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Επί τελε"Τή Πυροσβεστικού Σώματος 

Ο Ων Δέσποτα θ&έ, Πάrερ Παvτοιφάrορ. Ο ιφοσκυvητέ, ο 

εν τω όρει Σινά τω θεόπτη Μωυσε! οφθείς εν φλόγι πυρός 

βάrου κaιομέvης και μη κατaφλεγομένης, ο ποιήσaς το 

φως και εκ των πηγών aιrroύ παpάοχwν πλουσίως τος ιφος 

την χρείαν ενεργείας, ο εν ~νι σβέσaςτην κάμινον 

wυπuρόςκcι.τοοςτρε(ς~ @.ωπuρπολουμένους 
αλωβήτα.ις διαφυλάξας, ο~ της θερμότη"rος εις 

ι..mp:ιiσvτων~~οι;;:ιι:οι1.-~ι:πtpyω\' 
τον της κrίσειιχ; θιι:ρμκ6νθάνατον. 

Κατάστησcιντο Πυροσβεσrικόv Σώμα ~της C81οστολής 
aυrOO, ετοίμως εν ηανtί tχον ΚCJ. τuχtως προφθάvον εις 

πάσαν περίοτοοιν διασύισεως ιανδυνν;υόvrων αδελφών 

ημών και προστασ(cις πόλεων και ιιnα(θρου εκ της τοο 

..,ρόςμ<Μας. 

Όπλισαν τα.ις πυροσβtοτας τη ση πανοn\Ια, προς ταχείaν 

μεν Dή.ιβασιν και ι:mυχιΊ καιοσrο.\ήν πάσης εσriος πυρός, 

αποσόβησιν δε παντός κινδύνου mι nαντός κακΟΟ. 

ΔιοφύΛαξον δε ημάς ατρώτους από πάσης οργής nυρός 

της καθ' ΤJ.Ιών ιανουμtνης και οfJωσον φάς ΙJUV&(V της 

γεtννηςτου πυρόςτοο αtωνίου. 

Ότι δεδόξaοται το τιάντιμον και μεγaλοιιρετιές Όνομα Σου 

εις τους αιώνας. Αμην. 
,,,_Ι<ΙΟΥ.Ιfχο<;β' 
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