ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗ 83ης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΣΕΙΡΆΣ
ΔΟΚΊΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΏΝ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΉ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΏΝ
ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ

Π

αρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά,
ως εκπροσώπου της κυβέρνησης
και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, η αποφοίτηση των Δοκίμων Πυροσβεστών της
83ης Εκπαιδευτικής Σειράς, στις εγκαταστάσεις της
Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Στην τελετή
παρέστησαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γεώργιος-Μάριος Καραγιάννης,
ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος
Παπαγεωργίου και ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης.
Τα πτυχία στους 80 νέους Πυροσβέστες και τις 16 νέες
Πυροσβέστριες, που κατατάχθηκαν στη Σχολή μετά την
εισαγωγή τους με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής

20
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

παρουσίαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ορκωμοσία/σχολή
πυροσβεστών/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.
Ο γ.γ.Π.Π. στον χαιρετισμό του και απευθυνόμενος
προς τους νέους πυροσβέστες, τόνισε την αξία και τη
βαρύτητα της επαγγελματικής πορείας που ξεκινούν
στο πλευρό της κοινωνίας και των πολιτών, προασπιζόμενοι την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη περιουσία
και το φυσικό περιβάλλον, καταλήγοντας πως το αγαθό
που προσφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα είναι πολύτιμο.
Υπογράμμισε πως οι νέοι αποφοιτήσαντες εντάσσονται
πλέον στον κύριο επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας και πως η πορεία τους θα πρέπει να
είναι αποτέλεσμα παρακαταθήκης για όλους αυτούς
που θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος. Κατά την
ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής, ο Διοικητής της
Σχολής Πυροσβεστών, Πύραρχος Ιωάννης Αμανατίδης
αναφέρθηκε στο απαιτητικό, ολοκληρωμένο και μεστό
πρόγραμμα εκπαίδευσης, προτρέποντας τους νέους
Πυροσβέστες να καλλιεργούν το πνεύμα της ομαδικότητας και της συναδελφικής αλληλεγγύης μετά την
αποφοίτησή τους, αξιοποιώντας συνάμα τα εφόδια
που έλαβαν από την Ακαδημία και εφαρμόζοντας την

πυροσβεστική τακτική και τέχνη στις διασωστικές και
πυροσβεστικές επιχειρήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Φλωρίνης-Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ.
Θεόκλητος. Την εκδήλωση, τίμησαν με την παρουσία
τους βουλευτές από τη Ν.Δ. και το Κ.Κ.Ε., στελέχη της
Πολιτικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά, Υποστράτηγος ΠΣ
Εμμανουήλ Δαμουλάκης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων
Βαρσάμης και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα
τα Ιωάννινα, Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Παχίδης, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος από την ΠΕ.
ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Διοικητές ΔΙ.ΠΥ.Ν., και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, συνδικαλιστές, καθηγήτριες
και καθηγητές της Σχολής καθώς και πλήθος συγγενών
και φίλων των νέων Πυροσβεστών.
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