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1η Ποδηλατοδρομία στο Δήμο Λαγκαδά 
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Ημερίδα με θέμα το Περιβάλλον στο στρατόπεδο Ρεντίνας 

Περισσότερα... 

 

Τα Νέα μας 



  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η ποδηλατική διαδρομή 

στο Λαγκαδά. Σην Κυριακή 13 Μαΐου, μικροί και μεγάλοι με τα 

ποδήλατα τους ξεκίνησαν τη βόλτα τους εντός του δήμου, δίνοντας 

με αυτό τον τρόπο το μήνυμα ότι το ποδήλατο αποτελεί τον σύγχρο-

νο και οικολογικό τρόπο μετακίνησης μέσα στην πόλη. 

  Ο δήμαρχος Λαγκαδά, κύριος Γιάννης Αναστασιάδης, και ο αντι-

δήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Κώ-

στας Σσαγκαλίδης, αφού χαιρέτησαν τους ποδηλάτες στην κεντρική 

πλατεία του δήμου, έδωσαν το σύνθημα για την έναρξης της ποδηλα-

τάδας. Με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας και τερματισμό τα Λουτρά Λαγκαδά, οι ποδηλάτες απόλαυσαν τη διαδρο-

μή, δίνοντας το μήνυμα του σεβασμού προς το περιβάλλον, αφήνοντας πίσω τα αυτοκίνητα τους. 

  Επιθυμία του δήμου είναι να καθιερωθεί πλέον η πρώτη Κυριακή του Μαΐου ως ημέρα ποδηλατοδρομίας στο Λαγκα-

δά, ενθαρρύνοντας έτσι τον εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης που προσφέρει η χρήση ποδηλάτου. Με δράσεις σαν αυτές 

σκοπός είναι να βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας και την οικολογική μετακίνηση στη συνείδηση μας.  

 

Ιωάννα Τφαντίδου 
Τπεύθυνη Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

1η Ποδηλατοδρομία στο Δήμο Λαγκαδά  

Θερινό σχολείο στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Σεμπών 
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  Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος το πρόγραμμα του 
«Θερινού σχολείου», με μαθητές και εκπαιδευτικούς από γυμνάσια και λύκεια 
που ανήκουν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

  Σην Σετάρτη 27 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στα Λουτρά Λαγκαδά, η τελετή 
έναρξης του προγράμματος. Σην Πέμπτη 28 Ιουνίου, οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί απόλαυσαν την ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας, Βόλβης 
και Μακεδονικών Σεμπών. υγκεκριμένα, επισκεφτήκαμε τον Πύργο του Αγίου 
Βασιλείου, τα υπεραιωνόβια πλατάνια του χολαρίου, τις Νυμφόπετρες, το 
χωριό Μικρή Βόλβη, και τέλος καταλήξαμε στο Κέντρο Πληροφόρησης 
Απολλωνίας για την ξενάγηση στη θεματική έκθεση.  

  Σο «Θερινό σχολείο» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι, και παρά τις 
δυσκολίες, προσπαθούμε ώστε να συνεχιστεί για πολλά χρόνια και να γίνει 
θεσμός για την περιοχή του Λαγκαδά.  

 

  Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την υποστήριξη τον Δήμαρχο Λαγκαδά, κύριο 
Γιάννη Αναστασιάδη και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας, κύριο Κώστα Σσαγκαλίδη, τη διεύθυνση των Λουτρών Λαγκαδά 

για την φιλοξενία, τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για την στενή συνεργασία, και τέλος 
όλους τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν, με τέτοιου είδους δράσεις, να φέρουν τους μαθητές πιο κοντά στο φυσικό 
περιβάλλον.  

 

  Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπεύθυνη Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 



Green Party του Δήμου Θεσσαλονίκης 

Τπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Αμερικανική Γεωργική χολή 

 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περι-
βάλλοντος, την Κυριακή 10 Ιουνίου συμμετείχαμε στο Green 
Party, που διοργανώθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης . 

