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ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

Εμείς, οι Πρωθυπουργοί Κωνσταντίνος Σημίτης, Ljubco Georgievski, και Ilir 
Meta συναντηθήκαμε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου του 2000, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας Υγροτόπων στον Αγ. Γερμανό στην Ελλάδα και συμφωνήσαμε ότι οι λίμνες 
των Πρεσπών και η περιβάλλουσα λεκάνη απορροής είναι μια μοναδική φυσική 
περιοχή για την γεωγραφία της, τον οικολογικό πλούτο της και την βιοποικιλότητά 
της, με ιδιαίτερη σημασία σε διεθνές επίπεδο. Οι λίμνες των Πρεσπών και τα 
περίχωρά τους προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για τη διατήρηση ποικίλων και 
σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας καθώς και καταφύγιο για τους πληθυσμούς των 
αποδημητικών πτηνών. Αποτελούν, επίσης, αναγκαίο ενδιαίτημα γα πολλά υπό 
εξαφάνιση είδη πτηνών. 

 
Αναγνωρίζοντας ότι, η διατήρηση και η προστασία ενός οικοσυστήματος με 

τόσο μεγάλη σημασία, όχι μόνον αποτελεί υπηρεσία προς τη φύση αλλά, επίσης, 
δημιουργεί τις ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη των παρακείμενων περιοχών 
των τριών χωρών. Επιπλέον, η μακρά ιστορία της ανθρώπινης παρουσίας στην 
περιοχή αποδεικνύει τη συμβατότητα παραδοσιακών δραστηριοτήτων και γνώσεων 
με τη διατήρηση της φύσεως. 

 
Συνειδητοποιούμε ότι, η διατήρηση της φύσεως και η αειφόρος ανάπτυξη 

εξαρτώνται, εν πολλοίς, από το σεβασμό κυβερνήσεων και λαών προς τις διεθνείς 
νομικές συμφωνίες, οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Η συμμετοχή σε τέτοιες συμφωνίες και συμβάσεις είναι χρήσιμη για 
την προστασία των λιμνών των Πρεσπών και της γύρω περιοχής. Ιδιωτικές εθνικές 
δραστηριότητες πρέπει να υποβοηθούνται από τη διεθνή συνεργασία σε αυτό το 
πεδίο. 

 
Επιπλέον αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τη σημασία της δραστηριοποίησης 

Περιβαλλοντικών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, ιδιαίτερα όταν συνδυάζουν τις 
διαφορετικές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες εμπειρίες και γνώσεις. Σε αυτό το 
πλαίσιο, υπενθυμίζουμε με ιδιαίτερη χαρά ότι, ένας τέτοιος Μη-Κυβερνητικός 
Οργανισμός, ονόματι «Εταιρία Προστασίας Πρεσπών» τιμήθηκε το 1999 με το 
βραβείο Ramsar ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα πρωτοποριακής προσεγγίσεως στη 
διατήρηση των υγροτόπων. 

 
Τέλος, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τα οφέλη της δημόσιας 

ευαισθητοποίησης, έτσι ώστε, να επιτευχθούν οι στόχοι της προστασίας της φύσης 
και της αειφόρου αναπτύξεως. 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζουμε να ανακηρύξουμε το «Πάρκο των 

Πρεσπών» ως την πρώτη διασυνοριακά προστατευόμενη περιοχή στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και παρουσιάζουμε αυτή την πρωτοβουλία ως ένα «Δώρο 
στη Γη» στα πλαίσια της εκστρατείας «Ζωντανός Πλανήτης» της WWF. Αυτή η 
εκστρατεία αποβλέπει στο να διασφαλίσει τη διατήρηση των σημαντικότερων 
βιολογικών αποθεμάτων του κόσμου και των οικοσυστημάτων στην επόμενη χιλιετία. 
Το «Πάρκο των Πρεσπών» εκτείνεται στις γειτονικές περιοχές γύρω από τις λίμνες 



 

 

των Πρεσπών, τις οποίες καθεμία από τις τρεις χώρες έχει ανακηρύξει ως 
προστατευόμενο τόπο Ramsar. 

 
 Την διακήρυξη αυτή θα ακολουθήσει η συνεχής συνεργασία των αρμόδιων 
Αρχών για περιβαλλοντικά ζητήματα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα μελετηθούν κοινές 
δράσεις για τα εξής: α) τη διατήρηση και προστασία των μοναδικών οικολογικών 
αξιών του «Πάρκου των Πρεσπών», β) την παρεμπόδιση και / ή ανατροπή των αιτιών 
της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων, γ) τη διερεύνηση των κατάλληλων 
διαχειριστικών μεθόδων για την αειφόρο χρησιμοποίηση των υδάτων των λιμνών και 
δ) την προσπάθεια ώστε το «Πάρκο των Πρεσπών» να γίνει και να παραμείνει ένα 
πρότυπο του είδους του, καθώς και ένα σημείο αναφοράς της ειρηνικής συνεργασίας 
των χωρών μας. 


