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Μέγαρα, 26 Μαρτίοσ 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γιάννησ Γκίνησ, Υπεφθυνοσ Δημοςίων Σχζςεων Δήμου Μεγαρζων: 

«Δική μου η ευθφνη για τον μη ςημαιοςτολιςμό τησ οδοφ 28ησ 
Οκτωβρίου την 25η Μαρτίου» 

Σελ 25ε Μαξηίνπ 2021, εκέξα ηεο Εζληθήο Επεηείνπ ηεο Εζληθήο 
παιηγγελεζίαο θαη ηνπ Επαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ, πνπ γηνξηάζηεθε παλεγπξηθά 
ζηελ παηξίδα καο ρζέο ζηα Μέγαξα δελ έγηλε ζεκαηνζηνιηζκόο ζηελ θεληξηθή νδό 
ηεο 28εο Οθησβξίνπ κε ζπλέπεηα λα δηαηππσζνύλ δπζκελή ζρόιηα από ζπκπνιίηεο, 
γηα ηελ παξάιεηςε απηή ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ. 

Γηα ην δήηεκα απηό,ν ππνγξάθσλ ηα Δειηία Σύπνπ θ. Γηάλλεο Γθίλεο, σο  
αξκόδηνο, γηα ηηο Δεκόζηεο ρέζεηο ηνπ Δήκνπ, πνπ έρεη  ηελ επζύλε ηεο θαηάξηηζεο 
ηνπ ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θξνληίδα ηεο όιεο δηνξγάλσζεο ησλ 
εθδειώζεσλ κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ Μεγαξέσλ,δήισζε: 

« Αηπρώο όπσο θάλεθε ρζεο, ζε κέλα ηειηθά αλήθεη ε επζύλε γηα ην γεγνλόο, 
πνπ δελ έγηλε ζεκαηνζηνιηζκόο ζηελ θεληξηθή νδό ηεο πόιεο καο, γηα ηνλ ενξηαζκό 
ησλ 200 εηώλ από ηελ Επαλάζηαζε ησλ Ειιήλσλ θαηά ηνπ ηνύξθνπ θαηαθηεηή, ηελ 
25ε Μαξηίνπ 1821.  

Κάζε ρξόλν ν Δήκνο θαηαξηίδεη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Εζληθήο 
Επεηείνπ. 

Πέξπζη ιόγσ Κνξσλντνύ ΔΕΝ έγηλε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αθνύ κε απόθαζε ηεο 
Κπβέξλεζεο απαγνξεύηεθαλ όιεο νη εθδειώζεηο θαη νη ΠΑΡΕΛΑΕΙ θαη πξνθαλώο 
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΙΠΟΣΑ απηή ηελ εκέξα, νύηε ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ νύηε θαη ΠΑΡΕΛΑΗ. 

Εθέηνο θαη πάιη δελ ήηαλ γλσζηό αλ ζα γίλεη θάηη θαη πξάγκαηη ε Κπβέξλεζε 
αλαθνίλσζε όηη ζα γίλεη ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΗ κόλνλ ζηελ ΑΘΗΝΑ. 

Έηζη ινηπόλ κε ζρεηηθό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στης 17 Μαρτίοσ (θη όρη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ), δεκνζηνπνηήζεθε ην γεγνλόο θαη κάιηζηα ξεηά είραλ απαγνξεπηεί 
ΔΟΞΟΛΟΓΙΕ, Καηαζέζεηο ηεθάλσλ θιπ θαη εθεί ζηε 2ε ζειίδα αλαθέξνληαη ηα 
εμήο: 

 «Τέιεζε επίζεκες ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ κε ηελ παροσζία επηζήκωλ δελ ζα γίλεη, 
ούηε θαη επηκλεκόζσλε δέεζε ζηο κλεκείο ηωλ πεζόληωλ. 

 



Θα γίλεη Γενικός Σημαιοστολισμός ηωλ Δεκοζίωλ θαηαζηεκάηωλ, ηοσ 
Δημαρτείοσ, ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηωλ Νοκηθώλ Προζώπωλ Ιδηωηηθού θαη Δεκοζίοσ 
Δηθαίοσ, ηωλ Τραπεδώλ,ηωλ Οργαληζκώλ, ηωλ οηθηώλ θαη ηωλ πιαηεηώλ ηωλ πόιεωλ 
ηωλ Μεγάρων, ηες Νέας Περάμοσ θαη ηες Κινέταςαπό ηο πρωϊ ηες Τετάρτης 24ες 
Μαρηίοσ κέτρη θαη ηο βράδσ ηες  Πέμπτης 25ες Μαρηίοσ. 

