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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, ςτον Ιερό Ναό Αγίασ Παραςκευήσ Μεγάρων και
κατάθεςη ςτεφάνου από το Δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμοφλη,
ςτην Πλατεία Ηρώων, γιορτάςτηκε η εθνική επέτειοσ τησ 25ησ Μαρτίου
ςτα Μέγαρα
Με τθν τιρθςθ όλων των μζτρων προςταςίασ από τον Κορωνοϊό, ςφμφωνα
με ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ γιορτάςτθκε ςτα Μζγαρα θ εκνικι επζτειοσ τθσ 25θσ Μαρτίου
1821 και τα 200 χρόνια από τθν ζναρξθ τθσ επανάςταςθσ και τθσ ίδρυςθσ του
νεοελλθνικοφ κράτουσ.
Στον Ιερό Ναό τθσ Αγίασ Ραραςκευισ Μεγάρων τελζςτθκε ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, με
τθν παρουςία του Δθμάρχου ΜεγαρζωνΓρηγόρη Σταμοφλη, του νζου Διοικητή
τησΣχολήσ Πυροβολικοφ, του Αντιπροζδρου τθσ Βουλισ κ. Θανάςη
Μποφρα,επικεφαλήσ Δημοτικών παρατάξεων, Αντιδθμάρχων, Δθμοτικοφ
Συμβοφλου και Ρροζδρων Τοπικϊν Συμβουλίων Διμου Μεγαρζων.
Μετά τθ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ με τθν παρουςία όλων των παραπάνω ζγινε κατάκεςθ
ςτεφάνου ςτο Μνθμείο των θρωϊκϊσ πεςόντων ςτθν Ρλατεία Ηρϊων ςτα Μζγαρα,
από τον Διμαρχο Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ και μόνον.
Εν τω μεταξφ από τισ 9.30 το πρωϊ μζχρι τθ μία μετά το μεςθμζρι ςτθν Κεντρικι
Ρλατεία των Μεγάρων και ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ 28θσ Οκτωβρίου μεταδίδονταν
λεβζντικα Δθμοτικά τραγοφδια και ςτρατιωτικά εμβατιρια.
Στισ 11.15 ςχθματιςμόσ 20 Στρατιωτικϊν Ελικοπτζρων πραγματοποίθςε
εντυπωςιακι διζλευςθ ςε χαμθλό φψοσ κυκλικά ςτον ουρανό των Μεγάρων.
Μετά τθν Κατάκεςθ Στεφάνου ςτθν Ρλατεία Ηρϊων ο Διμαρχοσ Μεγαρζων
Γρηγόρησ Σταμοφλησ, διλωςε:
« Σιμερα είναι μία πολφ μεγάλθ θμζρα για τθν πατρίδα μασ, που γιορτάηει τον
Ευαγγελιςμό τθσ Θεοτόκου, τθν επζτειο τθσ 25θσ Μαρτίου και τα 200 χρόνια από τθν
Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821.
Ππωσ και πζρυςι ζτςι κι εφζτοσ λόγω τθσ πανδθμίασ δεν ζχουμε τθ χαρά να
απολαφςουμε τθν παρζλαςθ ςτα Μζγαρα και ςτθ Νζα Ρζραμο και περιοριςτικαμε
ςτθν ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ και ςτθν κατάκεςθ ςτεφάνου. Ελπίηουμε τθν 28θ Οκτωβρίου όταν
πρϊτα ο Θεόσ κα ζχουμε απαλλαγεί από τθν μάςτιγα του Κορωνοϊοφ να
γιορτάςουμε πανθγυρικά τθν επζτειο των 200 χρόνων τθσ εκνικισ παλιγγενεςίασ,
παράλλθλα με ζνα πλικοσ άλλων ςθμαντικϊν εκδθλϊςεων, που ζχει
προγραμματίςει ο Διμοσ, για να τιμιςει τθν ςπουδαία επζτειο των 200 χρόνων, και

οι οποίεσ κα λάβουν χϊρα, όταν οι υγειονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν χϊρα μασ το
επιτρζψουν.»
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