
  

 

  
Καβάια, 30-9-2011 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 

ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο 

 
 
Προς: 

 
 

   
 
 Κοιν.: 

Αξηζ. Πξση:  806 
 
-Μ.Μ.Δ. Καβάιαο, Γξάκαο, 
εξξώλ 
-Γεσηερληθό Έληππν θαη 
Ζιεθηξνληθό Σύπν 
 
Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
Μέιε ηνπ παξαξηήκαηνο 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία (ζε πνιπρώξν έμσ από ηελ πόιε) 

ζηελ Καβάια εκεξίδα κε ζέκα «Σα αλιεστικά προϊόντα των λιμνοθαλασσών 

Α.Μ.Θ.». Γηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο – 

Ηζκαξίδαο, ππό ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αιηεπηηθώλ Δξεπλώλ 

(ΗΝΑΛΔ) Καβάιαο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ. Ο ζθνπόο ηεο εκεξίδαο πνπ ήηαλ λα ζπκβάιεη ζηελ 

αιηεπηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο, πξνβάιινληαο ηα πξντόληα ησλ 

ιηκλνζαιαζζώλ καο ηόζν ζε ηνπηθό επίπεδν όζν θαη παλειιαδηθά, ζεσξνύκε όηη 

επηηεύρζεθε. 

Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο εκεξίδαο νθείιεηαη θαη ζηνπο ρνξεγνύο ηεο εθδήισζεο 

πνπ ήηαλ ε Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ, ν Αιηεπηηθόο πλεηαηξηζκόο Ληκλνζαιαζζώλ Νέζηνπ 

(Κεξακσηήο) πνπ πξόζθεξε θαη ην γεύκα πνπ αθνινύζεζε κε πξντόληα ησλ 

ιηκλνζαιαζζώλ θαζώο θαη ην Οηλνπνηείν Κηήκα Υαηδεγεσξγίνπ ζηελ Κάξπαλε ην 

νπνίν πξνζέθεξε ηα θξαζηά ηνπ.   

ηελ εθδήισζε αξρηθά πξνιόγηζαλ ν πξόεδξνο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ Α-Μ θ. Εαθείξεο 

Μπζηαθίδεο θαη ν πξόεδξνο ηνπ Αιηεπηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Κεξακσηήο θ. Μίιηνο 

Παξαζράθεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε αιηεπηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ιηκλνζαιαζζώλ (Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο), ε βηνινγία ηνπ Μπιε Καβνπξηνύ (Γξ. 

Αξγύξεο Καιιηαληώηεο), ε δηαηξνθηθή αμία ησλ αιηεπκάησλ ησλ ιηκλνζαιαζζώλ (Γξ. 

Νίθνο ηακάηεο) θαη ηέινο νη δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνύ ηνπο (Γξ. Γηάλλεο Κπξθνύδεο). 

Από όινπο ηνπο εηζεγεηέο ηνλίζηεθε όηη ηα πξντόληα ησλ ιηκλνζαιαζζώλ (Μπιέ 
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Καβνύξη, Κεθάιηα, Λαβξάθη, Σζηπνύξα, Αβγνηάξαρν θ.α.) ηεο Αλ. Μαθ. & Θξάθεο δελ 

είλαη πξντόληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο αιιά άγξηα ςάξηα πνπ αιηεύνληαη ζηηο 

ιηκλνζάιαζζεο, κε πςειή δηαηξνθηθή αμία,. Σνλίζηεθε επίζεο ε αλάγθε πξνζηαζίαο 

απηώλ ησλ επαίζζεησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ από ηε δηάβξσζε, πξνζηαζία πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηα πιαίζηα θαη ηεο αιηεπηηθήο ηνπο αμηνπνίεζεο. ηα πιαίζηα 

ηεο εθδήισζεο εθηππώζεθε θαη δηαλεκήζεθε ζρεηηθό ηξίπηπρν θπιιάδην γηα ην Μπιέ 

Καβνύξη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξόπν καγεηξέκαηνο ηνπ, ώζηε λα γίλεη γλσζηό 

θαη ζην επξύ θνηλό ζπκβάιινληαο ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ππεξπιεζπζκνύ ηνπ κέζσ 

ηεο θαηαλάισζεο ελόο πνιύ γεπζηηθνύ, άιια άγλσζηνπ κεδέ ζηελ πεξηνρή καο. 

ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ πιήζνο επηζήκσλ όπσο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Πξσηνγελνύο παξαγσγήο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θ. Ούζηνγινπ Γεώξγηνο, ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνπξηζκνύ θ. Παπαθνζκάο Κσλ/λνο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ΠΔ 

Καβάιαο θ. Γξαλάο Αξρέιανο, Πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη, εθπξόζσπνο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θ. ηώθνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο θαη άιισλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο καο, νη νπνίνη ζηνπο ζύληνκνπο 

ραηξεηηζκνύο πνπ απεπζύλαλε ζην πνιππιεζέο θνηλό ηεο εθδήισζεο ζπλεγόξεζαλ 

ζηελ αλαγθαηόηεηα ζηήξημεο θαη αλάδεημεο ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηεο 

πεξηνρήο καο κέζα από παξόκνηεο εθδειώζεηο, ηδηαίηεξα κάιηζηα γηα ηα πξντόληα 

ησλ ιηκλνζαιαζζώλ καο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην θαιάζη γεσξγηθώλ 

πξντόλησλ ηεο πεξηθέξεηαο καο. Πξόζεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο καο είλαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αλάινγεο εθδειώζεηο πξνβνιείο θαη γηα άιια πξντόληα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιόγσ θαιάζη.       

 
 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 
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