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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Ο  Φορέας  Διαχείρισης  έχει  οργανώσει  μια  σειρά  δράσεων  που 

αποσκοπεί  στην  ανάδειξη  του  φυσικού  κάλους,  των  λιμνών  και  της 

τουριστικής αξίας της περιοχής που έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται σε 

απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου το πρώτο σεμινάριο κανό-

καγιάκ στα Λουτρά Απολλωνίας. 

    Σκοπός του σεμιναρίου ήταν αρχικά η ενημέρωση του κοινού και βέβαια 

η  διασκέδαση  μικρών  και  μεγάλων,  κάνοντας  έτσι  σαφές  πως  η 

οποιαδήποτε  δραστηριότητα  μέσα  στη  λίμνη  μπορεί  κάλλιστα  να 

συνδυαστεί  με  την  προστασία  του περιβάλλοντος  και  τον  σεβασμό της 

ορνιθοπανίδας που βρίσκει καταφύγιο στην περιοχή. Οι λίμνες Κορώνεια 

και Βόλβη προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και ανήκουν στο δίκτυο 

NATURA 2000,  πράγμα  το  οποίο  αποδεικνύει  τον  πλούτο  των  ειδών 

χλωρίδας και της πανίδας που απαντούν στην προστατευόμενη περιοχή.  

    Ευχαριστούμε πολύ τους 80 περίπου επισκέπτες που μας τίμησαν με 

την παρουσία τους και περίμεναν υπομονετικά για να κάνουν κανό μέσα 

στη λίμνη.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες  θέλουμε να απευθύνουμε σε ορισμένα 

πρόσωπα και φορείς, χωρίς την βοήθεια των οποίων το σεμινάριο αυτό δε 

θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ:



 Στον Δήμο Βόλβης για την άψογη συνεργασία και συνδιοργάνωση 

και στον δήμαρχο κ. Δ. Γαλαμάτη που μας τίμησε με την παρουσία 

του απευθύνοντας χαιρετισμό στους επισκέπτες.

 Στον  Οργανισμό  Αθλητισμού,  Πολιτισμού  και  Περιβάλλοντος  του 

δήμου  Βόλβης  και  στον  Πρόεδρο  κ.  Δ.  Βασιλάκη  για  την 

συνεργασία.

 Στη διοίκηση και στο προσωπικό των Λουτρών Ν. Απολλωνίας για 

την συνεργασία και την φιλοξενία.

 Στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3, 102FM για την προβολή της 

δράσης, και συγκεκριμένα στον δημοσιογράφο κ. Π. Τζερτζεβέλη.

 Στη οργάνωση Riverland για την θερμή υποστήριξη.

 Στον δάσκαλο καγιάκ κ. Γ. Γαζέτα για την πολύτιμη παρουσία του 

στο σεμινάριο.

 Στο  Γραφείο  Περιβαλλοντικής  Αγωγής  της  Δ/νσης  Δ.Ε.Δ.Θες/κης 

για την συνδιοργάνωση και την προβολή της δράσης, και ιδιαίτερα 

στην υπεύθυνη του γραφείου κ. Δ. Μιχελάκη.

 Στην  τουριστική  πύλη  www  .  strymonikos  .  net   για  την  προβολή και 

την συνεργασία.

    Βέβαιο είναι πως μετά από αυτό θα ακολουθήσουν πολλές ανάλογες 

δράσεις σε διάφορα μέρη του Εθνικού Πάρκου έτσι ώστε η ανάδειξη του 

οικοσυστήματος  και  των  δραστηριοτήτων  που  προσφέρονται  να  είναι 

ολοκληρωμένη.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την ημέρα της εκδήλωσης.
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