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ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

στήριξη του Συλλόγου Νοσηλευτών Πιερίας, διοργανώνει 
Βραδιά Τιμής του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Γενικού 
Νοσοκομείου Κατερίνης, για τις υπηρεσίες που προσφέρει 
κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, την Τετάρτη 28 Ιουλίου 
2021 στις 9 μ.μ στο ALMIRA.
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αγορά εξο
πλισμού (αμαξίδια μεταφοράς ασθενών) και την ενίσχυση 
του Νοσοκομείου μας.

νών, του Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της 
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, στο φετινό πρόγραμμα 
του 50ου Φεστιβάλ Ολύμπου, το διήμερο 31 Ιουλίου και 1 
Αυγούστου 2021, οι συνδιοργανωτές, η Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας, ο Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου και το 
Κέντρο Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας, θα παραχωρή
σουν ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιουλαου

2021, στις 12 το μεσημέρι, στον αίθριο χώρο του αναψυκτη- 
ρίου-εστιατορίου «Άγιος Διονύσιος» στα Πλατανάκια Δίου 
Πιερίας, όπου και θα ακολουθήσει δεξίωση.
Για τις δύο σημαντικές εκδηλώσεις, τη θεατρική και τη μου
σική, θα εκφράσουν τις απόψεις τους, η 
Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, ο πρόεδρος 
του ΟΡ.ΦΕ.Ο. Γρηγόρης Παπαχρήστος και οι εκπρόσωποι 
των δύο καλλιτεχνικών φορέων.

«Χαρίζω μια μέρα από το Καλοκαίρι μου στο

Δάσος»

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία στο 
Μάτι που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν οι ζωές 103 
συνανθρώπων μας. Μόλυς δύο μέρες μετά την ανείπωτη τρα
γωδία, δηλαδή στις 25 Ιουλίου 2018, οι πολίτες της 
Πιερίας βλέποντας το μέγεθος της καταστροφής, αισθάνθη- 
καν την ανάγκη να προσφέρουν τη δική τους βοήθεια και 
εντός 24 ωρών κάλυψαν όλα τα κενά του της δράσης 
«Χαρίζω μια μέρα από το Καλοκαίρι μου στο Δάσος», ακό
μη και αυτά του Σεπτεμβρίου.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά δεν συμβαίνει κάτι

παρόμοιο! Ενώ σε ολόκληρη τη χώρα μαίνονται πυρκαγιές 
και καταστρέφονται χλιάδες στρέμματα δάσους, στο παρα
τηρητήριο της Πλάκας Λιτοχώρου τα κενά είναι πολλά και 
αν δεν καλυφθούν άμεσα, εντός των επόμενων ημερών 
κάποια από τις βάρδιες θα μείνει ακάλυπτη. Την έκκληση 
κάνει η Εθελοντική Ομάδα Δράσης ο Τόπος μου με την 
διευκρίνιση ότι χρειάζεται η δική μας συνδρομή! Και γιατί 
η Πυροσβεστική με τη δική μας βοήθεια γίνεται αποτελε
σματικότερη!

Ο μουσικός Αύγουστος του Φεστιβάλ Ολύμπου

αρχίζει την Κυριακή 1 Αυγούστου στο αρχαίο θέατρο
Δίου, με έργα του Γερμανού συνθέτη και πιανίστα κλασσι
κής μουσικής, Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και του κορυφαίου 
Έλληνα μουσουργού με διεθνή αναγνώριση, Νίκου 
Σκαλκώτα και φιλοξενεί δύο αξιόλογους καλνλιτέχνες από 
την Πιερία. Τον Βλαδίμηρο Συμεωνίδη στη διεύθυνση της 
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και τον διεθνώς κατα
ξιωμένο σολίστα στο πιάνο, Πάρι Τσενίκογλου..

Λιτοχώρου ήταν άκρως ικανοποιητική. Όλα μα όλα τα 
εστιατόρια και τα πιο μικρά ήταν γεμάτα. Μια εικόνα που 
είχαμε καιρό να δούμε.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κίνηση ήταν αυξημένη και στην 
εθνική οδό αλλά και τους άλλους δρόμους.
Το Ακρωτήρι θύμιζε τον παλυό καλό καιρό, και η φεγγαρό- 
στρατα ήταν μαγευτική.
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