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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Γιορτάστηκε στο Δήμο Σκύδρας η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Μήνυμα της
Δημάρχου Κατερίνας Ιγνατιάδου.
Με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια γιορτάστηκε από το Δήμο Σκύδρας, την
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, η εθνική επέτειος της εποποιίας του ΟΧΙ.
Νωρίς το πρωί ήχησαν χαρμόσυνα οι

καμπάνες των εκκλησιών και στην πόλη της

Σκύδρας η δημοτική φιλαρμονική κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους παίζοντας
εμβατήρια.
Η πανηγυρική θεία λειτουργία και η δοξολογία τελέστηκαν από τον Ιερέα της Εκκλησίας
του Αγίου Πρωτομάρτυρα κι Αρχιδιακόνου Στεφάνου, Αρχιμανδρίτη πατέρα Αντώνιο
Κορέστη.
Για το ιστορικό και για τη σημασία της επετείου μίλησε η Διευθύντρια του 4ου
Νηπιαγωγείου Σκύδρας Δήμητρα Όρλη.
Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση των στεφανιών στο Ηρώο της
πόλης και μετά την τήρηση της σιγής ενός λεπτού έγινε η ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου.
Με σφρίγος και δυναμισμό παρέλασαν τα σχολεία και πολλοί σύλλογοι του Δήμου
Σκύδρας ενθουσιάζοντας κι αποσπώντας τα χειροκροτήματα του κόσμου.
Μετείχαν με το πλήθος των συμπολιτών μας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πέτρος Ζέρζης,
ο Αξιωματικός της Ι Ι ας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Συνταγματάρχης (ΠΖ)
Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Πέλλας Πέτρος
Περδικάτσης, ο Επιπυραγός Γιάννης Σολομωνίδης, οι Αντιδήμαρχοι: Θεμιστοκλής
Κρητίδης, Μάγδα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Πολυχρονιάδης, Θανάσης Σπανός
Γιώργος Χρυσαφίδης, ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Νίκος Χατζηιωαννίδης, ο Δημοτικός
Σύμβουλος και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας
Μιχάλης Λαουντός, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Σκύδρας Μαρία Γιακαμόζη, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος
Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρος Αντωνιάδης, Πρόεδροι Κοινοτήτων και
Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ο πρώην Βουλευτής Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, Διευθυντές -

Εκπαιδευτικοί των Σχολείων του Δήμου μας, Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων
Συλλόγων και Σωματείων.
Στην Καλή, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας, το Δήμο εκπροσώπησαν οι
Αντιδήμαρχοι Θεμιστοκλής Κρητίδης, Αθανάσιος Σπανός και η Δημοτική Σύμβουλος και
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Μαρία Γιακαμόζη , ενώ τον
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καλής Φώτης
Βασιλείου.
Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις Κοινότητες του Δήμου.
Με αφορμή την εθνική επέτειο

η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου δήλωσε τα

εξής:
«Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Μακεδονία, χρόνια πολλά Σκύδρα! Το ΟΧΙ του ’40
πάντα είναι επίκαιρο κι έχει βαθύτατη σημασία: ΟΧΙ στην υποδούλωση με κάθε έννοια,
ΟΧΙ στην αδικία, ΟΧΙ στην κοινωνική ανισότητα, ΟΧΙ στο ψέμα και στην υποκρισία. ΝΑΙ
στη δημοκρατία, στην ελευθερία, στη δικαιοσύνη, στην ισότητα.
Με βαθιά συναίσθηση του πατριωτικού καθήκοντος, με συλλογικό – ενωτικό πνεύμα και
πράξεις τιμάμε το ένδοξο ΟΧΙ απέναντι στη φασιστική ιταλική πρόκληση κι απαίτηση για
την παράδοση και την υποταγή της χώρα μας.
Πέρασαν λιγότερα από ογδόντα χρόνια από την αντίσταση, τη μαχητικότητα, την
προέλαση του ελληνικού στρατού και την ηρωική εποποιία του ΄40.
Η Ελλάδα αμύνθηκε και υπερασπίστηκε τα εθνικά δίκαια απέναντι στον επεκτατισμό και
στον παραλογισμό των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της Ιταλίας και της Γερμανίας.
Σήμερα, ο ελληνισμός ενωμένος μνημονεύει και γιορτάζει με τιμές και δόξες τους
αγωνιστές, του ήρωες και τους πεσόντες του ’40 και μετέπειτα.
Ταυτόχρονα, διακηρύσσει με σαφήνεια και υπερηφάνεια ότι παραμένει πιστός κι
αφοσιωμένος στα ανθρωπιστικά ιδεώδη που γεννήθηκαν εδώ και μεταλαμπαδεύτηκαν
στην οικουμένη. Διακηρύσσει, επίσης, ότι δεν υποστέλλει και δεν απεμπολεί τα κυριαρχικά
του δικαιώματα κι αγωνίζεται για τη δικαίωση και για την αποκατάσταση των αδικιών που
έχει υποστεί. Και στο πλαίσιο αυτό δικαίως συνεχίζει τη

διεκδίκηση των γερμανικών

αποζημιώσεων για τα όσα δεινά, συμφορές κι ατίμωση έχει προκαλέσει ο ναζισμός στη
χώρα μας και παγκοσμίως. Είναι θέμα πρωτίστως ηθικό κι ανθρωπιστικό για τον
ελληνισμό και την οικουμένη.
Έχοντας στη σκέψη και στην καρδιά μας τις προγονικές ηρωικές θυσίες, τα ιδεώδη για τα
οποία αγωνίστηκαν, ας δώσουμε το δικό μας αγώνα για ενότητα, ομοψυχία,
δημοκρατία, ισότητα, ειλικρίνεια, ελευθερία και δικαιοσύνη σ΄όλους τους τομείς. Χρόνια
πολλά ΄Ελληνες.
Ευχαριστώ θερμά την Εκκλησία μας, όλες τις αρχές, τους φορείς - συλλόγους, όλους
τους συμπολίτες και τους επισκέπτες μας για την αθρόα και συγκινητική προσέλευση και

συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις μας αποδεικνύοντας περίτρανα την ενότητα και την
ομοψυχία του ελληνισμού σε κάθε προσκλητήριο της πατρίδας μας.
(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση).
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