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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Γιορτάςτηκε  πανηγυρικά, η επέτειοσ  
τησ “Απελευθέρωςησ των Μεγάρων” 
από τα Ιταλογερμανικά ςτρατεφματα  

κατοχήσ, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 
 

Το άββατο 9 Οκτωβρίου 2021, γιορτάςτηκε με φροντίδεσ του Δήμου 
Μεγαρζων η επζτειοσ τθσ Απελευκζρωςθσ των Μεγάρων, από τα Ιταλογερμανικά 
ςτρατεφματα κατοχήσ την 9η Οκτωβρίου 1944. 

Η πόλη ζβαλε τα γιορτινά τησ και με την παρουςία τησ Δημοτικήσ αρχήσ, 
εκπροςϊπων τησ Κυβζρνηςησ και τησ Βουλήσ των Ελλήνων, τησ Περιφζρειασ 
Αττικήσ, αντιπροςωπείασ του Συλλόγου Στρατιωτικϊν Ενόπλων Δυνάμεων, τοπικϊν 
φορζων και τησ μαθητιϊςασ νεολαίασ ζγινε το πρωϊ Δοξολογία ςτον Ιερό Ναό τησ 
Αγίασ Παραςκευήσ Μεγάρων  και ςτη ςυνζχεια ςτην πλατεία Ηρϊων Επιμνημόςυνη 
δζηςη και κατάθεςη ςτεφάνων. 

Παραβρζθηκαν ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, ο Υφυπουργόσ 
Δικαιοςφνησ κ. Γιώργοσ Κώτςθρασ ωσ εκπρόςωποσ τησ Κυβζρνηςησ, ο Βουλευτήσ 
τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Αττικήσ και Αντιπρόεδροσ τησ Βουλήσ κ. Θανάςθσ 
Μποφρασ, ωσ εκπρόςωποσ τησ Βουλήσ, ο Βουλευτήσ κ. Βαγγζλθσ  Λιάκοσ, ο 
Αντιπεριφερειάρχησ Δυτικήσ Αττικήσ κ. Λευτζρθσ Κοςμόπουλοσ, ο Γενικόσ 
Διευθυντήσ τησ Ελληνικήσ Αρχήσ Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (ΕΑΓΜΕ) 
κ. Ανδρζασ Σςώκοσ, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Τοπικοί  Σφμβουλοι, εκπρόςωποι 
του υλλόγου τρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόςωποι του εθελοντικοφ 
Συλλόγου ΚΟΤΡΟ, Πρόςκοποι ενϊ εντυπωςίαςαν με την παρουςία τουσ οι 
μαθητζσ και μαθήτριεσ, που εκπροςϊπηςαν το 1ο και 2ο Γυμνάςιο Μεγάρων οι 
μόνοι από τα Σχολεία των Μεγάρων, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν. 

 Το  ίδιο βράδυ ςτην αίθουςα Συνεδριάςεων του Δημοτικοφ Συμβουλίου ςτο 
Δημαρχείο Μεγάρων ζλαβε χϊρα πανθγυρικι εκδιλωςθ με ομιλητή τον ςυμπολίτη 
Δικηγόρο κ. Ανδρζα Μενιδιάτθ, ο οποίοσ με γλαφυρό τρόπο αναφζρθηκε ςτο κλίμα 
τησ τότε εποχήσ και ςτο χρονικό τησ ημζρασ, που ζφυγαν οι ΙταλοΓερμανοί από τα 
Μζγαρα, το απόγευμα τησ Παραςκευήσ  9 Οκτωβρίου 1944, ενϊ τα μζλη τησ  
Μικτισ Χορωδίασ του Διμου Μεγαρζων υπό την διεφθυνςη τησ Μαζςτρου 
Μαριλίασ Ηλία ερμήνευςαν  τραγοφδια ςτο πνεφμα τησ εποχήσ. 
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Τόςο ςτον Ιερό Ναό τθσ Αγίασ Παραςκευισ Μεγάρων το πρωϊ ςτη 
Δοξολογία όςο και το βράδυ ςτην εκδήλωςη που ζγινε ςτο Δθμαρχείο είχαν ληφθεί 
όλα τα κατάλληλα μζτρα προςταςίασ από την μετάδοςη του Κορωνοϊοφ (Μάςκεσ 
και αποςτάςεισ). 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ δήλωςε: 
« Η μζρα ςήμερα ήταν ξεχωριςτή και ιδιαίτερη και ο εορταςμόσ ςτην πόλη 

μασ λαμπρόσ ςε κλίμα εθνικήσ πατριωτικήσ ζπαρςησ. Ευχαριςτϊ όλουσ όςουσ 
παραβρζθηκαν και ςυμμετείχαν τόςο το πρωϊ ςτη Δοξολογία και ςτην 
επιμνημόςυνη δζηςη ςτην Πλατεία Ηρϊων, όςο και το απόγευμα.  

Ιδιαίτερα θζλω να ςυγχαρϊ τουσ μαθητζσ και μαθήτριεσ που εκπροςϊπηςαν 
το 1ο και 2ο Γυμνάςιο Μεγάρων να επαινζςω τουσ εκπαιδευτικοφσ που τουσ 
ςυνόδεψαν και τουσ Προςκόπουσ, που παραβρζθηκαν. Επίςησ θζλω να ςυγχαρϊ 
τον ςυμπολίτη μασ Δικηγόρο και φίλο Ανδρζα Μενιδιάτθ, για την ωραία του ομιλία, 
που μασ ςυγκίνηςε όλουσ αφηγοφμενοσ με ςυγκινηςιακή φόρτιςη το χρονικό τησ 
απελευθζρωςησ των Μεγάρων από τα ςτρατεφματα κατοχήσ καθϊσ και όλα τα μζλη 
τησ Χορωδίασ μασ που μάγεψε και την κ. Χατηοποφλου Ρζνα, που ςυνόδευςε με το 
Πιάνο, υπό την διεφθυνςη τησ όπωσ πάντα εξαιρετικήσ Μαζςτρου Μαριλίασ Ηλία. 

Υςτερα από αρκετό καιρό ζδωςε ξεχωριςτό τόνο με την παρουςία τησ η 
Δθμοτικι Φιλαρμονικι και θζλω από καρδιάσ να ςυγχαρϊ όλουσ τουσ μουςικοφσ 
και τον Αρχιμουςικό  πφρο Μπερδελι, την Τελετάρχη Ελζνθ Κόμπουλθ  καθϊσ και 
το προςωπικό του Δήμου, που εργάςτηκε, για την επιτυχία των εκδηλϊςεων». 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  

& Δθμοςίων χζςεων 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 


