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Π .  Φάληρο  24 .8 .2017 

 

 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης με δωρεές βιβλίων σε παραμεθόριες περιοχές ,  για την 

ενίσχυση των τοπικών βιβλιοθηκών ,  αλλά και  των βιβλιοθηκών που λειτουργούν  εντός 

των Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ,  και της ενίσχυσης σχολικών βιβλιοθηκών ,  οι 

Δημοτικές βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου  συνεχίζουν τη δωρεά πολλαπλών αντ ιτύπων  

ώστε να δώσουν κίνητρα  προκειμένου να ανοίξουν ορίζοντες γνώσεων στους πολίτες 

σε όλα τα μήκη και  τα  πλάτη της χώρας μας .   

Με αφορμή την πρόσφατη δωρεά βιβλίων  που πραγματοποιήθηκε από τις  

Δημοτικές βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα  του Τμήματος 

Αρρένων- Ενηλίκων στην περιοχή της Αγιάς Χανίων της Κρήτης (η δωρεά  στο σύνολό 

της  περιλαμβάνει περί τους 500 τ ίτλους) ,  θα θέλαμε να κάναμε γνωστό πως βάση της 

παρακαταθήκης των πολλαπλών βιβλί ων που διαθέτουμε στο δυναμικό μας  λόγω  των 

μεγάλων δωρεών που έχουν πραγματοποιήσει  πλήθος δημοτών αναγνωρίζοντας το 

πολύτιμο έργο των Δημοτικών βιβλιοθηκών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εφόσον 

τηρούνται οι  προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινων ήσετε  στα τηλέφωνα :  210 9883653 και  

210 9812390, ώστε να ενισχύσουμε με τ ίτλους βιβλίων και  άλλες βιβλιοθήκες που 

φιλοδοξούν να διευρυνθούν  ή ακόμη και  να συσταθούν απαρχής .   

Με γνώμονα των κοινωνική πολιτ ική που στοχεύει  στην αναβάθμιση γνώσεων και  

στη δυνατότητα πρόσβασης σε εστίες πληροφόρησης των πολιτών, ο Δήμαρχος 

Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης  ενθαρρύνει  τ ις ενέργειες των Δημοτικών 

Βιβλιοθηκών Παλαιού Φαλήρου σχετικά με την αξιοποίηση των πολλαπλών τί τλων 

βιβλίων ώστε να δημιουργηθούν  νέες βιβλιοθήκες όπου υπάρχει  πραγματικά ανάγκη.  

 

 



Θα θέλαμε να εκφράσουμε τ ις θερμές ευχαριστίες μας στις εταιρείες ANEK L INES  

και BLUE STAR , οι  οποίες ε ίναι  χορηγοί για την μεταφορά των βιβλίων στις φυλακές 

Αγιάς Χανίων Κρήτης.  

Ακολουθεί  η ευχαριστήρια   επιστολή της Διευθύντριας Φυλακών Αγ ιάς Χανίων 

Κρήτης προκειμένου να δοθεί  κ ίνητρο  για  την  εκδήλωση ενδιαφέροντος  σχετικά με  

δωρεές  βιβλίων  από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου  και σε  άλλους 

φορείς του τόπου.  
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