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Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2016 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

 ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών χαιρετίζει την συμμετοχή των υπαλλήλων του 

Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και όλων των άλλων συναδέλφων από την Ελληνική 

Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες Δυνάμεις, στην 

κινητοποίηση των συνδικαλιστικών οργάνων από όλη την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε 

στην Αθήνα την Παρασκευή 5-2-2016 στην Πλατεία Κολοκοτρώνη.  

  Το ένστολο προσωπικό της χώρας κατήγγειλε την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. για την 

αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική της πολιτική και απαίτησε να μην έρθει στη Βουλή το 

αντιασφαλιστικό σχέδιο – έκτρωμα, που πετσοκόβει ότι είχε απομείνει, από τις περικοπές 

που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην Κοινωνική 

Ασφάλιση. Τα μπλοκ της Ε.Α.Κ.Π. και της Πρωτοβουλίας Αποστράτων, έδωσαν με τα 

συνθήματά τους τον αγωνιστικό παλμό, κατά τη διάρκεια της πορείας που ακολούθησε μέχρι 

τη Βουλή.    

  Καταγγέλλουμε την παρουσία της εγκληματικής – ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής 

Αυγής, στη συγκέντρωση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας. Η Ε.Α.Κ.Π. σας καλεί 

να απομονώσουμε τους φασίστες – ναζιστές. 

  Οι απόγονοι του Χίτλερ και των Ταγμάτων Ασφαλείας, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να 

παραβρίσκονται και να εκφράζουν τη δήθεν συμπαράστασή τους στο προσωπικό των Σ.Α. και 

των Ε.Δ. που αγωνίζεται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – 

ΑΝΕΛ διότι: 

 Έχουν προγραμματική θέση, την κατάργηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στα 

Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. 

 Ζητούν προκλητικά, περισσότερα προνόμια και επιδοτήσεις για τα μονοπώλια και τους 

εφοπλιστές.  

  Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών, έπρεπε να ζητήσουν την αποχώρηση των 

ανεπιθύμητων βουλευτών της Χρυσής Αυγής και να γίνουν οι ομιλίες από τα κόμματα που 

παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση, δείχνοντας έμπρακτα την αντίθεσή τους με το ναζιστικό 

μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. 

  Καλούμε τους συναδέλφους μας στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, να 

δυναμώσουμε τους αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Είναι 

αναγκαίο να υπάρξει ο κοινός βηματισμός με το λαό μας που πλήττεται από αυτή την 

πολιτική. Μαζί με τα λαϊκά στρώματα, με τους φτωχούς αγρότες, τους 

αυτοαπασχολούμενους, να συμβάλλουμε και εμείς για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 

λύση των προβλημάτων, προς όφελος του λαού μας. Οι μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις 

σε όλη την χώρα στις 4 του Φλεβάρη έδειξαν τον δρόμο, έδειξαν την ελπίδα. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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