
Διήμερο πρόγραμμα:

ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ

κορυφή «Περιστέρι»

ΒΕΡΝΟΝ

κορυφή «ΒΙΤΣΙ»

ΒΟΡΑΣ

(ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ)

Ευρωπαϊκά
Ορειβατικά
Μονοπάτια

Δίκτυο μονοπατιών μεγάλων
αποστάσεων που διασχίζουν

την Ευρώπη, τα οποία
περνώντας μέσα από πολλές
ευρωπαϊκές χώρες διέρχονται

μέσα από ποικίλα
οικοσυστήματα και περιοχές

ιδιαίτερου πολιτισμικού
ενδιαφέροντος.

Η ιστορία των μονοπατιών
ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας

του 1960 τότε που οι ορειβάτες
της Ευρώπης, επηρεασμένοι
από το εναλλακτικό πνεύμα
της εποχής, αποφάσισαν να
δημιουργήσουν ένα διεθνές

δίκτυο 11 μονοπατιών
μεγάλων αποστάσεων, μέχρι
σήμερα, συνολικού μήκους

50.000 χιλ.



Από τα 11 Ευρωπαϊκά
μονοπάτια 2 περνούν από την

Ελλάδα:

Ε4: Ισπανία - Γαλλία - Ελβετία -
Αυστρία - Γερμανία - Ουγγαρία -
Βουλγαρία - Ελλάδα - Κύπρος

(6.300 χλμ.)

Ε6: Σουηδία - Δανία - Γερμανία -
Αυστρία - Σλοβενία - Ελλάδα

(5.200 χλμ.)

Το Ε4 και το Ε6, εντός του
ελληνικού εδάφους, 

συναντώνται στη περιοχή της
Φλώρινας. Για τη σήμανσή τους

χρησιμοποιείται κίτρινος
ρόμβος με μαύρο έντονο

περίγραμμα και το γράμμα Ε και
τον αριθμό του μονοπατιού στο

κέντρο του.

Τον Νομό διασχίζουν τα διεθνή μονοπάτια Ε4 και Ε6. Εισέρχονται από τον Βόρα, μπαίνουν στην πόλη
της Φλώρινας και συνεχίζουν στο όρος Βέρνον. Στη θέση Δερβένι χωρίζονται σε Ε4 και Ε6.

Το Ε4 πηγαίνει νοτιοανατολικά προς Δροσοπηγή (Πούλια) και Νυμφαίο και μέσω του Ξινού Νερού, του
Αμυνταίου, του Αγίου Παντελεήμονα και του Μανιακίου κατευθύνεται στο Βέρμιο και τη Νότια Ελλάδα.
Το Ε6 μετά το Δερβένι πηγαίνει προς Βίγλα, διασχίζει τον Βαρνούντα προς τον Άγιο Γερμανό και την

Μεγ. Πρέσπα και μέσω του Αγ. Αχιλλείου και της Μικρολίμνης κατευθύνεται στην Ηγουμενίτσα.

Δροσοπηγή
Ε4

ΛΙΜΝΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟιΟι ΛίμνεςΛίμνες ΖάζαρηΖάζαρη καικαι ΧειμαδίτιδαΧειμαδίτιδα



ΗΗ ΛίμνηΛίμνη ΠετρώνΠετρών ΔΡΟΜΟΙΔΡΟΜΟΙ
ΚΡΑΣΙΟΥΚΡΑΣΙΟΥ

……στηστη ΛίμνηΛίμνη
ΒεγορίτιδαΒεγορίτιδα

ΑμπελώνεςΑμπελώνες
ΑμυνταίουΑμυνταίου

Μικρή Πρέσπα

Μεγάλη Πρέσπα



ΔιασυνοριακόΔιασυνοριακό ΠάρκοΠάρκο ΠρεσπώνΠρεσπών

δυοδυο λίμνεςλίμνες…… τρειςτρεις λαοίλαοί

ΛεκάνηΛεκάνη ΑπορροήςΑπορροής

ΓεωργίαΓεωργία -- ΑλιείαΑλιεία -- ΚτηνοτροφίαΚτηνοτροφία --
ΤουρισμόςΤουρισμός

Ανθρώπινες δραστηριότητες

ΜιαΜια λεκάνηλεκάνη απορροήςαπορροής είναιείναι υγιήςυγιής,, ότανόταν::

