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Το Πρέσκοτ έχει ηλικία 200 ετών. Το Φορτ Τάουν (Fort Town) 
φημίζεται για το οχυρό Γουέλινγκτον (Fort Wellington), το λιμάνι 
και τη μαρίνα Σάντρα Σ. Λων (Sandra S. Lawn Harbour and 
Marina) και θεωρείται ο κατεξοχήν προορισμός για τα πλοία και τα 
φουσκωτά στον ποταμό Σαιντ Λώρενς. Το φεστιβάλ Σαίξπηρ του 
Σαιντ Λώρενς (St. Lawrence Shakespeare Festival) αποτελεί το 
πλέον σημαντικό πολιτιστικό δρώμενο του καλοκαιριού. Κάθε 
Ιούλιο και Αύγουστο διοργανώνονται, στα πλαίσια του φεστιβάλ, 
ζωντανές επαγγελματικές θεατρικές παραστάσεις στο πανέμορφο 
ανοιχτό αμφιθέατρο με θέα τον ποταμό. Η εθνική ιστορική 
τοποθεσία του Οχυρού Γουέλινγκτον (Fort Wellington National 
Historic Site) και η Μάχη του Γουίντμιλ (Battle of the Windmill) 
ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό από το Μάιο έως τον Οκτώβριο. 
Κατά τους θερινούς μήνες, το Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών και το Μουσείο Φοργουάρντερς (Forwarders' 
Museum) διοργανώνουν εκθέσεις για την ίδρυση του Πρέσκοτ και τη μοναδική ιστορική κληρονομιά των 
προγόνων μας. 
 
Μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας είναι οι παρακάτω: Kriska 
Transportation, D.L. Construction and Roofing Ltd., Riverside Pontiac Buick. Ltd., και St. Lawrence Printing. Το 
Πρέσκοτ είναι κομβικό σημείο μεταφορών και διοικητικής μέριμνας της περιοχής, εξαιτίας της γειτνίασης του με 
τους αυτοκινητοδρόμους 401 και 416, με τη Διεθνή Γέφυρα Πρέσκοτ-΄Ογκεντσμπερ (Prescott-Ogdensburg 
International Bridge) και το λιμάνι βαθέων υδάτων του Πρέσκοτ. Στην πόλη βρίσκεται επίσης και το Βιομηχανικό 
Πάρκο του Πρέσκοτ (Prescott Industrial Park). 
 

Η πόλη του Πρέσκοτ 

www.prescott.ca 

Περισσότερες πληροφορίες 
Dana Valentyne                        360 Dibble St,, W.  P.O. Box 160 Prescott, ON K0E 1T0  

      Η πόλη του Πρέσκοτ                                613-925-2812  /  dvalentyne@prescott.ca 
 
 
 

Συνολικός πληθυσμός 3,965 (Statistics Canada 2016 Census) 
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Μέση ετήσια βροχόπτωση  784 mm rain, 198 cm snow 
Κατά κεφαλήν εισόδημα $ 84,736 
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $ 93,263 
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας  5-6%  
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1,050 
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 1,455 
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με  
    2 κρεβατοκάμαρες $843 
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $203,200 

    
 


