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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δήμος Τανάγρας: Ματαίωση παρελάσεων και τιμητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 

εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 
 

Ο Δήμος Τανάγρας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020, όπου δημοσιεύτηκε η 

Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», ματαιώνονται οι 

παρελάσεις, η δοξολογία, η κατάθεση στεφάνων και όλες οι τιμητικές εκδηλώσεις για την Εθνική Εορτή 

της 25ης Μαρτίου 1821. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή ουδάλως μειώνει ή απαξιώνει τις οφειλόμενες τιμές προς τους 

ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821.  

Ο Δήμος Τανάγρας αποδίδοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την 

ελευθερία της πατρίδας μας θα αναρτήσει την Ελληνική σημαία σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και 

καλεί όλους τους δημότες του να αναρτήσουν την ελληνική σημαία στις οικείες τους. 

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου στέλνει το 

παρακάτω μήνυμα: 

“ Η  25η Μαρτίου, ημέρα εορτασμού της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας και ταυτόχρονα ημέρα 

εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι για την Πατρίδα μας μία από τις σημαντικότερες στιγμές 

της Ιστορίας της. 

Μας υπενθυμίζει ότι το Έθνος μας, ενωμένο, αλληλέγγυο, μακριά από διχαστικές λογικές, με 

αποφασιστικότητα, θέληση και πίστη στις δυνάμεις του, προσηλωμένο σε έναν κοινό, υπέρτατο σκοπό, 

μπορεί να ξεπεράσει με επιτυχία κάθε εμπόδιο, όσο αξεπέραστο κι αν φαντάζει και να ανατρέψει κάθε 

δυσοίωνη πρόβλεψη. 

http://www.tanagra.gr/


Στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε σήμερα, το εθνικό χρέος μας καλεί να επιδείξουμε πνεύμα 

συλλογικής συνείδησης κι ατομική ευθύνη .  

Τη φετινή επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας, τους ήρωες και τους μάρτυρες του 1821, που 

έπεσαν μαχόμενοι υπέρ πίστεως και πατρίδος, αλλά κι όλους τους σύγχρονους ήρωες που δίνουν σήμερα 

καθημερινά τον δύσκολο αγώνα τους σε όλα τα μέτωπα θα τους τιμήσουμε μένοντας σπίτια μας, λιτά αλλά 

ουσιαστικά με την ψυχή και την καρδιά μας. 

Ευχή μου του χρόνου, στην επέτειο για τα 200 χρόνια της εθνικής μας παλιγγενεσίας, όλοι μαζί 

δυνατοί και υγιείς, να γιορτάσουμε το ιστορικό αυτό γεγονός, όπως ακριβώς αρμόζει στον τόπο μας” 


