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Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας
Η Σχολή Ανθυποπυραγών, στο πλαίσιο της αποστολής της, αποδίδει
σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα το νέο στελεχιακό δυναμικό του.
Η παρουσία σας σήμερα στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σε μια
ιδιαίτερη χρονιά, που σημάδεψε η πανδημία του κορωνοϊού,
καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον σας για το έργο και την
προσπάθεια που καταβάλλουμε και μας οπλίζει με δύναμη για να
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας τόσο το διοικητικό, όσο και το
διδακτικό προσωπικό της Σχολής, το οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να
ευχαριστήσω δημόσια.
Η εκδήλωση της πανδημίας, δεν στάθηκε εμπόδιο στην εκπαιδευτική
λειτουργία, αντιθέτως, μας έδωσε την δυνατότητα να δοκιμάσουμε με
μεγάλη επιτυχία νέες τεχνικές διδασκαλίας, χάρη στην πρόοδο της
τεχνολογίας και στις προσπάθειες αξιόλογων συναδέλφων, οι οποίες
πλέον αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο για την επίτευξη της
αποστολής της Σχολής.
Οι Νέοι Ανθυποπυραγοί, όπως και οι συνάδελφοί τους των μικρότερων
ετών, αποδεικνύοντας τον επαγγελματισμό και την προσήλωση στο
καθήκον, με την έναρξη της πανδημίας και το κλείσιμο της Σχολής δεν
παρέμειναν στην ασφάλεια του σπιτιού τους όπως οι υπόλοιποι
συνομήλικοί
τους,
αλλά
ενεπλάκησαν
ενεργά
και
με
αποτελεσματικότητα στον μηχανισμό αντιμετώπισης του ιού,
αποσπώντας κολακευτικά σχόλια από το σύνολο του Ελληνικού λαού.
Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω, ότι οι τριάντα επτά 37 Νέες και
Νέοι Ανθυποπυραγοί, ανταποκρίθηκαν επάξια στις δοκιμασίες και τις
απαιτήσεις της Σχολής, και πλέον είναι έτοιμοι να εκτελέσουν πλήρως

και αποτελεσματικά τα νέα τους καθήκοντα, για την εξασφάλιση της
προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους.
Η 45η εκπαιδευτική σειρά που αποφοιτά σήμερα, φέρει το όνομα του
αδικοχαμένου πυροσβέστη Αναστάσιου Φωτεινόπουλου, που έχασε τη
ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στους αεροπορικούς
βομβαρδισμούς του Πειραιά, στις 11 Ιανουαρίου 1944, την ώρα που
συμμετείχε σε κατάσβεση πυρκαγιάς.
Νέες και Νέοι Ανθυποπυραγοί,
Πριν από λίγο με την ευλογία της Εκκλησίας, την τιμητική παρουσία της
Αυτής Εξοχότητας της Προέδρου της Δημοκρατίας, της Πολιτικής και
Φυσικής Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, των Εκπροσώπων
Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών και των προσφιλών σας προσώπων,
δώσατε όρκο, ο οποίος αποτελεί Συμβόλαιο Τιμής προς την Πατρίδα και
το Πυροσβεστικό Σώμα.
Η είσοδος σας στη Σχολή πριν από τέσσερα χρόνια με το σύστημα των
πανελλαδικών εξετάσεων και η τελική αποφοίτησή σας, αποτελεί για
την Σχολή Αξιωματικών και για το Πυροσβεστικό Σώμα, την απαρχή μίας
νέας εποχής.
Η σημερινή ημέρα είναι για εσάς ορόσημο στην Πυροσβεστική σας
σταδιοδρομία, αλλά και στη ζωή σας, διότι εισέρχεσθε σε έναν νέο
εργασιακό στίβο με πολύ υψηλές απαιτήσεις.
Τα καθήκοντα του Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι
πολλαπλά και ιδιόμορφα, μεταβάλλονται διαρκώς ακολουθώντας την
τεχνολογική πρόοδο και απαιτούν λεπτούς και επιδέξιους χειρισμούς.
Αξιοποιείστε στο μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις που αποκτήσατε στη
Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μη λησμονείτε
ποτέ, ότι η ολοκλήρωση κάθε εκπαίδευσης, όσο επιτυχημένη και αν
κρίνεται αυτή, δεν αποτελεί τέλος στην συνολική προσπάθεια, αλλά
αντίθετα, αφετηρία για περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων σας.
Διατηρείστε άσβεστη τη φλόγα της μάθησης, ώστε να προάγετε το
Πυροσβεστικό Σώμα, σε μια καινοτόμο πορεία προσφοράς.

Για να επιτύχετε στην αποστολή σας, δεν πρέπει να λησμονείτε ότι οι
μάχες στο πυροσβεστικό μέτωπο, κερδίζονται με θάρρος, δύναμη,
τόλμη, γενναιότητα, αποφασιστικότητα, άριστη φυσική κατάσταση και
άρτια εκπαίδευση.
Με τη βεβαιότητα ότι θα φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών της
Πολιτείας και των Παραδόσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σας
συγχαίρω για την ευδόκιμη αποφοίτησή σας, σας αποχαιρετώ από την
Σχολή και σας εύχομαι, να έχετε ατομική και οικογενειακή υγεία και
ευτυχία, λαμπρή σταδιοδρομία και πραγμάτωση όλων των προσδοκιών
σας.
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