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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

«ΜΑΖΙ ΘΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ» 

 Στο 76% του στόχου δύο εβδομάδες  

πριν τη λήξη της εκστρατείας  

   

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκστρατεία υποστήριξης της Δημόσιας 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, αφού απομένουν πλέον 2 εβδομάδες για 

να εκπληρωθεί ο στόχος της: η συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού 

ποσού ύψους 100.000€ για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του 2ου ορόφου 

που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου χώρου εκδηλώσεων! 

 

Πώς μπορεί να υποστηρίξει κανείς; Στους κατοίκους της πόλης και επισκέπτες 

της Βιβλιοθήκης παρέχεται η δυνατότητα να αφήνουν την δωρεά τους 

απευθείας στο κουτί εισφορών, ενώ στη διάθεση του κοινού που επιθυμεί 

να καταθέσει χρήματα υπάρχουν οι εξής δύο τραπεζικοί λογαριασμοί, όπως 

αναφέρονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  της εκστρατείας 

support.libver.gr: 

Alpha Bank   

Αριθμός Λογαριασμού: 537 00 2001 000087 

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

Δικαιούχος: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 

BIC: CRBAGRAA 

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 
 Επιπλέον, το Φεβρουάριο τα Public προτείνουν στο κοινό που αγοράζει τα 

εισιτήρια για τα θεάματα online  http://tickets.public.gr/ να προσφέρει ποσό 

που επιθυμεί για την στήριξη του έργου της Βιβλιοθήκης.   
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Ο στόχος αρχικά φαινόταν φιλόδοξος, όμως η ανταπόκριση και οι εισφορές του 

κόσμου, από την πρώτη στιγμή, από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, 

μεταφράζονται σε απόλυτα μηνύματα αισιοδοξίας ότι θα τα καταφέρουμε! Ειδικά 

μάλιστα για τους Έλληνες του εξωτερικού, μόλις δημιουργήθηκε μία σελίδα 

υποστήριξης στο  Indiegogo, https://goo.gl/gliGxa ώστε η εισφορά τους να μην 

επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής εμβάσματος. Μέσα σε 1 ώρα έγιναν και οι 

πρώτες καταθέσεις!    

 Το ποσό που έχει ήδη συγκεντρωθεί είναι 76.040,63€ και συνεχίζουμε! 

 Απομένουν 2 εβδομάδες για να αποδείξουμε ότι εμείς οι ίδιοι βάζουμε την παιδεία και 

τον πολιτισμό σε προτεραιότητα, ότι εμείς οι ίδιοι ενωνόμαστε στην προσπάθεια να 

δημιουργήσουμε μία από τις πιο σύγχρονες Βιβλιοθήκες της Ευρώπης, ότι ΜΑΖΙ ΘΑ 

ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ!!! 
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Χορηγοί επικοινωνίας 
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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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