
 
ΘΕΜΑ: Ηκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο  ηωλ Ειιήλωλ ηεο Μηθξάο Αζίαο από 

ην Σνπξθηθό θξάηνο. 
 

Με ην Π.Δ.:304/2001 «Οξγάλωζε εθδειώζεωλ κλήκεο ηεο 14εο 
επηεκβξίνπ» (Α 207), θαζηεξώζεθε ε 14ε επηεκβξίνπ ωο εκέξα εζληθήο 
κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ηωλ Ειιήλωλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, από ην Σνπξθηθό 
θξάηνο θαη έρεη θαζνξηζηεί κε ιεπηνκέξεηα ην πεξηερόκελν θαη ν ηξόπνο 
νξγάλωζεο ηωλ εθδειώζεωλ γηα ηελ εκέξα απηή.  
       Οη θεηηλέο εθδειώζεηο, ζύκθωλα κε ην ππ’ αξηζ.: 65314/08.09.2021 
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνύ Εζωηεξηθώλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Κυριακή 19  
επτεμβρίου  2021 θαη νξίδνληαη ηα εμήο: 

1. Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο ζε όιν ην Ννκό από ηελ νγδόε πξωηλή ώξα, 
κέρξη ηε δύζε ηνπ ειίνπ ηεο 20εο επηεκβξίνπ 2021. 

2. ΩΡΑ 10:30 π.κ.: Επηκλεκόζπλε Δέεζε ζηνλ Μεηξνπνιηηηθό Ναό 
Επαγγειηζηξίαο. 

3. ΩΡΑ 11.00 π.κ.: Επηκλεκόζπλε Δέεζε θαη θαηάζεζε ζηεθάλωλ ζην 
Μλεκείν ηωλ Ηξώωλ ζηνλ Κήπν ηνπ Νάπηεξ, από ηηο πνιηηηθέο θαη 
ζηξαηηωηηθέο αξρέο ηνπ ηόπνπ, θαζώο επίζεο, από ηνπο εθπξνζώπνπο 
ηωλ πξνζθπγηθώλ ζωκαηείωλ, πνιηηηθώλ θνκκάηωλ, αληηζηαζηαθώλ 
νξγαλώζεωλ θαη όπνηνλ εθπξόζωπν λνκηθνύ πξνζώπνπ ζειήζεη λα 
ηηκήζεη ηελ εθδήιωζε.  

Καινύληαη λα παξεπξεζνύλ: Οη πάγηνη απνδέθηεο ηωλ πξνγξακκάηωλ 
επίζεκωλ ενξηώλ θαη εθδειώζεωλ, θαηά ηελ ζπλεζηζκέλε ηάμε θαη νη πνιίηεο. 
Σα ηεο Ιεξνηειεζηίαο, παξαθαιείηαη όπωο ηα ξπζκίζεη ε Ιεξά Μεηξόπνιε 
Κεθαιιελίαο θαη ηα ηεο ηάμεο, ε Αζηπλνκηθή Δηεύζπλζε Κεθαιιελίαο. 

Σειεηάξρεο νξίδεηαη ε Επαγγειία ακόιε, ππάιιεινο ηεο Π.Ε. 
Κεθαιιελίαο. Δειώζεηο γηα θαηαζέζεηο ζηεθάλωλ, κπνξείηε λα θαιείηε ζηα 
ηειέθωλα: 2671 360508 κέρξη  ηελ Πέκπηε 16 επηεκβξίνπ 2021. 

Λόγω ηωλ κέηξωλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θηλδύλνπ 
δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID – 19, ζαο γλωξίδνπκε όηη νη θεηηλέο 
εθδειώζεηο θαη νη θαηαζέζεηο ζηεθάλωλ, ζα γίλνπλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
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