
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ 

ΕΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 

Προοίμιο. 

 

 Επειδή οφείλεται απόδοσης τιμής προς την ιστορική μνήμη των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι έχουν σφαγιασθεί από τους 

Τούρκους τη 14η Σεπτεμβρίου του 1922, και  

 Επειδή η Κύπρος ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου 

Ελληνισμού το οποίο έχει και το ίδιο υποστεί τα δεινά του τουρκικού 

ζυγού, οφείλει να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες αυτούς του 

Πόντου, και  

 Επειδή η απόδοση της οφειλόμενης τιμής αποσκοπεί πρώτιστα 

στην επιβεβαίωση της ιστορικής αλήθειας ότι η Μικρασιατική 

καταστροφή αποτελεί ιστορικό γεγονός μέσα στη μακραίωνη ιστορία 

του έθνους, και 

 Επειδή η συρρίκνωση του απανταχού της γης Ελληνισμού 

αποτελεί αναμφισβήτητη εθνική πολιτική και στόχο για το τουρκικό 

κράτος, και 

 Επειδή η επίσημη επιβεβαίωση της ιστορίας του ελληνικού 

έθνους με νομοθεσία αποτελεί απάντηση στους στρατηγικούς στόχους 

του τουρκικού επεκτατισμού, 

 Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων 

ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καθιέρωσης της 14ης 

Σεπτεμβρίου Κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης και Τιμής για 
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τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη Μικρασιατική Καταστροφή 

Νόμος του 2003. 

  

Αναγνώριση 

και καθιέρωση 

της 14ης 

Σεπτεμβρίου 

κάθε έτους ως 

επίσημης 

μέρας μνήμης 

και τιμής. 

2. Για την έμπρακτη απόδοση τιμής από την Κυπριακή Πολιτεία 

προς όλους τους σφαγιασθέντες Έλληνες της Μικράς Ασίας, αλλά και 

για την καταδίκη της γενοκτονίας που συνετελέσθη στις 14 

Σεπτεμβρίου 1922 εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 

καθιερώνεται η 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως επίσημη ημέρα 

μνήμης και τιμής. 

  

Τρόποι 

εκδηλώσεως 

μνήμης και 

τιμής. 

3. Κατά τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους η Κυπριακή Πολιτεία 

αποδίδει έμπρακτα τιμή σε όσους σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους 

στις 14 Σεπτεμβρίου 1922 στη Μικρά Ασία, με ομιλίες, μνημόσυνα, 

εκδηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο ήθελε 

καθορισθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία 

καθορίζεται ο τύπος των εκδηλώσεων και η οποία δημοσιεύεται στην 

επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας μέσα σε ένα μήνα από την 

έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΣΓ/ΓΧ 
23.02.043.2002 
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