Επίζες ζα γίλεη υωταγώγηση των πόλεων τοσ Δήμοσ , ηωλ δεκοζίωλ 
θαηαζηεκάηωλ θαη ηοσ Δημαρτείοσ, ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηωλ Νοκηθώλ Προζώπωλ 
Δεκοζίοσ θαη Ιδηωηηθού Δηθαίοσ, Τραπεδώλ θαη Οργαληζκώλ θαηά ηης βραδσλές ώρες 
ηες 24ες θαη 25ες Μαρηίοσ.» 

ηηο 22 Μαρτίοσ επεηξάπε ε ηέιεζε ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ θαη κε λέν ΔΣ 
αλαθνηλώζεθε από ην Δήκν, όηη ζα γίλεη ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ην πξστ ηεο 25εο Μαξηίνπ, ώξα 
10.00, ζηνλ Ιεξό Ναό Αγίαο Παξαζθεπήο Μεγάξσλ θαη όηη ζα θαηαηεζεί ζηεθάλη ζην 
κλεκείν ησλ πεζόλησλ ζηελ πιαηεία Ηξώσλ από ηνλ Δήκαξρν Μεγαξέσλ θ. 
Γρεγόρε Στακούιε θαη κόλνλ. 

ΔΕΝ θαηαξηίζηεθε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εθδειώζεσο, κε απνηέιεζκα λα κελ 
ορηστεί θαη τειετάρτες, ν νπνίνο εγθαίξσο ζα θξόληηδε, γηα λα γίλνπλ όια όζα 
πξέπεη ζρεηηθά κε ηελ Φσηαγώγεζε, ηνλ ζεκαηνζηνιηζκό, ηελ θαζαξηόηεηα ζηνπο 
ρώξνπο πνπ ζα γηλόηαλε ε ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, ε θαηάζεζε ζηεθάλσλ, ε παξέιαζε θιπ. 
θαη όιεο νη πξνεηνηκαζίεο. 

Απηόο ήηαλ θαη ν ιόγνο ηεο δπζιεηηνπξγίαο, πνπ έθεξε ηε ζπγθεθξηκέλε 
παξάιεηςε θαη ηίπνηα άιιν θαη πνιύ ιππάκαη γη’ απηό.Ιζσο λα επεξεάζηεθα θαη από 
ηελ παλδεκία, πνπ καο ζέιεη όινπο “λα κέλνπκε ζην ζπίηη”, απαγνξεύνληαο ηελ 
θπθινθνξία. 

Εηζη ινηπόλ αλαιακβάλω πιήρως τελ εσζύλε, δετώ σσγγλώκε από ηε 
Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ θη από ηνπο ζπκπνιίηεο θαη ζα θξνληίζσ κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα 
λα κελ μαλαζπκβεί ηίπνηα παξόκνην ζην κέιινλ, άιισζηε γηα πνιιά ρξόληα, πνπ 
είρα ηελ επζύλε ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Πνιηηηζηηθώλ Εθδειώζεσλ ηνπ Δήκνπ είρα 
εηζπξάμεη επκελή ζρόιηα θαη πνιιά ζπγραξεηήξηα. Ηηαλ έλα άηπρν πεξηζηαηηθό γηα 
κέλα. Μελ κνπ θαηαινγίζεηε θαθή πξόζεζεθαη εηιηθξηλά παξαθαιώ πνιύ θξίλεηέ κε 
κέ επηείθεηα θαη θαηαλόεζε. 

Άιισζηε όινη κε είδαηε λα είκαη παξώλ ηελ 25ε Μαξηίνπ θαη ζηελ 
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ζηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζηελ ηειεηή ηεο θαηάζεζεο ζηεθάλνπ ζηελ 
πιαηεία Ηξώσλ θαη ζηελ Κεληξηθή πιαηεία, ζην “Κπξηαθνύιεην” από όπνπ γηλόηαλε ε 
κεηάδνζε ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ησλ εκβαηεξίσλ κέρξη αξγά ην κεζεκέξη θαη ηέινο λα 
βηληενζθνπώ ηα 20 ειηθόπηεξα ηεο Αεξνπνξίαο ηξαηνύ, πνπ έθαλαλ θύθιν, ζε 
ζρεκαηηζκό παξέιαζεο, ζηνλ νπξαλό ησλ Μεγάξσλ.» 
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