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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ηεο Ελληνικής Δαζολογικής Εηαιρείας (Ε.Δ.Ε.)
Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Κπξηαθή 27/03/2016 ζηελ Αικσπία ε
δεύηεξε θαηά ζεηξά ΠΡΑΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ηεο Ειιεληθήο Δαζνινγηθήο Εηαηξείαο
(Ε.Δ.Ε.), ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ην νπνίν ζπληάρζεθε ζην πλεύκα
ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ησλ κειώλ ηεο αιιά θαη ηεο εμσζηξέθεηαο πνπ
ρξεηάδεηαη ν θιάδνο.
Σηελ παξαπάλσ δξάζε ζπκκεηείραλ 31 δαζηθνί – κέιε θαη θίινη ηεο ΕΔΕ θαη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Δαζνινγίαο & Φ.Π. ηνπ ΑΠΘ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε
δξάζε έιαβαλ έλαλ πιήξε θάθειν ελεκέξσζεο κε ηελ είζνδν ηνπο ζην ιεσθνξείν.
Η δξάζε πεξηειάκβαλε θαη’ αξρήλ επίζθεςε ζηελ μπινβηνηερλία ηνπ θ. Καηζάλε
ζηε Σσζάλδξα Αικπσπίαο, όπνπ ν Δαζάξρεο Αξηδαίαο θνο Ισαλλίδεο
ζπλνδεπόκελνο από πξνζσπηθνό ηεο Δαζηθήο Υπεξεζίαο ελεκέξσζαλ γηα ηα
δαζηθά ζέκαηα. Επίζεο ν ηδηνθηήηεο καο ελεκέξσζε γηα ηελ επηρείξεζε θαη καο
μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σηε ζπλέρεηα κεηαθεξζήθακε ζηα
Λνπηξά όπνπ μελαγεζήθακε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο
θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε πνξεία θαηά κήθνο ηνπ ρεηκάξξνπ (ζεκαζκέλν
κνλνπάηη) κε ζπλνδεία ησλ ζπλαδέιθσλ καο Μελά Φαζάπε (Δαζνιόγνο) θαη
Παληειή θαη Παύιν (Δαζνθύιαθεο). Σηε δηαδξνκή ππήξμαλ ζηάζεηο κε αληηθείκελν
ηελ αλαγλώξηζε θπηώλ, πνπιηώλ αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηεο βιάζηεζεο. Είλαη
αιήζεηα όηη νη ζπκκεηέρνληαο βηώζαλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία – αλαςπρηθή θαη
δηδαθηηθή – όπσο πξνθύπηεη από ηελ νκνινγία κηαο θνηηήηξηαο: «κεηά από ηε
ζεκεξηλή εκπεηξία ζα κηιάσ κε ηνλ παηέξα κνπ γηα ρξόληα!». Η επηζηξνθή καο ζην
ρώξν ηνπ ινπηξώλ πεξηειάκβαλε γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο κπάλην θαη γεύκα «κέζα
ζηε καγεπηηθή θύζε» ηεο πεξηνρήο.
Σηε δηάξθεηα ηεο επηζηξνθήο νη εθπξόζσπνη ηνπ ΔΣ ηεο Εηαηξείαο, Νίθνο
Γξεγνξηάδεο (Πξόεδξνο) θαη ν Κώζηαο Μεζηάιεο (Τακίαο), έγηλα απνδέθηεο ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, αιιά θαη ηνπ αηηήκαηνο γηα επαλάιεςε ηεο
δξάζεο!
Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο παξαπάλσ δξάζεο ηεο Ε.Δ.Ε. «ΠΡΑΙΝΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ Νο2: Ημερήζια εκδρομή ζηα Λοσηρά (Πόζαρ) Αλμωπίας» θαζώο
θαη πιηθό ελεκέξσζεο & επηθνηλσλίαο αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο
(www.forestry.gr) θαζώο επίζεο ζην Facebook Ειιεληθή Δαζνινγηθή Εηαηξεία
Hellenic Forestry Society.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ
541 24 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Σ.Θ.1671
http:// www.forestry.gr

HELLENIC FORESTRY SOCIETY
ARISTOTLE UNIVERSITY CAMPUS
541 24 THESSALONIKI P.O.B.1671
GREECE
http:// www.forestry.gr

“Πορεία των δαςικών ςτο μονοπάτι κατά μήκοσ του χειράρρου των Λουτρών
Αλμωπίασ» ςτη διάρκεια τησ 2ησ «πράςινησ διαδρομήσ» που οργάνωςε η Ελληνική
Δαςολογική Εταιρεία ςτισ 27 Μαρτίου 2016.

