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«Λογοτεχνικοί Περίπατοι»: Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο 

πρωτότυπος Θεσμός των Public στα βραβεία Ermis 2016 
Σε συνεργασία με την Discover Greek Culture, κατέκτησαν Silver Βραβείο στην κατηγορία 

Direct Marketing και Bronze Βραβείο στην κατηγορία PR- Experiential Events  
 
 

Tα Public, το νούμερο ένα βιβλιοπωλείο, σε συνεργασία με την εταιρεία πολιτιστικού 

τουρισμού Discover Greek Culture απέσπασαν ένα ασημένιο και ένα χάλκινο βραβείο στην 

τελετή απονομής των Ermis Awards 2016, των βραβείων που διοργανώνονται από την 

ΕΕΔΕ (Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος) και αποτελούν το κορυφαίο 

γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στην Ελλάδα. 

 

Πιο συγκεκριμένα ο Θεσμός των Λογοτεχνικών Περιπάτων διακρίθηκε στις ενότητες: 

 Direct Marketing με SILVER Βραβείο  

 PR- Experiential Events με BRONZE Βραβείο  

Οι «Λογοτεχνικοί Περίπατοι» ξεκίνησαν το 2015 από τα Public σε συνεργασία με την 

εταιρεία Πολιτιστικού Τουρισμού, Discover Greek Culture, και αναδείχτηκαν γρήγορα σε ένα 

θεσμό πολύ αγαπητό συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του βιβλιόφιλου 

κοινού. Στους «Λογοτεχνικούς Περιπάτους» οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να 

περιηγηθούν μαζί με συγγραφείς, ειδικούς στον χώρο του βιβλίου και εξέχουσες 

προσωπικότητες των γραμμάτων σε διάφορες περιοχές της πόλης της Αθήνας 

ανακαλύπτοντας την ιστορία, τα μυστικά και το έργο γνωστών συγγραφέων και ποιητών. 

Συγχρόνως απολαμβάνουν την αποκλειστικότητα της εμπειρίας και μια βιωματική επαφή με 

τον λογοτέχνη ή τον ποιητή, τους συγγενείς ή τους φίλους του δημιουργού στον οποίο είναι 

αφιερωμένος ο Περίπατος. Στο τέλος της περιήγησης το κοινό συνομιλεί στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων του Public Συντάγματος με τον ίδιο τον συγγραφέα ή -όποτε αυτό δεν είναι 

εφικτό- με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον δημιουργό και το έργο του.  

Όπως δήλωσε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων των Public, Ανθή 

Τροκούδη: «Στα Public διοργανώνουμε κάθε χρόνο πάνω από 1000 εκδηλώσεις δίνοντας 

πάντα έμφαση στο βιβλίο και τον πολιτισμό μέσα από καινοτόμες δράσεις, όπως τα Βραβεία 

Βιβλίου και οι Λογοτεχνικοί περίπατοι, τις οποίες ξεκινήσαμε πρώτοι σε συνεργασία με την 

Discover Greek Culture. Στόχος των Public είναι ο καινοτόμος θεσμός των Λογοτεχνικών 

Περιπάτων να επεκταθεί σύντομα σε όλη την Ελλάδα χαρίζοντας στο αναγνωστικό 

κοινό μια βιωματική εμπειρία που θα τους προσφέρει χαμόγελα!»   

Το 2015 οργανώθηκαν «Λογοτεχνικοί Περίπατοι» ενδεικτικά για τους Γιώργο Σεφέρη, 

Μάριο Πλωρίτη, Κώστα Ταχτσή, Θανάση Βαλτινό, Τίτο Πατρίκιο, Μίκη Θεοδωράκη, 

Κωστή Παλαμά και Πηνελόπη Δέλτα ενώ για το 2016 πραγματοποιήθηκε Περίπατος 

για τον Οδυσσέα Ελύτη και ακολουθούν ενδεικτικά: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 

Άγγελος Σικελιανός και Ντόρα Γιαννακοπούλου. 

Ενημερωθείτε για όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο blog.public.gr 
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