Μέγαρα, 19 επτεμβρίου 2022

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Εκδηλώζειπ ηημ Κροιακή 9η Οκηωβοίξρ 2022,
ζηξ πλαίζιξ ηηπ επεηείξρ
“Απελερθέοωζηπ ηωμ Μεγάοωμ”
από ηα Ιηαλξ – Γεομαμικά ζηοαηεύμαηα καηξςήπ,

Γθέημξ ζα εμνηαζηεί όπωξ θάζε πνόκμ από ημ 2016, ζηεκ πόιε μαξ
παμηγροικά θη επίζημα, ε επέηεημξ ηεξ “Απελερθέοωζηπ ηωμ Μεγάοωμ”
από ηα ηναηεύμαηα ηεξ Ιηαιμ – Γενμακηθήξ θαημπήξ, ηεκ 9ε Οθηωβνίμο
1944.
ημ πιαίζημ ιμηπόκ ηωκ θεηηκώκ εθδειώζεωκ, ηεκ Κονηαθή 9η
Οκηωβοίξρ 2022, ζα ηειεζζεί Δξνξλξγία, ζημκ
Ιενό Ναό Αγίαξ
Παναζθεοήξ Μεγάνωκ ώνα 09:30 ημ πνωϊ, θαη ζηε ζοκέπεηα Επιμμημόζρμη
δέηζη θαη θαηάζεζε ηεθάκωκ ζηεκ Πιαηεία Ηνώωκ ώνα 10.30 θαη ημ
απόγεομα ώνα 7 μ.μ. ζηεκ “Αίζμοζα οκεδνηάζεωκ ημο Δεμμηηθμύ
ομβμοιίμο” ζημ Δεμανπείμ Μεγάνωκ, ζα ιάβεη πώνα πακεγονηθή εθδήιωζε
με μμηιεηή ημκ ζομπμιίηε Ιζημνηθό θ. Κωμζηαμηίμξ Σπίμξ θαη μμοζηθό
θαιιηηεπκηθό πνόγναμμα από μέιε ηεξ Μηθηήξ Υμνωδίαξ ημο Δήμμο
Μεγανέωκ.
Ο Δήμαοςξπ Μεγαοέωμ κ. Γοηγόοηπ Σηαμξύληπ δήλωζε:
« Η 9ε Οθηωβνίμο 1944, απμηειεί μία από ηηξ ζεμακηηθόηενεξ
εμενμμεκίεξ ζηεκ μαθναίωκε ηζημνία ηωκ Μεγάνωκ, αθμύ ηεκ εμένα
αοηή έγηκε ε ΑΠΓΛΓΤΘΓΡΩΗ ηεξ πόιεωξ ηωκ Μεγάνωκ από ηηξ
Ιηαιμ- Γενμακηθέξ δοκάμεηξ θαημπήξ.
ηηξ 9 Οθηωβνίμο 1944, μ ηόηε Γενμακόξ Φνμύνανπμξ θάιεζε
ημκ
αείμκεζημ Δήμανπμ Μεγανέωκ
ΘΓΟΔΩΡΟ ΣΓΚΓ,
Φανμαθμπμηό θαη ημο ακαθμίκωζε όηη ζε ιίγμ μη δοκάμεηξ ημο ζα
απμπωνήζμοκ από ηα Μέγανα.

Ο Γενμακόξ αληωμαηηθόξ θαη μ ηόηε Δήμανπμξ μεηέβεζακ ζηεκ
Φοιαθή ηωκ Γενμακώκ, πμο ήηακ ζημ Τπόγεημ θηηνίμο ζηεκ ζομβμιή
ηωκ μδώκ 28εξ Οθηωβνίμο θαη Υν. Μωναϊηε, όπμο απειεοζένωζακ έκα
16πνμκμ αγόνη, πμο ήηακ θναημύμεκμξ.
ηε ζοκέπεηα μ Γενμακόξ Αληωμαηηθόξ πανέδωζε ζομβμιηθά
ηεκ αλρζίδα θαη ημ λξρκέηξ ηωμ θρλακώμ ζημκ Δήμανπμ, ηα μπμία
θοιάζζμκηαη μέπνη ζήμενα ζε πνμζήθε, ζημ αίζνημ, ζημκ 1μ όνμθμ ημο
Δεμανπείμο Μεγάνωκ.
Η απμπώνεζε ηωκ Γενμακώκ έγηκε ζηηξ 9 Οθηωβνίμο 1944,
εμένα

