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Απομονώστε τους εγκληματίες – ναζιστές  

της Χρυσής Αυγής 

 
     Αναρτήθηκαν σε σελίδες στο διαδίκτυο φωτογραφίες σχετικά με την παρουσία της Χρυσής 

Αυγής στη φωτιά στα Δερβενοχώρια. Η παρουσία της Χρυσής Αυγής για δήθεν 

συμπαράσταση στους πυροσβέστες είναι πέρα για πέρα υποκριτική και ψεύτικη. 

     Η εγκληματική – ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής δεν έχει κανένα δικαίωμα να 

εμφανίζεται συμπαραστάτης των πυροσβεστών.  

     Στο πρόγραμμά της έχει διακηρυγμένη την αντιλαϊκή θέση για κατάργηση του 

συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.  

     Υποστηρίζει πολιτικές που καταδυναστεύουν τον εργαζόμενο λαό αδιαφορώντας στην πράξη 

για τις ανάγκες του. Με τις προτάσεις τους στη Βουλή υπερασπίζονται μεγάλα 

επιχειρηματικά και εφοπλιστικά συμφέροντα. 

     Οι πυροσβέστες δίνουν μάχες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών για την πυροπροστασία 

και την πυρασφάλεια του λαού μας, κάτω από δύσκολες και ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες 

με δεδομένη την έλλειψη του προσωπικού, τις μειωμένες δαπάνες του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, τις ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας, τις διαφορετικές εργασιακές 

σχέσεις στην υπηρεσία, τις μεταθέσεις – μετακινήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται για τις 

οικογένειες των πυροσβεστών. 

     Ταυτόχρονα όμως έχουν κάθε δικαίωμα και συμφέρον να αγωνίζονται μέσα από τις ενώσεις 

τους για τη διεκδίκηση και τη λύση των προβλημάτων που τους απασχολούν. Αντιπαλεύουν 

την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που υλοποιεί τις κατευθύνσεις της 

Ε.Ε. 

     Αυτό το δικαίωμα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που καταχτήθηκε 

με αγώνες και θυσίες με την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού 

Σώματος, η Χ.Α έχει στο πρόγραμμά της την κατάργησή του. 

     Οι φασίστες εγκληματίες – ναζιστές, οι απόγονοι του Χίτλερ και των Ταγμάτων 

Ασφαλείας δεν χάνουν ευκαιρία να εμφανίζονται σαν υποστηρικτές των πυροσβεστών. Το 

έκαναν άλλωστε και με την υποκριτική εμφάνισή τους το Φλεβάρη 2016 στην Πλ. Κολοκοτρώνη 

στην πανελλαδική κινητοποίηση των Σ.Α και των Ε.Δ.  

     Οι πυροσβέστες τίποτε καλό δεν μπορεί να περιμένουν από την εγκληματική – ναζιστική 

οργάνωση της Χ.Α που από τη μια ζητάει την κατάργηση του συνδικαλισμού στη Σώματα 

Ασφαλείας και από την άλλη εμφανίζεται να συμπαραστέκεται στους πυροσβέστες. 

     Δημαγωγεί για τα προβλήματα των πυροσβεστών. Παντού ρίχνει το δηλητήριο του 

ρατσισμού και του ναζισμού. Αυτές οι θέσεις και αυτές οι αντιλήψεις δεν έχουν καμία σχέση 

με τον χαρακτήρα, το φιλότιμο και την συνείδηση των πυροσβεστών.     

 

Καμία ανοχή στους εγκληματίες – ναζιστές της Χρυσής Αυγής. 

Απομονώστε τους. 
 

 

                                                     

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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