 

 Προσωπικό από τους τέσσερις Υορείς Διαχείρισης Κεντρικής 
Μακεδονίας (Υ.Δ. Κορώνειας-Βόλβης, Υ.Δ. Κερκίνης, Υ.Δ. 
Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, Υ.Δ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου), 
συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διαδικασία ενημέρωσης των επι-
σκεπτών.  

τους επισκέπτες μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα 
και αφίσες με θέμα το περιβάλλον και το έργο των Υορέων 
Διαχείρισης. Για τους μικρούς μας φίλους υπήρχαν πολλές 
δραστηριότητες ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Επίσης ετοιμά-

σαμε για τα παιδιά ένα πανό για να μας γράψουν τις σκέψεις τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος σε μορφή 
συνθήματος. Η εκδήλωση έκλεισε με την κλήρωση δώρων για ορισμένους τυχερούς επισκέπτες. 

  

Σην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, κύριος Γιάννης Μπουτάρης και ο υπηρεσιακός Τπουργός 
Π.Ε.Κ.Α., κύριος Γρηγόρης Σσάλτας.  

  

Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρ-
χία Περιβάλλοντος για την διοργάνωση και την συνεργασία. 

 

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπ. Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

 Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε πως ο Υορέας Διαχείρισης προέβη στην υπογραφή 

πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Αμερικανική Γεωργική χολή. το πλαίσιο της ενί-

σχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών και της ενημέρωσης τους πάνω 

σε περιβαλλοντικά και διαχειριστικά θέματα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επεκτεί-

νουν και να ενισχύσουν την μεταξύ τους συνεργασία.  

 Η συνεργασία αφορά την σχολική χρονιά 2012-2013, και οι συναντήσεις εργασίας θα 

πραγματοποιούνται είτε στην περιοχή αρμοδιότητας του Υορέα Διαχείρισης είτε στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής 

Γεωργικής χολής Θεσσαλονίκης. 

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπ. Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 
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 Σο τριήμερο 27, 28 και 29 Μαΐου, η Διεύθυνση Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την «Πράσινη Γιορτή», 

με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μικρών 

και μεγάλων, αλλά και την επαφή με φορείς και οργανώ-

σεις που ασχολούνται με το περιβάλλον. 

 Σην Κυριακή 27 Μαΐου, το Υεστιβάλ έλαβε χώρα στο 

περιβαλλοντικό πάρκο του ΟΣΑ, στο δήμο Θέρμης. 

 Σο προσωπικό του Υορέα Διαχείρισης ενημέρωσε τους 

παρευρισκόμενους για το έργο του και για τη σημασία 

της προστασίας του περιβάλλοντος, μοίρασε ενημερωτικά έντυπα, ενώ είχε στηθεί ένα τραπέζι όπου οι μικροί επισκέπτες 

μπορούσαν να ζωγραφίσουν και να κάνουν χειροτεχνίες με θέμα το περιβάλλον.  

 Επιπλέον, την Σρίτη 29 Μαΐου, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Σούμπας και σχετίζονταν με την 

"Αγωγή Τγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης".  

 Η βροχή και η συννεφιά δεν πτόησαν τους επισκέπτες, και ειδικά τους μικρούς μας φίλους, που έδειχναν να απολαμβά-

νουν τα παιχνίδια και τις χειροτεχνίες με θέμα την πανίδα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου. Προσωπικό του Υορέα 

Διαχείρισης ενημέρωσε τους γονείς των μαθητών για το έργο της υπηρεσίας μας και για τις εναλλακτικές τουριστικές 

προτάσεις που προσφέρονται στην προστατευόμενη περιοχή. 

