή αυτοκίνητο και να παρατηρή-

σετε πουλιά ή να δείτε από κοντά τους ψαράδες και τους 
κτηνοτρόφους της περιοχής.

ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦωΤΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝωΝ
Το πιο σπουδαίο έθιμο του νομού Φλώρινας είναι οι 
περίφημες φωτιές που ανάβουν στις 12 το βράδυ της 
23ης Δεκεμβρίου στην πόλη της Φλώρινας και σε 
πολλά χωριά του νομού. Πρόκειται για μεγάλες ξύλι-
νες κατασκευές οι οποίες στήνονται αρκετές μέρες πιο 
πριν και παραδίνονται στις φλόγες εκείνο το βράδυ 
μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ντόπιων και επισκε-
πτών. Όλα αυτά συνοδεύονται από τις μπάντες των 
χάλκινων και από τοπικά κρασιά, τσίπουρα και φασο-
λάδα ή κρέας. Οι προχριστιανικές ρίζες του εθίμου αυ-
τού πάνε πολύ πίσω στο παρελθόν και πιστεύεται ότι 
έχουν παγανιστική προέλευση. Στις μέρες μας όμως 
έχει συνδεθεί με τις φωτιές που άναβαν οι βοσκοί δί-
πλα στη φάτνη του Χριστού και με τον εξορκισμό των 
κακών πνευμάτων. Η μεγαλύτερη φωτιά της περιοχής 
(εκτός από την πόλη της Φλώρινας) ανάβει στον Αετό, 
έχει ύψος τουλάχιστον 17 μέτρα και... όπως λένε οι 
ντόπιοι, «πρέπει να τη βλέπουν τα χωριά που βρίσκο-
νται και στη νότια όχθη της λίμνης». 
Ο Αετός όμως δεν έχει μόνο τη φωτιά του να επιδείξει: 
Έχει μικρή τουριστική υποδομή, τις όμορφες βυζαντινές 
εκκλησίες του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και του Αγίου Γε-
ωργίου και μεγάλη παραγωγή πατάτας και κόκκινης πι-
περιάς, για χάρη της οποίας διοργανώνεται και η Γιορτή 
Πιπεριάς κάθε Αύγουστο – προσφέρονται πιπεριές μα-
γειρεμένες με διάφορους τρόπους. Σημαντική εκδήλω-
ση είναι και το Διήμερο Οικοτουρισμού που διοργανώ-
νει η Εταιρεία Οικοτουρισμού Βιτσίου και περιλαμβάνει 
οικοτουριστικές δραστηριότητες, αλλά και επίσκεψη στα 
οινοποιεία της περιοχής. 

ΣΚΛΗΘΡΟ
Εδώ παράγεται το μεγαλύτερο μέρος της φημισμένης 
πατάτας της περιοχής και οι κάτοικοί του για να το γιορτά-
σουν διοργανώνουν εδώ και δέκα χρόνια, το πρώτο Σαβ-
βατοκύριακο του Αυγούστου, τη διάσημη στην περιοχή 
Γιορτή της Πατάτας, στην οποία προσφέρονται εδέσματα 
που έχουν ως βάση την πατάτα. Κατά την περιήγησή σας  
στο χωριό θα δείτε και τον όμορφο πέτρινο Ναό του Αγίου 
Γεωργίου του 1867. Το χωριό διαρρέουν δύο ρέματα: το 

Cheimaditida. the 9.6-square-km lake – once called 
Rudnik, from the older name of the lakeshore village 
Anargyroi – is now a wildlife refuge, separated from 
Zazari by a two-kilometre strip of land. At its shores 
you can still see the old stone structures where the 
residents of nearby mountain villages came with their 
herds to spend the winter in the 18th century. traces 
of prehistoric settlements were found at its southeast 
shore, near the village of Anargyroi. despite the fact 
that there are no organized activities at Cheimaditida, 
it is worth touring it by bicycle or car to watch the 
birds, or the fishermen and stockbreeders at work.

aEtOS aND tHE CHriStMaS FirES
An important custom at Florina Prefecture are the popular 
fires lit at midnight on the 23rd of december at the city of 
Florina and many villages of the prefecture. these are big 
wooden structures set up days before and surrendered to 
the flames that night, while the brass bands play merrily 
and hundreds of locals and visitors enjoy the local wines 
and spirits, bean soup and cooked meat.
this custom, believed to be of pagan origin, dates 
back long before Christian times; however, it is now 
associated with the fires lit by shepherds next to the 
baby Jesus and with the banishing of evil spirits.
the biggest fire in the area (second only to that at the 
city of Florina) is lit at Aetos. It is at least 17 metres 
high and, according to the locals, “must be seen by 

the villages even at the south side of the lake”. But 
the fire is not the only thing Aetos has to offer: it has 
also some tourist development, beautiful Byzantine 
churches such as Archangel Gabriel and St George, 
and a considerable production of potatoes and red 
peppers. Indeed, a Pepper Festival is organized here 
each August, offering peppers prepared in all possible 
ways. equally important is the two-day ecotourist 
event organized by the Vitsi ecotourism Society, with 
ecotourist activities and a visit to the area’s wineries.

SKLitHrO
this is where the biggest amount of the area’s famous 
potatoes is produced. to celebrate it, for the last 10 
years the people at Sklithro have been organizing the 
well-known in the area Potato Festival on the first 
weekend of August, offering potato dishes prepared 
in all kinds of ways.
talking a walk around the village you will see the 
beautiful stone-built temple of Agios Georgios (St 
George) (1867). two streams run through the village, 
Lehovitiko and Sklithro. the latter flows into Lake 
Zazari, but, before getting there, it creates a lovely 
gully full of alders (sklithro in Greek), ideal for hiking. 
the small mountain of Lycabetus or Ossio (which at 
the local dialect means sunless), extending between 
the lake and Sklithro, is home to a great variety of 
birds and ideal for mountain biking and hiking.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΦΩΤΙΑ ΑΕΤΟΥ / 
CHRISTMAS FIRE AT AETOS VILLAGE

ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ / CHEIMADITIDA

ΛΕΧΟΒΟ / LEHOVO XEIMAΡΡΟΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ / SKLITHRO STREAM
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Λεχοβίτικο και ο χείμαρρος του Σκλήθρου. Ο χείμαρρος 
χύνεται στη λίμνη Ζάζαρη, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί δημι-
ουργεί μια πανέμορφη ρεματιά, ιδανική για περπάτημα, η 
οποία βρίθει από σκλήθρα. Το μικρό βουνό Λυκαβητός ή 
Όσιο (στην τοπική διάλεκτο σημαίνει ανήλιο), που εκτείνε-
ται ανάμεσα στη λίμνη και το Σκλήθρο, φιλοξενεί μεγάλη 
ποικιλία πουλιών, αλλά ενδείκνυται για ποδήλατο βουνού 
και πεζοπορικές διαδρομές. 

ΛΕΧΟβΟ
Το μεγάλο και ιστορικό μαστοροχώρι της περιοχής 
είναι χτισμένο στους πρόποδες του Βιτσίου, ανάμεσα 
στα υπέροχα δάση του (βελανιδιάς, οξιάς και μαύρης 
πεύκης). Δεν θα μπορούσε παρά να έχει πανέμορφα 
πέτρινα σπίτια και ιδιαίτερα κτίσματα – ένα τμήμα του 
μάλιστα έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο. 
Τα βλέμματα τραβά το εντυπωσιακό κτίριο της Αστικής 
Σχολής στην πλατεία, το οποίο οικοδομήθηκε το 1900 
και σήμερα στεγάζει το Εθνικό-Λαογραφικό Μουσείο 
του χωριού. Αξίζει να παρατηρήσετε τις αρχιτεκτονικές 
και διακοσμητικές του λεπτομέρειες, όπως, π.χ., τις 
ζωγραφιστές μορφές στα τόξα των παραθύρων. Δίπλα 
στην Αστική Σχολή βρίσκεται ο πανέμορφος Ναός του 
Αγίου Δημητρίου – ανεγέρθηκε το 1812 και εκτός από 
την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του χαρακτηρίζεται από 
τα σπουδαία ξυλόγλυπτα που κοσμούν το εσωτερικό 
του (προσκυνητάρια, άμβωνας, τέμπλο και δεσποτικός 

θρόνος). Κάτω από τη σχολή υπάρχει η πέτρινη κρήνη 
του 1908 με τους τέσσερις μικρούς δράκους. 
Κοντά στο χωριό βρίσκεται ο λόφος του Προφήτη Ηλία, 
στα 1.017 μέτρα, με το ομώνυμο εκκλησάκι του 1911. 
Ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για εκδηλώσεις, 
αφού εδώ ανάβει η φωτιά του χωριού κάθε Χριστού-
γεννα και γίνεται το γλέντι της Καθαράς Δευτέρας. 

ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ
Κάποτε ήταν η Παλιά Δροσοπηγή ή Μπελκαμένη, το 
όμορφο χωριό το οποίο έχτισαν Ηπειρώτες μάστοροι, 
με τα πέτρινα σπίτια, το Ναό της Αγίας Τριάδας, τις κρή-
νες και τις αμέτρητες πηγές, που εγκαταλείφθηκε το 
1943 αφού είχε ήδη καταστραφεί στον πόλεμο. 
Η σημερινή Δροσοπηγή βρίσκεται ακριβώς απέναντι, έχει 
τις ίδιες φυσικές ομορφιές, πηγές που τροφοδοτούν τις 
πέτρινες κρήνες της, πέτρινα σπίτια και ένα μικρό λαογρα-
φικό μουσείο, και ενώνεται με την Παλιά με ένα όμορφο 
πέτρινο γεφύρι του 1852. Από εδώ περνούν το ευρωπαϊ-
κό μονοπάτι Ε4 και άλλες περιπατητικές διαδρομές που 
διασχίζουν τα δάση και αξίζει να τις επιχειρήσετε. 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΡΚΟΥΔΑΣ 
Το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρος ιδρύθηκε το 1993 
(ως Κέντρο Προστασίας Αρκούδας τότε) για να περιθάλ-
ψει και να προστατέψει τις αρκούδες χορεύτριες των πε-
ριφερόμενων τσίρκων και των ζωολογικών κήπων. Στο 
Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας, στο Νυμφαίο, έχουν σω-
θεί και φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, 13 από αυτές. Ζουν 
ελεύθερες και σε φυσιολογικές συνθήκες σε έκταση 50 
στρεμμάτων. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί για τους επισκέ-
πτες με πλακόστρωτο μονοπάτι και η επίσκεψη περιλαμβά-
νει ενημέρωση, ξενάγηση και παρατήρηση των ζώων. 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΥΚΟΥ
Στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Αρκτούρου περιλαμ-
βάνεται και το Καταφύγιο Λύκου, που βρίσκεται στην 
Αγραπιδιά και έργο του είναι η προστασία των πληθυ-
σμών του λύκου στην Ελλάδα. Στο καταφύγιο φιλοξε-
νούνται οκτώ λύκοι οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση 
παράνομης αιχμαλωσίας και σήμερα ζουν ελεύθεροι 
σε περιφραγμένη έκταση 70 στρεμμάτων. Στην είσοδο 
του κέντρου λειτουργεί και Κέντρο Αναπαραγωγής του 
Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου.

