
 

 

 

Μέγαρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδηλώζειπ ζηξ πλαίζιξ ηηπ επεηείξρ  

“Απελερθέοωζηπ ηωμ Μεγάοωμ”  

από ηα ζηοαηεύμαηα καηξςήπ,  

ηημ 9η Οκηωβοίξρ 1944 
 

Γθέημξ ζα εμνηαζηεί όπωξ θαη πένοζη ζηεκ πόιε μαξ πακεγονηθά θη 

επίζεμα, ε επέηεημξ ηεξ “Απελερθέοωζηπ ηωμ Μεγάοωμ” από ηα 

ηναηεύμαηα θαημπήξ ηεκ 9ε Οθηωβνίμο 1944. 

ημ πιαίζημ ιμηπόκ ηωκ θεηηκώκ εθδειώζεωκ, ηεκ Δερηέοα 9η 

Οκηωβοίξρ 2017, ζα ηειεζζεί Δξνξλξγία, ζημκ Καζεδνηθό Ιενό Ναό 

Κμημήζεωξ ηεξ Θεμηόθμο Μεγάνωκ ώνα 10.00 ημ πνωϊ, θαη ζηε ζοκέπεηα  

Επιμμημόζρμη δέηζη θαη θαηάζεζε ηεθάκωκ ζηεκ Πιαηεία Ηνώωκ ώνα 

10.30 θαη ημ απόγεομα ώνα 7 μ.μ. ζηεκ “Αίζμοζα οκεδνηάζεωκ ημο 

Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο” ζημ Δεμανπείμ  Μεγάνωκ, ζα ιάβεη πώνα 

πακεγονηθή εθδήιωζε με μμηιεηή ημκ Καζεγεηή θαη ογγναθέα θ. Χοίζηξ 

Ρώμα θαη μμοζηθό πνόγναμμα με ηναγμύδηα γηα ηεκ Γιιάδα,  από ημ ημπηθό 

έκηεπκμ θαιιηηεπκηθό ζπήμα, πμο απανηίδεηαη από ηεκ Ιωάκκα Μμονηδμύθμο, 

Ρέκα Υαηδμπμύιμο, Κώζηα Υαηδόπμοιμ, Λεωκίδα Σζμύθαια, πύνμ 

ηναημύνε  θαη πύνμ Παπακηθόια.  

Ο Δήμαοςξπ Μεγαοέωμ κ. Γοηγόοηπ Σηαμξύληπ δήλωζε: 

« Η 9ε Οθηωβνίμο 1944, απμηειεί μία από ηηξ ζεμακηηθόηενεξ 

εμενμμεκίεξ ζηεκ μαθναίωκε ηζημνία ηωκ Μεγάνωκ, αθμύ ηεκ εμένα 

αοηή έγηκε ε ΑΠΓΛΓΤΘΓΡΩΗ ηεξ πόιεωξ ηωκ Μεγάνωκ από ηηξ 

ΙηαιμΓενμακηθέξ δοκάμεηξ  θαημπήξ. 

ηηξ 9 Οθηωβνίμο 1944, μ ηόηε Γενμακόξ Φνμύνανπμξ θάιεζε 

ημκ   αείμκεζημ Δήμανπμ Μεγανέωκ  ΘΓΟΔΩΡΟ ΣΓΚΓ, 

Φανμαθμπμηό θαη ημο ακαθμίκωζε όηη ζε ιίγμ μη δοκάμεηξ ημο ζα 

απμπωνήζμοκ από ηα Μέγανα.  



Ο Γενμακόξ αληωμαηηθόξ θαη μ ηόηε Δήμανπμξ μεηέβεζακ ζηεκ 

Φοιαθή ηωκ Γενμακώκ πμο ήηακ ζημ Τπόγεημ θηηνίμο ζηεκ ζομβμιή 

ηωκ μδώκ 28εξ Οθηωβνίμο θαη Υν. Μωναϊηε, (πνώεκ Σνάπεδα 

Πεηναηώξ), όπμο απειεοζένωζακ έκα 16πνμκμ αγόνη, πμο ήηακ 

θναημύμεκμξ. 

ηε ζοκέπεηα μ Γενμακόξ Αληωμαηηθόξ  πανέδωζε ζομβμιηθά 

ηεκ αλρζίδα θαη ημ λξρκέηξ ηωμ θρλακώμ ζημκ Δήμανπμ, ηα μπμία 

θοιάζζμκηαη ζε πνμζήθε, ζημ Γναθείμ ημο Πνμέδνμο ημο Δεμμηηθμύ 

ομβμοιίμο, ζημ Δεμανπείμ, ζημκ 1μ όνμθμ ημο θηηνίμο. 

Η απμπώνεζε ηωκ Γενμακώκ έγηκε ζηηξ 9 Οθηωβνίμο 1944, 

εμένα   Δεοηένα θαη ώνα 4 θαη 10΄ ημ απόγεομα εκώ ζηε ζοκέπεηα 

έθακακ ηεκ εμθάκηζή ημοξ Γιιεκεξ ακηάνηεξ θαη Βνεηακμί ηναηηώηεξ, 

μη μπμίμη είπακ πέζεη με αιελίπηωηα ζημ Αενμδνόμημ ηεξ Πάπεξ. 

Αοηή ε επέηεημξ, 73 μιόθιενα πνόκηα μεηά θένκεη ζημ κμύ μαξ 

εμένεξ δόλαξ, ενωϊζμμύ, ζάννμοξ, γεκκαηόηεηαξ θαη αοημζοζίαξ ηωκ 

Μεγανέωκ όπωξ θαη όιωκ ηωκ Γιιήκωκ γηα ηεκ απειεοζένωζε ηεξ 

Γιιάδαξ. 

Απμηειεί επίζεξ ε 9ε Οθηωβνίμο 1944 έκα αθόμε ακελίηειμ 

θιενμδόηεμα ηωκ πνμεγμύμεκωκ γεκεώκ πνμξ εμάξ ημοξ κεώηενμοξ, 

ημ μπμίμ ζομίδεη ηεκ δηαπνμκηθή εοζύκε όιωκ μαξ, γηα ηε δηαθύιαλε 

ηεξ οπένηαηεξ αλίαξ, πμο είκαη ε ΓΛΓΤΘΓΡΙΑ ηεξ παηνίδαξ, δηόηη 

όπωξ είπε πεί από ημκ 6μ π.π. αηώκα μ Μεγανεύξ ειεγεηαθόξ πμηεηήξ 

ΘΕΟΓΝΙΣ « Οοδέκ αν’ εκ θίιηενμκ άιιμ παηνίξ», δειαδή « Δεκ 

οπάνπεη ηίπμηα πημ αγαπεμέκμ από ηεκ παηνίδα». 

 
 
 

Εκ ηξρ Γοαθείξρ Επικξιμωμίαπ 

& Δημξζίωμ Σςέζεωμ 


