Σημαντική Βράβευση του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου για την δράση
ΒΙΒΛΙΟΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
Με μια σημαντική διάκριση για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου έκλεισε
το 2019 καθώς στον σημαντικό θεσμό των Βραβείων BRAVO 2019 o
Δήμος Παλαιού Φαλήρου κατέκτησε το σχετικό βραβείο για την
δράση 1ος Βιβλιοπερίπατος στο Παλαιό Φάληρο, μια προσπάθεια που
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και ομολογουμένως αποτέλεσε μια
δράση ξεχωριστή και πρωτοπόρα καθώς στόχο είχε που επετεύχθη,
οι συμμετέχοντες και κυρίως τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να γνωρίσουν
αγαπημένους συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δρώμενα και κυρίως
να αποκτήσουν μια ξεχωριστή βιωματική σχέση με τον κόσμο του
βιβλίου.

Η επιτυχία της δράσης ήταν μεγάλη, η αποδοχή από το
εκπαιδευτικό, επιστημονικό αλλά και επαγγελματικό δυναμικό της
Πόλης ιδιαίτερη και ως αποτέλεσμα όλων αυτών ήλθε αρχικά ο

σχετικός φάκελος υποψηφιότητας και έπειτα η ψήφιση και η
διάκριση για την δράση, αποδεικνύοντας στην πράξη τη άριστη
συνεργασία των κεντρικών βιβλιοπωλείων της Πόλης, του Ιερού
Ναού Αγίου Αλεξάνδρου και του Μουσείου Παιχνιδιών Μπενάκη με
τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου για την οργάνωση και υλοποίηση της
ενέργειας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συμπληρώνοντας τα 10 χρόνια από την
θεσμοθέτηση του, ο θεσμός των Βραβείων BRAVO στον οποίο
συμμετείχαν περισσότεροι από 160 οργανισμοί με 250
πρωτοβουλίες, 350 εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων και
περισσότεροι από 35.000 ενεργοί πολίτες, αποτελεί τον κορυφαίο
θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν
Φορείς, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία Πολιτών
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος από την
πλευρά του ευχαρίστησε τους δημιουργούς και τους συντελεστές
της δράσης και συγκεκριμένα τις εκπαιδευτικούς Μαίρη Τρύφων &
Κατερίνα Γαβριηλίδου, τις συγγραφείς Μαρία Θεμελή, Αγγελική
Μαστρομιχαλάκη και Ελένη Γερουλάνου , την εικονογράφο Ίριδα
Σαμαρτζή, την υπεύθυνη του Μουσείου Παιχνιδιών Νόρα
Χατζοπούλου, την εμψυχώτρια Ελένη Βογιατζίου, τους ιδιοκτήτες
βιβλιοπωλείων Κατερίνα Μαλακατέ και Αντώνη Φελούρη καθώς και
τον Διευθυντή της Green Cola Βασίλη Ανδρικόπουλο για τη
συμμετοχή, την υποστήριξη και το εξαιρετικό αποτέλεσμα της
ιδέας.

Το βραβείο εκ μέρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου παρέλαβε στην
μεγάλη δημόσια εκδήλωση του θεσμού στο Μέγαρο Μουσικής η
Δημοτική Σύμβουλος και Υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Μαίρη Τρύφων ενώ τον συντονισμό για την σύνταξη και την

υποβολή του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας είχε ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Παναγιώτης Καρούμπαλης.

