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                         ΟΝΟΜΑ:  

 

Δπαλαιεπηηθό θπιιάδην 

( ελόηεηα 1) 

Πρέσπες 
     Πεξλώληαο από ην λνκό ηεο Έδεζζαο ην θζηλόπσξν ηνπ 1996, 

έθηαζα επηηέινπο ζην λνκό ηεο Φιώξηλαο, έλαλ από ηνπο ηέζζεξηο 

λνκνύο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,  ηνλ νπνίν γλώξηδα κόλν από ηηο 

εηδήζεηο γηα ηνπο θξύνπο ρεηκώλεο.  

     Η ιίκλε Βεγνξίηηδα απιώζεθε θάησ από ην βνπλό πνπ 

θαηέβαηλα. Ήηαλ έλα ζέακα εθπιεθηηθό. Απισκέλε ζηνλ θάκπν 

ηνπ Ακπληαίνπ θαζξέθηηδε ζηα λεξά ηεο ηα γύξσ αγξνηηθά ρσξηά, 

πνπ ζηεξίδνπλ ηε δσή ηνπο ζ` απηήλ. Κάζηζα γηα έλαλ θαθέ ζηνλ 

Άγην Παληειεήκσλ ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο. Σπδεηώληαο κε ην παηδί 

πνπ κνπ έθεξε ηνλ θαθέ ,έκαζα γηα ην κεγάιν πξόβιεκα ηεο 

ιίκλεο,  πνπ δελ είλαη άιιν από ηελ ππεξάληιεζε ησλ λεξώλ, γηα ην πόηηζκα ησλ ρσξαθηώλ. Μνπ έδεημε πνπ 

ήηαλ ε ιίκλε πξηλ κεξηθά ρξόληα θαη πσο θαηάληεζε ζήκεξα. Έθπγα από ην ρσξηό ειπίδνληαο ζε έλα 

θαιύηεξν αύξην. 

    Πέξαζα από ην Ακύληαην κε ηα όκνξθα ακπέιηα θαη ηα νλνκαζηά θξαζηά  γλσζηά ζ` όινλ ηνλ θόζκν θαη 

αλέβεθα ην δξόκν γηα ηελ Φιώξηλα. Η Φιώξηλα είλαη ε πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ, κηα όκνξθε πόιε ρηηζκέλε 

θάησ από ην βνπλό θαη πεξλάεη από ηε κέζε ηεο ν Σαθνπιέβαο πνηακόο. Γελ ζηακάηεζα θαζόινπ εθεί, 

αθήλνληαο ηελ επίζθεςή κνπ ζηελ πόιε γηα ηελ επηζηξνθή.  

   Άξρηζα ηελ αλάβαζε ηεο Βίγιαο, πεξλώληαο από ην Πηζνδέξη ζην νπνίν ππάξρεη έλα παλέκνξθν 

ρηνλνδξνκηθό θέληξν θαη ζπλέρηζα γηα ηηο Πξέζπεο. Σηακάηεζα γηα ιίγν ζην Αληαξηηθό  έλα κηθξό νξεηλό 

ρσξηό πξηλ από ηηο Πξέζπεο γηα μεθνύξαζε 

θαη θαγεηό.  

    Δπηηέινπο έθηαζα ζηνλ ηειηθό πξννξηζκό 

ηνπ ηαμηδηνύ κνπ, ηηο παλέκνξθεο Πξέζπεο. 

Σηακάηεζα ην απηνθίλεην επηηόπνπ θαη 

παξαθνινύζεζα ην παλέκνξθν ζέακα. Η 

Μηθξή Πξέζπα αξηζηεξά κνπ άπισλε ηα 

λεξά ηεο κέρξη ηελ Αιβαλία θαη ζηε κέζε 

ηεο ζρεδόλ ην λεζάθη ηνπ Αγίνπ Αρίιιεηνπ 

κε ηα εξείπηα ηεο νκώλπκεο εθθιεζίαο θαη 

ηελ πεδνγέθπξα πνπ έγηλε πξηλ ιίγα ρξόληα 

θαη θάλεη ηε επηθνηλσλία ησλ αλζξώπσλ πην 

εύθνιε κε ηελ μεξά. 

   Γεμηά απιώλεη ηα λεξά ηεο ε Μεγάιε 

Πξέζπα, πνπ αλήθεη ζηελ Διιάδα, ηα 

Σθόπηα θαη ηελ Αιβαλία. Οη δύν Πξέζπεο 

ρσξίδνληαη από κηα κηθξή ισξίδα γεο 

θάξδνπο πεξίπνπ δηαθνζίσλ κέηξσλ. 

