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Συμμετοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019
Στο πάρκο περπατώ, τον χρόνο και τα βήματα μετρώ
Από τις 16 Σεπτεμβρίου, και για μία εβδομάδα, η Ευρώπη
κινείται στους ρυθμούς της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας,
ενός θεσμού που ξεκίνησε το 2002. Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
ενθαρρύνει τις πόλεις να εισάγουν και να προωθήσουν μέτρα
βιώσιμων μεταφορών και να καλέσουν τους πολίτες να δοκιμάσουν
εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, αντί της χρήσης του
αυτοκινήτου. Κάθε χρόνο η εκστρατεία επικεντρώνεται σε ένα
ειδικό θέμα σχετικό με τη βιώσιμη κινητικότητα.
Εφέτος το θέμα που έχει επιλεγεί : «Ας περπατήσουμε όλοι
μαζί!», αναδεικνύει σαφώς το περπάτημα ως έναν τρόπο μεταφοράς
που πολύ συχνά υποτιμάται.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει στην
κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας διοργανώνοντας
δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού την Κυριακή
22 Σεπτεμβρίου 2019.
Ειδικότερα η εκδήλωση περιλαμβάνει :
Διαδρομή:
Σημείο συνάντησης ο αύλειος χώρος του Φλοίσβου.
Σημείο τερματισμού το Πάρκο Αγίου Γεωργίου, πλάι στο
εκκλησάκι.
Διάρκεια: Περίπου 1-2 ώρες .

11.30: Περπάτημα (οι συμμετέχοντες καταγράφουν τον χρόνο και
τα βήματα που πιστεύουν ότι θα χρειασθούν για να διανύσουν την
διαδρομή).
Σύντομη Ομιλία στο σημείο τερματισμού από ειδικό για τα
πλεονεκτήματα του περπατήματος στην υγεία , στο περιβάλλον,
την κοινωνικότητα και την κινητικότητα.
Εικαστική δράση (πάρκο Αγ. Γεωργίου ): Οι συμμετέχοντες
ζωγραφίζουν με θέμα το περπάτημα.
Αθλοπαιδιές: Γυμναστική, ασκήσεις, χαλάρωση.
Παράλληλα στην προσπάθεια παρακίνησης των Δημοτών για χρήση
εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος αποφάσισε την κατάργηση της συνδρομής
για την έκδοση της σχετικής κάρτας χρήσης του συστήματος
κοινοχρήστων ποδηλάτων Easy Bike προκειμένου οι χρήστες του
συστήματος να αυξηθούν έχοντας ένα ακόμα κίνητρο
(για τις
λεπτομέρειες θα υπάρξει σχετική ενημερωτική ανακοίνωση).
Ας μην ξεχνάμε: Με την συμμετοχή όλων μας η Πόλη γίνεται πιο
φιλική. Ας γίνει η πόλη μας βιώσιμη. Ας περπατήσουμε όλοι
μαζί!

