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8  Δεκεμβρίου 2021 

 

Προς: Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κασαπίδη 
 

Κοιν.: 1. Δήμαρχο Εορδαίας κ. Πλακεντά 
2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πύργων, κ. Σαμπακίδη 
3. Πρόεδρο Συλλόγου Θυμάτων Ολοκαυτώματος Πύργων «Ιερή Μνήμη», 

κ. Φωτιάδη 
 

Θέμα: Μνημείο Ολοκαυτώματος στους Πύργους Εορδαίας και εκθεσιακός χώρος 

 
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, 

Τα τελευταία χρόνια στο μαρτυρικό χωριό των Πύργων Εορδαίας λαμβάνει χώρα μια 

συγκινητική προσπάθεια για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης του ολοκαυτώματος 

του χωριού το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα. Όπως γνωρίζετε, αυτή η 

προσπάθεια ξεκίνησε με πρωτοβουλία των κατοίκων που ίδρυσαν τον Σύλλογο «Ιερή 

Μνήμη» και με τη συνδρομή της Τοπικής Κοινότητας και στοχεύει, τόσο στη 

διαμόρφωση του τόπου όπου μαρτύρησαν οι κάτοικοι του χωριού με τη δημιουργία 

μνημείου ολοκαυτώματος όσο και στη δημιουργία εκθεσιακού χώρου μνήμης στο 

κτίριο του παλιού σταθμού χωροφυλακής που παραχωρήθηκε στον Σύλλογο από τον 

Δήμο το 2016.  

Ωστόσο, παρά την έναρξη των σχετικών παραπάνω εργασιών που πραγματοποιούνται 

κυρίως με την εθελοντική προσφορά των μελών του Συλλόγου και χρηματοδοτούνται 

περιοδικά μέσω δωρεών, αυτές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς στην περίπτωση 

αυτή απαιτείται παράλληλα η οικονομική στήριξη και αρωγή της Πολιτείας μέσω των 

θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν τις Υπηρεσίες και τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία ώστε να συνδράμουν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Θεωρώ επομένως δίκαιο το αίτημα των κατοίκων που διεκδικούν για τον τόπο τους 

περισσότερη στήριξη για τον σκοπό αυτό, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρξε η αναγκαία 
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μέριμνα, παρά μόνο η διάθεση ελάχιστων κονδυλίων από την Περιφέρεια για τα δύο 

έργα, ενώ ακόμη και το κονδύλι των 20.000 ευρώ που είχε εγκριθεί για το κτίριο κατά 

τα έτη 2018 και 2019 ανακλήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας στις 10.09.2020 και δεν 

ξαναδιατέθηκε έκτοτε.  

Κατόπιν των παραπάνω, θα ήθελα να με ενημερώσετε αν υπάρχει σχεδιασμός εκ 

μέρους σας ώστε να προβλεφθούν άμεσα οι αναγκαίοι πόροι, τόσο για την 

ολοκλήρωση του Μνημείου Ολοκαυτώματος στους Πύργους που εκκρεμεί, όσο και για 

την υλοποίηση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης του κτιρίου που προορίζεται 

για εκθεσιακός χώρος. Πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας 

για διατήρηση της ιστορικής μνήμης που αξίζει και δικαιούται την ενεργή στήριξη όλων 

μας. 

 

 

Με εκτίμηση,  

Καλλιόπη Βέττα 

Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης 


