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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

O

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η
εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
εορτάστηκε με λαμπρότητα σε όλη
τη χώρα, με ομιλίες και σημαιοστολισμούς των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
Στην Ημερήσια Διαταγή, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος,
απευθυνόμενος σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό,
τόνισε: «[…]Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα την επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 1940. Την επέτειο του λακωνικού, μα
τόσο περίτρανου «ΟΧΙ», με το οποίο το Έθνος μας αρνήθηκε την παραχώρηση των εδαφών του στην Ιταλική κυριότητα. Ένα «ΟΧΙ» που το στήριξε ο Ελληνικός Λαός με
πρωτοφανή αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Η ημέρα είναι
ημέρα απόδοσης φόρου τιμής στις θυσίες των προγόνων
μας. Οφείλουμε να τιμήσουμε και να θυμόμαστε μία από
τις πιο σημαντικές και ένδοξες σελίδες της μακρόχρονης
Ιστορίας μας […]».
Η επίσημη εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
26 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) στο Χαλάνδρι, με
κεντρικό ομιλητή τον Επιπυραγό Κωνσταντίνο Τσιακμάκη
(Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/Α.Π.Σ.), ο οποίος εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο της επετείου: «Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα δόξας και υπερηφάνειας, ημέρα-ορόσημο
της αποφασιστικότητας και προσήλωσης του ανθρώπου,

στην ενσυνείδητη διάκριση μεταξύ συμφέροντος και
δικαίου. Ημέρα αδιάψευστης δόξας του ολιγοπληθούς
έθνους μας, που επιβεβαίωσε ηχηρά ότι η μεγαλοσύνη
των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, αλλά με της καρδιάς το πύρωμα […]».
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Φωστιέρης, ο Συντονιστής Υποστήριξης Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής, Υποστράτηγος
ΠΣ Αχιλλεύς Τζουβάρας, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής
με έδρα τον Πειραιά, Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, οι Διοικητές Διοικήσεων Π.Υ. Ανατολικής Αττικής, Αθηνών και Πειραιά, οι Διευθυντές Κ.Ε.Π.Π., 199
Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και Διευθύνσεων Α.Π.Σ., οι Διοικητές της 1ης
Ε.Μ.Α.Κ., της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, των Π.Υ. και των
Σταθμών της Αττικής, καθώς επίσης αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πυροσβέστες και πολιτικοί υπάλληλοι.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη υποδειγματική παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στη Θεσσαλονίκη,
ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.κ.
Προκόπη Παυλόπουλου. Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε με πεζοπόρο τμήμα Δοκίμων Πυροσβεστών της
Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας και μηχανοκίνητα
τμήματα, ενώ τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
εκπροσώπησε ο Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος ΠΣ Ναθαναήλ Ρήγας.
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