
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 

Η Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης τίμησε την 77η Επέτειο Απελευθέρωσης της Κορυτσάς 

κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 

Ηχηρό μήνυμα από την Θεσσαλονίκη προς την 
γειτονική χώρα έστειλαν τα περισσότερα από 
εκατόν είκοσι άτομα που συμμετείχαν στις 
τρεις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η 
Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 
26 Νοεμβρίου 2017, προς τιμήν της 77ης 
επετείου απελευθέρωσης της Κορυτσάς  κατά 
τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. 

 Στην ασφυκτικά γεμάτη  εκκλησία της 
Παναγούδας, ο Προϊστάμενος αυτής 
Πανοσιολογιώτατος π. Αμβρόσιος Ματσάς 
τέλεσε την Δοξολογία. 

Στο Άγαλμα της Ηπειρώτισσας του 1940 [έργο 
του γλύπτη Δομπούλα, ανεγέρθηκε από την 
Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης το 1990 με τη 
συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της 
ΗΕΘ και το Έπος του 1940 και αποκαλύφθηκε 
από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο 
Κοσμόπουλο] ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τον Γιάννη Σαρίδη, Βουλευτή 
Α΄ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων, Φιλόθεο Κεμεντζετζίδη, Πρόεδρο της 
ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης και τον Κοσμά Κωστάκη, Αντιπρόεδρο της ΗΕΘ, ενώ τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή και εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.  

Στην αίθουσα της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, στον  χαιρετισμό που  
απηύθυνε ο πρόεδρος της ΗΕΘ Αιδεσιμολογιώτατος π. Μηνάς Βασάκος υπενθύμισε 
ότι το χρέος προς τους άταφους ήρωες της η Ελλάδα δεν το έχει εκπληρώσει ακόμα 
και κάλεσε όλους να συστρατευτούν στον αγώνα της ΗΕΘ για τη διάσωση, 
διατήρηση και διάδοση της ηπειρωτικής κληρονομιάς, μνημονεύοντας την απουσία 
της νεώτερης γενιάς των Ηπειρωτών που έχει ξενιτευτεί τα δύσκολα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης. 

Ο ομιλητής της ημέρας τιμής και δόξας στους πεσόντες στον αγώνα για την 
Απελευθέρωση της Κορυτσάς κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 , Γιάννης 
Σαρίδης, εγγονός του Ιωάννη Σαρίδη άταφου ήρωα του 1940, παρουσίασε με 
ιστορικά στοιχεία και αναφορές  στα  γεγονότα και με λόγο λιτό, καθαρό και 
συγκινησιακά φορτισμένο την πορεία των ελληνικών στρατευμάτων που οδήγησαν 
στην τρίτη απελευθέρωση της Κορυτσάς, δίδοντας την υπόσχεση ότι στην 
διεκδίκηση των Εθνικών μας δικαίων η συμβολή του θα είναι καθοριστική.  



Η ενδιαφέρουσα ομιλία κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του εκλεκτού 
ακροατηρίου που του εξέφρασε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια του για την 
κατάθεση της ψυχής του. 

 

Οι παριστάμενοι αποχαιρέτισαν με ένα θερμό χειροκρότημα τον εκλεκτό φίλο της 
ΗΕΘ Αντώνη Μανδρίτη, Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που 
άφησε ανεξίτηλο το ίχνος της δυναμικής παρουσίας του κατά την διάρκεια της 
θητείας του στη Θεσσαλονίκη. Ο  κ. πρόξενος ευχαρίστησε το ΔΣ της ΗΕΘ για την 
συνεργασία και ευχήθηκε οι σχέσεις φιλίας και αλληλοεκτίμησης να συνεχιστούν. 

Ακούγοντας την τραγουδίστρια της Νίκης Σοφία Βέμπο στα τραγούδια-ύμνους της 
εποχής, οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι είχαν την δυνατότητα να αγγίξουν τα 
αυθεντικά σεγκούνια και τα φορέματα που φορούσαν οι Ηπειρώτισσες του 1940, 
κειμήλια της λαϊκής παράδοσης, που  φυλάσσονται στην ιματιοθήκη παραδοσιακών 
ενδυμασιών της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης. 

Καταχειροκροτούμενος ο Μιχαήλ Παπανούσης, φαρμακοποιός, πρόεδρος του 
Πανελληνίου Συλλόγου Απογόνων Μαχεδονομάχων, ο Παύλος Μελάς και η σύζυγός 
του Πολυξένη-Τζένη Τσαδήλα δώρισαν στην Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης έναν 
πίνακα σε καμβά φιλοτεχνημένο το 2007 από τον γνωστό σκηνογράφο του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος κ. Κώστα Δημητριάδη, με θέμα το Ηρωικό Έπος του 
1940. Το αφιέρωσαν στη μνήμη των γονέων τους του Προκοπίου Παπανούση με 
πορεία από την Ερσέκα στο Πλικάτι και στην Δροσοπηγή Φλωρίνης και του 
Χαράλαμπου Τσαδήλα με πορεία από το Αργυρόκαστρο στην Αετομηλίτσα και στην 
Καστοριά. 

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους: ο π. υπουργός Γιώργος Ορφανός, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο εκπρόσωπος του 
Διοικητή Γ΄ΣΣ-NRDC-GR Αντισυνταγματάρχη Δημητρίου Μπίκου, ο 
Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Βαμβακίδης Απόστολος συνοδευόμενος από τον 
Αρχιλοχία Αποστολίδη Ευάγγελο, ο εκπρόσωπος της Γενικής Αστυνομικής 



Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης Αστυνομικος Διευθυντής Μουρνιανάκης Εμμανουήλ, οι 
εκπρόσωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Ερυθροσταυρίτισσες Σοφία 
Πετρίδου και Αναστασία Σταθυλάκη, ο π. Πρόξενος της Κύπρου Αντώνης 
Μανδρίτης, ο π. ΠΚΜ Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΚΜ 
Χρήστος Μήττας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θερμαϊκού Δημήτρης Μπότσαρης, 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων ''Ο Παύλος Μελάς'' Μιχάλης 
Παπανούσης, ο πρόεδρος της ΣΦΕΒΑ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, ο πρόεδρος της 
ΙΩΝΙΚΗΣ ΓΗΣ Νικόλας Γεωργίου, ο πρόεδρος και η ΓΓ του Συλλόγου Κασσανδρινών 
Γιώργος Δαλαμάγκας και Παπαγάννη Δήμητρα, η ΓΓ της Ελληνικής Επιτροπής για την 
Επιστροφή των Γλυπτών της Ακρόπολης ΕΕΕΓΑ-Ελενα Μπάρμπα, ο κ. Πασχάλης 
Δρικούδης πρόεδρος του Συνδέσμου Ανατολικορωμυλιωτών, οι δημοσιογράφοι 
Λένα Τακατσόγλου, Δήμητρα Ρετσινά, Αθανάσιος Μανουσάκης, η Μπέττυ 
Θεοδώρου θυγατέρα του αείμνηστου Βασιλείου Θεοδώρου του Βασιλείου (1918-
2011) που πολέμησε στην Κορυτσά ως Εύελπις-Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων τάξη 
1940 Β'. 

Εκτενές φωτορεπορτάζ στο: http://apirotan1940.blogspot.gr/2017/11/77-
1940_26.html 
 


