
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ      

 
       Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδηλώσεις «Τιμής και Μνήμης των Πεσόντων στη Μάχη της 
Καλλίπολης» στη Λήμνο 

Διήμερες εκδηλώσεις «Τιμής και Μνήμης των Πεσόντων στη Μάχη της 
Καλλίπολης» διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη Λήμνο στις 
20 και 21 Απριλίου 2017, με αφορμή τη συμπλήρωση 102 χρόνων από 
την εκστρατεία της Καλλίπολης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αύριο Πέμπτη και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί 
ο Αγώνας Δρόμου 18,5 χλμ. «Τρέχουμε για την Ειρήνη». Η εκκίνηση θα 
γίνει  μπροστά  από  το  Συμμαχικό  Νεκροταφείο  Μούδρου  και  ο 
τερματισμός στην είσοδο του Πολιτιστικού Κέντρου Πορτανού. 

Παράλληλα,  την  ίδια  μέρα  στις  16:30,  θα  πραγματοποιηθούν  τα 
εγκαίνια του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Πορτιανού. Πρόκειται για 
ένα  κέντρο  προβολής,  ιστορικής  και  περιβαλλοντικής  γνωριμίας  και 
επισκέψεων μιας μεγάλης περιοχής της Λήμνου γύρω από το Πορτιανού 
και  το  Μούδρο,  που  είναι  συνδεδεμένη  με  σημαντικές  δράσεις  του 
Παγκόσμιου Πολέμου και  με λαούς που είχαν εμπλακεί  σ’  αυτές.  Το 
έργο χρηματοδοτήθηκε  από  το  Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου,  με  συνολικό  προϋπολογισμό 
323.734,39 ευρώ. 

Ακολούθως, στις 17:20 θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση για 
τους Πεσόντες στο Κοινοπολιτειακό Κοιμητήριο του Πορτιανού.

Την Παρασκευή 21 Απριλίου στις 12:15 θα γίνει κατάθεση στεφάνων 
στο Μνημείο Αυστραλών Πεσόντων στο λιμάνι του Μούδρου και στις 
17:30 η επιμνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες στο Κοινοπολιτειακό 
Κοιμητήριο του Μούδρου. 

Στις εκδηλώσεις θα παραβρεθούν εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και της 
Βουλής των Ελλήνων, ο πρέσβης του Καναδά, ο επιτετραμμένος της 
Αυστραλίας,  ο  στρατιωτικός  ακόλουθος  της  Γαλλίας  και  ο  επίτιμος 
γενικός πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας.  



Η Περιφερειάρχης  Βορείου  Αιγαίου  κα.  Χριστιάνα Καλογήρου, 
αναφερόμενη στις εκδηλώσεις «Τιμής και Μνήμης των Πεσόντων στη 
Μάχη της Καλλίπολης»  δήλωσε ότι το ακριτικό νησί της Λήμνου 
παίρνει τη θέση που του αξίζει στην παγκόσμια ιστορική μνήμη 
και  αναδεικνύεται  ως  σύμβολο  ενότητας,  ειρήνης  και 
αδελφοσύνης  των  λαών,  προβάλλοντας  με  αυτή  την  επέτειο 
πανανθρώπινα ιδεώδη και ιδανικά.

Επισυνάπτονται το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ο χάρτης της διαδρομής  
«Τρέχουμε για την Ειρήνη»

 


