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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΗ   ΣΑΜΟΤΛΗ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΗ      

ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΡΩΝ 

ΑΠΟ ΣΑ ΣΡΑΣΔΤΜΑΣΑ ΣΗ ΙΣΑΛΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ 

ΚΑΣΟΥΗ, ΣΗΝ 9
η
 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1944 

 

Μεγαρίηες και Μεγαρίηιζζες, 

Η 9
ε
 Οθησβξίνπ 1944, απνηειεί κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

εκεξνκελίεο ζηελ καθξαίσλε ηζηνξία ησλ Μεγάξσλ, αθνύ ηελ εκέξα απηή 

έγηλε ε ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ηεο πόιεσο ησλ Μεγάξσλ, από ηηο 

ΙηαινΓεξκαληθέο δπλάκεηο ηεο θαηνρήο. 

 

Απηή ε επέηεηνο ζήκεξα, 76 νιόθιεξα ρξόληα κεηά, θέξλεη ζην λνπ 

καο εκέξεο κεγαιείνπ, δόμαο, εξστζκνύ, ζάξξνπο, γελλαηόηεηαο θαη 

απηνζπζίαο ησλ Μεγαξέσλ, όπσο θαη όισλ ησλ Διιήλσλ, γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο. 

 

Απνηειεί επίζεο ε 9
ε
 Οθησβξίνπ 1944, έλα αθόκε αλεμίηειν 

θιεξνδόηεκα ησλ πξνεγνύκελσλ γελεώλ πξνο εκάο ηνπο λεώηεξνπο, ην νπνίν 

ζπκίδεη ηελ δηαρξνληθή επζύλε όισλ καο, γηα ηε δηαθύιαμε ηεο ππέξηαηεο 

αμίαο, πνπ είλαη ε ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ηεο παηξίδαο, δηόηη όπσο είρε πεη από ηνλ 6
ν
 

π.ρ. αηώλα ν Μεγαξεύο ειεγεηαθόο πνηεηήο ΘΔΟΓΝΙ « Οπδέλ αξ’ ελ 

θίιηεξνλ  άιιν παηξίο», δειαδή « Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην αγαπεκέλν από ηελ 

παηξίδα». 

 

ηηο 9 Οθησβξίνπ 1944, εκέξα Γεσηέρα, ν Γεξκαλόο Φξνύξαξρνο 

θάιεζε ηνλ ηόηε Γήμαρτο αείμνηζηο ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΔΚΔ, Φαξκαθνπνηό 

θαη ηνπ αλαθνίλσζε, όηη ζε ιίγν νη δπλάκεηο ηνπ ζα απνρσξήζνπλ από ηα 

Μέγαξα. 

 

Ο Γεξκαλόο αμησκαηηθόο θαη ν ηόηε Γήκαξρνο κεηέβεζαλ ζηελ 

Φπιαθή ησλ Γεξκαλώλ, πνπ ήηαλ ζην Τπόγεην ηνπ θηηξίνπ ζηελ ζπκβνιή ησλ 

νδώλ 28
εο

 Οθησβξίνπ θαη Υξ. Μσξατηε, όπνπ απειεπζέξσζαλ έλα 16ρξνλν 

αγόξη, πνπ ήηαλ θξαηνύκελν. 
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ηε ζπλέρεηα ν Γεξκαλόο Αμησκαηηθόο  παξέδσζε ζπκβνιηθά ηελ 

αλσζίδα θαη ην λοσκέηο ηων θσλακών ζηνλ Γήκαξρν, ηα νπνία θπιάζζνληαη 

ζε πξνζήθε, ζην Γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Μεγαξέσλ, ζηνλ 1
ν
 όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ. 

 

 

Η απνρώξεζε ησλ Γεξκαλώλ έγηλε ζηηο 9 Οκηωβρίοσ 1944, εκέξα 

Γεσηέρα και ώρα 4 και 10΄ ην απόγεπκα, ελώ ζηελ ζπλέρεηα έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζηα Μέγαξα Έιιελεο αληάξηεο θαη Βξεηαλνί ηξαηηώηεο, νη 

νπνίνη είραλ πέζεη κε αιεμίπησηα ζην Αεξνδξόκην ηεο Πάρεο. 

 

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 ΔΝΩΜΔΝΟΙ.  

ήκεξα ζηε δύζθνιε επνρή πνπ βηώλνπκε θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη ζηελ παλδεκία ηνπ Κνξσλντνύ  πνπ ηαιαηπσξεί ηνπο 

πάληεο, πεξηζζόηεξν από πνηέ άιινηε, πξέπεη λα παξακείλνπκε ΔΝΩΜΔΝΟΙ, 

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

εθηίκεζε ζε όινπο ηνπο αγσληζηέο ηεο ΔΝΩΜΔΝΗ ΔΘΝΙΚΗ 

ΑΝΣΙΣΑΗ. 

      

                σμπολίηες και ζσμπολίηιζζες 

Ο Γήκνο Μεγαξέσλ έρεη θαζηεξώζεη από ην έηνο 2016, κε απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ 9
ε
 Οθησβξίνπ 1944, σο επίζεκε ΔΠΔΣΔΙΟ 

ηεο ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ησλ Μεγάξσλ από ηα ζηξαηεύκαηα ηεο Ιηαιν - 

Γεξκαληθήο θαηνρήο, ε νπνία  γηνξηάδεηαη θάζε ρξόλν, πιήλ όκσο εθέηνο δελ 

ζα γίλνπλ επίζεκεο εθδειώζεηο, ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλντνύ.  

 

 

Γρηγόρης  ηαμούλης 

Ανηιζηράηηγος ε.α.  

Γήμαρτος Μεγαρέων 

 


