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Μέγαρο ΟΛΠ Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σαρωνικός, Λεωφόρος πολιτισμού και γνώσης

Μία λωρίδα γης δίπλα στην θάλασσα σφράγισε την πορεία της
ανθρωπότητας και την εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού. Είναι
χρέος μας απέναντι στους πολιτισμούς που δημιουργήθηκαν για
χιλιάδες χρόνια στις ακτές και τα νησιά του Σαρωνικού να
αναδείξουμε τους θησαυρούς του και να τους προστατεύσουμε, από
τους πολλούς κινδύνους, οι οποίοι τους απειλούν ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο, που η λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων βάζει στο στόχαστρο
ακόμη και τα μνημεία της ιστορίας .
Για να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε ακόμη
περισσότερο τους συμπολίτες μας για τη σημασία αυτών των
μνημείων η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής και
το Δίκτυο Σαρωνικού οργανώνουμε επιστημονική ημερίδα, η οποία
είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής
Στη διάρκεια της ημερίδας ειδικοί επιστήμονες θα παρουσιάσουν τα
ιστορικά μνημεία και θα επισημάνουν τη σημασία της συμμετοχής
των πολιτών στην προστασία και ανάδειξή τους.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε σημαντική την παρουσία σας
και σας καλούμε να παραβρεθείτε στην ημερίδα
το Σάββατο 28 Νοεμβρίου από τις 10: 00 το πρωί έως 16: 00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά
(ΟΛΠ), Ακτή Μιαούλη 10 .

Πρόγραμμα
10:00 πμ Προσέλευση
10:30πμ Άνοιγμα και ενημέρωση από τους οργανωτές για τους
στόχους της ημερίδας
11:00πμ Χαιρετισμοί επισήμων
11:30πμ-4:00μμ Οι επιστήμονες
Ντίνα Αδαμοπούλου, Ιστορικός
Αλέξανδρος Γκράου, Ιστορικός
Μαρία Κασίμη-Σούτου Αρχαιολόγος
Δέσποινα Κουτσούμπα Αρχαιολόγος, μέλος ΔΣ του ΣΕΑ
Ευαγγελία Σοφιανού

Ιστορικός

Μάκης Σταύρου, Ιστορικός
Παναγιώτης Βελπανισιάν, Φιλόλογος
Αρχαιολόγοι από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)
Θα παρουσιάσουν τα μνημεία που βρίσκονται στους παράκτιους
δήμους
Σαρωνικού,
Κορωπίου,
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου,
Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος, Ασπροπύργου,
Ελευσίνας και των νησιών Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου-Τροιζήνας,
Ύδρας και Σπετσών και θα τονίσουν τη σημασία της προστασίας και
ανάδειξή τους
Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις
των παρευρισκόμενων, ενώ
στη διάρκεια της ημερίδας
θα
υπάρξουν δύο δεκαπεντάλεπτα διαλείμματα.
4:00μμ Συμπεράσματα-Λήξη ημερίδας

Οργάνωση

http://www.enallaktiki-drasi.gr/

https://saronikossos.wordpress.com/

Υπό την αιγίδα της

Χορηγός επικοινωνίας
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