LEHOvO
this grand, historic village of craftsmen is built at 
the foot of mount Vitsi, among splendid forests of 
oak, beech and black pine. Its buildings are really 
special, with beautiful stone-built houses, and a part 
of it has been set aside for conservation. Particularly 
impressive is the edifice of the Astiki Sholi (Urban 
School) at the square, built in 1900 and housing 
today the National Folklore museum of the village. 
take special notice of its architectural and decorative 
details, such as the painted figures on the window 
arches. Next to the Urban School stands the beautiful 
church of Agios dimitrios (St demetrius). It was built 
in 1812 and, in addition to its striking architecture, 
its interior has to show splendid wood carvings, 
such as the icon stands, the pulpit, the altar screen, 
and the episcopal throne. Below the school you will 
see the stone fountain with the four little dragons 
(1908). Near the village, on the hill of Profitis Ilias 
(Prophet elijah), you will find the church of the same 
name, built in 1911 at an altitude of 1,017 m. the 
surrounding area has been developed to host different 
events, since this is where the village fire is lit and the 
festivities of Shrove monday take place.

tHE OLD aND NEW DrOSOpigi
Once there was the old drosopigi, or Belkameni, the 
beautiful village built by craftsmen from epirus, with 
its stone houses, the church of the holy trinity, the 
fountains and countless springs, which was abandoned 
in 1943, after being destroyed in the war.

the modern drosopigi now stands directly opposite, 
surrounded by the same magnificent nature, with 
sources feeding its stone fountains, stone-built houses, 
and a small folklore museum. the new drosopigi is 
connected with the old one by a nice stone bridge built 
in 1852. From here, you can take the e4 and other 
hiking paths to explore the surrounding forests. 

tHE bEar rEFugE 
the Arcturos environmental Park was established in 
1993 [ΣΤΟ SIte ΑΝΑΦΕΡΕΙ 1992] as a Bear Protection 
Centre to salvage “dancing” bears from zoos and 
travelling circuses. So far, the brown bear refuge at 
Nymfeo has treated 13 bears, which live unrestrained 
and in natural conditions. Visitors can access the 
5-hectare area by a paved path to watch the animals 
as they take the informational guided tour.

tHE WOLF rEFugE
the Arcturos environmental Park also includes the 
Agrapidia wolf refuge, which aims at preserving wolf 
populations in Greece.
there are eight wolfs at the refuge today, which had 
been illegally captured and are now free to roam 
within a fenced area of 7 hectares.
At the entrance of the centre there is also a Greek 
sheepdog breeding centre.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ /  
ARCTuROS bROwN bEAR REFuGE

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ /  
ARCTuROS bROwN bEAR REFuGE

ΠΑΛΙΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ /  
OLD DROSOPIGI VILLAGE
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Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ 

1
Πανέμορφη διαδρομή που περνά από υπέ-
ροχα φυσικά τοπία και έχει συνεχή θέα στη 
λίμνη. Ο δρόμος είναι στο μεγαλύτερο μέρος 
του χωμάτινος, έχει μήκος λιγότερο από δέκα 
χιλιόμετρα και η διαδρομή μπορεί να γίνει με 

αυτοκίνητο, με ποδήλατο ή ακόμα και με τα πόδια. Ξεκι-
νάτε από τον Αετό οδηγώντας προς το Λιμνοχώρι στον 
κεντρικό ασφάλτινο δρόμο. Το Λιμνοχώρι βρίσκεται σε 
εξαιρετική θέση στις όχθες της Ζάζαρης και είναι ο μο-
ναδικός οικισμός που είναι τόσο κοντά στη λίμνη. Δεν 
είναι τουριστικά αξιοποιημένο και έτσι οι κάτοικοί του 
ασχολούνται με την κτηνοτροφία και την αλιεία και πολύ 
λιγότερο με τον τουρισμό – αν και τα τελευταία χρόνια 
λειτουργούν μερικά μαγαζιά για φαγητό και διαμορφώ-
θηκε ο παραλίμνιος δρόμος για βόλτα. 
Η καταγωγή των περισσότερων κατοίκων είναι πο-
ντιακή και βλάχικη και έτσι αναβιώνουν πολλά έθιμα 
και γιορτές δίπλα στη λίμνη. Στο Λιμνοχώρι ανακαλύ-
φθηκαν λείψανα προϊστορικού οικισμού και ένας μαρ-
μάρινος πεσσός των ρωμαϊκών χρόνων. Συνεχίζετε 
δυτικά, οδηγώντας μέσα από το χωριό και παράλληλα 
με τη λίμνη. Σε μικρή απόσταση από το Λιμνοχώρι θα 
συναντήσετε την πλαζ με τον πύργο αναρρίχησης και 
τα κανό της εταιρείας δραστηριοτήτων Άρτεμις. Κατό-
πιν ανηφορίζετε και η θέα στη λίμνη γίνεται όλο και πιο 
όμορφη. Μόλις περάσετε τον ξενώνα «Ζάζαρη», θα 
οδηγήσετε για δύο ακόμα χιλιόμετρα μέχρι να βγείτε 
και πάλι στην άσφαλτο. 

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

2
Η διαδρομή γύρω από τη λίμνη Χειμαδίτιδα 
είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτήν της Ζά-
ζαρης. Περιλαμβάνει περισσότερη άσφαλτο 
και μόνο το πρώτο μισό τμήμα της είναι δίπλα 
στη λίμνη, αφού οι πυκνοί καλαμιώνες και 

οι αγροτικές εκτάσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα την 
κρύβουν σχεδόν ολοκληρωτικά. Ωστόσο, είναι πανέ-
μορφη: Περνά από τα τέσσερα πέτρινα χειμαδιά, την 
παραλία όπου αράζουν τις βάρκες τους οι ψαράδες και 
συναντά λιβάδια και παραλίμνια δάση. Ξεκινάτε από 
το Λιμνοχώρι και, αντί να οδηγήσετε προς τα δυτικά, 
στρίβετε ανατολικά και διασχίζετε τον αυχένα που 
βρίσκεται ανάμεσα στις δύο λίμνες. Οι πρώτες εικό-
νες της λίμνης θα σας συναρπάσουν, καθώς και το 
μεγάλο χειμαδιό ή χειμάδι που θα συναντήσετε έπειτα 
από λίγο, στο οποίο βρίσκεται η όμορφη Εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής. Συνεχίζετε νότια, περνάτε και τα 
υπόλοιπα χειμαδιά και σιγά σιγά απομακρύνεστε από 
τη λίμνη. Στη συνέχεια, βγαίνετε στην άσφαλτο, όπου 
πρέπει να στρίψετε αριστερά για να ολοκληρώσετε το 
γύρο της λίμνης, όμως αξίζει μια παράκαμψη δεξιά 
προκειμένου να επισκεφθείτε το χωριό Βαρικό. 
Συνεχίζετε προς το χωριό Ανάργυροι, έξω από το οποίο 
έχουν ανακαλυφθεί τρεις παραλίμνιοι προϊστορικοί οικι-
σμοί. Οι δύο αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται στην πε-
ριοχή Μνήματα, κοντά στο νεκροταφείο (υπάρχουν και 
πινακίδες), όπου γίνονται εργασίες από την ΚΘ' Εφορία 
Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων Φλώρινας. 

ZAZAΡH / ZAZARI

tHE tOur OF ZaZari 

1
this is a route offering impressive images 
of magnificent landscapes, always keeping 
close to the lake. the road is mainly unpaved, 
less than 10 km long, and you can follow it by 
car, by bicycle, or even on foot. You start from 

Aetos, heading towards Limnohori on the main asphalt 
road. Limnohori is at an excellent spot on the Zazari 
shores and the only settlement so close to the lake. It 
has no tourist development so its residents are mostly 
occupied with stockbreeding and fishing and much 
less with tourism, though in recent years some eating 
places have opened up, and the lakeshore road was 
transformed into a walkway.
most residents are Pontians and Vlachs of origin, so 
many related customs and celebrations survive in the 
area. the ruins of a prehistoric settlement, as well as 
a Roman marble column, were found at Limnohori. 
You continue west through the village along the lake. 
Just outside Limnohori you will find the beach with 
the climbing tower and the canoes of the Artemis 
recreation company. You continue uphill, and the lake 
view becomes even more beautiful. After passing the 
“Zazari” guesthouse, you continue for another 2 km 
until you reach again the asphalt road.

tHE tOur OF CHEiMaDitiDa

2
the route around Lake Cheimaditida is quite 
longer than that of Zazari, bigger part of the 
road is paved, and only the first half travels 
along the lake, since the thick reeds and cul-
tivated lands at the southeast part hide it 

almost completely. however, it is beautiful: It passes 
through the four stone-built cheimadia, the buildings 
where people came to winter with their herds, the beach 
with the fishermen’s boats, and meadows and lakeshore 
forests. You start off at Limnohori and, instead of head-
ing west, you turn east and cross the strip of land be-
tween the lakes. the first lake images are thrilling, and 
so is the large chimadio you will soon meet, along with 
the beautiful church of Agia Paraskevi. You carry on 
south, pass the rest of the cheimadia, and slowly start 
moving away from the lake. You then arrive at the as-
phalt road, where you should turn left to complete the 
circle around the lake; however, it is worth making a 
detour to the right to visit Variko village.
Continuing around Cheimaditida, you head towards 
the village of Anargyroi, outside which three 
lakeshore prehistoric settlements have been found. 

1

2
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the two archaeological sites are at the mnimata 
area, near the cemetery (you should see the relevant 
signs), and are being excavated by the 29th ephorate 
of Prehistoric and Classical Antiquities of Florina.
From Anargyroi you will easily return to Limnohori by 
the central paved road to complete the tour.

NYMFEO – DrOSOpigi

3
this extraordinary mountain route on 
the slopes of mount Vitsi passes through 
amazing beech forests while following, 
for the most part, the e4 european hiking 
trail. From Nymfeo, you go uphill towards 

Vitsi and just outside the village you turn 
left towards the area Lakkos and pass 
through Livadia spot, where the Vlachs 
organize their outdoor fair. In about 5 km 
you turn right (north) towards drosopigi. 
You enter the beech woodland with its great 
colours, where you can enjoy nature in all 
its magnificence. You will meet dozens of 
forest trails as you continue north and, after 
about 13 km, you will reach the beautiful 
village of drosopigi. Just before the village, 
the road heading west leads, after about 13 
km, to triantafyllia. the beautiful abandoned 
village on the Vitsi slope has stone-built 
houses, fast-flowing streams, and thick 
vegetation, while the pristine beech forests 
surrounding it are an important wildlife 
refuge.
Around the village, the springs of Pot 
Cherkva, dimol dol, and deluichina create 
the mala Reka, also called mikropotamos 
(Small River). Nearby you will also find 
the river of Golema Reka, which springs 
from Vitsi. Remains of a settlement with 
hellenistic or Roman fortifications have 
been found at triantafyllia, and it is also 
worth locating the Agia Paraskevi basilica, 
with its wood-carved iconostasis. the village 
was once known for the wood carvings made 
by its inhabitants.

