
  

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2016 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

Οι ανάπηροι Πολέμου και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός άνοιξαν τη μεγαλειώδη 

παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη 

 

Οι ανάπηροι του Ελληνοϊταλικού πολέμου και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός άνοιξαν και 

φέτος τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου 1940, που πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 

Προκόπη Παυλόπουλου και ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακούς ελιγμούς των πιλότων της 

πολεμικής αεροπορίας, ελεύθερη πτώση αλεξιπτωτιστών από ελικόπτερο Σινούκ στα νερά 

του Θερμαϊκού και ένα συγκινητικό μήνυμα του πιλότου F16 μέσα από το πιλοτήριο. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο αρχαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός της χώρας, με 

μεγάλο εθνικό έργο προς τη μαχόμενη πατρίδα κατά το έπος του ΄40,  παρήλασε με στελέχη 

και εθελοντές και των τριών Τομέων του (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών) και καταχειροκροτήθηκε. 

Οι ανάπηροι πολέμου από την Ελλάδα και την Κύπρο, συνοδευόμενοι από ένστολες 

νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα του 

Προέδρου της Δημοκρατίας και όλων των παρευρισκομένων, καθώς αναβίωσαν μνήμες από 

τον πόλεμο του ’40, στον οποίο πρωταγωνίστησε με τη δράση και την αυτοθυσία της η 

Ερυθροσταυρίτισσα νοσηλεύτρια-σύμβολο της νεώτερης ιστορίας. 



Οι ελιγμοί του πιλότου του F16 Block 52 Plus της ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας 

επισμηναγού Σωτήρη Στράλη στον ουρανό της Θεσσαλονίκης κατενθουσίασαν το κοινό. 

Εντυπωσιακές ήταν επίσης οι πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών F16, μιράζ και φάντομ σε 

άψογους σχηματισμούς, καθώς και των πολεμικών ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού 

που διέθεταν κάμερες στα πιλοτήρια και έδιναν την εικόνα των χειριστών τους, μεταξύ των 

οποίων και μίας γυναίκας-χειρίστριας, που προκάλεσε τον θαυμασμό όλων. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, μετά το πέρας της παρέλασης, 

ανέφερε ότι η ιστορία μας είναι ένας διαρκής αγώνας για ανεξαρτησία. «Αυτή την 

ανεκτίμητη Εθνική Κληρονομιά του «ΟΧΙ» πρέπει σήμερα ν' αξιοποιήσουμε ενωμένοι, 

αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι, για ν' αντισταθούμε απέναντι στη βαθιά οικονομική 

και κοινωνική κρίση και για να πρωταγωνιστήσουμε ξανά στη διεθνή σκηνή» είπε 

χαρακτηριστικά ο κ. Παυλόπουλος.  

Την παρέλαση παρακολούθησαν εκπρόσωποι πολιτειακών, στρατιωτικών και θρησκευτικών 

αρχών της χώρας, που εξέφρασαν μηνύματα εθνικής ενότητας και ομοψυχίας. 

   


