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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Αξια επαίνος, ππωηοβοςλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Τοπικήρ Κοινόηηηαρ 
Μεγάπων Φπςζήρ  Γκοζδή, με ηην εςκαιπία ηηρ επεηείος ηηρ 
απελεςθέπωζηρ ηων Μεγάπων από ηα ζηπαηεύμαηα καηοσήρ  

ηην 9η Οκηωβπίος 1944 
 

ήκεξα, ην πξωϊ, Σεηάξηε 9 Οθηωβξίνπ 2019, γηνξηάζηεθε ζηελ πόιε 
καο ε επέηεηνο ηεο απειεπζέξωζεο ηωλ Μεγάξωλ από ηα ζηξαηεύκαηα ηεο 
Ιηαινγεξκαληθήο θαηνρήο κε Δνμνινγία πνπ έγηλε ζηελ Μεηξόπνιε ηωλ 
Μεγάξωλ, παξνπζία ηωλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη αληηπξνζωπεηώλ από ηα 
ρνιεία ηεο Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, επηκλεκόζπλε 
δέεζε θαη θαηάζεζε ζηεθάλωλ ζηελ πιαηεία Ηξώωλ. 

ην πιαίζην ηωλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεωλ γηα απηή ηελ επέηεην ε 
Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ηωλ Μεγάξωλ Φπςζή Γκοζδή, είρε κία 
ζαπκάζηα πξωηνβνπιία άμηα επαίλνπ. 

πγθεθξηκέλα αγόξαζε κε δηθά ηεο έμνδα 15 Ειιεληθέο ζεκαίεο θαη 
επηζθέθζεθε όια ηα Δεκνηηθά ρνιεία ηωλ Μεγάξωλ, ηα Γπκλάζηα θαη ηα 
Λύθεηα ηηο νπνίεο επέδωζε ζηνπο Δηεπζπληέο ηωλ ρνιείωλ καδί κε κία 
επηζηνιή. 

Σηο κείμενο αςηήρ ηηρ επιζηολήρ η Ππόεδπορ αναθέπει: 
 « Η κέξα ηεο απειεπζέξωζεο έθηαζε. Είλαη Δεπηέξα 9 Οθηωβξίνπ 

1944 γύξω ζηηο 16:00 ην απόγεπκα, όηαλ έλαο Γεξκαλόο ζηξαηηώηεο 
εκθαλίδεηαη έμω από ην ζπίηη ηνπ ηόηε δεκάξρνπ Μεγαξέωλ θ. Θεόδωπος 
Τζεκέ θαη ηνπ αλαθνηλώλεη ηελ απνρώξεζή  ηνπο.   

Μέρξη ηελ ζηηγκή ηεο απειεπζέξωζεο ν Γεξκαληθόο θόβνο θπξίεπε 
ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη Γεξκαλνί 
ιεειαηνύζαλ θαζώο θαη αλαηίλαμαλ αθελόο ηα ππξνκαρηθά, πνπ βξίζθνληαλ 
ζε απνζήθεο ζηα Μέγαξα θαη αθεηέξνπ ην αεξνδξόκην ζηε πεξηνρή ηεο 
Πάρεο. ηε ζπλέρεηα, δύν ζπκκαρηθά αεξνπιάλα θαηαδηώμαλ γεξκαληθό 
θνξηεγό κε ππξνκαρηθά. Λππεξό γεγνλόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθξεμεο είλαη ε 
απώιεηα Ειιήλωλ, νη νπνίνη θόξηωλαλ ην θνξηεγό.  

Η ώξα ηεο Λεπηεξηάο δύγωζε. Οη Γεξκαλνί αξρίζαλ λα θαηαιαβαίλνπλ 
ηελ αδπλακία ηνπο. Απνρωξνύλ από ηα ΜΕΓΑΡΑ.  Ο θόβνο γηα ηελ 
επαθόινπζε ήηηα νδεγεί όιεο ηηο Γεξκαληθέο δπλάκεηο λα ζπγθεληξωζνύλ 
ζηελ πξωηεύνπζα, όπνπ θαη ζα απνρωξίζνπλ ζηηο 12 ηνπ Οθηωβξίνπ (εκέξα 
απειεπζέξωζεο Αζήλαο). 

 
 



αο παξαζέηω απηή ηελ Ειιεληθή εκαία ωο έλδεημε ηηκήο  ζηνπο 
ζπκπαηξηώηεο καο, νη νπνίνη έδωζαλ ν θαζέλαο μερωξηζηά ηελ κάρε ηνπ. Θα 
παξακέλνπλ ζηελ κλήκε καο ΑΘΑΝΑΣΟΙ.» 

 
Εκ ηος Γπαθείος Επικοινωνίαρ 
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