ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΧΥΦΥΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητά µέλη,
Την Κυριακή 23, Φεβρουαρίου, 11:00 πµ η ΕΕΚΑΠ σας προσκαλεί για να
κόψουµε την πίτα µας στο γνωστό χώρο, στο κτήµα Συγγρού. Όπως πάντα,
θα υπάρχει ένα όµορφο και µεγάλο αγκαθωτό ή ζουµερό δώρο για τον
τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει το φλουρί και φυσικά, πίτα και
ανάλογο δώρο για τα µη µέλη - φίλους της ΕΕΚΑΠ. Φέρτε λοιπόν την οικογένεια και
τους φίλους σας.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει προβολή
διαφανειών και παρουσίαση, αλλά και
έκθεση φυτών µε Aloe, Gasteria και
Haworthia, ανάλογα µε το τι έχετε στη
συλλογή σας ή µάλλον µε το τι θέλετε εσείς να
φέρετε! Για µια ακόµη φορά σας παρακαλούµε
ιδιαίτερα να µην παραµελήσετε να φέρετε µαζί
σας ορισµένα από τα φυτά σας για την έκθεσή
µας. Θέλουµε, και σιγά-σιγά το πετυχαίνουµε, οι
προσπάθειες του συλλόγου µας να είναι όσον το
δυνατόν πιο µαζικές και συλλογικές και αυτό
γίνεται κάθε φορά µε τη δική σας συµµετοχή.

Haworthia correcta

Επίσης, σύµφωνα µε το καταστατικό µας, θα γίνει απολογισµός και
εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ικαίωµα εκλογής
και ψήφου έχουν τα ταµιακώς εντάξει µέλη, δηλαδή όσοι θα έχουν πληρώσει
τη συνδροµή τους (20 ευρώ) για το 2013 ή τα νέα µέλη που η συνδροµή τους
καλύπτει το 2014.
Θα έχετε και την ευκαιρία να δείτε την πρόοδο στο θερµοκήπιο µας καθώς
και τις χειµερινές εποχικές αλλαγές στη µορφή των φυτών, πιο έντονες
βέβαια στο φυτά µε φύλλωµα ή/και µε caudex, κυρίως στο τµήµα µε τα είδη
από την Αφρική, αλλά και στα είδη χειµερινής ανάπτυξης.
Έχουµε οργανώσει ένα ενδιαφέρον και γεµάτο πρωινό και ελπίζουµε να σας
δούµε όλους την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014, 11:00 πµ µε 3:00 µµ
στο Κτήµα Συγγρού (Κτήριο Βάσου Κριµπά, δεξιά από το πάρκινγκ δίπλα στο
θερµοκήπιο) Κηφισίας 182 Μαρούσι (Φανάρι του ΚΑΤ).
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