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Π

αρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη πραγματοποιήθηκε την
1η Μαρτίου, η τελετή αποφοίτησης των
Δοκίμων Πυροσβεστών της 85ης Εκπαιδευτικής Σειράς στις εγκαταστάσεις της
Σχολής Πυροσβεστών στο παράρτημα Πτολεμαΐδας. Ο
Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την έναρξη της εκδήλωσης
απηύθυνε μέσω Skype σύντομο χαιρετισμό στις 18 νέες
Πυροσβέστριες και τους 84 νέους Πυροσβέστες, ευχόμενος καλή σταδιοδρομία και επισημαίνοντας την κοινωνική προσφορά του επαγγέλματος. Κατά την ανάγνωση
της Ημερήσιας Διαταγής, ο Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών παραρτήματος Πτολεμαΐδας Πύραρχος Ιωάννης Αμανατίδης, και αφού αναφέρθηκε στην υψηλού
επιπέδου Ακαδημαϊκή και Πυροσβεστική εκπαίδευση που
παρείχε η Σχολή, επεσήμανε μεταξύ άλλων το ιδιαίτερα
απαιτητικό και επικίνδυνο έργο που καλούνται να αναλάβουν οι αποφοιτήσαντες, εκφράζοντας την βεβαιότητα
ότι θα φανούν αντάξιοι των προσδοκιών της Πολιτείας
και των παραδόσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα πτυχία στους 102 νέους πυροσβεστικούς υπαλλήλους
που κατατάχθηκαν στη Σχολή μετά την εισαγωγή τους
με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, παρέδωσε

ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο οποίος
στον σύντομο χαιρετισμό του και αφού καλωσόρισε στην πυροσβεστική οικογένεια τα νέα στελέχη και τους ευχήθηκε υγεία και καλή επιτυχία
στα νέα τους καθήκοντα, τόνισε μεταξύ άλλων:
«...Ο όρκος που δώσατε, με τις ευλογίες της
Εκκλησίας, την τιμητική παρουσία των εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι σύμβολο τιμής προς την πατρίδα
και το Πυροσβεστικό Σώμα»… «Οι ευθύνες που
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θα αναλάβετε σε λίγο είναι μεγάλες και το έργο που
καλείστε να επιτελέσετε είναι ιδιαίτερα απαιτητικό,
επικίνδυνο, σκληρό και δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα
συναρπαστικό και με μεγάλη κοινωνική προσφορά.
Οπλιστείτε με πνευματική και ψυχική δύναμη, καλλιεργήστε μέσα σας το αίσθημα του ανθρωπισμού, τη
μετριοπάθεια, τη σεμνότητα, την εντιμότητα, την ακεραιότητα του χαρακτήρα, τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια και τις άλλες ψυχικές αρετές, γιατί μόνο έτσι
θα αποκτήσετε το σεβασμό των υφισταμένων σας,
την εμπιστοσύνη των προϊσταμένων σας και την κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση».
Από το Πυροσβεστικό Σώμα παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και Νήσων (Κέρκυρα,
Λευκάδα, Παξοί) Υποστράτηγος ΠΣ Δημήτριος Κοντογιάννης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου και ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας Αρχιπύραρχος
Σωτήριος Κορέλας, ενώ την τελετή τίμησαν με την
παρουσία τους εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών αντιμετώπισης της διασποράς
του COVID-19 και τηρώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
δεν υπήρξε φυσική παρουσία συγγενών στην τελετή
και η αποφοίτηση μεταδόθηκε μέσω ζωντανής διαδικτυακής μεταφοράς δεδομένων εικόνας και ήχου
(live streaming). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης
κ.κ. Αθανάσιος.
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