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                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Τιμήθηκε από τον Δήμο Τανάγρας η επέτειος της ιστορικής Μάχης της Πύλης 

Δερβενοχωρίων 

 

Με την καθιερωμένη επισημότητα τιμήθηκε η επέτειος της ηρωικής Μάχης της Πύλης 

κατά των Γερμανών, μπροστά από το επιβλητικό μνημείο στην ιστορική τοποθεσία, όπου 

διεξήχθη στις 16 Οκτωβρίου 1943.  

Το πρωί της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2019, στη Πύλη των Δερβενοχωρίων τελέστηκε η 

καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες ήρωες - Πυλιώτες,   χοροστατούντος του 

Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιου.  

Την εκδήλωση μνήμης και τιμής στην ιστορική τοποθεσία της Μάχης  χαιρέτισε ο 

Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Περγάλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στα διαχρονικά μηνύματα της 

ιστορικής επετείου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι  “οι ήρωες που έπεσαν για την πατρίδα είναι 

δίπλα μας, ζωντανοί και αθάνατοι, για να παραδώσουν σε όλους εμάς ένα μήνυμα ότι η αληθινή 

αξία του ανθρώπου μετριέται με τον ηρωισμό και την αυτοθυσία, μετριέται με την υπεράσπιση 

των αξιών και των αρχών του, που φτάνουν να γίνονται τόσο μεγάλα και ισχυρά μέσα του, ώστε 

να κάνουν τον απλό άνθρωπο, τον απλό λαό να αψηφά το θάνατο..... 

Η Μάχη της Πύλης δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ένα ηθικό δίδαγμα για εμάς 

και τις επόμενες γενιές. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη από ήρωες, από πρότυπα 

ανδρείας, ανιδιοτέλειας και αυταπάρνησης. Από ανθρώπους που μάχονται με θάρρος για να 

διαφυλάξουν τα ιδανικά αυτής της χώρας... Γι’ αυτούς τους ήρωες πρέπει να είμαστε 

περήφανοι... και να πορευτούμε στις δύσκολες μέρες που ζούμε... γενναίοι, με το κεφάλι ψηλά και 

ελεύθεροι. Ως άξιοι απόγονοί τους..”  

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κατέθεσε στεφάνι προς τιμή των πεσόντων ηρώων - Πυλιωτών. 
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Στη φετινή εκδήλωση παρευρέθηκαν  πολλοί εκπρόσωποι στρατιωτικών και πολιτικών 

αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, τοπικών συλλόγων,  απόγονοι των 

πεσόντων - ηρώων της Μάχης, εκπαιδευτικοί, μαθητές και πλήθος κόσμου. 

 


