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Εξοχότατε κύριε 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, αφού φέτος γιορτάζουμε τα 50 χρόνια λειτουργίας και
προσφοράς της, καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον σας για το έργο
και την προσπάθεια που καταβάλλουμε και μας οπλίζει με δύναμη για
να συνεχίσουμε.
Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω, ότι οι εξήντα πέντε 65 Νέες και
Νέοι Ανθυποπυραγοί, με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους
ανταποκρινόμενοι επάξια στις δοκιμασίες και τις απαιτήσεις της Σχολής,
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 43η εκπαιδευτική σειρά που αποφοιτά σήμερα φέρει το όνομα του
αδικοχαμένου σπουδαστή της, Ανθυποπυραγού Μουζακίτη Αριστείδη,
που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην περσινή
αντιπυρική περίοδο.
Ο Ανθυποπυραγός Αριστείδης Μουζακίτης αποτελεί τρανταχτό
παράδειγμα της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης που διέπει κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.
Νέα και Νέοι Ανθυποπυραγοί,
Πριν από λίγο με την ευλογία της Εκκλησίας, την τιμητική παρουσία της
Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Πολιτικής και
Φυσικής Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, των Εκπροσώπων
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Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών και των προσφιλών σας προσώπων,
δώσατε όρκο, ο οποίος αποτελεί Συμβόλαιο Τιμής προς την Πατρίδα και
το Πυροσβεστικό Σώμα.
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 Ανθυποπυραγών 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.
Μια πορεία που τιμά τη μνήμη του αδικοχαμένου συμμαθητή σας
Ανθυποπυραγού Μουζακίτη Αριστείδη αλλά και όλων των συναδέλφων
που έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
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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Κλείνοντας, σας καλώ να αναφωνήσετε
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
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