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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποίηση 3ης Τεχνικής Συνάντησης του HOLYWATER 

 

Παρουσία των δημάρχων Πρεσπών, κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη και Resen, κ. Jovan 
Tozievski, πραγματοποιήθηκε η 3η Τεχνική Συνάντηση του διασυνοριακού έργου με τίτλο 
«Enhancing the cultural touristic product of the cross-border area of Prespes through the 
promotion of the natural and cultural heritage / Ενίσχυση του πολιτιστικού τουριστικού 
προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών μέσω της ανάδειξης της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς» και διακριτικό τίτλο HOLYWATER, που είναι ενταγμένο στο 
πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Greece – Republic of North Macedonia και 
είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών 
χωρών. 

Στελέχη του Δήμου Πρεσπών, που είναι επικεφαλής εταίρος του προγράμματος και του 
Δήμου Resen, του NI “Institute and Museum” – Bitola, της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Φλώρινας και της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, παρουσίασαν τα μέχρι τώρα 
επιτεύγματα του προγράμματος και τους στόχους για το άμεσο μέλλον, καθώς το 
πρόγραμμα βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης. 

Το HOLYWATER αποσκοπεί στην τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής 
περιοχής και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τη δημιουργία τρισδιάστατων 
μοντέλων αναπαράστασης της βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου και του Νοσοκομείου 
των ανταρτών και παρουσίαση με εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, portal 
με το σύνολο της τουριστικής πληροφορίας, ηλεκτρονικές εφαρμογές για κινητά, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια για την περιοχή των Πρεσπών, δημιουργία επισκέψιμου 
χώρου στον Λαιμό, εκδηλώσεις προβολής τοπικών προϊόντων, τουριστικό οδηγό και 
χάρτη ενώ έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για τον τουρισμό των Πρεσπών, με πολύτιμα 
και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.  

Από τους εταίρους του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις 
στους χώρους της Βυζαντινής Συλλογής του Αγίου Γερμανού της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Φλώρινας και τον βραβευμένο επισκέψιμο Νερόμυλο της Εταιρίας 
Προστασίας Πρεσπών, ενώ από την πλευρά τους οι διακρατικοί εταίροι 



πραγματοποιούν πολιτιστικές διαδρομές διασύνδεσης βυζαντινών μνημείων και 
αποκατάσταση του ναού St. Iljia Grntsari.  

Πρόκειται για ένα διασυνοριακό πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή 
των Πρεσπών, που μετά από πολλά χρόνια οικονομικής και υγειονομικής κρίσης 
προσδοκά την ανάπτυξη του τουρισμού για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

 

Γραφείο Τύπου 

Δήμου Πρεσπών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