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

            

Υεστιβάλ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
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 Η περιοχή αρμοδιότητας του Υορέα Διαχείρισης φημίζεται για την πλούσια παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Έτσι, δεν 

είναι λίγες οι τοπικές γιορτές που έχουν γίνει θεσμός, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με στόχο την προβολή των προϊόντων 

των παραγωγών στο ευρύ κοινό.  Ο Υορέας Διαχείρισης υποστηρίζει με θέρμη, και συμμετέχει σε εκδηλώσεις που στο-

χεύουν στην προβολή της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και την προώθηση τοπικών προϊόντων και γεύσεων.  

 Σο άββατο 17 Ιουνίου, ο Υορέας Διαχείρισης συμμετείχε στη Γιορτή  Λιπαριάς, στον χώρο της Ιχθυόσκαλας στην 

παραλία της Μικρής Βόλβης, μοιράζοντας στους επισκέπτες έντυπα σχετικά με τις ομορφιές και την πολιτιστική κληρονο-

μιά της περιοχής. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από συγκροτήματα, πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους, ενώ οι ψαρά-

δες της περιοχής πρόσφεραν την ψαριά τους στους επισκέπτες.   

 Η λιπαριά είναι ένα ψάρι που μοιάζει πολύ με την σαρδέλα. Η ιδιαιτερότητα της έγκειται στο ότι υπάρχει μόνο στη λίμνη 

Βόλβη παγκοσμίως. Πριν από 16 χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής πήραν την απόφαση να καθιερώσουν τη Γιορτή Λιπα-

ριάς, ακριβώς εξαιτίας της σημαντικής αυτής ιδιαιτερότητας του ψαριού. 

 Επίσης, το άββατο 23 Ιουνίου, ο Υορέας Διαχείρισης έδωσε το 

παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της Γιορτής Κερασιού στην Όσσα. Ο σύλλογος Οσσαίων 

«Η ΑΓΙΑ ΚΤΡΑΝΝΑ», με πολύ μεράκι, διοργάνωσε και φέτος 

τον Πολιτιστικό Ιούνιο με πλούσια καλλιτεχνικά δρώμενα.  

 Υημισμένη για τα κόκκινα και τραγανά κεράσια της η Όσσα είναι 

ένας από τους παλαιότερους και ιστορικότερους οικισμούς του 

Λαγκαδά. Ένα γραφικό χωριό στο όρος Βερτίσκος, μόλις 45χλμ 

μακριά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

 

 Σέλος, την Παρασκευή 29 Ιουνίου συμμετείχαμε στη μεγάλη γιορτή των 

Αγίων Αποστόλων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο οχό του δή-

μου Λαγκαδά. Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στο στάδιο «Μενέλαος Βασι-

λικός», όπου, πέρα από τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής, παλαι-

στές από όλη την Ελλάδα, την Σουρκία και τα Βαλκάνια, συναντήθηκαν 

για την καθιερωμένη διεξαγωγή των αγώνων ελεύθερης πάλης. Σο έθιμο 

αυτό συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και έχει τις ρίζες του 

στα χρόνια της αρχαιότητας. 

Ιωάννα Τφαντίδου 

Τπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 

 

Τποστηρίζουμε τις τοπικές γιορτές 
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Απαγόρευση αλιείας 

  Κάθε χρόνο με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-

κεδονίας απαγορεύεται η επαγγελματική και ερασιτεχνική ενά-

σκηση αλιείας ιχθύων και λοιπόν υδρόβιων ζώων, για προστασία 

της αναπαραγωγής τους, με κάθε μέσο και εργαλείο μέσα στη 

λίμνη Βόλβη και σε όλα τα ρέοντα ύδατα που καταλήγουν 

άμεσα σε αυτή και σε απόσταση όχι μικρότερη από τριών χιλιά-

δων μέτρων (3000 m) από το σημείο εκβολής τους στη λίμνη. 

ε κάθε απαγόρευση περιλαμβάνεται και ο Ρήχιος ποταμός 

καθ’ όλο το μήκος του από τη λίμνη Βόλβη μέχρι την εκβολή 

του, στο τρυμωνικό Κόλπο.   

