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ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

στους διωκόμενους του Ρεθύμνου 

 

Με μοναδικό στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεών της προς την τρόικα, για άμεσες 

απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο, η κυβέρνηση όχι μόνο συνεχίζει την «παραγωγή» 

δήθεν επίορκων Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά φαίνεται καθαρά ότι ο στόχος της είναι η 

ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και το χτύπημα των αγώνων, ενάντια στα 

μνημόνια και την άγρια λιτότητα που υφίστανται οι εργαζόμενοι. 

 

Αυτή τη φορά σειρά είχαν τρεις συνάδελφοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, στο Νομό 

Ρεθύμνου οι οποίοι κλήθηκαν από την Πταισματοδίκη Ρεθύμνου να καταθέσουν, ως 

κατηγορούμενοι, για τη συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου Ρεθύμνου, στην οποία 

συμμετείχαν το Φλεβάρη του 2012, μαζί με εκατοντάδες άλλους συμπολίτες τους ενάντια 

στην ψήφιση του δεύτερου Μνημονίου.  

 

Πρόκειται για τον Πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου, γνωστό για τους 

αγώνες μιας δραστήριας Ένωσης Γιατρών με πλούσια συνδικαλιστική και κοινωνική δράση 

(ίδρυσαν πρώτοι Κοινωνικό Ιατρείο στη χώρα), τον τότε Πρόεδρο της Ε.Λ.Μ.Ε.Ρ. και νυν 

αιρετό εκπρόσωπο των καθηγητών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθώς και για έναν 

καθηγητή του ΤΕΙ Ρεθύμνου 

 

Με το νέο Νόμο για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και οι τρεις συνάδελφοι κινδυνεύουν 

να τεθούν σε αργία και στη συνέχεια να απολυθούν, επειδή έκαναν το «μέγα» έγκλημα να 

διαμαρτυρηθούν ενάντια στις πολιτικές αυτές που αποτελούν, αποδεδειγμένα πλέον, την 

ταφόπλακα της Ελληνικής κοινωνίας. 

 

Η συγκεκριμένη δίωξη αποκτά και πολιτικά χαρακτηριστικά, αφού οι δύο από τους 

τρεις είναι νόμιμα εκλεγμένα μέλη των Σωματείων τους και εφάρμοζαν αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεών τους, οι οποίες εναρμονίστηκαν με τις αποφάσεις του Εργατικού 

Κέντρου Ρεθύμνου και του Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ρεθύμνου που ψήφισαν και στήριξαν την 

κατάληψη του Δημαρχείου Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της 48ωρης 

γενικής απεργίας στις 10 και 11 Φλεβάρη 2012. 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται η φίμωση του συνδικαλιστικού 

κινήματος και η καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας σε όλες τις εργασιακές ομάδες του 

Δημοσίου τομέα. 

http://eina.labs.gr/


 

 

H ΕΙΝΑ απαιτεί: 

 

1. Την άμεση παύση των πολιτικών αυτών διώξεων για τις κινητοποιήσεις της 48ωρης 

Γενικής Απεργίας στις 10 και 11 Φλεβάρη 2012. Ζητάμε από τη Δικαιοσύνη να 

τιμήσει τη συνταγματική της υποχρέωση για ανεξαρτησία. 

2. Την άμεση απαλλαγή των κατηγορουμένων από την κατηγορία της «διατάραξης 

οικιακής ειρήνης». Να σταματήσει τώρα η ομηρία των συναδέλφων! Να αποσυρθεί το 

"έκτρωμα" Μανιτάκη που ενοχοποιεί και θέτει σε αργία την έκφραση των ΔΥ-

πολιτών! 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 

Ο Γραμματέας 

 

 

Γιακουμής Τάσος 

 


