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ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ
ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη σχετικά με την υπόθεση του συναδέλφου μας που τραυματίστηκε με φιάλη
αναπνευστικής συσκευής, ενημερωθήκαμε από Μ.Μ.Ε. ότι το προεδρείο της Ένωσης προχώρησε σε
παραχώρηση, προς την υπηρεσία, μηχανήματος ελέγχου του αέρα των αναπνευστικών συσκευών.
Το συγκεκριμένο μηχάνημα αγοράστηκε με δαπάνη της Ένωσης, δηλαδή με δικά μας χρήματα και
παραχωρήθηκε με τη μορφή δωρεάς, προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
Όσον αφορά το "όχι" που αναφέρθηκε ότι ακούστηκε και αφορά την παράταξη μας, σε καμία περίπτωση δεν
σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο και ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο μηχάνημα. Αντιθέτως, λόγω της
αναγκαιότητας να προστατέψουμε την ίδια μας τη ζωή, ζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να απαιτήσει
από το Αρχηγείο το συγκεκριμένο μηχάνημα, μαζί βέβαια με το πάγιο αίτημά μας, για ανανέωση και
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας, συμπεριλαμβανομένων και των αναπνευστικών συσκευών. Παρόλο που
στο Δ.Σ. του Ιανουαρίου, όπου συζητήθηκε το θέμα, όλοι συμφώνησαν στο ότι είναι αυτονόητο η διεκδίκηση
που αφορά τον εξοπλισμό μας όπως και του μηχανήματος ελέγχου του αέρα, καμία ενέργεια δεν έγινε από το
προεδρείο της Ένωσης σε αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς καμία διεκδίκηση και χωρίς να εκδοθεί ούτε ένα
έγγραφο προς το Αρχηγείο, που θα τόνιζε την αναγκαιότητα ενός τέτοιου εργαλείου, αλλά και την αγωνία
των συναδέλφων που κάνουν χρήση των αναπνευστικών συσκευών, ειδικά όταν στην περιφέρεια μας έχουμε
ήδη ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Το προεδρείο της Ένωσης υποψιαζόμενο ίσως, ότι θα λάβει αρνητική
απάντηση, προχώρησε στην αγορά και κατόπιν στην παραχώρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος.
Συνάδελφοι, σε μια περίοδο που οι πολιτικές και της σημερινής κυβέρνησης, μας στερούν κάθε μέρα και από
κάτι, οι ηγεσίες της Ένωσης και της Ομοσπονδίας, κρίνονται από το εάν οργανώνουν εμάς τους πυροσβέστες,
για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την επίθεση στα δικαιώματα μας και όχι από το αν γίνονται αρωγοί της
κυβερνητικής πολιτικής. Μετά άραγε τι θα μας ζητήσουν; Να πληρώσουμε ίσως για πετρέλαιο θέρμανσης ή
για τη συντήρηση των οχημάτων;
Είναι τυχαίο, συνάδελφοι, το γεγονός ότι Διοικητής Πυροσβεστικού Σταθμού των Αθηνών, ο οποίος κατά
σύμπτωση, υπηρετούσε στην περιφέρεια μας την περίοδο που διοργανώθηκε ο χορός για την αγορά του
μηχανήματος, ζήτησε εγγράφως από την Ένωση Αττικής, την οικονομική συνδρομή της για συντήρηση
εξοπλισμού;
Όσον αφορά και το δεύτερο "όχι" της παράταξης μας που αναφέρεται, σχετικά με τη νομική εταιρεία,
δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους, να μην καταβάλουν την παραμικρή προσπάθεια προς υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των συναδέλφων και να τα λύσουν όλα με "ανάθεση έργου". Γιατί άραγε υποβαθμίζουν τις
δυνατότητες που μπορεί να έχει μια Ένωση, στο βαθμό που είναι αγωνιστική και δραστήρια, προβάλλοντας
ως μονή λύση τις νομικές εταιρείες; Δεν γνωρίζουν ότι και αυτές έχουν περιορισμένες δυνατότητες λόγω των
αντεργατικών και αντιλαϊκών νόμων; Πως γίνεται να μην μπορεί η διοίκηση της Ένωσης να λύσει κανένα
ζήτημα, ενώ η μειοψηφούσα παράταξη ΕΑΚΠ, να αγωνίζεται καθημερινά και για τα απλά αλλά και για τα
σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν.

Γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι που έχουν απευθύνει κάποιο ερώτημα στην ΕΑΚΠ σχετικό με τα
δικαιώματα μας, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε προφορικά, ότι έχει απαντηθεί άμεσα είτε αφορά άδειες,
ωράριο εργασίας, επιφυλακές κλπ.
Όπως γνωρίζουν και όσοι έχουν αδικηθεί από τη διοίκηση και έχουν ζητήσει τη βοήθεια της παράταξης μας,
πάλι η ανταπόκριση ήταν άμεση και τα περισσότερα ζητήματα λύθηκαν χωρίς καν να χρειαστούν νομικές
ενέργειες.
Για τον χαρακτηρισμό "επαγγελματίες συνδικαλιστές" που αναφέρεται, θα θέλαμε να μάθουμε τι εννοούν;
Μήπως βιοπορίζεται κάποιος από τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα ή μήπως εννοούν αυτούς που
παλεύουν καθημερινά και με προσωπικό κόστος, για να οργανώσουν τους συναδέλφους και τα σωματεία σε
αγωνιστική κατεύθυνση και να κάνουν κτήμα τους όλοι οι συνάδελφοι τα δικαιώματα τους, για να μπορούν
από καλύτερη θέση να διεκδικούν και να επιβάλουν, όπου χρειάζεται, το δίκιο τους χωρίς να υποχρεώνονται
να γίνουν πελάτες διαφόρων εταιρειών;
Συνάδελφοι η Ε.Α.Κ.Π. υποστηρίζει ότι η Ένωση οφείλει να βρεθεί, με όλους τους τρόπους, στο πλευρό του
συναδέλφου μας που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας, τα οποία προκλήθηκαν εν ώρα
υπηρεσίας και η υπόθεσή του εκδικάζεται αυτό το διάστημα.
Καλούμε όλους του συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά στην αγωνιστική διεκδίκηση για να βρουν λύση τα
προβλήματά μας, για να προστατεύσουμε τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Μαζικά να δυναμώσουν την
Ε.Α.Κ.Π., που αταλάντευτα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των πυροσβεστών στο πλάι του λαού.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου
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