 ΟΟ ατμοσφαιρικόςατμοσφαιρικός αέραςαέρας είναιείναι καθαρόςκαθαρός

 ΤαΤα νεράνερά είναιείναι κατάλληλακατάλληλα γιαγια κολύμπικολύμπι
 ΤαΤα επιφανειακάεπιφανειακά καικαι υπόγειαυπόγεια νεράνερά είναιείναι πόσιμαπόσιμα
 ΤαΤα νεράνερά ποταμώνποταμών καικαι λιμνώνλιμνών είναιείναι κατάλληλακατάλληλα γιαγια ψάρεμαψάρεμα

ΜοναδικότηταΜοναδικότητα τωντων ΠρεσπώνΠρεσπών

ΗΗ ΠρέσπαΠρέσπα συγκεντρώνεισυγκεντρώνει πάνωπάνω απόαπό τατα μισάμισά είδηείδη πουλιώνπουλιών, , 
αμφιβίωναμφιβίων καικαι θηλαστικώνθηλαστικών

πουπου απαντώνταιαπαντώνται σεσε ολόκληρηολόκληρη τηντην ΕλλάδαΕλλάδα..



260 260 είδηείδη πουλιώνπουλιών
έναένα απόαπό τατα καλύτερακαλύτερα μέρημέρη παρατήρησηςπαρατήρησης πουλιώνπουλιών στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη

ΗΗ μεγαλύτερημεγαλύτερη αποικίααποικία ΑργυροπελεκάνωνΑργυροπελεκάνων στονστον κόσμοκόσμο

ΧρυσογέρακοΧρυσογέρακο ΙχθυοπανίδαΙχθυοπανίδα τωντων λιμνώνλιμνών
1717 είδηείδη ψαριώνψαριών εκεκ τωντων οποίωνοποίων 9 9 ενδημικάενδημικά

Πέστροφα των Πρεσπών (Salmo peristericus)

Μέγιστο μήκος: 47,5 εκ.
Μέγιστο βάρος: 790 γραμμ.
Βαθμός απειλής:   

Μπράνα (Barbus prespensis)

Μέγιστο μήκος: 30 εκ.
Μέγιστο βάρος: 390 γραμμ.
Βαθμός απειλής:   

Κέφαλος (Squalius prespensis)

Μέγιστο μήκος: 44 εκ.

Βαθμός απειλής:   

Τσίμα (Pelasgus prespensis)

Μέγιστο μήκος: 6 εκ.
Βαθμός απειλής:   

60 60 είδηείδη ΘηλαστικώνΘηλαστικών

ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΚΟΥΔΑ

ΙΧΝΗ ΑΡΚΟΥΔΑΣ



11 11 είδηείδη ΑμφιβίωνΑμφιβίων
21 21 είδηείδη ΕρπετώνΕρπετών

ΖώνεςΖώνες βλάστησηςβλάστησης ––
ΚΚατηγορίεςατηγορίες βιβιότοπότοπωνων στηνστην ΠρέσπαΠρέσπα

Υγροβιότοπος - υγρά λιβάδια
Ζώνη των καλλιεργειών

Οικισμοί - βοσκότοποι

Δάση βελανιδιών - οξιάς

Αλπικά λιβάδια

Ξεκινούν από 850 μ. και ξεπερνούν τα 2.000 μ. 

