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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΕΣ  

ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ – ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 

Από ιστοσελίδες έγινε γνωστό ότι πυροσβέστης από το Ηράκλειο, με ανάρτησή του σε σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει φασιστικές και ρατσιστικές ιδέες. Επίσης σε βίντεο 

εμφανίζεται ο ίδιος από το 2013, να συμμετέχει και να υποστηρίζει τη ναζιστική – φασιστική – 

εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.   

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει τις απαράδεκτες αυτές ενέργειες 

στους συναδέλφους πυροσβέστες.  

Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση ακριβώς γιατί είναι ναζιστική, τόσο στη δομή 

της όσο και στην οργάνωσή της. Έχουν ως ιδεολογία τους τον εθνικοσοσιαλισμό, είναι υμνητές 

του Χίτλερ, του Μουσολίνι, του Μεταξά, της χούντας των συνταγματαρχών. Οι πολιτικοί τους 

πρόγονοι, είναι οι προδότες συνεργάτες των Γερμανών και Ιταλών κατακτητών, όταν ο 

ελληνικός λαός μάτωνε για να λευτερωθεί η πατρίδα μας. Με τον ψεύτικο πατριωτισμό τους 

οι χρυσαυγίτες, θέλουν να χύσουν το δηλητήριο του ναζισμού και μέσα στους πυροσβέστες.  

Να μην τους το επιτρέψουμε!!! 

Η Χρυσή Αυγή θέλει με την εγκληματική της πρακτική να χτυπήσει κάθε αγωνιστική φωνή 

που παλεύει για τα λαϊκά δικαιώματα και καταχτήσεις. Είναι εχθρός των εργαζομένων και του 

μαζικού - μαχητικού συνδικαλιστικού κινήματος. Εμφανίζεται ως δήθεν πολέμιος του 

συστήματος, ενώ υποστηρίζει νέες φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο και νέα προνόμια για τους 

εφοπλιστές. Είναι υπέρ της εμπλοκής της Ελλάδας σε πολέμους, ενάντια σε λαούς της 

ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου με ανταλλάγματα, καθώς και της συμμετοχής της Ελλάδας 

σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δεν έχει ο λαϊκός πατριωτισμός με τους ναζί της 

Χρυσής Αυγής.  

Η ιστορία διδάσκει ότι το ναζισμό – φασισμό δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει το σύστημα 

που τον γεννά. Η μαζική πάλη του λαού και της νεολαίας και το εργατικό κίνημα, μπορούν να 

απομονώσουν και να ξεριζώσουν τη Χρυσή Αυγή οριστικά και αμετάκλητα.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν με την αγωνιστική τους δράση στην 

απομόνωση της Χρυσής Αυγής και στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος. Να μη βρίσκουν 

πουθενά, σε καμία υπηρεσία και πυροσβέστη ανταπόκριση οι ναζιστικές τους κραυγές και τα 

κηρύγματα.  

Η απάντησή μας να είναι η οργάνωση του αγώνα μας, ενάντια στη νέα αντιλαϊκή λαίλαπα και 

τα βάρβαρα μέτρα των μνημονίων, που μας πλήττουν μαζί με τον υπόλοιπο λαό. 
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