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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι «Ιστορίες στον αέρα», η ραδιοφωνική εκποµπή της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

Πτολεµαΐδας, γέµισαν µε λέξεις και εικόνες µες τις γιορτές τον αέρα της πόλης. 

 
Οι «Ιστορίες στον αέρα», «Storiesonair», απογειώθηκαν από την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Πτολεµαΐδας στις 8 ∆εκεµβρίου 2020, µέσω των ραδιοφωνικών εκποµπών που υποστήριξε το 

νεοσύστατο webradio της, το storiesonair.gr της, γέµισαν µε λέξεις και εικόνες την περίοδο των 

εορτών τον αέρα της πόλης και ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους στις 7 Ιανουαρίου. 

Συνταξιδιώτες και βασικοί συνεργάτες σ’ αυτό το υπέροχο ταξίδι οι αγαπηµένοι συγγραφείς Λότη 

Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, Έλενα Αρτζανίδου, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Αλκιβιάδης 

Κούσης, Μαρία Παπαγιάννη,  Αντώνης Παπαθεοδούλου, Γλύκα Στόϊου και οι αφηγητές: 

Σάσα Βούλγαρη, Γιώργος Ευγενικός, Ανθή Θάνου,  Λίλη Λαµπρέλλη, Στέλιος Πελασγός, 

∆ηµήτρης Προύσαλης (Παραµύθια και θρύλοι στου Κενταύρου τη ράχη), Αγνή 

Στρουµπούλη. 

Το ταξίδι εµπλούτισαν και οµόρφυναν οι ακροατές µας προσθέτοντας τις δικές τους πινελιές µέσα 

από τις ευχοϊστορίες τους που διακινήθηκαν µέσα από το ταχυδροµείο των ευχών.  

Ένα αόρατο νήµα ένωσε ανθρώπους και τόπους σε όλη τη χώρα και έφερε κοντά αναγνωστικές 

κοινότητες από κάθε γωνιά της. Από την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Λέρου µέχρι την Πλανόδια 

Χαριστική Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων, από την Σχολική Βιβλιοθήκη Φωταγωγός µέχρι το ∆ίκτυο 

φιλαναγνωστικό Θράκης, Μακεδονίας. 

Σηµαντικός σταθµός του µοναδικού αυτού ταξιδιού η απόδοση της αφήγησης των παραµυθιών 

στην ελληνική νοηµατική γλώσσα για να µοιραστούν ως πρόσφορα αγάπης στους µη ακούοντες 

φίλους µας. 
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Οι “Ιστορίες στον αέρα” προσπάθησαν και κατάφεραν να στήσουν µια στέρεη γέφυρα πάνω στην 

οποία περπάτησε ο πλούτος της γραπτής λογοτεχνίας και της άυλης προφορική µας παράδοσης, 

για να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους µας. ανεξαρτήτου ηλικίας.  

Όσοι ασχολήθηκαν µε εγχείρηµα αυτό δεν µπορούν παρά να νιώθουν χαρά και ικανοποίηση 

καθώς πέτυχαν τους στόχους που είχαν βάλει, σε µια ιδιαίτερα δύσκολη αλλά και απαιτητική 

περίοδο σαν αυτή που ζούµε.  

 

Ευχή όλων µας να ξαναβρεθούµε,  “Στην επόµενη στροφή, στον επόµενο δρόµο, στη χώρα του 

Μαζί”, όπως έγραψε η Μαρία Παπαγιάννη.  

 

Καλή χρονιά µε υγεία για όλους. 

 


