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Θεζζαινλίθε,1Μαξηίνπ 2016
Αγαπεηά μέλε και θίλοιηεο Διιεληθήο Γαζνινγηθήο Δηαηξείαο,
όπσο γλσξίδεηε ζηνπο ζηόρνπο ηεο Δηαηξείαο (Δ.Γ.Δ.) είλαη ε θαζηέξσζε ζρέζεσλ
ζπλαδειθηθόηεηαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο αιιά θαη ηεο δηάρπζεο ηεο γλώζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ
θνηλσλία.
Γηα ην ζθνπό απηό ην Γ.Σ. ηεο Δ.Γ.Δ. δξνκνιόγεζε ηηο «ΠΡΑΙΝΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ» όπνπ
κέιε θαη θίινη ηεο Δηαηξείαο επηζθέπηνληαη δαζηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο (αξρηθά) θαη ηνπηθνί
ζπλάδειθνη καο ππνδέρνληαη θαη καο μελαγνύλ.
Η πξώηε πξνζπάζεηα έγηλεζηε Θεζ/λίθε (2014) θαη ζηέθζεθε κε κεγάιε επηηπρία (βι. site
ηεο ΔΓΔ: www.forestry.gr).
Γη’ απηή ηε ρξνληά ην Γ.Σ. απνθάζηζε λα επηζθεθζνύκε ην Λοσηράκι (ή Πόδαρ) ηεο
Αριδαίας ζηηο 27 ΜΑΡΣΙΟΤ (ΚΤΡΙΑΚΗ)κε ην παξαθάησΠρόγραμμα:
~ 08:30 Αλαρώξεζε από Δγλαηία (Αξηζηνηέινπο, άγαικα Βεληδέινπ). Γηάξθεηα δηαδξνκήο
πεξίπνπ 2 ώξεο κέρξη ηελ Αικσπία θαη επίζθεςε ζε μπινβηνηερλία ηεο Αικσπίαο.
~ 12:30 Δπίζθεςε/άθημε ζηα Λνπηξά Ακπσπίαο, θαη πνξεία- μελάγεζε ζην θαξάγγη ηνπ
ρεηκάξξνπ ηνπ Αγ.Νηθνιάνπ ζπλνδεία ησλ ζπλαδέιθσλ καο (Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο).
~ 14:30 Δπηζηξνθή ζηα Λνπηξά γηα κπάλην, θαη θαγεηό (ειεύζεξν πξόγξακκα).
~ 16:30 Αλαρώξεζε γηα ηε Θεζζαινλίθε.
Η Δ.Γ.Δ. γηα ηελ παξαπάλσ δηνξγάλσζε ρξεηάδεηαη ηελ άμεζε εκδήλωζε ενδιαθέρονηος
ζαο π.ρ. κ’ έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζηνλ Πξόεδξν (6977998777) - κέρξη ηελ 21ε Μαξηίνπ
(Παγθόζκηα Ηκέξα Γαζνπνλίαο) θαη κηα προκαηαβολή ύψοσς 10 Εσρώ (ζηνλ Πξόεδξν, ζηνλ
Τακία ή ζηνλ Γξακκκαηέα). Η ζπλνιηθή δαπάλε κεηαθίλεζεο αλέξρεηαη ζε 15 Δπξώ, ελώ ην
θαγεηό ζα επηβαξύλεη ηνλ θαζέλα μερσξηζηά (εηδηθή ηηκή γηα θνηηεηέο).
Πεξηζζόηξεο νδεγίεο ζηελ ηζηνδειίδα καο (www.forestry) θαη ζην facebook (Διιεληθή
Γαζνινγηθή Δηαηξεία - Hellenic Forestry Society). Η δαζηθή νηθνγέλεηα ζαο πεξηκέλεη!
Γηα ηελ Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία
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