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Αγρίνιο, 5 Ιουνίου 2012 

 

Δελτίο Τύπου: «Πρόσκληση Εθελοντών για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, 

Δημιουργικότητας και Καινοτομίας με τίτλο Διαδρομές με Πυξίδα τη βιβλιοθήκη» 

 

Η Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου και το Future Library, υποστηρικτής των 

Δημοσίων και Δημοτικών βιβλιοθηκών της Ελλάδας, σας θέλουν κοντά τους και σας προκαλούν να 

ζήσετε το πιο δημιουργικό και ευφάνταστο καλοκαίρι της ζωής σας!  

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το Future Library διοργανώνει, σε συνεργασία με την Παπαστράτειο 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου και 65 βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα, και με τη συμμετοχή μικρών 

και μεγάλων, Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, με τίτλο 

Διαδρομές με Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη.  

Αυτό το καλοκαίρι, γίνετε εθελοντές στην Εκστρατεία μας!Ελάτε μαζί μας, στις βιβλιοθήκες της 

περιοχής μας, για να παίξουμε, να φτιάξουμε τις δικές μας διαδρομές, να μοιραστούμε ιστορίες, 

ιδέες, το όραμά μας για καινοτομία και τη χαρά της ανακάλυψης! 

Διοχετεύστε τη φαντασία, τις ικανότητες και το κέφι σας στις βιβλιοθήκες και τις δράσεις τους, ώστε 

να γίνουν καταφύγια δημιουργικότητας και μάθησης που αντηχούν παιδικά γέλια, θεατρικά 

παιχνίδια, εικαστικές δραστηριότητες, ταξίδια μέσα στην πόλη, βόλτες μέσα στα βιβλία, περιπάτους 

στην ιστορία της περιοχής και καινούργιους φίλους. 

Aς κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, αρχίζοντας από τα παιδιά, για να ανάψουμε όλοι μαζί μια σπίθα 

ανανέωσης που θα φωτίσει το δρόμο προς την Ελλάδα του μέλλοντος.  

Το Future Library προσφέρει την εκπαίδευση των ανθρώπων των βιβλιοθηκών, την οργάνωση και 

την υποδομή της εκστρατείας. Περιμένουμε ενθουσιώδεις και δημιουργικούς εθελοντές να 

προσφέρουν την καλή τους διάθεση και τις δεξιότητές τους. Να γίνουν φίλοι μας και μέλη της 

παρέας μας.  

Όχι μόνο πολύτιμοι συνεργάτες, αλλά συμμέτοχοι! 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μόνο η θέληση για νέες εμπειρίες και ανιδιοτελή προσφορά, στα 

παιδιά και την κοινότητα. Όλες οι δεξιότητες είναι ευπρόσδεκτες, καθώς υπάρχουν πολλοί τομείς 

στους οποίους όλοι μπορούν να φανούν χρήσιμοι, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αιτήσεις θα γίνονται 

δεκτές μέχρι τις 15 Ιουνίου.  

Tην αίτηση εθελοντισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στo www.futurelibrary.gr  
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Το καλοκαίρι που μας έρχεται, ελάτε κοντά στην κοινότητα του Future Library, για να 

δημιουργήσουμε μαζί μια υπέροχη εμπειρία διάδρασης ανθρώπων και ιδεών, με πυξίδα - τι άλλο; - 

την κοντινή μας βιβλιοθήκη! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Διευθυντής Προγράμματος – Γιάννης Τροχόπουλος: ioannis@libver.gr  

Συντονιστής Προγράμματος – Δημήτρης Πρωτοψάλτου: dimproto@yahoo.com Παπαστράτειος 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου  – Δήμητρα Λουκοπούλου:  26410 22393, bibl93@otenet.gr 

 

 

Η Αστική Μη-κερδοσκοπική Εταιρεία «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και 

Κοινωνικών Δικτύων» (www.futurelibrary.gr) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 με την υποστήριξη του 

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και οραματίζεται να φέρει τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας 

στη καρδιά των τοπικών κοινοτήτων ως μια νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.  

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς 

στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας 

και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική 

διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. 

Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού. 

  

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €975 εκατομμυρίων 

($1,273 δις), μέσω 2.237 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο. Από το 

σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, το 79% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και 

πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, μέσω 1.093 δωρεών. 

 

Ανταποκρινόμενο στη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, το Ίδρυμα ανακοίνωσε 

πρόσφατα πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων ($130 εκατ.), μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, 

προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης. Από τον 

Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2012, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει διαθέσει 

€20,9 εκατομμύρια ($27,7 εκατ.) για την ενίσχυση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα, 

και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση επιπλέον δωρεών. 

  

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566 εκ./$796 εκ.) είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το έργο πλησιάζει την έναρξη της φάσης της κατασκευής, με τις 

εργασίες ανασκαφής να έχουν ήδη ξεκινήσει στο χώρο. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι 

πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν σήμερα. Παραμένει μαρτυρία και δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική 

συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα 

πολύ σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες. 

 


