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ολόκληρα χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και
παρά την πανδημική κρίση του κορωνοϊού, η ιστορική
επετειακή μέρα της 25ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε
με μεγαλειώδεις εορτασμούς, εκδηλώσεις και υψηλούς ξένους προσκεκλημένους που προέρχονται από
χώρες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έκβαση του
αγώνα της Ελλάδας για ανεξαρτησία. Ενώπιον της
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου, παρουσία περιορισμένου αριθμού μελών της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτι-
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κής ηγεσίας της χώρας και χωρίς κοινό, έλαβε χώρα
η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα,
στην οποία το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσωπήθηκε
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από τον Αρχηγό του, Αντιστράτηγο ΠΣ Στέφανο
Κολοκούρη. Προηγήθηκε Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, κατάθεση στεφάνων στο
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ανάκρουση
των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και των τιμώμενων
χωρών. Ανάμεσα στις έφιππες ομάδες ευζώνων με
παραδοσιακές στολές από την εποχή της Επανάστασης μέχρι τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο πεζοπόρο τμήμα αναβίωσης του Ιερού Λόχου του Αλέξανδρου Υψηλάντη, δυναμικό «παρών» με άρτια και
υποδειγματική παρέλαση, έδωσαν τα μηχανοκίνητα
και πεζοπόρα τμήματα του Πυροσβεστικού Σώματος,
καθώς και τα τμήματα Δοκίμων Ανθυποπυραγών, της
1ης Ε.Μ.Α.Κ και της Μουσικής Μπάντας.
Η Εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821, εορτάσθηκε
σε όλες τις σημαιοστολισμένες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας με ομιλίες για τον εορτασμό της
Εθνικής Παλιγγενεσίας, αλλά και του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου, τις οποίες παρακολούθησαν σε γενικές συγκεντρώσεις το πυροσβεστικό και πολιτικό
προσωπικό του Σώματος. Η κεντρική εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου στον προαύλιο χώρο του ιστορικού Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος με κεντρικό ομιλητή τον Πυραγό Σαμαρά
Κωνσταντίνο, Τμηματάρχη Δικαστικού της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Α.Π.Σ., ο οποίος έκανε
ιδιαίτερη ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελληνική Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης, ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος
ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, απευθυνόμενος σε όλο
το πυροσβεστικό προσωπικό, ανέγνωσε Ημερήσια

Διαταγή στην οποία με αφορμή τον εορτασμό των
δύο επετείων, τόνισε μεταξύ άλλων: «…Ας ενώσουμε
τις δυνάμεις μας, ας συντονίσουμε τις προσπάθειές
μας και ας εργαστούμε όλοι μαζί, με συνέπεια και
υπευθυνότητα, για μια κοινωνία με όσο το δυνατόν
λιγότερες κοινωνικές ανισότητες, μια κοινωνία δίκαιη και ευημερούσα. Ας αποδώσουμε φόρο τιμής
και ευγνωμοσύνης σε αυτούς που οραματίστηκαν,
διεκδίκησαν και κατέκτησαν το υπέρτατο ιδανικό
της ελευθερίας και παραμένουν αιώνιο σύμβολο
κάθε αδικημένου και καταπιεσμένου…» Στην ανωτέρω εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, παρέστησαν
ο Υπαρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Επιτελάρχης Α.Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Αλέξιος Ράπανος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης ΑΠΣ Υποστράτηγος ΠΣ Χαράλαμπος
Χιώνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων ΑΠΣ
Υποστράτηγος ΠΣ Χρήστος Λάμπρης και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Α.Π.Σ
200 χρόνια μετά, σκύβοντας ευλαβικά πάνω από τις
άγιες ιστορικές μνήμες επώνυμων ηγετών και αφανών αγωνιστών του ΄21, είναι επιτακτική ανάγκη, να
αναδείξουμε το χαρμόσυνο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αλλά και τα χαρακτηριστικά της
ανδρείας και της αυτοθυσίας. Και είναι ευλογία για
εμάς τους Έλληνες το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα,
δεν έπαψαν να υπάρχουν ανάμεσά μας άνδρες και
γυναίκες που αναδεικνύουν αυτά τα ιδανικά, χωρίς να
αποφεύγουν τις ευθύνες που συνεπάγεται η πραγμάτωση οραμάτων όπως, της πίστης και της ελευθερίας.
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