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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

«ΜΑΖΙ ΘΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ» 

Η 3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση του κόσμου, τόσο από την τοπική κοινωνία αλλά 
και από όλη την Ελλάδα, στην ανοιχτή πρόσκληση της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης για την διάδοση του μηνύματος, την στήριξη των προσπαθειών και 
εξέλιξη του οράματός της. Η εκστρατεία υποστήριξης για την ολοκλήρωση της 
ανακαίνισης του 2ου ορόφου μετράει μόλις 3 εβδομάδες και το ποσό που ήδη 
έχει συγκεντρωθεί έχει φθάσει τα 43.700€!  
 
Αξιομνημόνευτη είναι η υποστήριξη της ομάδας στο Facebook "Παλιές 
φωτογραφίες της Βέροιας" και του δημιουργού της κ. Στέργιου Ζυγουλιάνου, 
μίας μοναδικής ομάδας, η οποία κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
αποκτήσει  5.700 μέλη απ 'όλον τον κόσμο,  να συγκεντρώσει πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της πόλης και να δημιουργήσει μία 
δυναμική πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της. Όπως και της 
ομάδας  σκέψης και δράσης Βέροιας "Νέοι με όραμα", η οποία επισκέφθηκε την 
Βιβλιοθήκη για να προσφέρει τη δωρεά της.  
 
Τo Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΛΕΞΙΣ-Εκδόσεις 
Super Course στη Βέροια, η Novacert Ltd - εταιρεία παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα, στον κλάδο των τροφίμων και των γεωργικών 
βιομηχανιών - που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας , το γραφείο 
αρχιτεκτονικών μελετών Betaplan και η εταιρεία συστημάτων αυτοματισμού 
Βιβλιοθηκών Elidoc O.E που εδρεύουν στην Αθήνα, είναι από τις πρώτες 
εταιρίες που έσπευσαν να ενισχύσουν οικονομικά την Βιβλιοθήκη για την 
ολοκλήρωση των στόχων της, ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση έλαβε η Βιβλιοθήκη 
δωρεές στη μνήμη της εκδότριας Νίκης Βουλγαρέλη και στη μνήμη του 
Αθανασίου Λουκάκου από την οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 
 
Η διάδοση του μηνύματος «Μαζί θα ανάψουμε τα φώτα» έγινε ακόμη πιο 
δυνατή χάρη στο εξαιρετικό video που μας δώρισε η σκηνοθέτις Κατερίνα 
Ευαγγελάκου, η οποία  ‘έντυσε’ με εικόνες και αναμνήσεις από την επίσκεψη της 
στη Βιβλιοθήκη τον Ιανουάριο του 2011 την εκστρατεία μας, ενώ στενά 
συνδεδεμένη με την εκστρατεία της Βιβλιοθήκης είναι από την πρώτη στιγμή η 
Κική Δημουλά, αφού όποιος δωρίσει ποσό ύψους από 250-499,99€ θα λάβει το 
βιβλίο της «Δημόσιος Καιρός», εκδόσεις Ίκαρος, υπογεγραμμένο από την ίδια 
την ποιήτρια.    
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Ήδη το ποσό που έχει συγκεντρωθεί έχει ξεπεράσει το 43% του στόχου και 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ! 

Με τις δικές σας καταθέσεις στο λογαριασμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Βέροιας, στην Alpha Bank  

Αριθμός Λογαριασμού: 537 00 2001 000087 

ΙΒΑΝ GR43-0140-5370-5370-0200-1000-087 

Δικαιούχος: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 

BIC: CRBAGRAA 

 + 

στο λογαριασμό του Future Library www.futurelibrary.gr (Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρία), στην Τράπεζα Πειραιώς 

Αριθμός λογαριασμού: 65 9611 5886 501  

IBAN: GR61 0171 5960 0065 9611 5886 501 

Δικαιούχος: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ETAIΡIA Future Library 

BIC: PIRBGRAA 
 

… με τη δική σας βοήθεια θα πετύχουμε το στόχο μας, 

Για να ανάψουμε όλοι μαζί τα φώτα!  
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Χορηγοί επικοινωνίας 
 
 

 

      

 
 
 

Για επικοινωνία σχετικά με θέματα Τύπου επικοινωνήστε με: 

Μάνια Ντάνου 6937056207 mania.danou@gmail.com 

Ναταλία Κατηφόρη 6972345289 natalia@opusltd.com 
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