NYMFEO – vitSi 

4
It is perhaps the loveliest route in the 
area, as it goes through the forests of 
mount Vitsi. You start from Nymfeo, 
taking the road passing outside “La moara” 
guesthouse, and drive uphill through the 

beech forest towards the Lakkos area, where a 
dam has been built. In about 7 km you will reach 
the deserted settlement of Perikopi and head on 
towards the famous Black Forest. the scenery is 
amazing and, if you keep to the dirt road, you will 
enter the Kastoria Prefecture and reach the Vitsi 
ski centre.
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ΖΑΖΑΡΗ - ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ

Από τους Αναργύρους εύκολα θα επιστρέψετε στο Λι-
μνοχώρι, από τον κεντρικό ασφαλτόδρομο, ολοκληρώ-
νοντας το γύρο. 

ΝΥΜΦΑΙΟ - ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 

3
Η εκπληκτική ορεινή διαδρομή διασχίζει τις 
πλαγιές του όρους Βίτσι και περνά μέσα από 
τα εκπληκτικά δάση οξιάς, ενώ στο μεγαλύ-
τερο τμήμα της ακολουθεί την πορεία του 
ορειβατικού ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4. 

Από το Νυμφαίο ανηφορίζετε προς το Βίτσι και λίγο 
έξω από το χωριό στρίβετε αριστερά προς την περιοχή 
Λάκκος και περνάτε τη θέση Λιβάδια όπου γίνεται το 
αντάμωμα των Βλάχων. Έπειτα από πέντε χιλιόμετρα 
περίπου στρίβετε δεξιά (βόρεια), προς τη Δροσοπηγή. 
Μπαίνετε στα δάση οξιάς με τα υπέροχα χρώματα και 
απολαμβάνετε τη φύση σε όλο της το μεγαλείο. Δε-
κάδες δασικοί δρόμοι εμφανίζονται καθώς συνεχίζετε 
βόρεια και ύστερα από 13 χιλιόμετρα φτάνετε στην 
όμορφη Δροσοπηγή. 
Λίγο πριν από το χωριό ο δρόμος που φεύγει δυτικά 
οδηγεί, σε 13 χιλιόμετρα περίπου, στην Τριανταφυλλιά. 
Το γραφικό, έρημο χωριό, στις πλαγιές του Βιτσίου, έχει 
πέτρινα σπίτια, τρεχούμενα νερά και πυκνή βλάστηση, 
ενώ τα παρθένα δάση οξιάς που το περιβάλλουν απο-

τελούν σημαντικό καταφύγιο άγριας πανίδας. Οι πηγές 
Ποτ Τσέρκβα, Ντίμολ Ντολ και Ντελουίτσινα βρίσκονται 
γύρω από το χωριό και σχηματίζουν το ποτάμι Μάλα 
Ρέκα, που ονομάζεται και Μικροπόταμος. Εκεί κοντά ρέει 
και το ποτάμι Γκολέμα Ρέκα, το οποίο πηγάζει από το Βί-
τσι. Στην Τριανταφυλλιά έχουν εντοπιστεί ίχνη οικισμού 
με οχύρωση των ελληνιστικών ή ρωμαϊκών χρόνων, 
ωστόσο στη βόλτα σας αξίζει να αναζητήσετε τη Βασι-
λική της Αγίας Παρασκευής που χαρακτηρίζεται από το 
εξαίσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο της. Το χωριό φημιζόταν για 
τα ξυλόγλυπτα που έφτιαχναν οι κάτοικοί του. 

ΝΥΜΦΑΙΟ - βΙΤΣΙ 

4
Η ωραιότερη ίσως διαδρομή, αφού διασχίζει 
το όρος Βίτσι και τα δάση του. Ξεκινάτε από 
το Νυμφαίο, από το δρόμο που περνά δίπλα 
από τον ξενώνα «La moara», και σταδιακά 
ανηφορίζετε και οδηγείτε μέσα στο δάσος με 

τις οξιές προς την περιοχή Λάκκος, όπου έχει κατασκευ-
αστεί το φράγμα της περιοχής. Έπειτα από επτά περίπου 
χιλιόμετρα φτάνετε στον έρημο οικισμό της Περικοπής 
και συνεχίζετε προς το περίφημο Μαύρο Δάσος. Τα το-
πία είναι συγκλονιστικά και, αν ακολουθήσετε το χωμα-
τόδρομο, θα μπείτε στο νομό Καστοριάς και θα φτάσετε 
στο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου. 

ΒΙΤΣΙ / VITSI

3

4
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Χ
άρη στις λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, 
και κυρίως χάρη στο πανέμορφο όρος 
Βίτσι, η ευρύτερη περιοχή του Νυμφαίου 
παρουσιάζει ιδιαίτερο περιπατητικό ενδι-
αφέρον. Τα δάση, τα βουνά και οι όχθες 
των λιμνών ενδείκνυνται για όσους αγα-
πούν το περπάτημα στη φύση.

ΝΥΜΦΑΙΟ - ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ
Το υπέροχο μονοπάτι διασχίζει τμήμα του Βιτσίου και 
ταυτίζεται με το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, το οποίο ενώ-
νει σε αυτή την περιοχή τη Φλώρινα με το Ξινό Νερό. 
Θα ξεκινήσετε από το Νυμφαίο και θα συνεχίσετε δυτι-
κά, όπως δείχνει η σηματοδότηση του Ε4. Θα περπατή-
σετε στην άσφαλτο και στο χωματόδρομο και μετά θα 
συναντήσετε το μονοπάτι στα δεξιά σας. Ανηφορίζοντας 
μέσα στα δάση οξιάς και ακολουθώντας τη σήμανση θα 
φτάσετε στο χωματόδρομο σε μία ώρα περίπου και θα 
περπατήσετε σε αυτόν για μία ακόμα ώρα προτού το μο-
νοπάτι σάς οδηγήσει στην Παλιά Δροσοπηγή. Αν συνε-
χίσετε το περπάτημα στο καλντερίμι του παλιού χωριού, 
θα περάσετε το ρέμα και θα φτάσετε στην άσφαλτο έξω 
από τη Νέα Δροσοπηγή έπειτα από δέκα χιλιόμετρα ή 
τέσσερις ώρες συνολικά. 

ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ
Γύρω από τις λίμνες δεν υπάρχουν μονοπάτια με σήμαν-
ση, ωστόσο οι χωματόδρομοι και οι όχθες ενδείκνυνται 
για πεζοπορία. Στη Ζάζαρη η πιο ενδιαφέρουσα περι-
πατητική διαδρομή ξεκινά από το Λιμνοχώρι και κατευ-

θυνόμενη δυτικά αρχικά και μετά ανατολικά καταλήγει 
στον ξενώνα «Ζάζαρη». Εκπληκτικές διαδρομές όμως 
είναι και αυτές κατά μήκος του χειμάρρου του Σκλήθρου 
και στο μικρό βουνό Λυκαβητός – σε αυτή την περιοχή, 
άλλωστε, γίνονται και οργανωμένες πεζοπορίες. 
Αντίθετα, στη Χειμαδίτιδα το ενδιαφέρον τμήμα το οποίο 
αξίζει να περπατήσετε ξεκινά από την παραλία και κατα-
λήγει στο τρίτο χειμαδιό.

ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ
Μικρή, όμορφη και εύκολη πεζοπορική διαδρομή είναι 
αυτή που ξεκινά από το πάρκινγκ του Νυμφαίου και 
καταλήγει στον Προφήτη Ηλία, στο λόφο Τσούκα. Έχει 
εκπληκτική θέα στις δύο λίμνες και στον κάμπο της Πτο-
λεμαΐδας –αφού το εκκλησάκι βρίσκεται σε υψόμετρο 
1.475 μέτρων– και διαρκεί μία ώρα (υπολογίστε άλλο 
τόσο για την επιστροφή).

Περιβαλλοντικο κεντρο αρκτούρού

 Το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου στο Νυμφαίο 
έχει σημαντική δράση όσον αφορά την περίθαλψη 

των ζώων, την προστασία της καφέ αρκούδας σε όλη την 
Ελλάδα αλλά και της άγριας ζωής (πανίδας και χλωρίδας) εν 
γένει, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού 
και των κρατικών φορέων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
τις επιστημονικές έρευνες, ενώ  συμμετέχει και στα προγράμ-
ματα LIFE και INTERREG. Επίσης, προωθεί την εθελοντική 
εργασία: ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών και ο ελάχιστος 
χρόνος παραμονής στο κέντρο είναι δύο μέρες. 
Στον Αετό λειτουργεί το Κέντρο Ενημέρωσης για την Καφέ 
Αρκούδα και στην Αγραπιδιά το Κέντρο Ενημέρωσης για το 
Λύκο (τηλ.: 23860 41500, e-mail: aec@arcturos.gr).

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΥΚΟΥ / INFORMATION CENTRE – wOLF REFuGE

T
hanks to the lakes of Zazari and 
Cheimaditida and the beautiful mount 
Vitsi, the Nymfeo area is particularly 
interesting for hikers. the forests, the 
mountains, and the lakeshores are ideal 
for a comfortable walk to enjoy nature.

NYMFEO – DrOSOpigi
the lovely trail crosses a part of Vitsi, following 
the e4 european trail, which connects here Florina 
and Xino Nero.Set out from Nymfeo and walk west, 
following the e4 signs. the road, turning from 
asphalt to dirt, leads to a path to your right. Going 
uphill through the beech woodland and following the 
signs, you will reach the dirt road in about an hour. If 
you follow it for another hour, the trail will take you 
to old drosopigi. If you walk the cobbled path of the 
deserted village, you will cross the creek and reach 
the paved road outside the new drosopigi after 10 
km, or a total of four hours.

arOuND tHE LaKES
even though there are no trails with signs here, the 
dirt roads and the shores are perfect for hiking. At 
Zazari, the most interesting hiking route starts after 
Limnohori and, first heading west, then east, reaches 

the “Zazari” guesthouse. You can also enjoy the 
countryside alongside the Sklithro stream and on the 
small mountain of Lycabettus – besides, there are 
organized hiking trips in this area. 
At Cheimaditida, the most interesting hiking 
route starts from the beach and ends at the third 
cheimadio.

FrOM NYMFEO
this is a short, beautiful, and easy hike, starting from 
the Nymfeo parking lot and ending at Profitis Ilias, on 
tsouka hill. the view over the lakes and the Ptolemaida 
plain is spectacular, since the church stands at an 
altitude of 1,475 metres. the trip will take you about 
an hour, and one more to get back.

