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ΣΗ ΙΣΑΛΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΣΟΥΗ, ΣΗΝ 9η ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1944 

 

Ελόςεη ησλ εθδειώζεσλ ηνπ  επίζεκνπ ενξηαζκνύ ηεο επεηείνπ ηεο Απειεπζέξσζεο ησλ 

Μεγάξσλ από ηα ζηξαηεύκαηα ηεο  Ιηαιν - Γεξκαληθήο θαηνρήο  (9 Οθησβξίνπ 1944), πνπ 

εθέηνο ζα ιάβνπλ ρώξα ηελ Κπξηαθή 14 Οθησβξίνπ 2018 ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Γρηγόρης 

ηαμούλης ζε κήλπκά ηνπ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνπο καζεηέο όισλ ησλ ρνιείσλ 

ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«εβαςτοί Δάςκαλοι/λεσ, Κακθγθτζσ/τριεσ 
Μακθτζσ και μακιτριεσ,  
  Η 9θ Οκτωβρίου 1944, αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ θμερομθνίεσ ςτθν μακραίωνθ 
ιςτορία των Μεγάρων, αφοφ τθν θμζρα αυτι ζγινε θ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ τθσ πόλεωσ των Μεγάρων από τισ 
ΙταλοΓερμανικζσ δυνάμεισ τθσ κατοχισ.  
 
  Αυτι θ επζτειοσ ςιμερα, 74 ολόκλθρα χρόνια μετά, φζρνει ςτο νου μασ θμζρεσ μεγαλείου, 
δόξασ, θρωϊςμοφ, κάρρουσ, γενναιότθτασ και αυτοκυςίασ των Μεγαρζων, όπωσ και όλων των Ελλινων 
για τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ.  
 
  Αποτελεί επίςθσ θ 9θ Οκτωβρίου 1944, ζνα ακόμθ ανεξίτθλο κλθροδότθμα των 
προθγοφμενων γενεών προσ εμάσ τουσ νεώτερουσ, το οποίο κυμίηει τθν διαχρονικι ευκφνθ όλων μασ, για 
τθ διαφφλαξθ τθσ υπζρτατθσ αξίασ, που είναι θ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ τθσ πατρίδασ, διότι όπωσ είχε πεί από τον 6ο 
π.χ. αιώνα ο Μεγαρεφσ ελεγειακόσ ποιθτισ ΘΕΟΓΝΙ « Ουδζν αρ’ θν φίλτερον άλλο πατρίσ», δθλαδι « Δεν 
υπάρχει τίποτα πιο αγαπθμζνο από τθν πατρίδα».  
 
  τισ 9 Οκτωβρίου 1944, θμζρα Δευτζρα, ο Γερμανόσ Φροφραρχοσ κάλεςε τον τότε Διμαρχο 
αείμνθςτο ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΚΕ, Φαρμακοποιό και του ανακοίνωςε, ότι ςε λίγο οι δυνάμεισ του κα 
αποχωριςουν από τα Μζγαρα.  
 
  Ο Γερμανόσ αξιωματικόσ και ο τότε Διμαρχοσ μετζβθςαν ςτθν Φυλακι των Γερμανών, που 
ιταν ςτο Τπόγειο του κτιρίου ςτθν ςυμβολι των οδών 28θσ Οκτωβρίου και Χρ. Μωραΐτθ, (πρώθν Σράπεηα 
Πειραιώσ), όπου απελευκζρωςαν ζνα 16χρονο αγόρι, που ιταν κρατοφμενο.  
 
  τθ ςυνζχεια ο Γερμανόσ Αξιωματικόσ παρζδωςε ςυμβολικά τθν αλυςίδα και το λουκζτο 
των φυλακών ςτον Διμαρχο, τα οποία φυλάςςονται ςε προκικθ, ςτο Γραφείο του Προζδρου του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Μεγαρζων, ςτον 1ο όροφο του κτιρίου του Δθμαρχείου.  
 
 
 



  Η αποχώρθςθ των Γερμανών ζγινε ςτισ 9 Οκτωβρίου 1944, θμζρα Δευτζρα και ώρα 4 και 
10΄ το απόγευμα, ενώ ςτθν ςυνζχεια ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ ςτα Μζγαρα Ζλλθνεσ αντάρτεσ και 
Βρετανοί τρατιώτεσ, οι οποίοι είχαν πζςει με αλεξίπτωτα ςτο Αεροδρόμιο τθσ Πάχθσ.  

 

  Ωο ππεύζπλνη πνιίηεο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο κε ζεβαζκό 

ζηα γεγνλόηα θαη ζηα πξόζσπα, πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ θαη αζθαιώο πξέπεη λα ζπκόκαζηε 

θαη λα κελ μερλάκε όηη νη Έιιελεο πεηπραίλνπκε ζαύκαηα όηαλ είκαζηε ΕΝΩΜΕΝΟΙ. ήκεξα 

ζηε δύζθνιε επνρή πνπ βηώλνπκε θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη αλζξσπηζηηθή θξίζε, πνπ 

ηαιαηπσξεί ηνπο πάληεο, πεξηζζόηεξν από πνηέ άιινηε, πξέπεη λα παξακείλνπκε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, 

έρνληαο πςειό θξόλεκα, αηζζήκαηα αγάπεο πξνο ηελ παηξίδα, ζεβαζκό θαη εθηίκεζε ζε 

όινπο ηνπο αγσληζηέο ηεο ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ.  

 

  Μαζεηέο θαη καζήηξηεο,  

  Η Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ θαζηέξσζε κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ (192/2016) ηελ 9ε Οθησβξίνπ 1944 σο επίζεκε ΕΠΕΣΕΙΟ ηεο 

ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ησλ Μεγάξσλ από ηα ζηξαηεύκαηα ηεο Ιηαιν - Γεξκαληθήο θαηνρήο, ε 

νπνία ζα γηνξηάδεηαη θάζε ρξόλν θαη έηζη ηελ Κπξηαθή 14 Οθησβξίνπ 2018, ζας προζκαλώ 

όλοσς, λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ ΓΟΞΟΛΟΓΙΑ, πνπ ζα ηειεζζεί ζηνλ θαζεδξηθό Ιεξό λαό 

Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ (Μεηξόπνιε) Μεγάξσλ, ώξα 10 ην πξσί θαη ζηελ Επηκλεκόζπλε 

Δέεζε θαη ζηελ θαηάζεζε ηεθάλσλ, πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηελ Πιαηεία Ηξώσλ θαη ην βξάδπ 

ηεο ίδηαο εκέξαο, ώξα 7 κ.κ, ζηελ Εθδήισζε Σηκήο θαη Μλήκεο απηήο ηεο επεηείνπ, ζηελ 

Αίθοσζα σνεδριάζεων ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ζην Δεκαξρείν Μεγάξσλ, κε νκηιία 

από ηνλ πξώελ Δήκαξρν Μεγαξέσλ, θ. Υξπζόζηνκν ύξθν κε ζέκα: “Η απελεσθέρωζη ηων 

Μεγάρων” θαη πξνβνιή ηαηλίαο από ην ηζηνξηθό αξρείν ηεο ΕΡΣ». 

 

 

 

 

 

Γρηγόρης ηαμούλης  

Δήμαρχος Μεγαρέων 


