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Καλοκαιρινή εκστρατεία «∆ιαδροµές µε πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» στην 

Περιφέρεια Κρήτης 
 

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης ξεκίνησε χθες η καλοκαιρινή 
εκστρατεία «∆ιαδροµές µε πυξίδα τη Βιβλιοθήκη», των δηµόσιων- 
δηµοτικών βιβλιοθηκών του νησιού, που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο της 
Future Library (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που χρηµατοδοτείται 
αποκλειστικά από το Ίδρυµα  «Σταύρος Νιάρχος»).  
 
Στην καλοκαιρινή εκστρατεία προώθησης της ανάγνωσης και της 
δηµιουργικότητας που πραγµατοποιείται  Ιούλιο και Αύγουστο 
συµµετέχουν 72 ∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες από ολόκληρη την 
Ελλάδα ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Πειραιάς, Καβάλα, 
Σέρρες, Πάρος, Χίος, Ζάκυνθος, Λέρος κ.α.) και φιλοδοξεί να 
δηµιουργήσει πολιτισµικές διαδροµές, δίκτυα και δεσµούς. 

Από την Κρήτη συµµετέχουν επτά βιβλιοθήκες: η Βικελαία ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, η ∆ηµοτική ∆ανειστική Βιβλιοθήκη 
Χερσονήσου, η «Σακορράφειος» ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου 
(Μινώα Πεδιάδας),  η «Κουνδούρειος» ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγίου 
Νικολάου, η Βιβλιοθήκη «Μαρίας Λιουδάκη» της Μορφωτικής Στέγης 
Ιεράπετρας,    και η  ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων  (Παράρτηµα 
 Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικού Κήπου & Παράρτηµα: Παιδική 
Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας Σούδας). 
Το φετινό  καλοκαίρι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην τοπική τους 
βιβλιοθήκη, για να αξιοποιήσουν δηµιουργικά περισσότερες από 2.900 
ώρες δραστηριοτήτων, να παίξουν, να παρακολουθήσουν θεατρικές και 
εικαστικές δραστηριότητες µε άξονα τα βιβλία, να πειραµατιστούν, να 
φωτογραφήσουν, να φτιάξουν µικρές ταινίες, να µοιραστούν µοναδικά 
ταξίδια στην πόλη και τον κόσµο, συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις που θα 
αγκαλιάσουν την καρδιά και την ψυχή τους. 
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Με όρεξη για δουλειά και ελπίδα για το µέλλον, µε την αρωγή των 
εργαζοµένων των βιβλιοθηκών, των 350 εθελοντών, των εµψυχωτών, µε 
µια πλειάδα πολύτιµων εξωτερικών συνεργατών, µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, αλλά και την αµέριστη βοήθεια από το Future Library και τη 
στήριξη του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org), που είναι ο 
αποκλειστικός χρηµατοδότης αυτής της δράσης, σας περιµένουµε για να 
περάσουµε 2 υπέροχους, ξεχωριστούς µήνες ακολουθώντας τις διαδροµές 
µε πυξίδα την κοντινή σας βιβλιοθήκη! (Επισυνάπτεται το αναλυτικό 
πρόγραµµα). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες- συµµετοχή στο ∆ίκτυο της Future 
Library 
Συντονιστής Προγράµµατος, ∆ηµήτρης Πρωτοψάλτου: 
dimproto@yahoo.com 
Για την Περιφέρεια Κρήτης, Ήρα Βουτσαλά τηλ. 2813400243-246 & 
355, voutsala@pkr.gov.gr 

 
 
 
 
 
 


