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      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δήμαρχος Αιγιαλείας για 28η Οκτωβρίου: “Οι επέτειοι δεν είναι έξω από τη 
ζωή μας ως μύθοι αλλά αποτελούν πηγή έμπνευσης, παραδείγματος και 

μαθήματος στη σημερινή πραγματικότητα και ζωή” 

 

Με κάθε προβλεπόμενη λαμπρότητα τιμήθηκε στο Αίγιο η εθνική επέτειος του 
ΟΧΙ, την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου, δύο έτη μετά την τελευταία γιορτή, λόγω της 
αναστολής εκδηλώσεων που έφερε από τις αρχές του 2020 μέχρι και πρότινος η 
πανδημία του κορωνοϊού. 

Την παραμονή της εορτής κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο των Ηρώων στον 
Δημοτικό Κήπο των Υψηλών Αλωνίων Αιγίου από μαθητές των σχολείων της 
πόλης, ενώ ανήμερα της γιορτής τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου. Τον Πρόεδρο της Βουλής 
εκπροσώπησε ο Αιγιώτης βουλευτής της ΝΔ κ. Άγγελος Τσιγκρής και την 
περιφερειακή αρχή ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας 
κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. 

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης 
Καλογερόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: 

“Ιερό χρέος μας κάθε χρόνο είναι: 

-η τιμή στους προγόνους μας, στους αγωνιστές των πανανθρωπίνων αξιών για τις 
οποίες μέσα από θυσίες, στερήσεις και ηρωικά κατορθώματα, έγραψαν χρυσές 
σελίδες δόξας, δίνοντας σε όλον τον πλανήτη μαθήματα αξιοπρέπειας, 
υπερηφάνειας, θάρρους και ασίγαστου πόθου για την ελευθερία και 



-η μνήμη, για να θυμόμαστε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι κάποιοι μπήκαν 
μπροστά, τόλμησαν, δεν φοβήθηκαν, αντιστάθηκαν, άφησαν οικογένειες, παιδιά, 
δουλειές για να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια του γένους μας. 

Οι επέτειοι δεν είναι έξω από τη ζωή μας ως μύθοι αλλά αποτελούν πηγή 
έμπνευσης, παραδείγματος και μαθήματος στη σημερινή πραγματικότητα και ζωή. 
Τα διδάγματα από αυτές είναι πολλά στις νέες γενιές, με κυριότερο ότι η διατήρηση 
της ελευθερίας μας απαιτεί θυσίες όποτε παραστεί ανάγκη αλλά βρίσκεται 
καθημερινά στην ειρήνη, την ενότητα τη δημιουργία, την άρνηση στη βία, το 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εθνική αξιοπρέπεια και στην πολιτισμική 
διαφορά. Προσωπική ευθύνη μας είναι η αυτογνωσία μέσα από τη γνώση της 
ιστορίας, που προσφέρεται σήμερα εύκολα με την τεχνολογία με τόσους τρόπους, 
ώστε να οικοδομούνται συνειδήσεις και χαρακτήρες, πιστοί στις αξίες που 
καθοδηγούσαν πάντα τον εθνικό μας βίο. 

Με αισθήματα υπερηφάνειας για το χθες και αισιοδοξίας για το σήμερα και το 
αύριο, γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 δίνοντας 
υπόσχεση ότι θα δουλεύουμε πάντα για την ελευθερία και την πρόοδο του τόπου 
μας”. 

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση μαθητικών και άλλων τμημάτων, 
που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην οδό Ζωοδόχου Πηγής στο Αίγιο, με 
πλήθος κόσμου να χειροκροτά και να επιβραβεύει τα νιάτα της πόλης για το 
υψηλά εθνικά τους ιδανικά. 

Οι τελετάρχες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι συνοδοί 
εκπαιδευτικοί, το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, η Τροχαία, η Δημοτική Αστυνομία 
και οι δημοτικοί υπάλληλοι συνεργάστηκαν με την υπεύθυνη για την παρέλαση 
αντιδήμαρχο Αιγίου κα Μαρία Γιδά και τον αντιδήμαρχο τεχνικής υπηρεσίας κ. 
Βασίλη Χριστόπουλο. 
 


