
 

                                                                                      Μέγαρα, 15 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ, επαινεί δημόςια την Διεφθυνςη 
και τουσ μαθητζσ του 5ου Δημοτικοφ Σχολείου Μεγάρων, τουσ Προςκόπουσ και 

Οδηγοφσ για τη ςυμμετοχή τουσ ςτισ εκδηλώςεισ τησ επετείου, 
για την απελευθζρωςη των Μεγάρων 

 
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου ο Δήμοσ Μεγαρζων διοργάνωςε πανηγυρικζσ 

εκδηλώςεισ για την επζτειο τησ απελευθζρωςησ των Μεγάρων από τα ςτρατεφματα 
τησ Ιταλογερμανικήσ Κατοχήσ ςτισ 9 Οκτωβρίου 1944. 

Το πρωϊ ζγινε επίςημη ζπαρςη τησ ςημαίασ  ςτην πλατεία Ηρώων ςτα 
Μζγαρα και ςτη ςυνζχεια ζλαβε χώρα ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ςτον Μητροπολιτικό Ναό τησ 
πόλησ μασ με την παρουςία των τοπικών αρχών εκπροςώπων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και του Βουλευτή κ. Αθαναςίου Μποφρα και επιμνημόςυνη δζηςη ςτο 
μνημείο των πεςόντων ςτην πλατεία Ηρώων, ενώ το βράδυ ςτην αίθουςα 
Συνεδριάςεων του Δημοτικοφ Συμβουλίου ςτο Δημαρχείο Μεγάρων ζγινε ομιλία 
του πρώην Δημάρχου Μεγαρζων κ. Χρυςόςτομου Σφρκου με ιςτορίεσ αντίςταςησ 
και με αναφορζσ ςε πρόςωπα των Μεγάρων. 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
« Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 αποτίςαμε τον προςήκοντα φόρο τιμήσ ςε όλουσ 
εκείνουσ που αγωνίςτηκαν υπζρ πατρίδοσ ςτο πλαίςιο τησ επετείου τησ 
απελευθζρωςησ των Μεγάρων από τα ςτρατεφματα τησ Γερμανικήσ κατοχήσ την 9η 
Οκτωβρίου 1944. 

Επιθυμώ να εκφράςω δημόςια τισ ευχαριςτίεσ μου ςε όλουσ όςουσ 
ςυμμετείχαν αυτήν την ςημαντική για την πόλη μασ ημζρα ςτισ εκδηλώςεισ , τόςο 
το πρωϊ  όςο και το βράδυ, ιδιαίτερα τον πρώην Δήμαρχο Μεγαρζων κ. 
Χρυςόςτομο Σφρκο για την εμπνευςμζνη ομιλία του και τα παιδιά τησ 
Φιλαρμονικήσ του Δήμου με επικεφαλήσ τον μαζςτρο κ. Σπφρο Μπερδελή. 

 Επίςησ επιθυμώ να επαινζςω δημόςια, τουσ Προςκόπουσ και Οδηγοφσ, 
καθώσ και  την αντιπροςωπεία των   μαθητών του 5ου Δημοτικοφ Σχολείου Μεγάρων 
που ςυμμετείχαν το πρωϊ με τη ςημαία τουσ ςτην Δοξολογία και ςτην 
επιμνημόςυνη δζηςη και την κατάθεςη ςτεφάνων με τον Διευθυντή τουσ κ. 
Γκαμπζνη καθώσ και την Διευθφντρια του 3ου Δημοτικοφ Σχολείου Νζασ Περάμου κ. 
Μάνθα Αποςτολοποφλου.» 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων Σχζςεων 


