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Θεσσαλονίκη 24-1-2011 
Αριθ. Πρωτ. 4 

Προς: 
Τα μέλη και τους φίλους της ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 

 
Θέμα: «Η Θεσσαλονίκη των πουλιών»  

Ελάτε να γνωρίσουμε τους γειτονικούς μας υγρότοπους  
Με την ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας στους υγροτόπους του Γαλλικού.  

Κοπή Βασιλόπιτας ΠΕΕΚΠΕ 
 
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισες 
 
Μαζί με τις ευχές μας για καλή χρονιά και υγεία, σας ενημερώνουμε ότι 
το Παράρτημα  της ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη 
των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διοργανώνει:  
 
1) εκπαιδευτική επίσκεψη - περιήγηση στους υγρότοπους του Γαλλικού 
και  
2) Κοπή  Βασιλόπιτας του Παραρτήματος για το 2011,   
 

το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011  
 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 (συμμετοχή 
40 ατόμων περίπου). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της 

επίσκεψης και τις δηλώσεις συμμετοχής, θα βρείτε στη σελίδα που 
ακολουθεί.  

 
Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στην όσο το δυνατόν καλύτερη 
διάδοση της πληροφορίας. 
 
Με εκτίμηση 
Για το ΔΣ του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε. 
 
   Η Γραμματέας   Η πρόεδρος 
 
Σοφία Σαρακινίδου  Δρ Πηνελόπη Παπαδοπούλου 
   Μαθηματικός      Βιολόγος 



ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 

«Η Θεσσαλονίκη των πουλιών»: ελάτε να γνωρίσουμε τους 
γειτονικούς μας υγρότοπους και  

να κόψουμε τη βασιλόπιτα του Παραρτήματος 

Σάββατο  12/02/2011 

 
 

Πρόγραμμα εκδρομής στους υγρότοπους του Γαλλικού 

08.30: Αναχώρηση από το Βασιλικό Θέατρο 

09.00: Άφιξη στη Χαλάστρα και ενημέρωση από τους υπεύθυνους του φορέα  διαχείρισης 
Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα 

10.30 – 13.00: Ξενάγηση και περιήγηση στη λιμνοθάλασσα και στις εκβολές του Γαλλικού 

13.00:  Γεύμα στο Καλοχώρι (ταβέρνα Μπαγκλαντές) – Κοπή βασιλόπιτας της ΠΕΕΚΠΕ 

15.00: Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη 

Ο φορέας διαχείρισης θα έχει φροντίσει για τηλεσκόπιο και κιάλια. Βέβαια θα ήταν καλό 
εάν διαθέτετε κιάλια ή βιβλίο για τα πουλιά, να τα πάρετε μαζί σας. Μη ξεχάσετε τη 
φωτογραφική σας μηχανή. Δε χρειάζεται να πούμε ότι είναι απαραίτητη η κατάλληλη 
ένδυση, δηλαδή άνετα και ζεστά ρούχα και παπούτσια. Επίσης, αν έχουμε μαζί μας λίγο 
νερό και ένα φρούτο ή κάτι άλλο,  θα νοιώθουμε πιο άνετα μέχρι το γεύμα. 

 Σε περίπτωση βροχής, το πρόγραμμα μπορεί να αναβληθεί για το επόμενο Σάββατο 
στις 19/02/2011  

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την Τρίτη 8  Φεβρουαρίου 2011 στα τηλέφωνα:  Σουβατζή : 
2310434349, 6974707430 και  απογευματινές ώρες:  Τσαλίκη: 2310 674583, 6945798730 ή με 
email στα ppapadopoulou@uowm.gr , tsalikie@otenet.gr , στο οποίο θα πρέπει να υπάρχουν 
απαραίτητα ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (εάν 
έχετε) ή συμπληρώνοντας μια πολύ σύντομη αίτηση στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://tinyurl.com/pekpethGalikos Τιμή συμμετοχής 18 €  (περιλαμβάνονται:  λεωφορείο 
και γεύμα στην ταβέρνα Μπαγκλαντές στο Καλοχώρι).  

Περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή μπορείτε να  δείτε στην ιστοσελίδα του 
φορέα διαχείρισης:  http://www.axiosdelta.gr  