Acturos EnvironmEntAl PArk

 The Arcturos Environmental Park at Nymfeo is highly 
active on the treatment of animals, the protection of 

the brown bear and all wildlife (fauna and flora) throughout 
Greece, raising the awareness of people and state agents, 
environmental education, and scientific research. It 
participates in the LIFE and INTERREG programmes, and 
promotes volunteerism for people over 18 years old (minimum 
stay at the centre is two days). There is a Brown Bear 
Information Centre at Aetos and a Wolf Information Centre at 
Agrapidia. (Tel. 0030 23860 41500, aec@arcturos.gr)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΥΚΟΥ / INFORMATION CENTRE – wOLF REFuGE



 Δραστηριότητες

84    ΦΛΩΡΙΝA    ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΖΑΖΑΡΗ - ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ
Activities 

FLORINA    ECOTOURIST GUIDE    85

ZAZARI - CheImAdItIdA

Σ
ε ένα τόσο όμορφο φυσικό τοπίο, με τις 
δύο λίμνες στα νότια και το Βίτσι στα 
βόρεια, θα απολαύσετε υπέροχες δρα-
στηριότητες στη φύση. 
Την οργάνωσή τους έχει αναλάβει η το-
πική εταιρεία και το ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα της περιλαμβάνει ιππασία, περ-

πάτημα, 4x4 ή ποδήλατο βουνού στο χείμαρρο του 
Σκλήθρου, στο Λυκαβητό και στο Βίτσι, παρατήρηση 
πουλιών, μανιταριών και βοτάνων, ιχνηλασία, πύργο 
αναρρίχησης δίπλα στη λίμνη, κανό και κατασκήνω-
ση στον αυχένα των δύο λιμνών, κοντά στο Χειμάδι. 
Ανάλογα με το τι ταιριάζει στον καθένα ή τι επιθυμεί, 
επιλέγονται και οι δραστηριότητες. 
Στο Νυμφαίο μπορεί κανείς να κάνει ιππασία με τα 
άλογα που διαθέτει η κοινότητα. Για τις ορειβατικές 
διαδρομές, πάνω από την Τριανταφυλλιά, στο όρος 
Βέρνο, υπάρχει το ορειβατικό καταφύγιο «Αριστοτέ-
λης Μοτεσνίτσας» σε υψόμετρο 1.650 μέτρων. 

  ΠωΣ ΘΑ ΠΑΤΕ

 Από την Αθήνα, μέσω της Εγνατίας Οδού. Στον 
κόμβο της Βέροιας ακολουθείτε το επαρχιακό δίκτυο 
και, αφού περάσετε το Αμύνταιο, στρίβετε δυτικά 
προς τις λίμνες και το Νυμφαίο.
 Από την Αθήνα, μέσω του επαρχιακού δικτύου της 
Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας.
 Από τη Θεσσαλονίκη, μέσω της Εγνατίας Οδού και 
του κόμβου της Βέροιας ή μέσω της  Έδεσσας. 
 Από τη Φλώρινα, μέσω του επαρχιακού δικτύου. 
Είτε προς τα ανατολικά από το κεντρικό δίκτυο, το 
οποίο έξω από το Αμύνταιο κατευθύνεται δεξιά προς 
Νυμφαίο, είτε προς τα νότια, διασχίζοντας τμήμα του 
Βιτσίου και περνώντας από τα χωριά Υδρούσσα και 
Δροσοπηγή. 
 Το Νυμφαίο απέχει από την Αθήνα 553 
χιλιόμετρα, από τη Θεσσαλονίκη 160 χιλιόμετρα, 
από την Κοζάνη 68 χιλιόμετρα και από τη Φλώρινα 
57 χιλιόμετρα.

εταιρεια οικοτούρισμού βιτσιού

 Η εταιρεία οικοτουρισμού βιτσίου (ΕΟΒ) ιδρύθηκε το 
2001 και ασχολείται με τις οικοτουριστικές δραστηριό-

τητες (τις οποίες και προωθεί) και την ανάπτυξη της περιοχής στο 
συγκεκριμένο τομέα. Στόχος της είναι η ανάδειξη και η οργάνωση 
του εναλλακτικού τουρισμού και η προβολή και η προώθηση των 
τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων, μέσα από διάφορες εκδη-
λώσεις, όπως το Διήμερο Οικοτουρισμού στον Αετό. Μέλη της 
είναι διάφοροι δημόσιοι φορείς και ιδιώτες, ιδιοκτήτες τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων. (www.eovitsiou.gr.)

ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ / RIDING HORSES

ΚΑΝΟ ΣΤΗ ΖΑΖΑΡΗ / CANOEING AT ZAZARI

I
n such a pleasant landscape, with the two 
lakes to the south and Vitsi to the north, you 
can really enjoy outdoor activities.
Such activities in the area are organized 
by a local company and the full activity 
programme includes horse riding, hiking, 
trip by jeep or mountain bike at the Sklithro 

stream, Lycabettus, and Vitsi, birdwatching, 
locating mushrooms and herbs, tracking, climbing 
on a tower by the lake, canoeing, and camping at 
the passage between the lakes near Cheimadi. 
Activities are chosen according to the visitor’s 
abilities and desires. At Nymfeo there is the 
possibility of riding the horses belonging to 
the community. For mountain hiking, there is 
a mountain lodge above triantafyllia on mount 
Verno, at an altitude of 1,650 metres. 

vitsi Ecotourism comPAny

 The Vitsi Ecotourism Company (ΕΟΒ) was founded 
in 2001 with the aim of promoting ecotourist 

activities and developing the area in that sector. It 
organizes alternative tourist activities and promotes 
local products and businesses with various initiatives, 
such as the two-day ecotourist event at Aetos. Its 
members are various public agents, as well as private 
owners of local tourist businesses. (www.eovitsiou.gr.)

  gEttiNg tHErE

 From Athens, by Egnatia Road. At the Veroia 
intersection, take the country road network and, 
after passing Amyndeon, turn west towards the 
lakes and Nymfeo.
 From Athens, by the Kozani and Ptolemaida 
country road network.
 From Thessaloniki, by Egnatia Road and the 
Veroia intersection, or via Edessa. 
 From Florina, by the country road network. 
Head either east on the central road network that, 
outside Amyndeon, turns right towards Nymfeo, or 
south, crossing a part of Vitsi and the villages of 
Hydrousa and Drosopigi.
 The distance of Nymfeo from Athens is 553 km, 
from Thessaloniki 160 km, from Kozani 68 km, 
and from Florina 57 km.

MOYΣΤΑΚΟΓΛΑΡΟΝΟ / wHISKERED TERN

ΚΑΝΟ ΣΤΗ ΖΑΖΑΡΗ / CANOEING AT ZAZARI
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ΒITOLA

Τόπος με πλούσια πολιτιστική, ιστορική και θρησκευ-
τική κληρονομιά, η νοτιοδυτική γωνιά της ΠΓΔΜ είναι 
μια ελκυστική γειτονιά των Βαλκανίων που η φύση 
την έχει προικίσει απλόχερα. Αρχαίες πολιτείες, μονα-
στήρια, εκκλησίες, παραδοσιακά σπίτια, γεροδεμένα 
κάστρα του χθες, αλλά και πόλεις του σήμερα γεμάτες 
ζωή και μέλλον, «παρελαύνουν» εμπρός στα έκπλη-
κτα μάτια των επισκεπτών. Εδώ το μακρινό παρελ-

θόν συναντά το παρόν μέσα από τις αντανακλάσεις 
μνημείων, τοπίων, μύθων και θρύλων στα ασάλευτα 
νερά των δύο μεγαλύτερων λιμνών της Βαλκανικής, 
της Οχρίδας και της Μεγάλης Πρέσπας. Πάντως, το 
γεγονός και μόνο ότι μέσα στα περιορισμένα γεωγρα-
φικά όρια της περιοχής βρίσκονται δύο εθνικά πάρκα, 
καταδεικνύει και αναδεικνύει τον τεράστιο οικολογικό 
πλούτο αυτής της πανέμορφης γης. 

A place of rich cultural, historical, and religious 
heritage, the southwest corner of Former 
Yugoslav Republic Of Macedonia is an attractive 
Balkan neighbourhood, generously endowed by 
nature. Ancient cities, monasteries, churches, 
traditional houses, sturdy castles of yesteryear, 
but also cities of today, full of life and future, 
parade in front of the amazed visitor. Here, the 

distant past meets the present in the reflection of 
monuments, landscapes, myths and legends on 
the calm waters of the two largest Balkan lakes, 
Ohrid and Megali (Big) Prespa. Furthermore, the 
fact that two national parks are included within 
the area’s limited geographical boundaries 
demonstrates the enormous ecological wealth 
of this beautiful land.

ΒΙΤΟΛΑ - ΟΧΡΙΔΑ BITOLA – OHRID
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 ΒΙΤΟΛΑ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

Δ
εσπόζουσα θέση στην περιοχή κατέχει 
η πόλη Βίτολα (Μοναστήρι), που απλώ-
νει τις γειτονιές της μόλις 15 χιλιόμε-
τρα βόρεια των ελληνικών συνόρων, 
και συγκεκριμένα από το μεθοριακό 
σταθμό της Νίκης Φλώρινας. Χτισμένη 
σε υψόμετρο 576 μέτρων, στο νοτιότε-

ρο τμήμα της κοιλάδας της Πελαγονίας, η καταπράσι-
νη Βίτολα, η βαθύσκιωτη πολιτεία, περιβάλλεται από 
τα όρη Μπάμπα και Νίντζε, και μοιάζει να παρασύρεται 
σε ένα γλυκό ύπνο από το υδάτινο νανούρισμα του 
ποταμού Ντραγκόρ που τη διαρρέει. Προσφέροντας 
στέγη σε 101.180 κατοίκους, αποτελεί το δεύτερο 
σημαντικότερο διοικητικό, βιομηχανικό, πολιτιστικό 
αλλά και πληθυσμιακό κέντρο της χώρας. 
Το σημερινό όνομα της πόλης (Μπίτολα) προέρχεται από 
τη σλαβική λέξη «ομπίτελ» που σημαίνει «μοναστήρι», 
ενώ η προγενέστερη ονομασία της ήταν καθαρά ελλη-
νική (Μοναστήρι). Μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους, το 
ελληνικό στοιχείο της πόλης ήταν αρκετά έντονο και συ-
νιστούσε τη σπουδαιότερη και πιο δραστήρια κοινότητα 
της Βίτολα. Μετά όμως την κατάληψη της πόλης από τους 
Σέρβους (1913), οι περισσότεροι Έλληνες κατέφυγαν 
στη Φλώρινα και σε άλλες κοντινές περιοχές της ελλη-
νικής επικράτειας, αφήνοντας πίσω τους μια σημαντική 
ιστορική και πολιτιστική παρακαταθήκη αιώνων.
Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι στη Βίτολα βρισκόταν η 
αρχαία πόλη Ηράκλεια Λυγκηστίδος, η οποία χτίστηκε 