   Σην κηθξό θάκπν είλαη θπηεκέλα θαζόιηα, ην θπξηόηεξν πξντόλ ηεο πεξηνρήο καδί κε ηα ςάξηα ηεο ιίκλεο. 

   Τα ρσξηά ηεο πεξηνρήο είλαη νη Ψαξάδεο ζηηο όρζεο ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο θνληά ζηα ζύλνξα, ν Άγηνο 

Γεξκαλόο, ε Καιιηζέα, ν Λαηκόο, νη Καξπέο θαη ην Βξνληεξό.      

   Η Πξέζπα είλαη ν κεγαιύηεξνο εζληθόο δξπκόο ηεο Διιάδαο, έλα από ηα ειάρηζηα θπζηθά θαηαθύγηα γηα 

πνπιηά θαη άιια δώα (πεξηζζόηεξα από 250 είδε), πνιιά από ηα νπνία είλαη ππό εμαθάληζε. Μνλαδηθά 

πνπιηά όπσο νη ξνδνπειεθάλνη, νη εξσδηνί θαη νη θνξκνξάλνη αγσλίδνληαη λα επηβηώζνπλ ζε έλα ηνπίν 

αζύγθξηηεο νκνξθηάο.  

    Φηάλνληαο ζηνπο Ψαξάδεο ζ` απηό ην όκνξθν ςαξνρώξη αλαθώλεζα όπσο είπε θαη ν Δζληθόο καο 

Πνηεηήο, « όκνξθνο θόζκνο, εζηθόο αγγειηθά πιαζκέλνο ». 
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1) Καηαλόεζε θεηκέλνπ: 

α)  Πνπ βξίζθεηαη ε Φιώξηλα; 

_____________________________________________________________________________________ 

 

      β) Πνηα ιίκλε ζπλαληάκε πξώηα ζην θείκελν θαη ζε πνηόλ θάκπν βξίζθεηαη; 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

      γ) Πνην πνηάκη πεξλάεη κέζα από ηε Φιώξηλα θαη πνηα ηα ρσξηά ησλ Πξεζπώλ;          

   _______________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

    δ) Σε πνηεο ρώξεο αλήθνπλ νη Πξέζπεο: 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

2) Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

3) Ο πξόεδξνο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο πεξηνρήο ζαο ζέιεη λα νξγαλώζεη εθδξνκή ζηηο Πξέζπεο.    
      Τη ζα έγξαθε ζηελ αλαθνίλσζε; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 3 

 

 

 

4) Να βξείηε θαη λα γξάςεηε 5 επηξξήκαηα: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5) Να βάιεηο ηα ξήκαηα ηεο παξέλζεζεο ζην ζσζηό ρξόλν: 

       

   Ο Γεκήηξεο _____________(αλεβαίλσ) ζηε βάξθα λα____________( πεγαίλσ) γηα ςάξεκα ζηε ιίκλε 

καδί κε ην γεξν- Θαλάζε. Τν Φεγγάξη αθόκε ____________(ιάκπσ) ζηνλ νπξαλό όηαλ 

______________(μεθηλώ). ____________(πηάλσ) ηα θνππηά θαη άξρηζαλ λα ________________( 

απνκαθξύλνκαη) από ηνπο Ψαξάδεο. __________(είκαη) ε ώξα πνπ _____________(μππλώ) ηα πνπιηά θαη 

______________(δσληαλεύσ) ε ιίκλε. ________(είκαη) εθπιεθηηθά όκνξθα. 

_________________(αξρίδσ) λα _______________(απιώλσ) ηα δίρηπα ζηα ήξεκα λεξά ηεο Μεγάιεο 

Πξέζπαο θαη ___________(ληώζσ) ππέξνρα ζηελ απέξαληε γαιήλε ησλ λεξώλ.  

 

 

 

5) Να θάλεηε ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζηα παξαθάησ ξήκαηα: 

 

  

Δλεζηώηαο Παξαθείκελνο Αόξηζηνο Παξαηαηηθόο Υπεξζπληέιηθνο Σπλνπηηθόο 

Μέιινληαο 

Δμαθνπι. 

Μέιινληαο 

Σπληειεζκέλνο 

Μέιινληαο  

έξρνκαη        

αλεβαίλσ        

κπαίλσ        

νδεγώ        

ζέισ        

 

 


