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Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας Gerlingen 

 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε 

Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε, ότι το 2022 η Νάουσα ετοιμάζεται να δεχτεί τους 

Απόδημούς της στις εόρτιες εκδηλώσεις του διπλού Ιωβηλαίου της και σας παρακαλεί το 

παρακάτω μήνυμά μας να προωθηθεί στους Ναουσαίους που τυχόν σας περιβάλλουν. Με 

ευχαριστίες πολλές και πατριωτικούς  χαιρετισμούς. 

Με σεβασμό και τιμή 

 

Για την επιτροπή 

 

Εμμανουήλ Βαλσαμίδης,  

επίτιμος Λυκειάρχης, Ιερομνήμων του Οικουμενικού θρόνου 

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΉΜΩΝ - ΝΑΟΥΣΑ  2022 

Η Νάουσα γιορτάζει το 2022 διπλό Ιωβηλαίο. Τα 600 χρόνια από την ίδρυσή της και τα 200 

χρόνια από το Ολοκαύτωμά της. Και καλεί, με ανοιχτή αγκαλιά, τους όπου γης Ναουσαίους σε 

ένα προσκυνηματικό Αντάμωμα στην Πατρίδα και συμμετοχή στις εκδηλώσεις, σύμφωνα με 

το πρόγραμμα, που περιλαμβάνει: 

 Οργανωμένη υποδοχή και διαμονή 

 Συμμετοχή στις επίσημες εόρτιες εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος 

 Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Αποδήμων Ναουσαίων 

 Συμμετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις  

 Συμμετοχή σε εκδρομές 

 

Χρόνος:  Παρασκευή της διακαινησίμου μέχρι Πέμπτη μετά την Κυριακή του Θωμά.                       

Ημερομηνίες: 30 Απριλίου - 6 Μαΐου 2022 

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν: 

Η Ελληνική Πολιτεία, Πρόεδρος, Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Β.Δ.17/8./1955 ΦΕΚ 

240/Α/3-9-1955 που ανακηρύσσει την πόλη "Ηρωική πόλη της Ελλάδος". 

Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού θρόνου (το οικουμενικό πατριαρχείο με την υπ’αρ. 749/8-

7-2010  πράξη του, αναγνώρισε ως μάρτυρες τα θύματα του Ολοκαυτώματος). 

Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. 

Εκπρόσωποι των  πνευματικών Ιδρυμάτων. 

Οι ανωτέρω θα απευθύνουν χαιρετισμό στην εναρκτήρια συνεδρίαση του συνεδρίου. 

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, το οποίο έχει θέμα: "Η Νάουσα χθες, 

σήμερα, αύριο", είναι ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

κ. Νικόλαος Γεωργίου Ιντζεσίλογλου. 



Υπεύθυνη για κάθε πληροφορία είναι η Οργανωτική Επιτροπή του Ανταμώματος με 

επικεφαλής τον επίτιμο Λυκειάρχη Μανώλη Βαλσαμίδη, υποστηριζόμενη από ειδική 

γραμματεία, την οποία υπηρετούν οι Δημοτικοί υπάλληλοι Ελένη Σιαμίδου και Φιλιώ Τζέτζια. 

Τα μέσα επικοινωνίας της Επιτροπής είναι: Ε-mail org.naoussa2122@gmail.com  Tηλ. 

2332052187. 
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