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Περιοδεία στο Πέραμα, πραγματοποίησε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΟ
Περάματος του ΚΚΕ, με επικεφαλής τη Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ και βουλευτής
του Κόμματος στη Β Πειραιά, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου.
Πρώτη
στάση της περιοδείας, ήταν με την ομάδα πυροσβεστών που είχαν μείνει σε επιφυλακή για
τυχόν αναζωπύρωση εστιών. Η βουλευτής και συνολικά το κλιμάκιο του Kόμματος
ενημερώθηκαν πως κάηκαν 30-40 στρέμματα, κυρίως πίσω από το βουνό, πως πεζοπόρο
τμήμα της πυροσβεστικής συνέχιζε να κάνει περιπολίες, ότι αντιμετώπισαν μεγάλη
δυσκολία με την προσβασιμότητα καθώς ήταν πολύ δύσκολο ακόμα και τα πεζοπόρα
τμήματα να φτάσουν στην φωτιά, πολύ περισσότερο τα αυτοκίνητα.

Η αντιπροσωπεία συζήτησε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες
και κυρίως οι προσλήψεις και η μετατροπή των πενταετών και εποχικών σε μόνιμο
προσωπικό. Όπως επίσης και για τις υποδομές, σύγχρονα πυροσβεστικά αυτοκίνητα,
καινούργια ελαστικά, επαρκή αριθμό σωλήνων, αλλά και για τα μέτρα ατομικής
προστασίας, η κατάσταση παραμένει προβληματική, καθώς πολλές φορές οι πυροσβέστες
αναγκάζονται να πληρώσουν οι ίδιοι για ρούχα, παπούτσια, κλπ.
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Από την πλευρά της η Διαμάντω Μανωλάκου ανέφερε μεταξύ άλλων, πως ειδικά για τους
πυροσβέστες, το Κόμμα αρκετές φορές έχει φέρει τα προβλήματα του κλάδου στη Βουλή,
αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που καλούνται να επιτελέσουν λόγω της υποστελέχωσης,
της υποχρηματοδότησης και της σημαντικής μείωσης των κονδυλίων που αφορούν τη
δασοπροστασία. Όπως είπε, έχουν υπάρξει περιστατικά με θύματα πυροσβέστες, εξαιτίας
και αυτών των δύσκολων συνθηκών. Και όλα αυτά τη στιγμή που το ίδιο το επάγγελμα του
πυροσβέστη δεν εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ειδική αναφορά έκανε και στο θέμα
των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι ουσιαστικά παραμένουν στον αέρα
την ώρα που υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης.

Η Διαμάντω Μανωλάκου συναντήθηκε και με κατοίκους της περιοχής των Ικαριωτικων,
που από τύχη, καθώς άλλαξε η φορά του ανέμου δεν έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες
τους. Συζήτησε μαζί τους για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο πρόβλημα
οι δύσβατοι, κακοσυντηρημένοι δρόμοι, αλλά και η έλλειψη δεύτερου δρόμου, ζωτικής
σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής. Τους κάλεσε να οργανωθούν, να συγκροτήσουν
Επιτροπές Αγώνα και να παλέψουν διεκδικώντας από την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και το
Δήμο Περάματος, όσα πρέπει να γίνουν άμεσα, καθώς και ότι η συμπαράσταση του ΚΚΕ
είναι δεδομένη.
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