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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Πτολεµαΐδας. 

 

Οι «Ιστορίες στον αέρα» ή stories on air συνεχίζουν να εκπέµπουν από το web radio της 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας στη διεύθυνση του storiesonair.gr,  µε τον Αργύρη Παφίλη 

και τη Σοφία Καλµανίδου, υποστηρίζοντας το ετήσιο πρόγραµµα φιλαναγνωσίας 2021 από την 

Τετάρτη 17 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη στις 6.00 το απόγευµα. 

Τη φετινή σχολική χρονιά, µέσα από τη ραδιοφωνική εκποµπή, θα επιχειρηθούν τρεις 

παράλληλες σκυταλοδροµίες ανάγνωσης, δηµιουργικής γραφής και εικονογράφησης αντίστοιχα. 

Βραβευµένοι συγγραφείς και εικονογράφοι βιβλίων για παιδιά και  νέους,  θα συµµετάσχουν στη 

«Σκυταλοδροµία Ανάγνωσης-Γραφής-Εικονογράφησης»,  δίνοντας  τη σκυτάλη  ο ένας στον 

άλλο. Παράλληλα τα παιδιά και οι νέοι της πόλης αλλά και των αποµακρυσµένων αναγνωστικών 

κοινοτήτων θα γράφουν και θα εικονογραφούν ιστορίες τις οποίες θα ταχυδροµούν, 

συµµετέχοντας στη «Σκυταλοδροµία Ανάγνωσης-Γραφής-εικονογράφησης»  µε ιστορίες που 

θα προκύπτουν από τις ραδιοφωνικές εκποµπές.  

Την έναρξη του προγράµµατος και των κύκλων του, θα τιµήσουν συγγραφείς που έλκουν την 

καταγωγή τους από την περιοχή της Εορδαίας, 

Έξω από την βιβλιοθήκη θα συνεχίσει να υπάρχει το  γραµµατοκιβώτιο του «Χαριστικού 

Ταχυδροµείου»  ενώ αργότερα θα προστεθεί και το «Περίπτερο ιδεών» για να µπορούν τα 

παιδιά και οι νέοι να αφήνουν εκεί τις ιστορίες και τις ιδέες τους. Το Ταχυδροµείο θα ανοίγει και οι 

ιστορίες των παιδιών θα ανταλλάσσονται οργανωµένα από το Χαριστικό Ταχυδροµείο ενώ το 
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«Περίπτερο ιδεών» θα συνδεθεί µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειµένου να διαδώσει τις 

ιδέες και  τις ιστορίες του.  

Την ραδιοφωνική εκποµπή «Ιστορίες στον αέρα!» θα παρακολουθούν παράλληλα οµάδες 

παιδιών από την Θράκη, την Κεντρική & ∆υτική Μακεδονία,  την Αθήνα, την Μεσσηνία, την 

Λέρο, την Κρήτη και την Κύπρο. 

 

Παρακαλούνται όσα παιδιά ή αναγνωστικές οµάδες επιθυµούν να λάβουν µέρος να δηλώσουν τη 

συµµετοχή τους στο πρόγραµµα «Ιστορίες στον αέρα» στη σελίδα 

https://www.facebook.com/storiesonairptolemaida ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 

2463055179 & 2463021154 για περισσότερες πληροφορίες. 

 


