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Μετά την επιτυχημένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9 Απρίλιου και έχοντας
συγκεντρώσει ως τώρα περίπου 6.000 υπογραφές, η ανεξάρτητη κίνηση δημοτών ΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΚΕΛΑΙΑ συνεχίζει τις κινητοποιήσεις της για τη θεσμική και κτηριακή
αποκατάσταση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, με εκδηλώσεις την
Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουνίου, σκοπεύοντας στην περαιτέρω ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 - ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε2 ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΜΟΥΣΙΚΗ

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 24/6 στις 9 το βράδυ στην αυλή του εναλλακτικού καφενείου
Ε2 (Θεοτοκοπούλου 14) και σε συνεργασία με την εφημερίδα FREEVOX, θα προβληθεί, με
ελεύθερη είσοδο, το ντοκιμαντέρ «Βιβλιοθήκη Βέροιας» που σκηνοθέτησε η Κατερίνα
Ευαγγελάκου για τη σειρά «Κιβωτός.gr» της ΕΡΤ, με θέμα τη βράβευση της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς. Η βιβλιοθήκη
βραβεύτηκε πέρυσι με 1 εκατομμύριο δολάρια για την ευφάνταστη αξιοποίηση υπηρεσιών
πληροφόρησης και τεχνολογίας και συγκεκριμένα, για τα ονομαζόμενα «Μαγικά Κουτιά»
της, που αποτελούν το τμήμα της βιβλιοθήκης για παιδιά και εφήβους, παρέχοντας χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, χώρο για ακρόαση μουσικής, παιχνίδι και άλλες
δραστηριότητες. Με τη διεύθυνση του Γιάννη Τροχόπουλου, η βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει
καταφέρει να γίνει ένα λαμπρό παράδειγμα στον ελληνικό χώρο, με 21.000 μέλη σε μια
πόλη 45.000 κατοίκων, αποδεικνύοντας περίτρανα τον σπουδαίο ρόλο που μπορεί να παίξει
μια βιβλιοθήκη στη ζωή μιας κοινότητας. Κι αν εκείνη της Βεροίας είναι ως επί το πλείστον
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δανειστική, γίνεται εύκολα αντιληπτός ο διεθνής αντίκτυπος που μπορεί να δημιουργήσει
μια βιβλιοθήκη-θησαυροφυλάκιο όπως η Βικελαία, εφόσον λειτουργεί σωστά.
Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 25/6 από τις 6.00 το απόγευμα στο Πάρκο
Γεωργιάδη με δραστηριότητες για τα παιδιά (θεατρικό παιχνίδι με τους εμψυχωτές της
Παιδαγωγικής Θεάτρου Κρήτης). Στις 7.30 θα ξεκινήσει συζήτηση με γενικό θέμα
«Βιβλιοθήκη και δημόσιος χώρος», ενώ μετά το τέλος της συζήτησης θα ακολουθήσει
μουσική από δύο συγκροτήματα. Η βραδιά θα ξεκινήσει με την Άσπα Ανωγιάτη (πολίτικη
λίρα) που θα έχει μαζί της τον Γιάννη Σολικιώτη (φωνή), τη Μαρίτζια Κατσούνα (κρουστά)
και τον Γιάννη Δερμιτζάκη (ούτι). Θα τους διαδεχτούν ο Άγγελος Αρβανίτης (κιθάρα) και
Βάιος Ρίζος (μπουζούκι) με έντεχνο ρεμπέτικο πρόγραμμα.
Στις εκδηλώσεις θα συνεχιστεί η συλλογή υπογραφών και βιβλίων για το δανειστικό τμήμα
της βιβλιοθήκης. Επίσης, αποτελεί επιθυμία των Πολιτών για τη Βικελαία να διευρυνθεί η
μέχρι στιγμής ολιγομελής ομάδα τους από εθελοντές που καλούνται να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους την ημέρα της συγκέντρωσης στο πάρκο.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΚΕΛΑΙΑ
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