Πτολεμαΐδα, 27-02-2019
Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα γιορτής για το Πυροσβεστικό Σώμα και ορόσημο
για την ιστορία του. Αποφοιτούν από τη Σχολή Πυροσβεστών οι πρώτοι 73
Πυροσβέστες και 16 Πυροσβέστριες, που κατατάχθηκαν μετά την εισαγωγή τους με το
σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Η Σχολή Πυροσβεστών ιδρύθηκε στην Πτολεμαΐδα το Νοέμβριο του 2016.
Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή αυτή έπαιξε η βούληση της τότε πολιτικής και φυσικής
ηγεσίας του Σώματος, σε συνδυασμό με τις άοκνες και επίμονες προσπάθειες του
περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη.
Σε δύο μήνες από την ίδρυσή της η Σχολή έπρεπε να είναι έτοιμη να
λειτουργήσει και να δεχθεί τους πρώτους σπουδαστές, εξασφαλίζοντάς τους όλες
εκείνες τις αναγκαίες συνθήκες, ώστε να πραγματοποιούν απερίσπαστοι την
εκπαίδευσή τους. Όπως είναι κατανοητό, λόγω του συμπιεσμένου χρονοδιαγράμματος,
η επίτευξη του παραπάνω στόχου φάνταζε ουτοπική. Οι προετοιμασίες έγιναν με
πυρετώδεις ρυθμούς. Την 8η Ιανουαρίου 2017 οι πρώτοι 93 Δόκιμοι και Δόκιμες
περνούσαν το κατώφλι της Σχολής υπό την καθοδήγηση 17 υπαλλήλων μόνιμου
προσωπικού. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες,
διασφαλίζοντας πάντοτε για κάθε μία από αυτές την ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου.
Έτσι, ακόμη και όταν η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των
ακραίων δυσμενών καιρικών συνθηκών (θερμοκρασίες μικρότερες των -15οC
συνοδευόμενες από χιονοπτώσεις), η Σχολή δεν διέκοψε ούτε για μία ώρα τη λειτουργία
της και δεν διαταράχθηκε στο παραμικρό η μαθησιακή διαδικασία.
Βασικός συμπαραστάτης σ’ αυτά τα πρώτα της βήματα ήταν η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία κάλυψε σημαντικές και άμεσες οικονομικές ανάγκες. Ο
Δήμος Εορδαίας με τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις του επίλυσε διάφορα πρακτικά
προβλήματα. Στην πορεία, και άλλοι φορείς πρόσφεραν, ο καθένας με τον τρόπο του,
την αρωγή τους, όπως το 523 ΜΠ/ΤΠ της 9ηςΜ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού, το Μποδοσάκειο
Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας κυρίως, αλλά και το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης
περιστασιακά, η Διεύθυνση ορυχείων του Λ.Κ.Δ.Μ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και το τμήμα
Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Καθοριστική, ωστόσο, ήταν και η συνδρομή
ιδιωτών, οι οποίοι, χωρίς οικονομικό όφελος, πρόσφεραν τις γνώσεις και την
προσωπική τους εργασία, υποστηρίζοντας τη λειτουργία της Σχολής.
Πέρα όμως από τις υποδομές, έπρεπε να γίνουν πολλά στο εκπαιδευτικό πεδίο.
Συντάχθηκαν για πρώτη φορά πλήρης «Κανονισμός Σπουδών» και «Οδηγός
Σπουδών», που καθόρισαν τα αντικείμενα εκπαίδευσης και αποσαφήνισαν τις
διαδικασίες αξιολόγησης. Σε άψογη συνεργασία με το προσωπικό της Πυροσβεστικής

Ακαδημίας και με την επίβλεψη του τότε Διοικητή της και τώρα Συντονιστή
Επιχειρήσεων με έδρα την Θεσσαλονίκη, Υποστρατήγου ΠΣ Βαρσάμη Σπυρίδωνα,
διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα αυτό
περιλαμβάνει τόσο αμιγώς πυροσβεστικά μαθήματα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες
απαιτήσεις, όσο και ακαδημαϊκά μαθήματα, ώστε οι νέοι πυροσβέστες, οι οποίοι εκτός
των άλλων είναι και ανακριτικοί υπάλληλοι, να λαμβάνουν μία ολιστική εκπαίδευση. Η
θεωρητική εκπαίδευση συνοδεύεται από πλούσια πρακτική άσκηση. Στο Δ΄ εξάμηνο
σπουδών αλλά και κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών,

οι Δόκιμοι

πραγματοποιούν εκπαίδευση σε κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και κατά το Ε΄
εξάμηνο σε Υπηρεσίες του Νομού Αττικής. Η φοίτηση τους περιλαμβάνει επίσης
επισκέψεις σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ειδικές εκπαιδεύσεις, όπως στις
εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη και του Αεροδρομίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος», συμμετοχή σε συνέδρια, όπως στο Διεθνές Συνέδριο
Πολιτικής Προστασίας που διεξήχθη στην Κοζάνη το φθινόπωρο του 2018 και στο
οποίο, μάλιστα, τρεις τελειόφοιτοι Δόκιμοι, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους,
έκαναν παρουσιάσεις εργασιών. Τέλος, να σας γνωρίσω ότι όλοι οι σημερινοί απόφοιτοι
διαθέτουν άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων.
Όλα όσα προανέφερα, σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας, μας δίνουν το
δικαίωμα να υποστηρίζουμε τεκμηριωμένα και με υπερηφάνεια ότι έχουμε μπροστά μας
τους καλύτερα εκπαιδευμένους και καταρτισμένους νέους Πυροσβέστες, που διέθετε
από ιδρύσεώς του το Πυροσβεστικό Σώμα.
Όμως, ακόμα και η πληρέστερη εκπαίδευση είναι ανεδαφική, όταν το ανθρώπινο
κεφάλαιο δεν διαθέτει την απαραίτητη συναισθηματική γαλήνη και διανοητική διαύγεια.
Προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε μέσα στη Σχολή συνθήκες αξιοπρεπούς
διαβίωσης, συνειδητής πειθαρχίας, σεβασμού της προσωπικότητας και υποστήριξης σε
κάθε επίπεδο των Δοκίμων, ώστε να μπορούν να αφοσιωθούν στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Παράλληλα, δημιουργήσαμε μία Σχολή ανοιχτή στην κοινωνία.

