
Βέροια, 14 Αυγούστου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο
Email: presver@otenet.gr
Τηλέφωνο: 2331350617
www.veria.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης για τους τετρακόσιους εξήντα

Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος κατά την περίοδο 1943-1944

Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, το

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και την Αστική Μη

Κερδοσκοπική Εταιρία ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ διοργανώνουν στη Βέροια, το διάστημα 21-22

Σεπτεμβρίου 2019, εκδηλώσεις μνήμης για τους τετρακόσιους εξήντα Εβραίους θύματα του

Ολοκαυτώματος κατά την περίοδο 1943-1944.

Η κεντρική εκδήλωση με  τίτλο «Η Μνήμη του Νήματος» θα πραγματοποιηθεί στις 22

Σεπτεμβρίου 2019. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας θα λάβει χώρα μια σιωπηλή πορεία μνήμης η

οποία θα ξετυλίξει  ένα κόκκινο νήμα, ακολουθώντας   την   πορεία   των μελλοθάνατων της

εβραϊκής κοινότητας της Βέροιας -  μια πορεία τριών χιλιομέτρων από την εβραϊκή συνοικία, έως

το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Βέροιας, όπου τους περίμεναν βαγόνια που θα τους οδηγούσαν στο

θάνατο.

Η πορεία θα ολοκληρωθεί στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, με   ένα   μεγάλο   κονσέρτο  

από   τη   διεθνούς  φήμης Σοπράνο Σόνια  Θεοδωρίδου, τον Τσελίστα από το Λουξεμβούργο

André Mergenthaler, 10 Χορωδίες από την πόλη της Βέροιας και την ορχήστρα Mobile, υπό τη

μουσική διεύθυνση του Μαέστρου Θεόδωρου Ορφανίδη. 

Επιπλέον, η κεντρική εκδήλωση θα πλαισιωθεί από σειρά πολιτιστικών δράσεων που θα

ξεκινήσουν από το πρωί του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της

Κυριακής 22.9.2019.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται, επίσης, τελετή
αποκαλυπτηρίων Μνημείου Ολοκαυτώματος στο παλιό εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης (Εβραίικα
Μνήματα) και έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος με τίτλο «Κρυμμένα Παιδιά στην
Ελλάδα της Κατοχής», καθώς και παρουσίαση του τόμου του περιοδικού «Χρονικά Ιστορίας και
Πολιτισμού Ν. Ημαθίας» της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας
(Ε.Μ.Ι.Π.Η.), αφιερωμένου στην εβραϊκή παρουσία στην Ημαθία.

Η διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων μνήμης σε συνεργασία με το Λουξεμβούργο, χώρα
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που φέτος έχει αναλάβει την προεδρία του IHRA (Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του
Ολοκαυτώματος) σημαίνει αυτόματα μεγάλη διεθνή προβολή για την πόλη και επίσκεψη
διπλωματικών αντιπροσωπειών των χωρών-μελών του IHRA καθώς και πλήθους επισκεπτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) «Το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το
δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Επειδή το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησής τους (21-
22/9/2019) καθορίστηκε μετά την απαγόρευση της προεκλογικής περιόδου και δεδομένου ότι
όλες οι προετοιμασίες για την εκδήλωση θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα ώστε να υπάρχει
επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωσή τους, κρίνεται απαραίτητη η λήψη της σχετικής απόφασης
από το Δ,Σ άμεσα, προκειμένου να μην τεθεί εν αμφιβόλω η πραγματοποίηση της ανωτέρω
εκδήλωσης.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

1) Να εγκρίνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης για τους τετρακόσιους εξήντα
Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος κατά την περίοδο 1943-1944, σε
συνεργασία με την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ που θα λάβουν
χώρα στη Βέροια το διάστημα 21-22 Σεπτεμβρίου 2019.

2) Να εγκρίνει την εγκατάσταση Μνημείου Ολοκαυτώματος στο παλιό εβραϊκό
νεκροταφείο της πόλης (Εβραίικα Μνήματα), σύμφωνα και με την έγκριση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

3) Να εγκρίνει τη μεταφορά των πέτρινων λίθων, που υπάρχουν διάσπαρτοι στο
πλάτωμα πάνω από το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο και δεξιά από το μικρό κτήριο
και την τοποθέτησή τους δεξιά και αριστερά της εισόδου του οικίσκου, σύμφωνα
και με την έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Η εξειδίκευση των πιστώσεων για τις ανάγκες της ανωτέρω εκδήλωσης θα γίνει
με μεταγενέστερη απόφαση του ΔΣ μόλις οριστικοποιηθούν οι δαπάνες που θα
απαιτηθούν.
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