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Οι κάτοικοι της Πρέσπας ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια 

«PoliPrespa» 

Πόσο συχνά συμβαίνει στη χώρα μας πολλοί και διαφορετικοί  φορείς να συνεργάζονται για 

έναν κοινό στόχο; Η συνεργασία είναι μια δύσκολη υπόθεση, αλλά όπου επιτυγχάνεται, 

έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

PoliPrespa: Πολίτες, Πόλη, Πολλοί, Πολύ, όλες αυτές οι λέξεις συνοδεύουν την Πρέσπα και 

δίνουν τον παλμό της συμμετοχής και της συνεργασίας του νέου προγράμματος που 

υλοποιείται από τους φορείς της περιοχής με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος. Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μοντέλου 

ανάπτυξης, που θα συγχρονίσει το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία σε μία κοινή 

τροχιά και θα αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. 

Με τετραετή διάρκεια και με τις  περισσότερες δράσεις του να συνεχίζονται πολύ μετά την 

τετραετία, το πρόγραμμα Pοliprespa επεμβαίνει και βελτιώνει όλους τους τομείς της 

καθημερινής ζωής των Πρεσπιωτών: εκπαίδευση, πολιτισμό, περιβάλλον, γεωργία και 

τουρισμό. 

 

Ήδη από τις αρχές του χρόνου πραγματοποιούνται δράσεις για την ενίσχυση της 

εκπαίδευσης, του αθλητισμού και ευρύτερα του πολιτισμού, που αφορούν κυρίως στην 

υποστήριξη των τοπικών σχολικών μονάδων, της λειτουργίας της δημοτικής βιβλιοθήκης, 

και του «Πατουλίδειου»  αθλητικού κέντρου. Αυτές οι δράσεις σκοπεύουν κυρίως στη  

βελτίωση των ήδη παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών και των νέων. Στον αγροτικό τομέα 

σχεδιάζονται  δράσεις για την προστασία των φασολιών Πρεσπών, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, αλλά και τη διαφοροποίηση της παραγωγής με την εισαγωγή 

εναλλακτικών γεωργικών προϊόντων. Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης περιβαλλοντικές 

δράσεις διαχείρισης του υγροτόπου, που έχουν ως επίκεντρο την προστασία της 

βιοποικιλότητας, διατηρώντας την άμεση σύνδεση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 



Τέλος ο οικοτουρισμός αποτελεί ένα ακόμη πεδίο, στα οποίο το πρόγραμμα δρα ενισχυτικά 

και υποστηρικτικά. Οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση  περιλαμβάνουν την προώθηση 

του τομέα, καθώς και τη συστηματική προβολή της Πρέσπας, ως τόπο προορισμού, για 

εξειδικευμένα κοινά τουριστών. 

Συνδετικό κρίκο και σημείο αναφοράς των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται, 

αποτελεί η  δημιουργία της Τοπικής Ομάδας Δράσης, η οποία θα έχει κομβικό ρόλο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην επιτυχία και τη βιωσιμότητα όλης της προσπάθειας.   

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι αγρότες, τα σχολεία, οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι και 

η κοινωνία των πολιτών συμμαχούν για την υλοποίηση ενός τετραετούς προγράμματος που 

θα επιχειρήσει να κάνει πραγματικότητα το κοινό όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Δήμος Πρεσπών, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, η 

Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Φασολοπαραγωγών Ε.Δ. Πρεσπών «Πελεκάνος», τα σχολεία, οι Σύλλογοι Γονέων και 

Κηδεμόνων, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός & Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού, ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Πρεσπιωτών, ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Λευκώνα, ο 

Αθλητικός Σύλλογος Shooters και άλλοι τοπικοί φορείς. Πρόκειται για έργο που υλοποιείται 

με τη μερική οικονομική υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων και τη δωρεά του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του 

προγράμματος. 

Ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Πρέσπας που βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή, τη 

συλλογική προσπάθεια, καθώς και στην επιμονή για ένα καλύτερο μέλλον για τον 

μικρότερο πληθυσμιακά Δήμο της Ελλάδας.  

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

Ζένια Αναστασιάδου, Συντονίστρια κοινωνικών & πολιτιστικών δράσεων,  Εταιρία 
Προστασίας Πρεσπών, τηλ: 23850 51211, κιν: 6944783768, email: zenia@spp.gr 
                   

                                                                

                 

   

 ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ:  


