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  Εκδηλώσεις για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 1,3 Ημερομηνία

έκδοσης:
30-01-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

291.42 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκδηλώσεις 
για τη μνήμη του 
Ολοκαυτώματος

Εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα 
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος πραγματοποιούν
ται στην πόλη μας με πρωτοβουλία 
της Ισραηλικής Κοινότητας Θεσσα
λονίκης. ΣΕΛ 3
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  Εκδηλώσεις για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 1,3 Ημερομηνία

έκδοσης:
30-01-2022

Εκδηλώσεις στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων ταυ Ολοκαυτώματος
Εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα 

Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύ
ρων

και Ηρώων του Ολοκαυτώματος 
πραγματοποιούνται στην πόλη μας με 
πρωτοβουλία της Ισραηλικής Κοινότη
τας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα σήμερα Κυριακή 30 Ια
νουάριου 2022 θα γίνει επιμνημόσυνη 
δέση παρουσία εκπρόσωπου της κυβέρ
νησης, του Πρέσβης του Ισραήλ, κ. Υ. 
Amrani, του

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο
νίας, κ. Α. Τζιτζικώστα, εκπροσώπου του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 
Ελλάδος, κ. Β. Ελιέζερ, του προέδρου 
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλί
ου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινό
τητας Θεσσαλονίκης, κ. Δ. Σαλτιέλ, του 
δήμαρχου Θεσσαλονίκης, κ. Κ. Ζέρβα

και της Αντιπεριφερειάρχου Μητροπολι- 
τικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κα. Π. 
Πατουλίδου.

Την κεντρική ομιλία θα κάνει ο Αντι
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. 
Μ. Σχοινάς, ενώ στις 12.50 θα γίνει κα
τάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 
Ολοκαυτώματος.

Στις 8 το βράδυ θα γίνει συναυλία της 
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με 
τον Gil Shaham με ελεύθερη είσοδο 
(απαιτείται η παραλαβή δελτίου εισό
δου. Πληροφορίες: www.tsso.gr, 
www.jct.gr,www.tcli.gr) και με απαραί
τητη την επίδειξη έγκυρου πιστοποιητι
κού εμβολιασμού ή νόσησης (3 μηνών) 
και δελτίου ταυτοπροσωπίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων από το πρωί έως και το 
μεσημέρι θα εφαρμοστούν κυκλοφορια- 
κές ρυθμίσεις από την τροχαία.

Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 09:00 
έως 15:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία 
όλων των οχημάτων:

- στη Λεωφόρο Νίκης, στο τμήμα της 
μεταξύ των οδών Ι.Δραγούμη και Ελ. 
Βενιζέλου,

-στην οδό Κουντουριώτου στο τμήμα 
της μεταξύ των οδών 26ης 

Οκτωβρίου (κόμβος Δικαστηρίων) και 
Ι.Δραγούμη,

-στην οδό 'Ι.Δραγούμη στο τμήμα της 
μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Λεωφό
ρου Νίκης,

-στην οδό Ελ. Βενιζέλου στο τμήμα 
της μεταξύ της Λεωφόρου Νίκης και της 

οδού Τσιμισκή,

-στην οδό Σαλαμίνος καθ’ όλο το μή
κος αυτής και

-στην οδό Μητροπόλεως στο τμήμα 
της μεταξύ των οδών Ι.Δραγούμη και 

Ελ.Βενιζέλου.
Κατά τις ώρες 06:00 έως 15:00 απα

γορεύεται η στάση και η στάθμευση 
όλων των οχημάτων:

-εκατέρωθεν της οδού Κουντουριώτη 
στο τμήμα της μεταξύ των οδών 26ης 
Οκτωβρίου (κόμβος Δικαστηρίων) και 
Ι.Δραγούμη,

-στην οδό Ι.Δραγούμη στο τμήμα της 
μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Λεωφό
ρου Νίκης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου στο 
τμήμα της μεταξύ της Λεωφόρου Νίκης 
και της οδού Τσιμισκή,

-στην οδό Μητροπόλεως στο τμήμα 
της μεταξύ των οδών Ι.Δραγούμη και 
Ελ.Βενιζέλου και

-στην οδό Αγ.Μηνά καθ’ όλο το μή
κος αυτής.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω 
των οδών Πολυτεχνείου, 26ης Οκτω
βρίου,

Εγνατία, Τσιμισκή και τους υπόλοι
πους δρόμους του κεντρικού τομέα της 
πόλης.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τρο
χονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλο
φορία και θα διευκολύνουν τους οδη
γούς..

Παρακαλούνται οι πολίτες, προς 
αποφυγή ταλαιπωρίας τους, να περιορί
σουν τις μετακινήσεις τους με τα Ι.Χ. 
αυτοκίνητά τους προς τις οδούς που 
οδηγούν στο χώρο της εκδήλωσης και 
να συνεργάζονται με τους ρυθμιστές 
τροχονόμους.

Λ.Β.
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