από το Φίλιππο Β΄ και αναδείχθηκε σε ένα αξιόλογο 
στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο πάνω στην Εγνατία 
Οδό, την αρχαία ρωμαϊκή οδική αρτηρία. Στο πέρασμα 
των αιώνων, η πόλη, λόγω του κομβικού χαρακτήρα 
της (ήταν ένα σπουδαίο εμπορικό σταυροδρόμι μεταξύ 
Αδριατικής, Αιγαίου και κεντρικής Ευρώπης), συνιστού-
σε το σημαντικότερο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο 
της περιοχής. Την Οθωμανική Περίοδο, η Ηράκλεια, που 
είχε μετονομαστεί σε Μοναστήρι, ήταν γνωστή με το 

ΒΙΤΟΛΑ / VITOLA

 BITOLA (MONASTIRI)

T
he town of Bitola (Monastiri) reigns in the 
area, spreading its neighbourhoods just 
15 kilometres north of the Greek borders, 
specifically the frontier station of Niki, 
Florina. Built at an altitude of 576 metres, 
at the southernmost part of the Pelagonia 
valley, the green Bitola is surrounded 

by the mountains Baba and Nidze, drifting to sleep 
on the watery lullaby of the river Dragor that runs 
through it. Inhabited by 101,180 people, the frontier 
city of Bitola is the country’s second most important 
administrative, industrial and cultural centre.
The city’s current name (Bitola) comes from the Slavic 
word obitel, which means monastery, while its older 
name was Monastir, clearly derived from the Greek 
monastiri (monastery). Until the Balkan wars, the Greek 
element in the city was quite strong, composing the most 
important and active community of Bitola. However, after 
the Serbs took over the city in 1913, most Greeks moved 
to Florina or other nearby areas of Greece, leaving behind 
their significant historical and cultural heritage.
Historic sources note that Bitola was the 
ancient site of Heraclea Lyncestis, a city built by 
Philip II that became an important military and 
administrative centre on Via Egnatia, the ancient 
Roman road. Over the centuries, the city, due to 
its focal nature (it was an important commercial 
crossroads among the Adriatic Sea, the Aegean 

Sea and central Europe), continued to be the most 
important commercial and cultural centre in the 
area. During the Ottoman period, Heraclea (which 
was by then called Monastir), was known as “the 
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προσωνύμιο «Η Πόλη των Προξένων», καθώς δεκαπέ-
ντε ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούσαν εκεί προξενεία. 
Την ίδια περίοδο, ένας μεγάλος αριθμός σχολείων και 
μορφωτικών ιδρυμάτων υπήρχαν στην πόλη, περιλαμ-
βανομένης και μιας στρατιωτικής σχολής την οποία είχε 
επισκεφθεί και ο Κεμάλ Ατατούρκ. 
Ακόμα και σήμερα υπάρχει μια πολυπληθέστατη 
τουρκική-μουσουλμανική κοινότητα στην πόλη. Τρία 
περίτεχνα τζαμιά του 15ου αιώνα την κοσμούν (Yeni 
Mosque, Isak Mosque και Yahdar-Kadi Mosque), ενώ 
το σκηνικό συμπληρώνει το πολύχρωμο σκεπαστό 
παζάρι (Stara Carsija), με τα χιλιάδες «εξωτικά» εμπο-
ρεύματα. Στον κατάλογο με τα πιο αξιόλογα πολιτιστικά 
μνημεία περιλαμβάνονται επίσης ο Καθεδρικός Ναός 
του Αγίου Δημητρίου (1830), μία από τις μεγαλύτε-
ρες ορθόδοξες εκκλησίες της ΠΓΔΜ, και ο επιβλητικός 
Πύργος με το Ρολόι, σήμα κατατεθέν της πόλης.
Στη νότια είσοδο της Βίτολα βρίσκεται ο αρχαιολογικός 
χώρος. Από τις ανασκαφικές εργασίες αποκαλύφθηκε 
η ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική δομή της αρχαίας Ηρά-
κλειας, την περίοδο που η πόλη αποτελούσε σπουδαίο 
εμπορικό σταθμό της Εγνατίας Οδού. Αντίθετα, η καρ-
διά της σύγχρονης πόλης χτυπά μόλις δύο χιλιόμετρα 
πιο μακριά, στο φημισμένο κεντρικό πεζόδρομο Marsal 
Tito. Πλήθος καλοδιατηρημένων νεοκλασικών αρχο-

ντικών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα 
δεσπόζουν εκατέρωθεν του κεντρικού εμπορικού 
πεζόδρομου, που σφύζει από ζωή και κίνηση όλες τις 
ώρες της μέρας. Εδώ, ως θαμώνες σε ένα από τα κα-
φέ-μπαρ του πιο πολυσύχναστου σημείου της πόλης, 
θα παρακολουθήσετε το αστείρευτο ανθρώπινο ποτά-
μι να κυλά μπροστά σας. Φωνές, μουσική, χαμόγελα, 
ξενοιασιά, γρήγορα βήματα, λαμπερά πρόσωπα, νεα-
νικές παρέες! Εικόνες ζωντανές, γεμάτες δημιουργική 
ένταση και ευχάριστη αναστάτωση!

ΟΧΡΙΔΑ
Η φύση ντύνει με πράσινο χρώμα την καλοσχεδι-
ασμένη οδική αρτηρία που ενώνει τη Βίτολα με την 
παραλίμνια πόλη της Οχρίδας, η οποία με τη σειρά της 
απλώνει τις βαθιές ρίζες της στην ιστορία και στον 
πολιτισμό της περιοχής. 
Στο μέσο περίπου της διαδρομής των 80 χιλιομέτρων, 
μια παράκαμψη λίγων χιλιομέτρων οδηγεί στις ανατο-
λικές όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, σε υψόμετρο 853 
μέτρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους 
προστατευόμενους υγροβιότοπους της ΠΓΔΜ με διε-
θνή σημασία και αναγνώριση, αφού συμπεριλήφθηκε 
το 1995 στη διεθνή Σύμβαση RAMSAR. Ο γαλάζιος 
καθρέφτης της μεγαλύτερης λίμνης των Βαλκανίων, 
την οποία μοιράζονται επίσης η Αλβανία και η Ελλάδα, 
έχει συνολική έκταση 274 τετρ. χλμ. (τα 176,8 τετρ. 
χλμ. ανήκουν στην ΠΓΔΜ). Μια περιήγηση κατά μήκος 
των ακτών αποκαλύπτει γραφικούς παραλίμνιους οικι-
σμούς, καλοσυνάτους ανθρώπους και μια λίμνη τόσο 
ακίνητη, που το νερό χάνει την υγρή του υπόσταση! 
Η κοντινή πόλη της Οχρίδας έχει διαρκή, μακραίωνη 
παρουσία στην ιστορία της περιοχής, για τουλάχιστον 
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city of consuls”, as 15 European countries had 
established their consulates there. During that 
time, a large number of schools and educational 
institutions operated in the city, including a military 
school which had been visited by Kemal Ataturk.
The Muslim Turk community in the city is still 
sizable, with its three magnificent mosques of 
the 15th century (Yeni Mosque, Isak Mosque and 
Yahdar-Kadi Mosque), and the colourful covered 
bazaar (Stara Carsija) with the diverse exotic 
merchandise on offer here. The list of major 
cultural monuments also includes the Cathedral 
of St Dimitrija (Demetrius) from 1830, one of the 

greatest Christian Orthodox churches in Former 
Yugoslav Republic Of Macedonia, and the imposing 
Clock Tower, the city’s trademark. 
At Bitola’s southern entrance lies its archaeological 
site. Excavations have revealed the interesting 

architectural structure of the ancient Heraclea, from 
the time when the city was an important commercial 
stop on Via Egnatia. The heart of the modern city 
beats just two kilometres away, at the famous Marsal 
Tito pedestrian way. Many well-preserved neoclassical 
mansions of the 19th and early 20th centuries stand 
on both sides of the central shopping street that is full 
of life all day long. Here, sitting at one of the café bars 
at the busiest part of town, you can watch the endless 
river of people going by. Voices, music, smiles, 
cheerfulness, quick steps, bright faces, youthful 
groups – vivid images, full of creative intensity and 
pleasant commotion!

OHRID
Nature clothes in green the well-designed road 
connecting Bitola with the lakeside city of Ohrid, which 
also spreads deep roots in local history and civilization.
About halfway through the 80-km route, a detour of 
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 δυόμισι χιλιετίες. Αρκετά από τα αρχαιολογικά ευρήματα 
που έχουν έρθει στο φως ανάγονται στη Νεολιθική Εποχή. 
Η Λυχνίδα των αρχαίων χρόνων υπήρξε η σπουδαιότερη 
πόλη στη χώρα των Ιλλυριών. Στα μέσα του 4ου αιώνα 
π.Χ. την κατέκτησε ο Φίλιππος Β ,́ για να ακολουθήσουν η 
ρωμαϊκή και η βυζαντινή κυριαρχία. Από τα πρώτα χρόνια 
του χριστιανισμού, η Οχρίδα αναδείχθηκε σε ένα μεγάλο 
κέντρο, ενώ το σημερινό της όνομα το απέκτησε τον 5ο 
αιώνα μ.Χ., όταν έγινε έδρα επισκόπου.
Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της μακραίωνης τοπικής ιστο-
ρίας, μοιραία θα σταθεί κανείς στην πνευματική παρουσία 
και συνεισφορά του αγίου Κλήμη (Κλημέντιου) και του 
αγίου Ναούμ. Μια εξίσου σημαίνουσα προσωπικότητα 
που συνέδεσε το όνομά της με την Οχρίδα ήταν ο βασι-
λιάς Σαμουήλ, ο οποίος την ανακήρυξε (τον 11ο αιώνα) 
πρωτεύουσα του εφήμερου κράτους του. Οι Βυζαντινοί 
επανέκτησαν προσωρινά τον έλεγχο της πόλης και στη 
συνέχεια ακολούθησε η κατοχή των Σέρβων και μετά 
των Τούρκων (1386). Η Οχρίδα απελευθερώθηκε το 
1912 και έκτοτε ανήκει στην (πρώην) Γιουγκοσλαβία.
Με υποδειγματική τουριστική υποδομή, έντονη νυχτερι-
νή ζωή και χαλαρωτική διάθεση, η πολιτεία της Οχρίδας 
γοητεύει με την αυθεντικότητα και το χρώμα της. Χτι-
σμένη αμφιθεατρικά πάνω σε διπλό λόφο στις ανατο-
λικές όχθες της λίμνης (Λυχνίτιδα Λίμνη), εκτελεί χρέη 
βιγλάτορα, ενώ η πανοραμική θέα από το κάστρο του 
Σαμουήλ –που υψώνεται προστατευτικά πάνω από την 
πόλη– είναι ανεπανάληπτη. Στη γνωριμία με τον παλιό 
μεσαιωνικό τομέα της πόλης, τις εντυπώσεις κλέβουν οι 
παραδοσιακές ξύλινες κατοικίες του 18ου και του 19ου 
αιώνα, τα δαιδαλώδη λιθόστρωτα σοκάκια, το ρωμαϊκό 
θέατρο του 1ου αιώνα μ.Χ. χωρητικότητας 5.000 θεα-
τών και οι πάμπολλες βυζαντινές εκκλησίες που είναι 
διάσπαρτες μέσα στα όρια της παλιάς πόλης. 
Αν, πάντως, έχετε οικολογικές ανησυχίες, μπορείτε με 
αφετηρία την πόλη της Οχρίδας να επιχειρήσετε μια μι-
κρή εξόρμηση στο συναρπαστικό κόσμο του κοντινού 

Galicica National Park. Πρόκειται για μια ξεχωριστή 
φυσιολατρική εμπειρία, που, συν τοις άλλοις, δίνει  τη 
δυνατότητα για μια υπέροχη πανοραμική ενατένιση της 
λίμνης και των απέναντι αλβανικών ακτών. 