  Έτσι λοιπόν και φέτος με απόφαση Περιφερειάρχη ορίστηκε 

το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης της αλιείας από τις 6 Απριλίου έως τις 6 Ιουνίου 2012. Για ακόμα μία χρονιά ο 

Υορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης συμμετείχε συστηματικά στη φύλαξη της λίμνης πραγματοποιώντας κα-

θημερινές περιπολίες σε δύο βάρδιες –πρωί και απόγευμα- και εκ περιτροπής, 2 φορές την εβδομάδα με τρίτη βάρδια-

νυχτερινή-.  

  το χρονικό διάστημα των 2 αυτών μηνών στον Ρήχιο ποταμό και στη λίμνη Βόλβη εντοπίσθηκαν 34 περιστατικά πα-

ράνομης αλιείας με 93 τουλάχιστον άτομα να ψαρεύουν, 6 εκ τον οποίων επαγγελματίες ψαράδες. το πλήθος των περι-

πτώσεων η παράνομη αλιεία πραγματοποιούντο με καλάμια από ερασιτέχνες, ωστόσο υπήρξαν και 3 περιστατικά εντοπι-

σμού δικτυού εντός της λίμνης Βόλβης. Σο ένα από αυτά κατασχέθηκε από το αρμόδιο Α.Σ., το άλλο το απομάκρυναν 

οι υπάλληλοι του φορέα, ενώ το τρίτο απομακρύνθηκε από τους παρανομούντες, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ο-

μάδα φύλαξης της λίμνης. τις περιπτώσεις των ερασιτεχνών αρκούσε η ενημέρωση και οι σχετικές συστάσεις από τους 

υπαλλήλους του Υορέα Διαχείρισης, ώστε να συμμορφωθούν και να αποχωρήσουν. τις περιπτώσεις όμως των επαγγελ-

ματιών ψαράδων έγινε ενημέρωση των αρμόδιων Α.Σ. και του Σμήματος Αλιείας με σχετικά έγγραφα.  

Υωτεινή Σσαβδάρογλου 

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, MSc 

Τπεύθυνη Υύλαξης του Υορέα Διαχείρισης 
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Ημερίδα στο στρατόπεδο Ρεντίνας 
  Η διοίκηση του στρατοπέδου Ρεντίνας, με αφορμή το γεγονός ότι η 

μονάδα βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), που ανήκει 

στο δίκτυο Natura, αποφάσισε την οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των 

καταδρομέων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με  τις ιδιαιτερότητες 

της προστατευόμενης περιοχής. 

  το πλαίσιο αυτό, προσωπικό του Υορέα Διαχείρισης επισκέφτηκε το 

στρατόπεδο για να ενημερώσει τους στρατιωτικούς για το ισχύον νομικό 

καθεστώς της περιοχής, τους συνηθέστερους τύπους παραβάσεων που 

καταγράφονται, αλλά και για τα προβλήματα που καλείται καθημερινά να 

αντιμετωπίσει ο Υορέας Διαχείρισης σε επίπεδο φύλαξης.  

 την ημερίδα παρευρέθη ο δήμαρχος Βόλβης, κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μίλησε στο στράτευμα για  την 

ανάγκη ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης των νέων, ενώ επίσης τους ευχαρίστησε για τη συνδρομή τους σε δράσεις 

του δήμου. Σέλος, ο Πυρονόμος του Πυροσβεστικού ώματος ταυρού, κύριος Κώστας Αβραμίδης, παρουσίασε τους 

κινδύνους μιας πυρκαγιάς και τις αιτίες που ενδεχομένως να οδηγήσουν στη δημιουργία εστίας φωτιάς. 

Ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση του στρατοπέδου και τον δήμο Βόλβης για την πρόσκληση και τη συνεργασία. 

Ιωάννα Τφαντίδου 
Τπεύθυνη Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Γραφείου Σύπου 
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