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ΓΔΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Βηβιηνπεξίπαηνο  ζην  Παιαηό Φάιεξν 

 
 

 
Ο 1Ορ Βιβλιοπεπίπαηορ  ζηο Παλαιό Φαλήπο ήηαν μια νέα, ζημανηική δπάζη 
ηηρ Ανηιδημαπσίαρ Παιδείαρ ηος Γήμος Παλαιού Φαλήπος με ζηόσο οι 
ζςμμεηέσονηερ και κςπίωρ ηα παιδιά να έσοςν ηην δςναηόηηηα  να 
παπακολοςθήζοςν ενδιαθέποςζερ εκδηλώζειρ, να γνωπίζοςν αγαπημένοςρ 
ζςγγπαθείρ, να ζςμμεηάζσοςν ζε δπώμενα, να νιώζοςν μια διαθοπεηική 
εμπειπία από ηην επαθή ηοςρ με ηο βιβλίο και κςπίωρ… να βπεθούν μεηαξύ 
ηοςρ! 
 
Ήηαν μια όμοπθη βόληα ζηο Παλαιό Φάληπο ηων γπαμμάηων, ηος βιβλίος, ηηρ 
ηέσνηρ και ηηρ ιζηοπίαρ και πεπιελάμβανε γνωζηά και άγνωζηα ζημεία ηα 
οποία ηο θαληπικό κοινό και κςπίωρ ηα παιδιά δεν έσοςν  ζςσνά ηην εςκαιπία 
ή ηον σπόνο να γνωπίζοςν από κονηά.  
 
Η βόληα πέπαζε από κενηπικά βιβλιοπωλεία ηηρ Πόληρ, ηον Ιεπό Ναό ηος 
Αγίος Αλεξάνδπος  και καηέληξε ζηο Μοςζείο Παισνιδιών Μπενάκη δίνονηαρ 
ηην δςναηόηηηα ζηα παιδιά να παπακολοςθήζοςν παποςζιάζειρ και 
αποζπάζμαηα από παιδικά βιβλία και ηοςρ δημιοςπγούρ ηοςρ, να ξεναγηθούν 
ζηα ζημανηικά έπγα αγιογπαθίαρ ηος Κ. Παπθένη πος κοζμούν ηον Ιεπό Ναό 
Αγίος Αλεξάνδπος και να ζςμμεηέσοςν ζε αθήγηζη και διαδπαζηικά παισνίδια 
ζηο Μοςζείο Παισνιδιών Μπενάκη. 
 
Όπωρ σαπακηηπιζηικά ζημειώνει  η Μαίξε Σξύθσλ, Πξντζηακέλε 9νπ 
Νεπηαγσγείνπ Π. Φαιήξνπ θαη ζπληνλίζηξηα ηεο δξάζεο  «Υπάξρεη έλα 
πνιύ σξαίν παηδηθό βηβιίν, ηνπ Kobi Yamada κε ηίηιν «ηη κπνξείο λα θάλεηο κε 
κηα ηδέα». Να ηελ αγλνήζεηο ή λα ηελ αθήζεηο λα αλαπηπρζεί; Θα ζαο πσ ηη 
θάλακε κε κηα ηδέα, γηα έλαλ βηβιηνπεξίπαην. Αξρηθά ππήξμε έλα ραξηί , κία 
πξόηαζε ζπκκεηνρήο ζε έλαλ πεξίπαην βηβιίνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Καη 
θάπνπ εθεί ζθέθηεθα, γηαηί λα κελ ην θάλνπκε θαη ζην Π.Φάιεξν ηνλ 
βηβιηνπεξίπαην; Καη έηζη ην ηαμίδη ηεο ηδέαο μεθηλά. Τν ζπνξάθη έρεη κπεη 
,κεγαιώλεη, κνηξάδεηαη θαη ζε άιινπο. Ο θαζέλαο, βάδεη ην θνκκάηη ηνπ θαη 
γίλεηαη κεγαιύηεξε θαη θαιύηεξε. Σηήζεθε ην πιάλν, έγηλαλ ζπλελλνήζεηο, 
ηειέθσλα, ραξηηά θαη πάιη ζπλελλνήζεηο. Έρνπκε βηβιηνπσιεία θαη έλα 
εμαηξεηηθό κνπζείν ζηνιίδη.  Έρνπκε θαη έλαλ Ιεξό Ναό κε 5 πίλαθεο 
δσγξαθηθήο κνλαδηθνύο , πνπ αμίδεη λα ηνπο δνύκε θαη λα αθνύζνπκε γη’ 
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απηνύο.  Ήξζε ε κέξα πνπ ε ηδέα γίλεηαη πξάμε. Πόζν ραξά, όηαλ ε ηδέα 
εκπλέεη πνιινύο λα γίλνπλ ζπκκέηνρνη. Πνιινί, κα πάξα πνιινί,  αγθαιηάζαηε 
θαη ζπκκεηείραηε ζηελ ηδέα καο. Ήξζαηε κηθξνί θαη κεγάινη θαη αθνινπζήζαηε  
ζε όιε ηελ δηαδξνκή. Δηαβάζακε βηβιία, παίμακε παηρλίδηα, είδακε εηθόλεο, 
κπήθακε ζε κία όκνξθε εθθιεζία, αθνύζακε σξαίεο κεισδίεο θαη ςάμακε ηνλ 
κνλαδηθό αξθνύδν ηνπ κνπζείνπ παηρληδηώλ». 
 
Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ 
Γηάλλεο Φσζηεξόπνπινο από ηην πλεςπά ηος εςσαπίζηηζε ζηοςρ 
ζςμμεηέσονηερ δημιοςπγούρ, ζςγγπαθείρ και παιδαγωγούρ πος ζηήπιξαν ηην 
δπάζη και ζςγκεκπιμένα ηηο ζπγγξαθείο Αγγειηθή Μαζηξνκηραιάθε, 
Διέλε Γεξνπιάλνπ, Μαξία Θεκειή, ηελ εηθνλνγξάθν Ίξηδα ακαξηδή, 
ηελ ππεύζπλε ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε Παηρληδηώλ Νόξα Υαηδνπνύινπ, 
ηελ παηδαγσγό Καηεξίλα Γαβξηειίδνπ, ηελ εκςπρώηξηα Διέλε 
Βνγηαηδίδνπ, ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ βηβιηνπσιείσλ Καηεξίλα Μαιαθαηέ θαη 
Αληώλε Φεινύξε, θαζώο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Greencola Βαζίιε 
Αλδξηθόπνπιν, γηα ηελ ζπκκεηνρή, ηελ ππνζηήξημε θαη ην εμαηξεηηθό 
απνηέιεζκα ηεο ηδέαο.   

 


