Πέμπτη 22 Νοέμβρη 10.30π.μ.
στην Ευελπίδων – Αλληλεγγύη
στους συνδικαλιστές Χρήστο
Βαγενά και Ελένη Μανουρά
Ανακοίνωση – καταγγελία της
πολιτικής οργάνωσης Κόκκινο Νήμα
Σύλληψη και άσκηση δίωξης εναντίον
συνδικαλιστών της Αριστερής Κίνησης
Εργαζομένων του ΟΑΕΕ
για τις καταλήψεις σε υποκαταστήματα του
ΕΦΚΑ που καταρρέουν από έλλειψη
προσωπικού
Άλλο ένα «επεισόδιο» συνδικαλιστικής δίωξης κατά εργαζομένων
που αγωνίζονται για τα εργατικά δικαιώματα εκδηλώθηκε σήμερα.
Η αστυνομία συνέλαβε και κρατεί για να ασκηθεί εναντίον τους
δίωξη (παραμένει ανοιχτό αν θα κινηθεί εναντίον τους η
διαδικασία του αυτόφωρου ή θα παραπεμφθούν σε τακτική
δικάσιμο), δύο συνδικαλιστές του Πανελλήνιου Συλλόγου
εργαζομένων του ΟΑΕΕ, τους Χρίστο Βαγενά και της Ελένης
Μανουρά. Και οι δύο, ανήκουν στις τάξεις της Αριστερής Κίνησης
Εργαζομένων του ΟΑΕΕ. Αρχικά, η προσαγωγή τους έγινε με
αιτιολογία τη συμμετοχή τους και περιφρούρηση της κατάληψης
του υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ στο Νέο Ηράκλειο (που
συνεχίζεται σήμερα για 12η μέρα).
Πολιτική αυτουργός του νέου κρούσματος αυταρχισμού είναι η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που στην προσπάθειά της να επιταχύνει

την υλοποίηση του «διαρθρωτικού» (βλέπε μνημονιακού) μέτρου
της ενοποίησης των ταμείων, μεταφέρει διαρκώς προσωπικό από τα
υποκαταστήματα τα οποία εξυπηρετούν τους πολίτες ασφαλισμένους
προς τις επιτελικές Διευθύνσεις. Έτσι, τα περιφερειακά τμήματα
και τα τμήματα συντάξεων αποδεκατίζονται από προσωπικό, οι δε
ελάχιστοι εργαζόμενοι σε αυτά έχουν φτάσει στα όρια των
αντοχών τους. Χαρακτηριστικά, υπάρχουν υποκαταστήματα όπου
έχουν απομείνει 3 εργαζόμενοι για να εξυπηρετούν τις ανάγκες
περιοχών με 20.000 και πλέον εργαζόμενους!
Ύστερα από συνεχείς προτάσεις και πιέσεις της Αριστερής
Κίνησης Εργαζομένων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος αποφάσισε την
έναρξη κινητοποιήσεων με κατάληψη σε 3 περιφερειακά
υποκαταστήματα (Ν. Ηράκλειο, Κέντρου -στην Πειραιώς- και Αγ.
Κωνσταντίνου 5 στην Ομόνοια), καθώς και στα κεντρικά του ΕΦΚΑ
στην Αγίου Κωνσταντίνου 8.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο «υπεύθυνο» γι’
αυτό το νέο κρούσμα καταστολής, αλλά και για τη γενικότερη
πολιτική τους, που παρά τις τυμπανοκρουσίες περί «καθαρής
εξόδου από τα μνημόνια», παραμένει μνημονιακή πολιτική ακραίας
λιτότητας!
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή τους και την απαλλαγή τους
από κάθε κατηγορία!
Προσβλέπουμε στην εκδήλωση της αλληλεγγύης των εργαζομένων και
των συνδικάτων τους!
Νίκη στον αγώνα των εργαζομένων του ΟΑΕΕ!
Όλοι και όλες στην Ευελπίδων, σήμερα Δευτέρα το απόγευμα στις
5 μ.μ., για να εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στους Χρίστο
Βαγενά και Ελένη Μανουρά, που προσάγονται στον εισαγγελέα!

Update: Ο Χρήστος Βαγενάς και η Ελένη
Μανουρά αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα απ’τον
εισαγγελέα. Αύριο στις 12 το μεσημέρι
ορίστηκε η δικάσιμη (με διαδικασία
Αυτόφωρου)
Update 20.11 : Το αυτόφωρο έδωσε δικάσιμο
για Πέμπτη 22 Νοέμβρη.
Αναβολή, για την Πέμπτη 22 Νοέμβρη και ώρα 9πμ., πήρε η δίκη
των αγωνιζόμενων συνδικαλιστών Χρήστου Βαγενά και Ελένης
Μανουρά, που σύρθηκαν σε δίκη -με τη διαδικασία του Αυτοφώρουεπειδή μάχονται κατά της απαξίωσης του ΕΦΚΑ και της
υποστελέχωσής του, μέσα από τις πολυήμερες καταλήψεις που
έχουν ξεκινήσει οι εργαζόμενοι. Οι δύο συνδικαλιστές
συνελήφθησαν, χθες, κατά τη διάρκεια περιφρούρησης της
κατάληψης του υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ, στο Νέο Ηράκλειο,
με αφορμή μήνυση που κατέθεσε «αγανακτισμένη» πολίτης.
Το ΜΕΤΑ, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΠΟΚΠ, ο ΠΣΕ-ΟΑΕΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ κτλ., αλλά
και Σωματεία από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η ΠΕΝΕΝ, έχουν
καταδικάσει τη σύλληψη των δύο αγωνιστών, σημειώνοντας πως
πρόκειται για ποινικοποίηση των αγώνων και ένταση του
αυταρχισμού της κυβέρνησης, που δεν πρόκειται να περάσουν.
Έχουν απαιτήσει, δε, την παύση της δίωξης των συνδικαλιστών.

Όλοι κι όλες την Πέμπτη 20 Νοέμβρη στα
δικαστήρια της Ευελπίδων (κτήριο 2 –
αίθουσα 1) στις 10.30π.μ. για να
εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στο Χρήστο
Βαγενά και την Ελένη Μανουρά.

Νίκη στον αγώνα των εργαζόμενων του ΟΑΕΕ!
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