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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη 
για την επζτειο τησ 28ησ Οκτωβρίου 

 
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ενόψει των εορταςτικϊν 

εκδηλϊςεων τησ εθνικήσ επετείου τησ 28ησ Οκτωβρίου απευθφνει ςε όλουσ τουσ 
πολίτεσ του Δήμου Μεγαρζων, το παρακάτω μήνυμα: 

 
« Η 28η Οθησβξίνπ είλαη εκέξα ηζηνξηθήο κλήκεο, εκέξα πνπ γξάθηεθε έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα θεθάιαηα ηεο λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

Τν έπνο ηνπ ’40 είλαη ραξαγκέλν κε ηα πην ιακπξά γξάκκαηα ζηελ ηζηνξία 

ηνπ Ειιεληθνύ έζλνπο θαη θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε ζην βάζξν ηεο ζπιινγηθήο καο 

κλήκεο. 

Η 28ε Οθησβξίνπ απνηειεί εκέξα κλήκεο θαη ηηκήο γηα όινπο ηνπο Έιιελεο θαη ηηο 

Ειιελίδεο. Απνηειεί ηελ επηβεβαίσζε ηεο αδάκαζηεο ζέιεζεο, ηεο ππεξεθάλεηαο, 

ηεο αζηείξεπηεο ςπρηθήο αληνρήο θαη ηνπ κεγαιείνπ ηνπ Έιιελα.  

Είλαη ε δσληαλή απόδεημε όηη εκείο νη Έιιελεο όηαλ είκαζηε ελσκέλνη 

κπνξνύκε λα ληθήζνπκε θάζε δπζθνιία. 

 Η επέηεηνο ηνπ «ΟΦΙ» ζην θαζηζκό, ζηέιλεη πνιιαπιά κελύκαηα: καο 

ππελζπκίδεη ην κεγαιείν ηεο ειιεληθήο ςπρήο θαη ην πάζνο ησλ Ειιήλσλ γηα 

αμηνπξέπεηα, εζληθή αλεμαξηεζία θαη εδαθηθή αθεξαηόηεηα, αιιά θαη ηελ αζηείξεπηε 

ζέιεζε ηνπ ιανύ καο γηα ειεπζεξία θαη  θαινύκαζηε λα αθνινπζήζνπκε ην 

παξάδεηγκά ηνπο θαη λα μεπεξάζνπκε ελσκέλνη ηα εκπόδηα θαη ηηο δπζθνιίεο ζε κηα 

εμαηξεηηθά  θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ παηξίδα καο. Αο κελ μερλάκε ινηπόλ πνηνη 

είκαζηε θαη αο αγσληζηνύκε κε ηζρπξή βνύιεζε θαη κε πείζκα γηα έλα θαιύηεξν 

κέιινλ. 

Οη Έιιελεο είκαζηε έλαο  ιαόο πεξήθαλνο. Ο θεηηλόο ενξηαζκόο ηεο 

επεηείνπ ηνπ ΟΧΙ αο απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηελ θνηλσληθή θαη εζληθή καο 

αλύςσζε. 
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Σήκεξα, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά, έρνπκε ηελ αδήξηηε αλάγθε θαη ην ηεξό 

θαζήθνλ λα ζηαζνύκε αληάμηνη απέλαληη ζηελ Ιζηνξία καο, όπνπ εθαηνκκύξηα 

Έιιελεο δνθηκάδνληαη από ηελ θξίζε θαη δίλνπλ ην δηθό ηνπο θαζεκεξηλό αγώλα 

γηα επηβίσζε θαη νθείινπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ παξαθαηαζήθε ησλ εξώσλ ηνπ 

’40 θαη λα αλαγάγνπκε ηελ αγσληζηηθόηεηα, ηελ ζύκπλνηα, ηελ νκνςπρία θαη ηελ 

αιιειεγγύε ζε ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο θνηλσλίαο καο. 

 

Αρ αποηίζοςμε ηον ελάσιζηο θόπο ηιμήρ και εςγνωμοζύνηρ ζηοςρ νεκπούρ 

ήπωερ και αρ αηενίζοςμε ηο μέλλον με αιζιοδοξία, ελπίδα και πποοπηική. 

 Χπόνια πολλά.» 

Εκ ηος Γπαθείος Επικοινωνίαρ 

& Δημοζίων Σσέζεων 

 

 

 

 
 


