
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
.            Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος             .

Τηλ.: 6978520351 - 6934865812,  fax: 2674022211,  web site: www.eakp.gr,  e-mail: info@eakp.gr

                                                                                                                          Αθήνα 24 Ιουνίου
2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ 

 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταδικάζει την στάση και την τοποθέτηση του
βουλευτή της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσή Αυγής, Μπαρμπαρούση, ο οποίος
κάλεσε από το βήμα της Βουλής το στρατό να προβεί σε πραξικόπημα.

Με την παρότρυνση αυτή του συγκεκριμένου βουλευτή, αποδεικνύεται περίτρανα για ακόμη μία
φορά η φασιστική φύση της Χρυσής Αυγής.

Τα  στελέχη  και  οι  οπαδοί  της  είναι  υμνητές  του  φασίστα  Μεταξά  και  της  χούντας  των
συνταγματαρχών, εκφράζουν πίστη στη ναζιστική Γερμανία και στη ναζιστική ιδεολογία και λατρεία
στον σφαγέα των λαών Χίτλερ!!! 

Δηλώνουν « απόγονοι των ηττημένων του 1945 » και σύνθημά τους είναι « δόξα και τιμής στους
Χίτες και στους Ταγματασφαλίτες », δηλαδή στις φασιστικές οργανώσεις που έδρασαν μαζί με τους
δωσίλογους  και  τις  κατοχικές  κυβερνήσεις  στην  περίοδο  της  κατοχής  της  πατρίδας  μας  και
μετέπειτα,  στο  πλάι  των  ναζί  κατακτητών,  κατά  της  αντίστασης  και  του  αγώνα  του  λαού  για
ελευθερία και ανεξαρτησία!!! 

Δηλητηριάζουν  το  λαό  με  τις  θέσεις  τους  και  τις  απόψεις  τους  για  τους  πρόσφυγες  και  τους
μετανάστες,  σπέρνοντας  το  μίσος  και  τον  ρατσισμό.  Κουβέντα  όμως  δεν  κάνουν  για  τις
πολεμοχαρείς λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. που ευθύνονται για τα αμέτρητα προσφυγικά
και μεταναστευτικά ποτάμια, σπέρνοντας το θάνατο και την εξαθλίωση στους λαούς, για τα κέρδη
των πολυεθνικών.

Δεν  θέλουν  τον  συνδικαλισμό  στα  Σ.Α.  και  στις  Ε.Δ.,  είναι  κατά τις  συλλογικής  δράσης  των
εργαζομένων για την διεκδίκηση των αναγκών τους, τους θέλουν υποταγμένους και πραγματοποιούν
μέχρι  και  δολοφονικές  επιθέσεις  εναντίον  τους.  Παράλληλα  στηρίζουν και  «  μάχονται  »  για  τα
συμφέροντα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών κ.α. και έξω αλλά και μέσα στη Βουλή, καταθέτοντας
πληθώρα ερωτήσεων, « για τ’ αφέντη το φαΐ », για να συνεχίσουν δηλαδή να ζουν όλοι αυτοί σε
βάρος των λαϊκών στρωμάτων, διατηρώντας και αυξάνοντας τα κέρδη τους.

Μπορεί όμως η ιδεολογία τους να προκαλεί φόβο και τρόμο σε σχέση με όσα εγκλήματα έχουν
δημιουργήσει οι ντόπιοι και οι ξένοι πρόγονοι τους, σε βάρος την ανθρωπότητας. Τούτοι εδώ όμως,
που κάνουν ότι  μπορούν για να προκαλούν φόβο στους ξεριζωμένους και στους ανθρώπους της
βιοπάλης  ακόμη  και  με  την  εμφάνιση  τους,  αυτοί  που  χτυπούν  πισώπλατα  ανυπεράσπιστους
ανθρώπους, προκαλούν αηδία και γέλιο συνάμα, όταν στα δύσκολα « την κάνουν » και τρέχουν σαν
ποντικοί να κρυφτούν στα λαγούμια τους, ξορκίζοντας την ιδεολογία τους σαν σχολιαρόπαιδα.      

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί:

 Τους  πυροσβέστες,  τους  εργαζόμενους  στα  Σ.Α.  και  στις  Ε.Δ.  να  αποτρέψουν,  και  να
ξεριζώσουν  με  την  στάση και  τη  δράση τους,  κάθε  προσπάθεια  επιβολής  και  διάδοσης  της
ναζιστικής – φασιστικής – εγκληματικής ιδεολογίας. Καμία σχέση δεν έχουν οι ένστολοι που
εκφράζουν  γνήσιο  λαϊκό  πατριωτισμό,  με  τους  πατριδοκάπηλους  που  δηλώνουν  περήφανοι
απόγονοι των εγκληματιών προδοτών της χώρας και του λαού μας, οι οποίοι θα πράξουν το ίδιο
αν τους δοθεί ξανά παρόμοια ευκαιρία.  

 Να αγωνιστούμε μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τον λαό διεκδικώντας μια καλύτερη
ζωή για μας και τα παιδιά μας, πετώντας στα σκουπίδια τους πατριδοκάπηλους σκοταδιστές
νεοναζί φασίστες της Χ.Α.

 Το  διοικητικό  συμβούλιο  της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.,  με  αφορμή  την  συνεδρίαση  του  την  Τρίτη  26
Ιουνίου, να τοποθετηθεί και να πάρει απόφαση καταδίκης της Χ.Α., με αφορμή και τα τελευταία
σοβαρά και επικίνδυνα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη Βουλή. 

Για την Ε.Α.Κ.Π.

http://www.eakp.gr/


Η Εκτελεστική Γραμματεία