Η ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑ 
Η λίμνη Οχρίδα, της οποίας τα δύο τρίτα ανήκουν στην 
ΠΓΔΜ και το ένα τρίτο στην Αλβανία, απλώνει το υδάτινο 
σεντόνι της σε μια έκταση 358 τετρ. χλμ. και αποτελεί 
τη δεύτερη σε μέγεθος (μετά τη Μεγάλη Πρέσπα) λίμνη 
της Βαλκανικής. Περικυκλωμένη από δασοσκέπαστες 
βουνοκορφές που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα (όρος 
Galichica, 2.254 μ.), η γαλάζια Οχρίδα βρίσκεται σε 
ύψος 685 μέτρων, με το βαθύτερο σημείο της να είναι 
289 μέτρα κάτω από την επιφάνειά της. Η δημιουργία 
της υπήρξε αποτέλεσμα έντονων τεκτονικών διεργασι-
ών που επέφεραν μια κάθετη βύθιση του εδάφους.
Οι εκτεταμένοι καλαμιώνες του Phragmites australis 
ζώνουν τις όχθες, ενώ στα πιο κοινά υδρόβια φυτά 
συγκαταλέγονται τα Potamogeton spp., Chara spp., 
Ceretophullum spp. και Myriophyllum spp. Σε πολλά 
σημεία της λίμνης το αποικιακό είδος φύκους Cladophora 
spp. καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις της επιφάνειας, πνί-
γοντας τα άλλα είδη υδρόβιας χλωρίδας – σημάδι υπερτρο-
φισμού από τα νερά της επιφανειακής απορροής τα οποία 
μεταφέρουν φωσφορικές ενώσεις από τα λιπάσματα που 
χρησιμοποιούνται στις παραλίμνιες καλλιέργειες.
Περισσότερα από 200 είδη ενδημικών οργανισμών ζουν 
στα νερά της λίμνης. Στην ποικιλόμορφη ιχθυοπανίδα της 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο είδη ενδημικής 
πέστροφας (Salmo letnica Karaman, Salmothymus 
Ohridanus). Άλλα είδη ψαριών που συναντώνται εδώ 
είναι η σίρκα (Alburnus alburnus alborella), ο κυπρίνος 
ή γριβάδι (Cyprinus carpio), το χέλι (Anguilla anguilla) 
και το τσιρόνι Rutilus rubilio ohridanus, η αλιεία των 
οποίων ενισχύει το εισόδημα πολλών ψαράδων τόσο 
στην Αλβανία όσο και στην ΠΜΔΓ. 
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a few kilometres leads to the eastern shores of Megali 
Prespa, at an altitude of 853 metres. It is one of the 
major protected wetlands of Former Yugoslav Republic 
Of Macedonia, with international importance and 
recognition, since it was included in the international 
Ramsar Convention in 1995. The blue mirror of the 
biggest Balkan lake, also shared by Albania and Greece, 
spreads over 274 square kilometres, 176.8 of which 
belong to Former Yugoslav Republic Of Macedonia. 
Travelling along its shores, you will discover picturesque 
lakeside settlements, kind people, and a lake so still that 
the water seems to lose its liquid nature!
The nearby city of Ohrid has had a lasting presence 
in the area’s history for at least 2,500 years. Several 
of the archaeological findings here date back to the 
Neolithic period. The ancient Lyhnid was the most 
important city in the land of the Illyrians.  In the middle 
4th century BC, the city was conquered by Philip II, 
followed by the Romans and Byzantines. From the 
first years of Christianity, Ohrid became an important 
centre, while it took its current name in the 5th century 
AD, when it became a bishop’s seat.
Leafing through the pages of the long local history, 
one will inevitably stop at the spiritual presence and 
contribution of St Clement and St Naum. An equally 
significant figure connected with Ohrid was King 

Samuel, who in the 11th century made Ohrid the 
capital of his ephemeral kingdom. The Byzantines 
temporarily took back the city’s control, to be followed 
by the Serbs and Turks (1386). Ohrid was liberated in 
1912, and has since then been a part of the (former) 
Yugoslavia.
With an exemplary tourist infrastructure, vivid 
nightlife and relaxed mood, Ohrid fascinates with 
its colour and authenticity. Built amphitheatrically 
on twin hills at the lake’s eastern shore, the city 
of Ohrid (ancient Lyhnid) stands always vigilant, 
while the panoramic view from Samuel’s castle, 
rising protectively over the city, is unparalleled. 
Getting to know the city’s medieval sector, one 
is impressed by the traditional wooden dwellings 
of the 18th and 19th centuries, the meandering 
cobblestone streets, the Roman theatre from the 
1st century AD with a capacity of 5,000 people, 
and the many Byzantine churches spread within the 
boundaries of the old town.
And if you are ecologically inclined, you can take a 
small trip to the exciting world of the neighboring 
Galichica National Park. It is a unique experience for 
nature lovers, including a beautiful panoramic view 
over the lake and the opposite shores of Albania.

LAKE OHRID
Lake Ohrid, which belongs by two thirds to Former 
Yugoslav Republic Of Macedonia and one third to Albania, 
spreads its watery sheet over 358 square kilometres – it 
is the second biggest Balkan Lake, after Megali Prespa. 
Surrounded by wooded mountains exceeding 2,000 
metres in height (Galichica mountain, 2,254 m), the blue 
Ohrid lies at an altitude of 685 m, with its deepest spot 
289 metres under its surface. It was born through violent 
tectonic processes causing the ground to sink vertically.
The big expanses of Phragmites australis reeds 
envelop the shores, while among the most common 
water plants here we will find Potamogeton spp., Chara 
spp., Ceretophullum spp., and Myriophyllum spp. In 
many parts of the lake, the colonial alga Cladophora 
spp. spreads over big parts of the surface, choking 
other species of water flora – a sign of eutrophication 
caused by surface runoff carrying phosphates from 
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Πολλοί από τους οργανισμούς που ζουν στο βυθό της 
λίμνης είναι ενδημικοί. Για παράδειγμα, ο σπόγγος 
Ochridospongia rotunda δεν απαντάται σε κανένα 
άλλο μέρος του κόσμου. Οι κοντινότεροι συγγενείς του 
ζουν στη λίμνη Βαϊκάλη. Εντυπωσιακό είναι και το γεγο-

νός ότι τα υδρόβια σαλιγκάρια της Οχρίδας είναι σε πο-
σοστό περίπου 85% ενδημικά. Η παράκτια περιοχή και 
η περιοχή του υδροκρίτη μεταξύ Οχρίδας και Μεγάλης 
Πρέσπας προσφέρουν σημαντικά ενδιαιτήματα σε μια 
ποικιλία ζώων. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται βά-
τραχοι, χελώνες και πουλιά που εξαρτώνται αποκλειστι-
κά από τα λιμναία οικοσυστήματα, αλλά και χερσαία είδη 
τα οποία ζουν στις πεδιάδες και στα βουνά της περιοχής. 
Αξιόλογη είναι η παρουσία σπάνιων και κινδυνευόντων 
ειδών, όπως ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), 
η βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο κραυγαετός (Aquilla 
pomarina) και ο βασιλαετός (Aquilla heliaca).
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η λίμνη Οχρίδα συ-
νιστά ένα σπάνιο βιβλίο φυσικής ιστορίας, στις σε-
λίδες του οποίου υπάρχουν οι απαντήσεις για πολλά 
ερωτήματα που αφορούν την εξέλιξη της ζωής στον 
πλανήτη μας. Η ηλικία της λίμνης υπολογίζεται στα 
τέσσερα εκατομμύρια χρόνια και εμφανίζεται «συνο-
μήλικη» με τη λίμνη Τιτικάκα της Ν. Αμερικής και τη 
λίμνη Ταγκανίκα της Κ. Αφρικής.

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΧΡΙΔΑΣ
Στην Οχρίδα έχει κανείς τη δυνατότητα να γνωρίσει την 
πνευματική και πολιτιστική ιστορία της χώρας. Εντυ-
πωσιακός είναι ο μεγάλος αριθμός των θρησκευτικών 
μνημείων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, κα-
θώς έχουν καταγραφεί περίπου 365 βυζαντινοί ναοί 
και μοναστήρια. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντι-
κότερες εκκλησίες της είναι η Αγία Σοφία, η μητρόπο-
λη. Πρόκειται για μια επιβλητική βασιλική που χτίστηκε 
μεταξύ του 1037 και του 1055 και υπήρξε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ο καθεδρικός της Αρχιεπισκοπής της 
Οχρίδας. Οι τοιχογραφίες που την κοσμούν, με θέματα 
από τη ζωή της Παναγίας και το θάνατο των Μαρτύρων 
των Σεβάστυλων, χρονολογούνται από τον 11ο και το 
14ο αιώνα. Ακριβώς κάτω από το κάστρο του Σαμουήλ, 
στην ειδυλλιακή τοποθεσία Πλάοσνικ, βρίσκεται ο Ναός 
του Αγίου Παντελεήμονα. Οικοδομήθηκε τον 8ο αιώνα 
μ.Χ. πάνω στα θεμέλια ενός παλαιότερου θρησκευτικού 
κτίσματος από τον Αγιο Κλήμη, που θάφτηκε εδώ μετά 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ /  
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ /  
THE HERACLEA ARCHAEOLOGICAL SITE

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

 Αν και οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι η πόλη της Ηρά-
κλειας χτίστηκε από το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο 

