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  Το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας εμμένοντας σε ενέργειες αυθαιρεσίας και επιλεκτικής 
προβολής που εξυπηρετούν προσωπικά και συντεχνιακά οφέλη, βάλει κατά των σκοπών του σωματείου και βάζει 
φραγμό στο δικαίωμα των μελών στην αντικειμενική ενημέρωση. Τα παραπάνω και άλλα σιγοντάρουν διαχρονικά και με 
ποικίλους τρόπους οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Πυροσβεστών ( Δ..Α.Κ.Υ.,Π.Σ) των οποίων την 
στάση  έχουμε κατ’  επανάληψη αποκαλύψει και καταγγείλει. 
 
  Έτσι, πριν από καιρό προχώρησε σε δημιουργία ιστότoπων ερήμην των υπολοίπων μελών του διοικητικού 
συμβουλίου (χωρίς απόφαση Δ.Σ.), τα οποία βρεθήκαν προ τετελεσμένων γεγονότων, χωρίς να τους δοθούν 
ιδιαίτερες εξηγήσεις στην ετεροχρονισμένη ενημέρωση που ακολούθησε. 
 

   Η αντίδρασή από την πλευρά μας ήταν άμεση εκφράζοντας τις αντιθέσεις μας σχετικά με τον τρόπο που για ακόμη μια 
φορά λειτούργησε το προεδρείο έναντι των υπολοίπων μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. και ζητήσαμε την ανάρτηση  των 
ανακοινώσεων της παράταξής μας προκειμένου να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου τους οι συνάδελφοι μας, 
υπερασπιζόμενοι έτσι ακόμη ένα αναφαίρετο δικαίωμά τους.  
 
   Δεν θα απαιτούσαμε κάτι τέτοιο, εάν οι συγκεκριμένοι ηλεκτρονικοί χώροι ανήκαν σε κάποια παράταξη και υπηρετούσαν 
ανάλογους σκοπούς. Όταν όμως αφορούν συλλογικά όργανα όπως στην προκειμένη περίπτωση, επιβάλλεται τα μέλη τους 
να έχουν ακώλυτη πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό δηλαδή σε ανακοινώσεις, σε παρεμβάσεις ή σε θέσεις - προτάσεις 
κ.λ.π. όσων καλούνται να τους εκπροσωπήσουν, όταν μάλιστα αυτοί στοχεύουν στην ανασύνταξη του κινήματος και όχι 
στο χτύπημα του. Όταν αποδεδειγμένα αντιστέκονται σθεναρά στο να μην μετατραπούμε  σε "δούλους", να μην 
τσακίσουν τα δικαιώματά μας. 
 
   Η υπομονή μας εξαντλήθηκε μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος υπεραρκετού για την αντίδραση του προεδρείου 
προς την σωστή κατεύθυνση και να υλοποιήσει ως όφειλε τις υποχρεώσεις του. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι, με ευθύνη του 
προεδρείου  για ακόμη μία φορά έχει αποκλειστεί η δράση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, έναντι 
άλλων παρατάξεων.  
 
 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ορισμένοι ποντάρουν και ευελπιστούν ότι με την φίμωση των ανυπότακτων μαχητικών 
δυνάμεων και με την εφαρμογή διαφόρων πατεντών που κατά καιρούς σκαρφίζονται, θα καταφέρουν να καλύψουν την 
αδράνειά τους και την συνειδητή τους υποταγή, για να παραμείνουν στις καρέκλες από τις οποίες υπηρετούν τις 
αντεργατικές - αντιλαϊκές κατευθύνσεις και όχι τα συμφέροντά μας. Είναι βαθιά νυχτωμένοι !!! Θα πρέπει να καταλάβουν 
ότι τα σωματεία δεν αποτελούν τσιφλίκι τους και ότι δεν θα επιτραπεί να λειτουργούν ως μέσα προβολής ημετέρων και 
δημιουργίας προφίλ μέσω επιλεγμένου φωτογραφικού και άλλου υλικού, με στόχο την εξυπηρέτηση προσωπικών ή άλλων 
φιλοδοξιών.   
 
  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, διατηρούμε ιστοσελίδα πολύ πριν την ένωσή μας και την ομοσπονδία, αποστέλλοντας 
ανελλιπώς ενημερωτικό υλικό μέσω φαξ σε όλες της υπηρεσίες και τα κλιμάκια της χώρας, υλοποιώντας παράλληλα 
ενημερωτικές  περιοδείες. Έτσι, η όποια προσπάθεια για δημιουργία εμποδίων στην συνεχή, αντικειμενική ενημέρωσή και 
οργάνωση της πάλης των συναδέλφων, πέφτει στο κενό. 
 
  Η παράθεση των παραπάνω γεγονότων, γίνεται προκειμένου να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για την δράση 
των παρατάξεων που όποτε τους συμφέρει επικαλούνται τάχα την ενότητα και τις δημοκρατικές τους προθέσεις-
ευαισθησίες και να απαιτήσετε να σπάσει επιχειρούμενη προσπάθεια φίμωσης του μοναδικού συνδικαλιστικού φορέα που 
καθημερινά στέκεται στο πλευρό σας, αντιστεκόμενος με πείσμα απέναντι στην λαίλαπα που σαρώνει τις ζωές και τα 
δικαιώματά όλων μας, την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. 
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