Eξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
Μας τιμά ιδιαιτέρως η παρουσία σας απόψε, Μακαριώτατε, κυρία
Υπουργέ ,αγαπητή Όλγα, κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κ.
Αρχηγέ και το Επιτελείο του Π.Σ. και αγαπητά στελέχη του Π.Σ.,
κύριοι Εθελοντές οι οποίοι μας τιμάτε απόψε με την παρουσίας σας.
Θέλω να πω μια φράση του Ν. Καζαντζάκη μόνο για αυτή την
βραδιά. Ο Ν. Καζαντζάκης, θέλοντας να δείξει πόσο σημαντικό
πράγμα είναι η προσφορά του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, άρα πόσο
σημαντικό αγαθό είναι ο εθελοντισμός, πόσο σημαντική είναι η
προσφορά και η αλληλεγγύη στο κοινωνικό σύνολο, πόσο σημαντικό
και υπέρτερο αγαθό είναι να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή,
την ανθρώπινη προσωπικότητα και την ανθρώπινη ύπαρξη, έλεγε
μια φράση «Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ».
Ο Εθελοντής, άρα το κίνημα του Εθελοντισμού, αγαπά τον άνθρωπο,
γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί ο πυρήνας της ανθρώπινης
ύπαρξης συνίσταται σε αρετές, ιδιότητες και αγαθά που εκτιμούν την
ανθρώπινη ύπαρξη ως κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του θείου και
προσφέρουν

στο

κοινωνικό

σύνολο

με

έναν

τέτοιο

τρόπο.

Με

αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, θεωρώντας ότι προσφέρουν στον εαυτό
τους.
Οι Εθελοντές είναι πολύτιμο κοινωνικό κεκτημένο και χαίρομαι πάρα
πολύ και αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια, που διοργανώνεται
αυτή εδώ η εκδήλωση. Κύριε Αρχηγέ, θερμά συγχαρητήρια σ΄ εσάς,
τους συνεργάτες σας, στο επιτελείο το οποίο συνεπικούρησε, έτσι
ώστε να έχουμε την ευτυχία να βρισκόμαστε εδώ, σ’ αυτόν τον
ιδιαίτερο χώρο που τον τιμούμε πολύ και να βραβεύσουμε, το
ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά με υψηλό συμβολισμό,
ανθρώπους, ενεργούς πολίτες, οι οποίοι αγαπούν τον άνθρωπο, τους
εθελοντές μας και τον εθελοντισμό .
Αισθάνομαι υπερηφάνεια και Μακαριώτατε, βλέπετε ότι πέρα της
Εκκλησίας και του θεάρεστου έργου το οποίο επιτελείτε εσείς, εκεί
προς τον άνθρωπο, υπάρχουν ένστολα σώματα όπως η Πυροσβεστική,

το

Πυροσβεστικό

Σώμα,

τα

οποία

μπαίνουν

στη

φωτιά

κατά

κυριολεξία αδιαφορώντας και θυσιάζοντας τον εαυτό τους, αλλά και
ιδιώτες που ενστερνίζονται, αυτό το ιδανικό, πέφτουν στη φωτιά,
αδιαφορώντας για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητας
προκειμένου να προσφέρουν στον άνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο.
Χαιρόμαστε που είστε κι εσείς κοντά μας και Εξοχότατε κ. Πρόεδρε,
ξέρουμε ότι τιμάτε, εκτιμάτε και συμβολίζετε στη Χώρα μας ως
Αρχηγός του Κράτους, της Δημοκρατικής Ελληνικής Πολιτείας, ότι
συμβολίζει ότι υψηλό

συμβολισμό υπηρετείτε με πολύ

μεγάλη

αφοσίωση κι αυτό το αποδεικνύετε καθημερινά, αυτό που συμβολίζει
η παρουσία του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος είναι το υπέρτερο αγαθό
σε

μια

Δημοκρατία

και

οι

ανάγκες

του,

η

προστασία

της

προσωπικότητας του και χαιρόμαστε που με την παρουσία σας
απόψε, εδώ, τιμάτε, ακριβώς αυτή την ιδιότητα του ανθρώπου, στο
πρόσωπο των εθελοντών μας, τιμάτε, το Πυροσβεστικό Σώμα και
τιμάτε κι εμάς που αναλωνόμαστε καθημερινά στην Υπηρεσία ενός
σώματος που έχει πολύ μεγάλη ιστορία, που έρχεται από παλιά κι
έχει παρόν και μέλλον.
Θερμά

συγχαρητήρια,

σας

ευχαριστούμε

κύριοι

εθελοντές

γιατί

προσφέρετε. Κι εμείς απόψε, μια μικρή αναγνώριση, με την παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας, εδώ και όλων μας, κάνουμε σε μια
προσπάθεια ανιδιοτελή, σε μια προσπάθεια η οποία προσφέρει στον
άνθρωπο.
Σας ευχαριστούμε θερμά.

