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Η εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή της Ένωσης 
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληρο
φόρησης και της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου 
Αττικής ξεκίνησε από την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 
2010 τον δεύτερο κύκλο εκπομπών πάντα μέσα από 
τη φιλόξενη συχνότητα του Επικοινωνία 94 FM Δη
μοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής. 
Διανύοντας τον δεύτερο χρόνο της η εκπομπή, που 
τόσο πολύ αγαπήθηκε από όλους εσάς, παρουσιά
ζει νέα και ειδήσεις για τις εκδηλώσεις, δραστηριό
τητες και υπηρεσίες που παρέχουν οι ελληνικές 
βιβλιοθήκες, να αναδείξει τον πολύπλευρο, πολιτι
στικό και μορφωτικό ρόλο των βιβλιοθηκών στην ελ
ληνική κοινωνία, να ψυχαγωγήσει και να ενημερώσει 
βιβλιοθηκονόμους και χρήστες βιβλιοθηκών, και να 
προβάλει το πολύπλευρο έργο που επιτελούν οι ελ
ληνικές - κυπριακές βιβλιοθήκες. 
Ανανεωμένη, με νέες ενότητες που τη πλαισιώνουν, 
αποτελεί βήμα διαλόγου μεταξύ των βιβλιοθηκονό
μων, του κοινού των βιβλιοθηκών και μεταφέρει τον 
παλμό των ελληνικών και κυπριακών βιβλιοθηκών. 
Με καλεσμένους, παρουσιάσεις βιβλιοθηκών, ζων
τανές συνδέσεις, επιλεγμένη μουσική, ειδικά αφιε
ρώματα, προτάσεις για τον πολιτισμό αλλά και 
πολλές εκπλήξεις για εσάς που τόσο πολύ αγκαλιά
σετε αυτή την εκπομπή από την πρώτη στιγμή εί
μαστε και φέτος συνεπείς στο εβδομαδιαίο 
κυριακάτικο ραδιοφωνικό ραντεβού κάθε Κυριακή 
από τις 10 - 12 το πρωί σκοπεύοντας να αναδεί

ξουμε τον πολύπλευρο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
που επιτελούν οι βιβλιοθήκες στην εκπαίδευση, στον 
πολιτισμό, στη κοινωνία. 

Δυστυχώς δυο άνθρωποι που συνέβαλαν τα μέγιστα 
ώστε οι βιβλιοθήκες να αποκτήσουν βήμα στα ερ
τζιανά μέσα από τη συχνότητα του Επικοινωνία 94 
FM δεν είναι πια ανάμεσα μας. Ο Φώτης Τσιόγγας, 
Πρόεδρος του ΔΣτης Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρά
κλειου Αττικής και ο Βασίλης Σπηλιόπουλος Αντι
πρόεδρος του ΔΣ της Βιβλιοθήκης του Δήμου 
Ηράκλειου Αττικής δεν βρίσκονται πια κοντά μας. 
Αισθανόμαστε την ανάγκη να τους ευχαριστήσουμε 
για την μεγάλη τους συμβολή στη πραγματοποίηση 
της ραδιοφωνικής μας εκπομπής και να τους υπο
σχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε με γνώμονα την ανά
δειξη της συνεισφοράς των βιβλιοθηκών στο 
πολιτισμικό - κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς 
που από το ξεκίνημα μας, στις 22 Νοεμβρίου 2009, 
αγκαλιάσετε την εκπομπή μας με τις προτάσεις, 
ιδέες, παρατηρήσεις, πληροφόρηση και πάνω απ' 
όλα με την ενεργό σας συμμετοχή στο εβδομαδιαίο 
κυριακάτικο πρωινό συναπάντημα στα ερτζιανά. 
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