Νέες Πυροσβέστριες και Νέοι Πυροσβέστες της
83ης Εκπαιδευτικής Σειράς.
Μετά από ένα ολοκληρωμένο, μεστό και απαιτητικό
πρόγραμμα

εκπαίδευσης, ολοκληρώσατε

την βασική

πυροσβεστική εκπαίδευση και αναλαμβάνεται από σήμερα
τα πλέον δύσκολα καθήκοντα του Πυροσβέστη του
ένδοξου Πυροσβεστικού Σώματος της πατρίδας μας.
Στη

διάρκεια

Πυροσβεστών,

της
τα

εκπαίδευσής
στελέχη

της

σας

στην

Σχολή

προσπάθησαν

με

επαγγελματικό τρόπο, να σας αναπτύξουν στο μέγιστο
βαθμό, τις δεξιοτεχνίες στη χρήση των μηχανημάτων,
οχημάτων, μέσων και εργαλείων του Πυροσβεστικού
Σώματος, αλλά κυρίως να σας μεταδώσουν όλες τις
βασικές

απαραίτητες

εξειδικευμένες

γνώσεις

της

Πυροσβεστικής Τέχνης και Επιστήμης.
Παράλληλα, προσπάθησαν να σας εμφυσήσουν όσο το
δυνατόν περισσότερο την κεντρική κλασσική φιλοσοφία
της

εκπαίδευσης,

την

δημιουργία

πυροσβεστικής

συνείδησης και την εμπέδωση του πνεύματος της
πειθαρχίας.

Η εκπαίδευσή σας βέβαια δεν τελειώνει εδώ. Από σήμερα
ξεκινάει η δια βίου επαγγελματική σας μετεκπαίδευση, η
οποία και θα περατωθεί ταυτόχρονα με το πέρας της
επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας στο Πυροσβεστικό
Σώμα.
Γιατί το πυροσβεστικό προσωπικό για να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στα πολύπλοκα και απαιτητικά καθήκοντά
του, πέρα από τα μέσα και τον εξοπλισμό χρειάζεται
συνεχή εκπαίδευση, διαρκή μετεκπαίδευση και πολλαπλή
εξειδίκευση.
Νέες Πυροσβέστριες και νέοι Πυροσβέστες,
Με την αποφοίτησή σας από την Σχολή πυροσβεστών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ρίχνεστε στην καθημερινή
μάχη

με

τον

επιχειρησιακό

κίνδυνο.

βραχίονα

Εντάσσεστε
Πολιτικής

στον

Προστασίας,

κύριο
στο

ηρωικό Πυροσβεστικό Σώμα, την υπηρεσία που η πατρίδα
της ανέθεσε την προστασία της ζωής και της περιουσίας
των πολιτών και του φυσικού πλούτου από κάθε είδους
φυσική ή τεχνολογική καταστροφή.
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Αξιοποιήστε τα εφόδια που πήρατε από τη Σχολή μας,
τηρείστε τους κανόνες ασφαλείας και εφαρμόστε την
πυροσβεστική τακτική και τέχνη στις διασωστικές και
πυροσβεστικές

επιχειρήσεις

που

θα

κληθείτε

να

αντιμετωπίσετε.
Κυρίως όμως καλλιεργείστε το πνεύμα της ομαδικότητας,
το αίσθημα της συναδελφικής αλληλεγγύης, γιατί το
πυροσβεστικό επάγγελμα είναι ομαδικό και ταυτόχρονα
συναρπαστικό.
Με

αυτές

τις

αποχαιρετούμε

προτροπές
τους

και

ενενήντα

συμβουλές
έξι

σήμερα

πυροσβέστες

και

πυροσβέστριες της 83ης εκπαιδευτικής σειράς. Εκ μέρους
ολόκληρου του προσωπικού της Σχολής σας εύχομαι
ολόψυχα ατομική και οικογενειακή ευτυχία, υγεία καθώς
και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
Τέλος σας καλώ να αναφωνήσετε
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ – ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

