Παραζκεσή 1 Νοεμβρίοσ 2019
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πανηγσρικοί εορηαζμοί για ηην Απελεσθέρφζη Αρναίας και Ιεριζζού
Με ιακπξόηεηα θνξπθώζεθαλ ζήκεξα θαη νινθιεξώλνληαη αύξην, νη εθδειώζεηο κλήκεο γηα ηελ
107ε Δπέηεην Απελεσθέρφζης ηης Αρναίας από ηνλ ηνπξθηθό δπγό, ελώ ηελ Κπξηαθή 3
Ννεκβξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν επίζεκνο ενξηαζκόο ηεο Απελεσθέρφζης ηης Ιεριζζού.
Η επέηεηνο Απειεπζέξωζεο ηεο Αξλαίαο ζπλέπεζε κε ηε ζπκπιήξωζε 100 εηώλ από ηε
ζεκειίωζε ηνπ Ι.Νανύ Αγίωλ Αλαξγύξωλ, όπνπ ζπλερίζηεθε ην πξνζθύλεκα ηωλ εθ Νέαο Σθήηεο
Αγίνπ Όξνπο αθηρζέληωλ Ιερών Λειυάνφν ηφν Αγίφν Αναργύρφν Κοζμά και Γαμιανού.
Σηε ζεκεξηλή Δπίζεκε Γνμνινγία ρνξνζηάηεζε ν Σεβαζμιόηαηος Μηηροπολίηης Ιεριζζού,
Αρδαμερίοσ και Αγίοσ Όροσς κ. Θεόκληηος, ν νπνίνο ππνγξάκκηζε πωο «ε Δθθιεζία ππήξμε
πάληα πξωηαγωλίζηξηα ζηνπο εζληθνύο αγώλεο», ελώ ηνλ Παλεγπξηθό ηεο εκέξαο εθθώλεζε ν
θεολόγος καθηγηηής κ. Γημήηριος Καραδημήηρας, αλαηξέρνληαο ζην ηζηνξηθό ηεο
απειεπζέξωζεο ηεο Αξλαίαο από νπιακό ηνπ
Τάγκαηνο Κξεηώλ, πνπ ακέζωο κεηά ηελ
απειεπζέξωζε ηεο Θεζζαινλίθεο, έιαβε εηδηθή εληνιή λα ζπεύζεη πξνο ην Άγηνλ Όξνο πξηλ
πξνιάβνπλ λα θηάζνπλ νη Βνύιγαξνη.
Αθνινύζεζε Δπηκλεκόζπλε Γέεζε θαη θαηάζεζε
ζηεθάλωλ ζην Μλεκείν ηεο Απειεπζέξωζεο ηεο Αξλαίαο.
Ο Γήμαρτος Αριζηοηέλη κ. Σηέλιος Βαλιάνος, από ηελ πιεπξά ηνπ, ζεκείωζε όηη «ε επέηεηνο,
εθηόο από επθαηξία κεηαιακπάδεπζεο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο θαη ηεο επγλωκνζύλεο γηα εθείλνπο
πνπ αγωλίζηεθαλ ώζηε λα είκαζηε ζήκεξα εκείο ειεύζεξνη, απνηειεί θαη επθαηξία αλαζέξκαλζεο
ηεο επγλωκνζύλεο καο πξνο όινπο εθείλνπο πνπ νηθνδόκεζαλ, επέθηεηλαλ θαη δηαηήξεζαλ ηελ
Αξλαία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο, ώζηε λα κπνξνύκε ζήκεξα λα ππεξεθαλεπόκαζηε γηα έλα από
ηα νκνξθόηεξα ρωξηά ηεο Διιάδαο».
Σηηο εθδειώζεηο παξέζηεζαλ νη Βοσλεσηές κ. Γιώργος Βαγιφνάς θαη κ. Απόζηολος Πάνας, ε
Περιθερειακή Σύμβοσλος κ. Καηερίνα Εφγράθοσ, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη ζηξαηηωηηθέο
αξρέο ηεο πεξηνρήο θαη πιήζνο θόζκνπ.
Οη εθδειώζεηο νινθιεξώλνληαη αύξην Σάββαηο 2 Νοεμβρίοσ ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Αξλαίαο,
ζηηο 18:30, κε πξνβνιή θαη νκηιία ηεο αρταιολόγοσ κ. Δλένης Σηούμποσ-Καηζαμούρη γηα
ηνλ Μεηξνπνιηηηθό Ναό Αγίνπ Σηεθάλνπ, ζπλαπιία ηεο Μικηής Φορφδίας ηνπ Παγταλκιδικού
Σσλλόγοσ «ο Αριζηοηέλης» θαη απνλνκή ηηκεηηθώλ δηαθξίζεωλ ζε εηζαρζέληεο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε καζεηέο ηωλ Γεληθώλ Λπθείωλ Αξλαίαο θαη Ιεξηζζνύ θαη ηνπ ΔΠΑΛ.
Τελ Κσριακή 3 Νοεμβρίοσ, ζηελ πξωηεύνπζα ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη
εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην Απελεύθερφζης ηης Ιεριζζού, πνπ πεξηιακβάλνπλ:
08:30 Θεία Λεηηνπξγία ζην Ι.Ν.Γελλήζεωο ηεο Θενηόθνπ
10:30 Δπηκλεκόζπλε δέεζε ζηελ πξνηνκή ηνπ Καπεηάλ Γ.Γηαγιή, κε θαηάζεζε ζηεθάλωλ,
εθθώλεζε ηνπ Παλεγπξηθνύ ηεο εκέξαο θαη απνλνκή επαίλωλ ζηνπο εηζαρζέληεο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.