Β  ́τον 4ο αιώνα π.Χ., σύμφωνα με τους τοπικούς μύθους κυρι-
αρχούσε στην περιοχή τουλάχιστον χίλια χρόνια πριν. 
Η Ηράκλεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εκστρατείες του Ιουλί-
ου Καίσαρα ως κέντρο ανεφοδιασμού. Τους επόμενους αιώνες 
αποτέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα επισκοπική έδρα (από 
τον 4ο έως τον 6ο αιώνα μ.Χ.), ενώ στην κατοχή των Σλάβων 
περιήλθε στα τέλη του 6ου αιώνα. 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Ηράκλειας απέχει ένα μόλις χιλιόμε-
τρο από τα δυτικά όρια της σύγχρονης πόλης. Διεξοδικές έρευνες 
και ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο ξεκίνησαν το 1938 και 
μέχρι το 1959 ένα μεγάλο μέρος της Ηράκλειας είχε αποκαλυ-
φθεί. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως πολλά μνημεία 
της Ρωμαϊκής Εποχής: υπολείμματα του οχυρωματικού τείχους, 
έναν πρόναο, την επισκοπική κατοικία, λουτρά (θέρμες), ένα 
σιντριβάνι, ένα θέατρο και δύο βασιλικές (Μεγάλη και Μικρή Βα-
σιλική). Στη Μεγάλη Βασιλική, που δεσπόζει σε κεντρικό σημείο 
του αρχαιολογικού χώρου, εντοπίστηκαν πλήθος περίτεχνων 
ψηφιδωτών του 5ου και του 6ου αιώνα μ.Χ. Τα ψηφιδωτά του 
καθολικού και του νάρθηκα της Μεγάλης Βασιλικής σώζονται σε 
άριστη κατάσταση και η εικονογράφησή τους είναι από τις κα-
λύτερες του είδους. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ηράκλειας 
βρέθηκαν επίσης αρκετές επιγραφές και επιτύμβιες στήλες που 
χρονολογούνται από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Εντυπωσιακή 
είναι και η κεφαλή του ρήτορα Αισχίνη (του 4ου αιώνα π.Χ.) που 
ανακαλύφθηκε εδώ. Το πρωτότυπο εκτίθεται στο Βρετανικό Μου-
σείο, όπως και πολλά άλλα ευρήματα. Τα αρχαιολογικά τεκμήρια 
καταδεικνύουν τη μεγάλη πολιτιστική και καλλιτεχνική άνθηση 
που γνώρισε κάποτε η Ηράκλεια. 

fertilizers used in lakeshore cultivations.
More than 200 endemic species live in the lake waters. 
The various fish include two endemic species of trout 
(Salmo letnica, Salmothymus ohridanus). Other fish 
species here include the bleak Alburnus alburnus 
alborella, the common carp (Cyprinus carpio), the 

European eel (Anguilla anguilla), and the Ohrid roach 
(Rutilus rubilio ohridanus). These have an economic 
importance as well, since their fishing sustains a 
significant number of people both in Albania and 
Former Yugoslav Republic Of Macedonia.
Many of the creatures living at the bottom of 
the lake are endemic. For example, the sponge 
Ochridospongia rotunda is found nowhere else in 
the world. Its closest relatives live in Lake Baikal. It is 
also impressive that about 85% of Ohrid water snails 
are endemic. The lake shores and the watershed area 
between Ohrid and Megali Prespa offer important 
habitats to a variety of animals, such as frogs, turtles 
and birds completely dependant on lake ecosystems, 
but also to land species living in mountains and plains 
in the area. Equally noteworthy is the presence of rare 
and endangered species like the Dalmatian pelican 
(Pelecanus crispus), the ferrugineous duck (Aythya 
nyroca), the lesser spotted eagle (Aquilla pomarina) 
and the imperial eagle (Aquilla heliaca).
Scientists consider Lake Ohrid a rare book of natural 
history containing the answers to many questions 
regarding the evolution of life on our planet. The lake 
is estimated to be four million years old, about the 
same age as Lake Titicaca in South America and Lake 
Taganyika in Central Africa.

THE CHURCHES OF OHRID
Ohrid is the hub of the country’s spiritual and cultural 
history. There is an impressive number of religious 
monuments in the wider Ohrid region, including about 
365 Byzantine churches and monasteries.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ GALICICA NATIONAL PARK /  
PANORAMIC VIEW OF MEGALI PRESPA FROM GALICHICA NATIONAL PARK

HERACLEA ARCHAEOLOGICAL SITE

 Though historic sources note that the city of 
Heraclea was built by Philip II of Macedonia in the 

4th century BC, local legend has it ruling in the area at least 
a thousand years earlier.Heraclea played a decisive role in 
the campaigns of Julius Caesar as a supply depot. In the 
following centuries, it served for a long time as a bishop’s 
seat (from the 4th to the 6th centuries AD), while it was 
conquered by the Slavs at the end of the 6th century.
The Heraclea archaeological site lies just one kilometer 
from the western edge of the modern city. The extensive 
explorations and excavations at the site started in 1938, and 
by 1959 a large part of Heraclea had been brought to light. 
The archaeologists revealed numerous Roman monuments: 
remains of the fortification wall, an antetemple, the bishop’s 
residence, baths (thermae), a fountain, a theatre, and two 
basilicas, the Great and the Small.
The Great Basilica, towering at a central spot of the 
archaeological site, contains many artful mosaics from 
the 5th and 6th centuries AD. Some of the mosaics are 
excellently preserved, while their imagery is among the 
best in its kind.Several inscriptions and tomb stelae dating 
from the Roman era have also been found at the Heraclea 
archaeological site. Equally impressive is the head of the 
orator Aeschines (4th c. BC) found here. The original is on 
display at the British Museum in London, as well as many 
other findings. The archaeological testimony of Heraclea 
demonstrates the great cultural and artistic flourishing of 
the city in the past.



 Aξιοθέατα 

96    BIΤΟΛΑ - ΟΧΡΙΔΑ    ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΒΙΤΟΛΑ
Sightseeing 

BITOLA – OHRID    ECOTOURIST GUIDE    97

ΒITOLA

το θάνατό του. Στον περίβολο της εκκλησίας δεσπόζουν 
τα υπολείμματα αρχαίου ναού, ενώ στο δάπεδό της, 
κάτω από τα γυάλινα διαχωριστικά, διακρίνονται τα θε-
μέλια της παλιάς εκκλησίας. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και 
το αναπαλαιωμένο Μοναστήρι του Αγίου Κλήμη, όπου 
ξεχωρίζουν οι τάφοι μοναχών και το κτίσμα της τραπε-
ζαρίας τους. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η μονή 
είχε μετατραπεί σε τζαμί, γεγονός που υποχρέωσε τους 
πιστούς να μεταφέρουν τα ιερά λείψανα του αγίου στην 
Παναγία την Περίβλεπτη για να τα προστατέψουν. 
Η Εκκλησία της Παναγίας της Περίβλεπτης οικοδομή-
θηκε το 1295 από τον Προγόν Ζγκούρ, γαμπρό του 
αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου. Οι θαυμάσιες 
θρησκευτικές τοιχογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό 
του ναού είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα της βυζαντι-
νής αγιογραφίας. Οι εικόνες φιλοτεχνήθηκαν από τους 
αγιογράφους Μιχαήλο και Ευτύχη. Στον υπαίθριο χώρο 
γύρω από την εκκλησία υπάρχει ο μικρός Ναός των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο τάφος του Γκλιγκόρ 
Πάρλιτσεβ (ενός γνωστού πνευματικού άντρα της Οχρί-
δας) και η γκαλερί εικόνων (Icon Gallery) της Οχρίδας, 
όπου εκτίθεται μια συλλογή με 30 θρησκευτικές εικό-
νες ανεκτίμητης καλλιτεχνικής αξίας, που χρονολογού-
νται μεταξύ του 11ου και του 19ου αιώνα. 
Τέλος, σε μια ξεχωριστή τοποθεσία, σε ένα βράχο πάνω 
από τη λίμνη, διακρίνεται, από το 1270, η Εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη Καναό (άγιος Ιωάννης ο Ευλογημένος). Η 
προσέγγισή της γίνεται είτε μέσω ενός πλακόστρωτου 
μονοπατιού είτε με βάρκα κατά μήκος των ακτών της 
λίμνης. Η πανοραμική θέα της λίμνης από το ναό απο-
τελεί ένα ισχυρό κίνητρο για να επισκεφθεί κάποιος το 
συγκεκριμένο θρησκευτικό μνημείο.

ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Μέσα στα περιορισμένα γεωγραφικά όρια της νοτι-
οδυτικής ΠΓΔΜ εκτείνονται τα καταπράσινα βασίλεια 
δύο εθνικών πάρκων, του Pelister National Park και 
του Galicica National Park. Ποικιλόμορφη πανίδα και 
χλωρίδα, σπάνια ενδημικά είδη, κελαρυστά ποτάμια και 
σαγηνευτικές λίμνες συνιστούν τα «φυσικά» αξιοθέατα 
των δύο πάρκων. 
Οι λάτρεις της ορεινής φύσης στο Pelister National Park 
θα βρουν τον επίγειο παράδεισο. Το παλαιότερο εθνικό 
πάρκο της χώρας (ιδρύθηκε το 1948) απέχει μόλις 15 

χιλιόμετρα από τη Βίτολα. Μέσα σε μια κατάφυτη περιο-
χή 125.000 στρεμμάτων, κάτω από τη βαριά σκιά της 
ομώνυμης γρανιτένιας βουνοκορφής Pelister (2.601 μ.), 
αποκαλύπτονται, στο πλαίσιο πεζοπορικών διαδρομών, τα 
πλούσια θέλγητρα του τοπικού οικοσυστήματος, δηλαδή 
δασωμένες πλαγιές με βελανιδιές, πεύκα, έλατα και οξιές. 
Για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, στη βόρεια πλευ-
ρά του βουνού λειτουργεί μια μικρή πίστα σκι. Επίσης, με 
αφετηρία το ξενοδοχείο Molika, το μοναδικό που υπάρχει 
στα όρια του Pelister National Park (χτισμένο σε υψόμε-
τρο 1.420 μ.), μπορείτε να προσεγγίσετε δύο ειδυλλιακές 
λίμνες που δημιουργήθηκαν από παγετώνες και είναι 
γνωστές ως Mountain Eyes. Μέσα στο Pelister National 
Park υπάρχουν 88 είδη δέντρων, που αντιπροσωπεύουν 
το 29% της δενδρόβιας χλωρίδας της ΠΓΔΜ. Από τα ση-
μαντικότερα και σπανιότερα είδη της τοπικής χλωρίδας 
είναι η πενταβέλονος πεύκη (Pinus peuce), η οποία στην 
περιοχή ονομάζεται Molika Pine. Σε αυτό το φυσικό περι-
βάλλον βρίσκουν καταφύγιο 35 είδη θηλαστικών, 10 είδη 
αμφίβιων, 15 είδη ερπετών και 91 είδη πτηνών. 
Η είσοδος του Galicica National Park βρίσκεται περίπου 
24 χιλιόμετρα νότια της Οχρίδας. Το Galicica National 
Park απλώνεται πάνω στον ορεινό όγκο Galichica (που 
υψώνεται στη νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης) και 
καλύπτει έκταση 227 τετρ. χλμ. μεταξύ των λιμνών Οχρί-
δας και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι το δεύτερο σε μέγεθος 
εθνικό πάρκο της χώρας, μετά το Mavrovo National Park. 
Το Galicica National Park ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο το 
1958 και στα όριά του υπάρχει μια ασυνήθιστα πλούσια 
ενδημική χλωρίδα και πανίδα, καθώς αποτελεί το φυσι-
κό καταφύγιο για 30 είδη αμφίβιων και ερπετών και πα-
ράλληλα φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από πεταλούδες 
– περίπου 1.664 είδη! Τα 266 είδη πτηνών που έχουν 
καταγραφεί στα όρια του πάρκου αντιπροσωπεύουν το 
84% της ορνιθοπανίδας της ΠΓΔΜ, ενώ τα 51 είδη θηλα-
στικών του Galicica National Park αποτελούν το 62% της 
συνολικής πανίδας των θηλαστικών της χώρας.