ΧλωρίδαΧλωρίδα
2.100 είδη φυτών

Χαρακτηριστικά είδη της περιοχής

Βουνοκυπάρισσα
ή κέδρα 400 ετών

Το παράσιτο
Phelypaea boissieri

Δασικοί κρίνοι
& νάρκισσοι

40 είδη και
υποείδη ορχιδέαςΜία από τις

σπουδαιότερες ποικιλίες
μανιταριών

Η Κενταύρια της
Πρέσπας

ΠαρόχθιαΠαρόχθια βλάστησηβλάστηση

υγρά λιβάδια

καλαμιώνες

νουφαρώνες

έλη

υγρότοπος

ΔΑΣΗΔΑΣΗ



Παιγνίδι ρόλων:
«Επιστολή παρέμβασης - ευαισθητοποίησης

της τοπικής κοινωνίας
από την Περιβαλλοντική Ομάδα σας»

Στην περιοχή της Πρέσπας
πρόκειται να λειτουργήσει
νέα ξενοδοχειακή μονάδα.

Καταγράψτε την άποψη της
ομάδας σας (τοπική ένωση
πολιτών, άνεργοι, επενδυτές, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
επαγγελματίες περιοχής) σε
μια επιστολή προς τη
δημοτική αρχή.

ΕλληνιστικήΕλληνιστική ΠόληΠόλη ΠετρώνΠετρών

ΠολιτιστικέςΠολιτιστικές
διαδρομέςδιαδρομές

ΕλληνιστικήΕλληνιστική πόληπόλη ΦλώριναςΦλώρινας

ΒυζαντινάΒυζαντινά μνημείαμνημεία ΠρεσπώνΠρεσπών

ΒραχογραφίεςΒραχογραφίες σταστα ΑσκηταριάΑσκηταριά –– ΆγΆγ. . ΑχίλλειοςΑχίλλειος -- ΆγΆγ. . ΓερμανόςΓερμανός

ΕΕμφύλιοςμφύλιος
πόλεμοςπόλεμος

στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

ΣπηλιέςΣπηλιές
ΖαχαριάδηΖαχαριάδη

καικαι ΚόκκαληΚόκκαλη

ΨΑΡΑΔΕΣΨΑΡΑΔΕΣ
ΑΓΑΓ. . ΓΕΡΜΑΝΟΣΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΒΡΟΝΤΕΡΟΒΡΟΝΤΕΡΟ

ΝυμφαίοΝυμφαίο



Νυμφαίο - Ξενώνας Λαμοάρα

Πανοραμική άποψη της Φλώρινας Φθάνοντας στην πόλη, αντικρίζεις τα χρώματά της…

Σταθμός Ο.Σ.Ε.



ΒόλταΒόλτα πλάιπλάι στονστον ποταμόποταμό ΣακουλέβαΣακουλέβα…… ΟΟ ΣακουλέβαΣακουλέβαςς παγωμένοςπαγωμένος……

ΟΟ ΣακουλέβαΣακουλέβαςς τητη νύχτανύχτα……

ΤαΤα χρωματιστάχρωματιστά σπίτιασπίτια σπάνεσπάνε τητη μουντάδαμουντάδα τουτου χειμώναχειμώνα



Το Γυμνάσιο Φλώρινας, 1925

ΚαλέςΚαλές ΤέχνεςΤέχνες --
ΕικαστικήΕικαστική
παράδοσηπαράδοση

Σκηνικό Αγγελόπουλου στη Φλώρινα ΟΡΥΧΕΙΟΟΡΥΧΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣΑΧΛΑΔΑΣ



ΠροβλήματαΠροβλήματα στηστη διαχείρισηδιαχείριση

1. 1. ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις στηστη δημόσιαδημόσια υγείαυγεία
2. 2. ΑισθητικήΑισθητική υποβάθμισηυποβάθμιση
3. 3. ΑλλαγήΑλλαγή χρήσηςχρήσης γηςγης
4. 4. ΜείωσηΜείωση αποθεμάτωναποθεμάτων καικαι

σταδιακήσταδιακή εξάντλησηεξάντληση τουτου
φυσικούφυσικού πόρουπόρου

Ανάθεση εργασίας

Κοινοποίηση - αποστολή στο Κ.Π.Ε. Μελίτης
δημοσιευμένου άρθρου παρέμβασης -
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, σχετικού με
το πρόγραμμα της περιβαλλοντικής σας ομάδας.

ΕυχαριστούμεΕυχαριστούμε

πουπου μαςμας προσέξατεπροσέξατε……