Από τις

εγκαταστάσεις της έγινε με επιτυχία, κατ’ επανάληψη, η διανομή των τροφίμων που
διατέθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και μοιράστηκαν από το Δήμο
Εορδαίας στους άπορους συμπολίτες μας. Υποστηρίχθηκε ουσιωδώς η υλοποίηση των
ετήσιων εκδηλώσεων με τον τίτλο «Μνήμες Λιγνίτη», που οργάνωσε η Δ.Ε.Η. Α.Ε..
Φιλοξενήθηκαν, αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, οι εθνικές ομάδες
παίδων στην χειροσφαίριση της Σερβίας και της Ελλάδας, οι οποίες συμμετείχαν σε
αθλητικό τουρνουά που έγινε πρόσφατα στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης,
ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας των δοκίμων, οι οποίοι στη συντριπτική τους
πλειοψηφία είναι εθελοντές αιμοδότες.

Ωστόσο, η ακτινοβολία της Σχολής ξεπερνά τα Περιφερειακά και Εθνικά σύνορα.
Στη συνάντηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και των αντίστοιχων
εκπροσώπων των όμορων βαλκανικών κρατών, που πραγματοποιήθηκε εδώ την 1η
Δεκεμβρίου 2017, αναδείχθηκε η διακρατική σημασία της Σχολής, ως φορέα της
πυροσβεστικής εκπαίδευσης σε βαλκανικό και όχι μόνο επίπεδο.
Σε μια περίοδο όπου η πολιτική προστασία μαζί με την οικονομία βρίσκονται
στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, η Σχολή Πυρ/στων Πτολεμαΐδας
αποτελεί ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα με ελπιδοφόρες προοπτικές, που ξεπερνούν ακόμη
και τις προσδοκίες αυτών που την οραματίστηκαν.
Όλοι εμείς που εργαστήκαμε για να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα, που
συνδράμαμε ώστε να ανήκει η Σχολή στην elite των Στρατιωτικών Σχολών, αφού η
βάση εισαγωγής της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι ανώτερη αντίστοιχων Ιδρυμάτων
που καταγράφουν πολλές δεκαετίες λειτουργίας, ευελπιστούμε στην αδιάλειπτη
μελλοντική υποστήριξη της λειτουργίας της από την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση, τους
Φορείς, την τοπική κοινωνία. Κι αυτό, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το αξίζει.
Νέες Πυροσβέστριες και Νέοι Πυροσβέστες
Στα πρόσωπά σας απεικονίζεται με χαρακτηριστικό τρόπο η λαχτάρα για
κοινωνική προσφορά, η όρεξη για δουλειά, η επιθυμία για την ενίσχυση και βελτίωση
των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας στην χώρα μας. Έχετε τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες, την άρτια επαγγελματική κατάρτιση και με αρωγό την εμπειρία,
που θα αποκτήσετε στην διαδρομή, προσφέρετε υψηλού επιπέδου, σύγχρονες,
αποτελεσματικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας, που σας έχουν ανάγκη.
Να είστε πάντα μονιασμένοι, γιατί το πυροσβεστικό έργο απαιτεί κατ’ εξοχήν
ομαδικό πνεύμα.
Επιχειρήστε, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που διδαχθήκατε. Η χώρα μας
δεν χρειάζεται άλλους ήρωες, αλλά άξιους και ικανούς επαγγελματίες, που ξέρουν να
κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Εφαρμόστε τη διά βίου εκπαίδευση, εάν θέλετε να είστε πάντα επαρκείς, διότι οι
εξελίξεις στα επαγγελματικά μας πεδία είναι ραγδαίες και αν δεν τις παρακολουθήσετε,
θα καταστείτε αναχρονιστικοί.
Πάνω από όλα όμως, βάλτε «ψυχή» σε ό,τι κάνετε στη δουλειά σας. Μόνο έτσι
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συναισθηματική ανάταση και ηθική ικανοποίηση. Η κοινωνική αναγνώριση και η
υπηρεσιακή επιβράβευση θα έλθουν αβίαστα, ως φυσικά επακόλουθα.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι καταφέραμε να διαμορφώσουμε μέσα σας
«Πυροσβεστική Συνείδηση», εκ μέρους του προσωπικού της Σχολής, σας αποχαιρετώ
και σας εύχομαι ατομική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία, επαγγελματική πρόοδο,
καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και, σ’ όλη τη διάρκεια του υπηρεσιακού σας
βίου, να είστε «ΕΓΚΡΑΤΕΣΤΑΤΟΙ ΕΚ ΠΥΡΟΣ ΠΕΡΙΣΚΕΛΕΙΣ».
Τέλος, σας καλώ να αναφωνήσετε:
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ – ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.