One of the biggest and most important churches at 
Ohrid is that of Saint Sophia. It is an imposing basilica 
built between 1037 and 1055, and was for a long time 
the cathedral of the Ohrid archdiocese. Its murals, with 
themes from the life of the Virgin Mary and the death of 
the “Martyrs of Sevastyla”, date back to the 11th and 
14th centuries. Directly under Samuel’s castle, at the 
idyllic location of Plaosnik, stands the church of Saint 
Panteleimon. It was constructed in the 8th century 
AD on the foundations of an older religious edifice by 
Saint Clement, who was also buried here when he died. 
The precincts of the St Panteleimon church contain 
the ruins of an ancient temple, while under the church 
floor, through the glass protective panel, you can see 
the foundations of the old church.
At the area of the church there is also the restored 
monastery of Saint Clement, where you can see the 
monks’ tombs and their dining room. During the Turkish 
occupation, the St Clement monastery was converted 
into a mosque, forcing the congregation to move the 
saint’s relics to the church of St Bogorodica Perivleptos 
to protect them.
The church of St Bogorodica Perivleptos (Mother of God 
the Most Glorious) was built in 1295 by Progon Zgur, 
son-in-law of the Emperor Andronicus Palaeologus. The 
splendid religious murals adorning the church interior 
are excellent examples of the Byzantine icon painting. 
The church icons were created by the painters Michael 
and Eutychus. The grounds around the church contain 
the small temple of St Constantine and Helen, the tomb 
of Grigor Parlichev, a known Ohrid intellectual, and the 
Ohrid Icon Gallery, with an exhibition of 30 religious 
icons of inestimable artistic value, works from the 11th 
to the 19th centuries.
Finally, built at a singular location (a rock above the lake), 
the church of St John Kaneo (the Blessed) stands there 
since 1270. It can be reached either by a paved path or 

by boat along the lakeshore. The panoramic view over the 
lake from the church of St John Kaneo is a strong motive 
to visit this religious monument at Ohrid.

NATIONAL PARKS
Within the limited geographical boundaries of southwest 
Former Yugoslav Republic Of Macedonia, the Pelister 
National Park and the Galichica National Park spread 
their green realms. Diverse fauna and flora, rare 
endemic species, splashing rivers and enchanting lakes 
are the natural sights of the two national parks.
For mountain lovers, Pelister National Park is heaven on 
Earth. The oldest national park in the country (created in 
1948) is found just 15 km from Bitola. In a verdant area 
of 12,500 hectares at the thick shadow of the granite 
Mount Pelister (2,601 m), lovely hiking trails through 
wooded slopes with oaks, pines, firs and beeches reveal 
the many charms of the local ecosystem. For those 
who like winter sports, there is a small ski piste at the 
northern side of the mountain. In addition, starting from 
Molika, the only hotel within Pelister National Park (built 
at an altitude of 1,420 m), you can reach Mountain Eyes, 
two scenic lakes created by glaciers. Pelister National 
Park contains 88 tree species that represent 29% of 
the Former Yugoslav Republic Of Macedonia tree flora. 
Among the most important species of local flora is the 
rare Molika Pine (Pinus peuce). This pristine natural 
environment ffers refuge to 35 mammal species, 10 
amphibians, 15 serpents and 91 bird species.
The entrance to Galichica National Park lies about 24 
km south of Ohrid. Galichica National Park is spread 
over Mount Galichica at the southeast side of the lake, 
covering 227 square kilometres between Ohrid and 
Megali Prespa lakes. It is the second largest national 
park in the country, after Mavrovo National Park. 
Galichica National Park was created in 1958, and it 
contains an unusually rich endemic flora and fauna, 
as it is a natural refuge for 30 species of amphibians 
and serpents and the home of about 1,664 species of 
butterflies! The 266 bird species recorded within the 
boundaries of this national park represent 84% of 
Former Yugoslav Republic Of Macedonia’s bird fauna, 
while the 51 mammal species at Galichica National Park 
constitute 62% of total mammals in the country.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΗΣ  / 
THE CHURCH OF ST BOGORODICA PERIVLEPTOS

ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΓΙΑ ΤΟ PELISTER NATIONAL PARK / 
ON THE ROAD TO PELISTER NATIONAL PARK
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ΠΟΥΛΙΑ / BIRDS
GREEK SCIENTIFIC NAME ENGLISH
Αγριόκοτα  Bonasa bonasia hazel grouse
Αετογερακίνα Buteo rufinus long-legged Buzzard
Αλκυόνα Alcedo atthis Kingfisher
Αργυροπελεκάνος  Pelecanus crispus Dalmatian pelican
Αργυροτσικνιάς  Egretta (Ardea) alba great egret
Βαλτόπαπια Aythya nyroca ferrugineous duck
Βασιλαετός Aquila heliaca Imperial Eagle
Βραχοτσοπανάκος Sitta neumayer rock Nuthatch
Γαλαζοκότσυφας Monticola solitarius blue rock Thrush
Γερακίνα  Buteo buteo  common buzzard
Γκισάρι  Aythya ferina  common pochard
Καλαμόκιρκος  Circus aeruginosus marsh harrier
Κραυγαετός Aquila pomarina lesser Spotted eagle
Κρυπτοτσικνιάς  Ardeola ralloides squacco heron
Λαγγόνα  Phalacrocorax pygmaeus pygmy cormorant
Λαμπροβούτι  Gavia arctica black-throated diver
Λευκοτσικνιάς  Egretta garzetta little egret
Λιβαδόκιρκος  Circus pygargus  Montagu's harrier
Λοφοπρίστης  Mergus serrator red-breasted merganser
Μαυροβουτηχτάρι  Podiceps nigricollis  black-necked grebe
Μελισσοφάγος Merops apiaster European Bee-eater
Μεσοτσικλιτάρα  Dendrocopos medius middle spotted woodpecker
Μικροπουλάδα  Porzana parva little crake
Μικροτσικνιάς (Νανομουγκάνα) Ixobrychus minutus little bittern
Μουστακογλάρονο  Chlidonias hybridus whiskered tern
Μπεκατσίνι Gallinago gallinago common Snipe
Νερόκοτα Gallinula chloropus common Moorhen
Νυχτοκόρακας  Nycticorax nycticorax black-crowned night heron
Πορφυροτσικνιάς  Ardea purpurea purple heron
Ποταμογλάρονο  Sterna hirundo common tern
Ροδοπελεκάνος  Pelecanus onocrotalus great white pelican
Σακουλοπαπαδίτσα Remiz pendulinus penduline Tit
Σκουφοβουτηχτάρι  Podiceps cristatus  great crested grebe
Σταχτοτσικνιάς  Ardea cinerea grey heron
Σταχτόχηνα  Anser anser  greylag goose
Τσικνόπαπια  Aythya fuligula tufted duck
Φιδαετός  Circaetus gallicus short-toed eagle
Χαλκόκοτες  Plegadis falcinellus glossy ibis
Χηνοπρίστης  Mergus merganser goosander / 

common merganser
Χρυσαετός  Aquila chrysaetos  golden eagle
Χρυσογέρακο Falco biarmicus Lanner Falcon

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ / MAMMALS
GREEK SCIENTIFIC NAME ENGLISH
Αγριόγατος  Felis sylvestris wild cat
Αγριόγιδο  Rupicapra rupicapra 

balcanica Balkan chamois
Αγριογούρουνο  Sus scrofa wild boar
Αλεπού  Vulpes vulpes red fox
Αρκούδα  Ursus arctos brown bear
Ασβός  Meles meles European badger
Βίδρα  Lutra lutra Eurasian otter
Ζαρκάδι  Capreolus capreolus roe deer
Κουνάβι  Martes foina stone marten
Λαγόγυρος Citellus citellus ground squirrel
Λαγός  Lepus capensis Cape hare
Λύκος  Canis lupus grey wolf
Μικρορινόλοφος  Rhinolophus 

hipposideros lesser horseshoe bat
Μυοκάστορας  Myocastor coypus coypu
Νυφίτσα  Mustela nivalis least weasel
Σκαντζόχοιρος  Erinaceus concolor Eastern European hedgehog
Σκίουρος  Sciurus vulgaris red squirrel
Τρανορινόλοφος  Rhinolophus 

ferrum-equinum greater horseshoe bat

ΨΑΡΙΑ / FISHES
GREEK SCIENTIFIC NAME ENGLISH
 - Salmothymus ohridanus 

(Acantholingua ohridana) belushka trout
 - Alburnus alburnus 

alborella alborella bleak
Βρυγοβελονίτσα  Cobitis meridionalis  -
Γλήνι Tinca tinca tench
Γουλιανός Silurus glanis Wels catfish
Γριβάδι  Cyprinus carpio common carp
Κέφαλος  Leuciscus cephalus European chub
Κορέγονος Coregonus lavaretus Common whitefish
Λεστιά  Parabramis pekinensis white amur bream
Μακεδονική πέστροφα  Salmo trutta 

macedonicus macedonian trout
Μπριάνα  Barbus prespensis Prespa barbel / Briana
Πέστροφα της Οχρίδας Salmo letnica Ohrid trout
Πεταλούδα  Carassius auratus gibelio silver crucian carp
Πλατίκα Πρέσπας Rutilus ohridanus 

prespensis  -
Πλατίκα της Οχρίδας Rutilus rubilio ohridanus Ohrid roach 
Σκουμπούζι ή Συρτάρι  Chondrostoma 

prespensis Prespa nase
Τούρνα Esox lucius northern pike
Τσίμα  Paraphoxinus 

epiroticus prespensis -
Τσιρόνι  Alburnus alburnus common bleak
Χέλι Anguilla anguilla European eel 
Ψευδορασμπόρα  Pseudorasbora parva topmouth gudgeon

ΕΡΠΕΤΑ - ΑΜΦΙΒΙΑ - ΕΝΤΟΜΑ / AMPHIBIANS - REPTILES - INSECTS
GREEK SCIENTIFIC NAME ENGLISH
Αμμόσαυρα  Lacerta agilis sand lizard
Κιτρινομπομπίνα  Bombina variegata yellow-bellied toad
Λαφίτης  Elaphe quatuorlineata four-lined snake
Μεσογειακή χελώνα  Testudo hermanni Hermann's tortoise
Σπιτόφιδο  Elaphe situla leopard snake
Στικτή νεροχελώνα  Emys orbicularis European pond turtle
Λουκάνος έλαφος  Lucanus cervus stag beetle
Μόρινος  Morimus funereus long-horned beetle
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ECOTOURIST GUIDE
FLORINA PREFECTURE LAKES BITOLA AND OHRID
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