
 

 

 

 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              Καηερίλε,   05  -  09 - 2018 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

                          ΠΙΕΡΙΑ                                                    Αρ. Πρφη.: 433458(2363)οηθ. 

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ  
                

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 

«ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ  

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ » 

 
      Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ Ν.2645/1998 ζύκθσλα κε ην 

νπνίν  «θαζηεξώζεθε ε 14
ε
 επηεκβξίνπ, σο εκέξα εζληθήο κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ 

Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο από ην Σνπξθηθό θξάηνο θαη ην Π.Γ. 304/2001 «νξγάλσζε 

εθδειώζεσλ κλήκεο ηεο 14
εο

 επηεκβξίνπ» (ΦΔΚ 207/η.Α./21.9.2001), ζην νπνίν έρεη 

θαζνξηζηεί κε ιεπηνκέξεηα ην πεξηερόκελν ησλ εθδειώζεσλ γηα ηελ εκέξα απηή, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη θέηνο νη εθδειώζεηο κλήκεο γηα ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. 

 Οη θεηηλέο εθδειώζεηο ζα είλαη 3 ήκεξεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηελ 

Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ 2018 έσο θαη ηελ Κσρηαθή 16 επηεκβρίοσ 2018 θαη νη 

νπνίεο ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε αξ. 42195/10-08-2018 ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ – Σκήκα 

Οξγάλσζεο θαη Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ & Δζηκνηππίαο νξίδνληαη σο εμήο: 

 

Παραζθεσή 14 επηεκβρίοσ 2018 

Ώρα 20:00 - 1ε Ηκέρα Εθδειώζεφλ 

Σειεηή έλαξμεο ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Αζηηθήο ρνιήο Καηεξίλεο κε έθζεζε 

θσηνγξαθίαο θαη θεηκειίσλ, κε ζέκα : “Από ηελ αξραηόηεηα ζηελ θαηαζηξνθή”. 

1. Υαηξεηηζκνί επηζήκσλ 

2. Δγθαίληα ηεο έθζεζεο 

 

άββαηο 15 επηεκβρίοσ 2018 

Ώρα 20:00 – 2ε Ηκέρα Εθδειώζεφλ 

πκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο ηεο Έλσζεο Πνληίσλ κε ηξαγνύδηα ηεο πξνζθπγηάο. 

(ηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Αζηηθήο ρνιήο Καηεξίλεο). 

 

Κσρηαθή 16 επηεκβρίοσ 2018 

 
 Ώρα 10:00  ηολ Καζεδρηθό Ι. Ναό Θείας Αλαιήυεφς, κεηά από ηο πέρας ηες 

Θείας Λεηηοσργίας, ζα ηειεζηεί επηκλεκόζσλε δέεζε θαη ζα εθθφλεζεί οκηιία 

ζτεηηθή κε ηελ εκέρα από εθπρόζφπο ηφλ σιιόγφλ Μηθραζηαηώλ θ. Ν. 

Ιληδεζίιογιοσ. 

 
 Ώρα 10:40 Καηάζεζε ζηεθάλφλ ζηο τώρο ηοσ Μλεκείοσ ηες Πιαηείας 

Ειεσζερίας από ηνλ Δθπξόζσπν ηεο Κπβέξλεζεο, από ηνλ Δθπξόζσπν ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ, από ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πηεξίαο, ηνλ Αλώηεξν ηξαηησηηθό Γηνηθεηή 

Πηεξίαο, ηνλ Γήκαξρν Καηεξίλεο, ηνλ  Αζηπλνκηθό Γ/ληή Πηεξίαο, ηνλ Γηνηθεηή ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Ληκελάξρε θάιαο Καηεξίλεο. Δπίζεο ζηεθάληα ζα 

θαηαζέζνπλ εθπξόζσπνη Πξνζθπγηθώλ ζπιιόγσλ, θαζώο θαη εθπξόζσπνη Ννκηθώλ 

            

 



Πξνζώπσλ ή άιισλ θνξέσλ πνπ ζα ζειήζνπλ λα ηηκήζνπλ ηε γηνξηή απηή, 

ελεκεξώλνληαο έγθαηξα ηελ ππεξεζία καο. 

Θα ηεξεζεί ελόο ιεπηνύ ζηγή θαη ζα αλαθξνπζζεί ν Δζληθόο Ύκλνο. 

 
 Ώρα 11:15 Εθδήιφζε γηα ηελ εκέρα Μλήκες ηες Γελοθηολίας ηφλ Ειιήλφλ ηες 

Μηθράς Αζίας ζηολ εθζεζηαθό τώρο ηες Αζηηθής τοιής (πρώελ 1ο Δεκοηηθό 

τοιείο) 

1.  Υαηξεηηζκνί επηζήκσλ 

2. Μνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε κε ζέκα ηελ εκέξα κλήκεο από ηηο ρνξσδίεο ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Μηθξαζηαηώλ Ν. Δθέζνπ ν “ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ” θαη ηνπ πιιόγνπ 

Μηθξαζηαηώλ Πηεξίαο. 

 
 Ώρα 20:00. Παροσζίαζε τορεσηηθώλ ηκεκάηφλ ζηελ Πιαηεία Ειεσζερίας. 

Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ρνξνύο από ηε Μηθξά Αζία, από ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα 

Πξνζθπγηθώλ πιιόγσλ: 

 

 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Δθέζνπ ν “ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ” 

 Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κνληαξηώηηζζαο “ΠΙΔΡΔ”  

 ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Πηεξίαο   

 

 

Γεληθά: ε όηη αθνξά ηελ ηεξνηειεζηία παξαθαιείηαη λα επηιεθζεί ε Ιεξά Μεηξόπνιε. 

 Σα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξάηαμε, απνλνκή ηηκώλ, ηάμε, θίλεζε νρεκάησλ 

παξαθαινύληαη λα ηα ξπζκίζνπλ νη αξκόδηεο ζηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο. 

 Ο Γήκνο Καηεξίλεο παξαθαιείηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δηάζεζε ηεο Φηιαξκνληθήο 

ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ θαη ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρώξνπ ζην Μλεκείν ηεο Πιαηείαο 

Διεπζεξίαο. 

 Από ηε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πηεξίαο ηειεηάξρεο νξίδεηαη ν θ. Νηθόιανο 

Λακπνλίθνο. 

ύιιογοη θαη φκαηεία ποσ επηζσκούλ λα θαηαζέζοσλ ζηεθάλη ζα πρέπεη 

σποτρεφηηθά λα ηο δειώζοσλ ζηελ Περηθερεηαθή Ελόηεηα Πηερίας, Γραθείο 

Αληηπερηθερεηάρτε ζηο ηειέθφλο 2351351260-261 κέτρη ηελ Παραζθεσή 14-09-

2018 θαη ώρα 12:00'  θαη λα θροληίζοσλ γηα ηα προς θαηάζεζε ζηεθάληα. 
Σν πξόγξακκα απηό έρεη ηε ζέζε επίζεκεο πξόζθιεζεο.  
    

                         Η ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ 

 

 

          ΟΦΙΑ ΜΑΤΡΙΔΟΤ 


