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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
www.touristguides-ngreece.gr
Δελτίο Τύπου
ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ – ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ www.down.gr
Ο Σύνδεσµος Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος υποδέχεται το 2017 µε µία σειρά
δωρεάν ξεναγήσεων στη Θεσσαλονίκη, η οποία αργότερα θα επεκταθεί και σε άλλες πόλεις
και τόπους της Βορείου Ελλάδος.
Θέλοντας να δώσουµε έµφαση στο παρελθόν της πόλης µας, αλλά και να τονίσουµε τη
σύνδεσή του µε το παρόν, ακολουθούµε από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο, και κάθε Κυριακή,
τα "Μονοπάτια της Μνήµης" και τα "Μονοπάτια του Σήµερα".
Επίσης στόχος µας είναι, όλοι µαζί, να στηρίξουµε το ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN
ΕΛΛΑΔΟΣ www.down.gr, προσφέροντας εµείς τις ξεναγήσεις και όλοι εσείς που θα
συµµετέχετε 3€ (και άνω) για το Σύλλογο (σε αντιπροσώπους του Συλλόγου).
Δηλώσεις συµµετοχών ΜΟΝΟ τηλεφωνικά, στο 6947-852.909, τις ακόλουθες µέρες και
ώρες
(δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις µε µυνήµατα κειµένου –sms,ηχητικά ή µέιλ).
Κυριακή 5/2- Οι µνήµες είναι ακόµα νωπές, και στην πόλη, αν και κρυµµένα, υπάρχουν
ακόµα τα σηµάδια. "Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής". Περνώντας από το Λευκό Πύργο, την
Εγνατία, την Αγία Σοφίας και ως την πλατεία Ελευθερίας, κρατάµε τη µνήµη µίας ιστορικής
περιόδου που πρέπει να µείνει ζωντανή.
Κυριακή 5/2- Μαθαίνουµε, βλέπουµε, ακούµε για το παρελθόν µας, µέσα απο την ξενάγηση
στο Αρχαιολογικο Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Κυριακή 5/2 – Το βυζαντινό παρελθόν της πόλης µας µε την ξενάγηση στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισµού.
Οι είσοδος στα Μουσεία την Κυριακή 5/2 είναι δωρεάν.
Δηλώσεις συµµετοχών την Τετάρτη 1, Πέµπτη 2 και Παρασκευή 3/2, ώρες 10.00 – 14.00 &
17.00-20.00
Συνεχίζουµε την Κυριακή, 12/2- Πού διασκέδαζαν οι Θεσσαλονικείς; Πού ήταν τα στέκια και
πώς άλλαξαν µέσα στα τελευταία 150 χρόνια; Ποιά γεγονότα επηρέασαν την επιλογή τους;
Εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης , «Θεσσαλονικέων Ευ Ζην». Μία βόλτα µέσα
από το ιστορικό κέντρο της πόλης, από το λιµάνι ως τη Διαγώνιο.
Δηλώσεις συµµετοχών την Τετάρτη 8 και Παρασκευή 10/2, ώρες 10.00-14.00 & 17.00-20.00
Κυριακή 26/2 – «Η µνήµη µέσα απο την νεότερη τέχνη». Αδριάντες, εικαστικά γλυπτά και
µνηµεία της πόλης µας ψυθιρίζουν γεγονότα, ιστορίες, µνήµες. Ανατολικός άξονας- απο τα
Μουσεία στην νέα παραλία.
Δηλώσεις συµµετοχών την Τετάρτη 22 και Παρασκευή 24/2, ώρες 10.00-14.00 & 17.00-20.00
Και έπεται συνέχεια...."
Την Κυριακή 19/2 θα γιορτάσουµε την Παγκόσµια Ηµέρα Ξεναγού, η εκδήλωση –
ξενάγηση θα είναι για παιδιά και θα ανακοινωθεί σύντοµα.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
Φωτεινή Λυκισά

Η Γεν. Γραµµατέας
Αναστασία Γαϊτάνου

