Ελάτε μαζί μας: Κυριακή 10
Απριλίου (5.00’ μ.μ.) στον 8ο
Ιστορικό Περίπατο του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου
Ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, σας
προσκαλεί στον 8o Ιστορικό Περίπατο που θα διεξαχθεί την
Κυριακή 10 Απριλίου, στις 17.00΄, με μια ξεχωριστή ξενάγηση,
σε σημαντικά τοπόσημα της πόλης μας.
Στο πλαίσιο του 8 ου Ιστορικού Περιπάτου οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία, μέσα από λογοτεχνική και ιστορική
προσέγγιση, να γνωρίσουν την παραλιακή ζώνη της πόλης και να
ανακαλύψουν ιστορίες για :
-Πότε υπήρχαν υδροπλάνα στο Φάληρο και πού μπορούσε κανείς να
ταξιδέψει;
-Ποια σχέση είχε ο …τρελό –Καμπέρος με το Φάληρο;
-Πού υπήρχε ο Ζωολογικός Κήπος;
-Πού βρισκόταν το αρχαιότερο επίνειο της Αθήνας και ο Αρχαϊκός
Λιμένας;
-Ποια σχέση είχε το Φάληρο με την Αργοναυτική Εκστρατεία;
Αυτές και πολλές ακόμη
περπατώντας στην πόλη.
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Την δράση συντονίζει η υπεύθυνη των Βιβλιοθηκών – Δημοτική
Σύμβουλος Μαίρη Τρύφων .
Ξεναγός και συνοδοιπόρος και σε αυτή την δράση είναι ο
συγγραφέας και δημοσιογράφος Κώστας Στοφόρος.

Οι περίπατοι γίνονται με την συνεργασία του Μουσείου Σχολικής
Ζωής και Εκπαίδευσης
Πληροφορίες

Δημοτικές Βιβλιοθήκες Τ. 210 98 11 030

Σημείο συνάντησης, Βίλα Συγγρού ( παραπλεύρως TAE KWON DO)
στις 17.00΄
Η δήλωση συμμετοχής σας γίνεται ηλεκτρονικά, έως το Σάββατο
9/4 και ώρα 12.00΄ μ.μ. στο e-mail της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
dimotikivivliothikipf@gmail.com
Παρακαλούμε να αναφέρετε πλήρες ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο
επικοινωνίας.
Λόγω περιορισμένων θέσεων συμμετεχόντων, η
πρέπει να αποσταλεί
προτεραιότητας.
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Κανόνες συμμετοχής στην δράση, προς περιορισμό της διασποράς
του COVID-19:
-Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.
-Απαραίτητη η χρήση προστατευτικών μασκών καθ’ όλη την
διάρκεια του προγράμματος.
-Οι συμμετέχοντες οφείλουν να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας και
να τηρούν όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.
-Οι συμμετέχοντες οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή
ένα από τα παρακάτω έγγραφα: πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή
νόσησης τους τελευταίους 6 μήνες ή rapid test αντιγόνου έως
και 48 ώρες πριν.
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