Δεοηένα θαη ώνα 4 θαη 10΄ ημ απόγεομα εκώ ζηε ζοκέπεηα

έθακακ ηεκ εμθάκηζή ημοξ Γιιεκεξ ακηάνηεξ θαη Βνεηακμί ηναηηώηεξ,
μη μπμίμη είπακ πέζεη με αιελίπηωηα ζημ Αενμδνόμημ ηεξ Πάπεξ.
Αοηή ε επέηεημξ, 78 μιόθιενα πνόκηα μεηά θένκεη ζημ κμύ μαξ
εμένεξ δόλαξ, ενωϊζμμύ, ζάννμοξ, γεκκαηόηεηαξ θαη αοημζοζίαξ ηωκ
Μεγανέωκ όπωξ θαη όιωκ ηωκ Γιιήκωκ, γηα ηεκ απειεοζένωζε ηεξ
Γιιάδαξ.
Απμηειεί επίζεξ ε 9ε Οθηωβνίμο 1944 έκα αθόμε ακελίηειμ
θιενμδόηεμα ηωκ πνμεγμύμεκωκ γεκεώκ πνμξ εμάξ ημοξ κεώηενμοξ,
ημ μπμίμ ζομίδεη ηεκ δηαπνμκηθή εοζύκε όιωκ μαξ, γηα ηε δηαθύιαλε
ηεξ οπένηαηεξ αλίαξ, πμο είκαη ε ΓΛΓΤΘΓΡΙΑ ηεξ παηνίδαξ, δηόηη
όπωξ είπε πεί από ημκ 6μ π.π. αηώκα μ Μεγανεύξ ειεγεηαθόξ πμηεηήξ
ΘΕΟΓΝΙΣ « Οοδέκ αν’ εκ θίιηενμκ άιιμ παηνίξ», δειαδή « Δεκ
οπάνπεη ηίπμηα πημ αγαπεμέκμ από ηεκ παηνίδα».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ
ΣΗ ΕΠΕΣΕΙΟΤ ΣΗ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΣΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΚΑΣΟΧΗ ΣΗΝ 9η ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1944
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρέων
Ζχοντασ υπϋόψθ: τθν υπ’ αρικμ 192/2016 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
που ανακθρφςςει τθν 9θ Οκτωβρίου ωσ επίςημη επέτειο τθσ απελευκζρωςθσ των
Μεγάρων από τα ςτρατεφματα τθσ Ιταλο – Γερμανικισ κατοχισ, καταρτίηουμε το
παρακάτω πρόγραμμα εκδθλϊςεων του εορταςμοφ:
1. Γενικόσ θμαιοςτολιςμόσ.
2. Φωταγϊγθςθ όλων των καταςτθμάτων του Δθμοςίου, του Διμου, κακϊσ και
των καταςτθμάτων των Ν.Π.Δ.Δ. ςε Μζγαρα και Νζα Πζραμο, κατά τισ
βραδινζσ ϊρεσ τθσ Παραςκευισ 7 , του αββάτου 8 και τθσ Κυριακισ 9
Οκτωβρίου 2022.
Κυριακή 9η ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022

3. Ώρα 08:30: Επίςθμθ Ζπαρςη ημαίασ ςτθν Πλατεία Ηρϊων, από το ϊμα.
Ελλινων Προςκόπων Μεγάρων
4. Ώρα 09:30: Δοξολογία ςτον Ιερό Ναό Αγίασ Παραςκευισ Μεγάρων
(Πέρασ προςελεφςεωσ επιςήμων ςτον Ιερό Ναό ώρα : 09.20 )
5. Ώρα 10.30 : Επιμνθμόςυνθ Δζθςθ και κατάκεςθ τεφάνων ςτο Ηρώο των
πεςόντων, ςτην πλατεία Ηρώων, από το Δήμαρχο Μεγαρέων, Περιφζρεια

Δυτικισ Αττικισ, Εκπρόςωπουσ τθσ Κυβζρνθςθσ, των Ενόπλων Δυνάμεων,
Παράρτθμα Εκνικισ Αντίςταςθσ Μεγάρων, υλλόγου τρατιωτικϊν Ενόπλων
Δυνάμεων Μεγάρων, χολεία και Λαογραφικοφσ υλλόγουσ.
- Σήρηςη “ενόσ λεπτοφ ςιγήσ”.
- Εθνικόσ Υμνοσ.
- Πέρασ τελετήσ
6. Ωρα 11:15 Παράκεςθ Καφζ ςτθν Αίκουςα υνεδριάςεων του Δθμοτικοφ
υμβουλίου, ςτο Δημαρχείο Μεγάρων.
7. Ώρα 18:30 : Επίςθμθ υποςτολή ημαίασ
8. Ωρα 19.00 : Πανθγυρικι εκδιλωςθ ςτθν αίκουςα υνεδριάςεων του
Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Μεγαρζων, με ομιλία του κ.
Κωνςταντίνου πίνου, Ιςτορικοφ και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μζλθ τθσ
Μικτισ Χορωδίασ του Διμου Μεγαρζων.
9. Σελετάρχθσ ορίηεται θ Δθμοτικι Τπάλλθλοσ Κα Κόμπουλη Ελένη
Σο παρόν επέχει και θέςη προςκλήςεωσ.
Γρηγόριοσ Ι. ταμοφλησ
Αντιςτράτηγοσ ε.α
Δήμαρχοσ Μεγαρέων

Γραφείο Δημάρχου
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ΠΡΟΚΛΗΗ
Γπμομε ηεκ ηημή κα ζαξ πνμζθαιέζμομε ζηηξ εθδειώζεηξ, πμο ζα
ιάβμοκ πώνα ζηα Μέγανα, ηεκ Κονηαθή 9 Οθηωβνίμο 2022, ζημ πιαίζημ ημο
εμνηαζμμύ ηεξ Γπεηείμο ηεξ Απειεοζένωζεξ ηωκ Μεγάνωκ ηεκ 9ε
Οθηωβνίμο 1944, ζύμθωκα με ημ Πνόγναμμα, πμο ζαξ επηζοκάπημμε.

Γοηγόοιξπ Ι. Σηαμξύληπ
Αμηιζηοάηηγξπ ε.α.
Δήμαοςξπ Μεγαοέωμ

