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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΗΣ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΤΟΥ  ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΕΡΙΝΗ

(  101  η   ΕΠΕΤΕΙΟΣ)  

'Όπως είναι  γνωστό, με το Ν. 2193/1994 (Φ.Ε.Κ. 32Α/94) καθιερώθηκε η 19η Μαΐου, ως
ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου. Με το Π.Δ. 99/1994 (Φ.Ε.Κ. 78/Α
1994) έχει καθοριστεί με λεπτομέρεια το περιεχόμενο των εκδηλώσεων για την ημέρα αυτή.

Οι  εκδηλώσεις  Mνήμης έχουν  σκοπό να  τονίσουν  ιδιαίτερα και  να  υπενθυμίσουν τα
γεγονότα  της  δραματικής  περιόδου  των  διωγμών,  της  γενοκτονίας  και  του  ξεριζωμού  των
Ελλήνων του Πόντου από την Οθωμανική κατοχή, που διήρκεσαν από το 1916 έως και το 1923
και είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατρέψουν τον λαό των Ποντίων, σε έναν λαό προσφύγων και
διασποράς.

Οι  εκδηλώσεις  Μνήμης  στην  πόλη  της  Κατερίνης,  σύμφωνα  με   τα  υπ'  αριθμ.  29651 &
29652/15-05-2020 έγγραφα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  το  υπ'  αριθμ.
239839(402)+239882(403)/19-05-2020  έγγραφο  της  Π.Κ.Μ.,  θα  πραγματοποιηθούν  την
Κυριακή   24   Μαΐου     20  20  .  

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19,  η  τέλεση  της  Δοξολογίας  θα  πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και αντιστοίχως οι καταθέσεις στεφάνων
με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση
των υγειονομικών διατάξεων.

Ως εκ τούτου:
Κατά τη φετινή επέτειο της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας  των Ελλήνων του Πόντου το
αναλυτικό πρόγραμμα ορίζεται ως εξής: 

Κυριακή 2  4   Μαΐου 20  20  

α. Γενικός σημαιοστολισμός σε όλη την επικράτεια, από την 8η πρωινή ώρα μέχρι και
τη Δύση του ηλίου της 24ης Μαΐου 2020.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου,  των Ο.Τ.Α.,καθώς και των
καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης  Μαΐου 2020
μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης.
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γ.Ομιλίες σε όλα τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, τα οποία
βρίσκονται σε λειτουργία και  υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων λόγω
των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού  COVID-19,  σε  ημέρα  και  ώρα  που  θα  καθορισθούν  από  τις  Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

1.  'Ώρα  09:30' Στον  Ιερό  Ναό  της  Θείας  Αναλήψεως,  μετά  το  πέρας  της  Θείας
Λειτουργίας, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση.

 Την ομιλία θα εκφωνήσει μέσα στον Ιερό Ναό εκπρόσωπος των Ποντιακών Συλλόγων
της Πιερίας. 

2.  'Ώρα 10:  45  '     Στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού (επί της 19ης Μαΐου - απέναντι από το 7ο Γυμνάσιο Κατερίνης) θα γίνει κατάθεση
στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, από τον εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων,
την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Π.Ε.Πιερίας και Διοικητή της
XXIV Τ.Θ. Ταξιαρχίας, τον Δήμαρχο Κατερίνης, τον Αστυνομικό Δ/ντή Πιερίας, τον Διοικητή
της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  και  τον  Λιμενάρχη Σκάλας Κατερίνης.  Στεφάνια,  επίσης,  θα
καταθέσουν εκπρόσωποι ποντιακών Σωματείων της Πιερίας καθώς και εκπρόσωποι Νομικών
Προσώπων, Συλλόγων και Σωματείων που επιθυμούν να τιμήσουν την επέτειο. (Ενημερώνοντας
έγκαιρα την υπηρεσία μας).

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα ανακρουσθεί ο Εθνικός 'Ύμνος.

ΓΕΝΙΚΑ

-Η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας παρακαλείται για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
αποστάσεων, τάξης και κυκλοφορίας των οχημάτων στους χώρους των εκδηλώσεων με γνώμονα
την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

-Ο Δήμος  Κατερίνης  παρακαλείται  να  μεριμνήσει  για  τη  διευθέτηση του  χώρου στο
Μνημείο της Πλατείας Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

-Το  Συντονιστικό  'Όργανο  των  Ποντιακών  Συλλόγων  παρακαλείται  να  φροντίσει  σε
συνεννόηση με την Ι. Μητρόπολη για τα της Επιμνημόσυνης Δέησης και να ορίσει τελετάρχη
για τις εκδηλώσεις Μνήμης.

-Τελετάρχης από τη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ορίζεται ο κ. Αλέξιος Πουλικίδης
και από το Δήμο Κατερίνης ο κ. Γεώργιος Μίχος.

-Εκπρόσωποι Νομικών προσώπων που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι θα πρέπει
υποχρεωτικά να το δηλώσουν στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας στο τηλ.
2351351208-262 μέχρι την Παρασκευή 22-05-2020 και ώρα 12:00'(και να φροντίσουν για τα
προς κατάθεση στεφάνια).

Το πρόγραμμα αυτό έχει τη θέση επίσημης πρόσκλησης.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

       
        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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