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Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Το ΕΝΙΑΙΟ ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ. (Αντιμνημονιακό Αγωνιστικό Κίνημα), βρίσκεται κοντά στον
δικαστικό υπάλληλο και μετά τις εκλογές, με προτάσεις για τα μεγάλα ζητήματα του κλάδου,
αλλά και κοντά στον συνάδελφο για τα καθημερινά μας προβλήματα.
Τελευταία γίναμε δέκτες καταγγελιών από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών, για αυταρχισμό, αναφορικά
με τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας. Είδαμε
τα σκυλιά της Αστυνομίας να ψάχνουν γραφεία για την
βόμβα, και τους υπαλλήλους να υποχρεώνονται να μην
απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας.
Σε συζήτηση που έγινε εκπροσώπων της
παράταξής μας με την Πρόεδρο του δικαστηρίου,
υπήρξε θετική ανταπόκριση, και μας ενημέρωσε ότι οι εντολές της είναι ότι σε
αντίστοιχες περιπτώσεις, όποιος θέλει μπορεί να απομακρύνεται από το γραφείο
του.
Άρα ο όρος “αυταρχικές πιέσεις στους συναδέλφους της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών” της προηγούμενης ανακοίνωσής μας, απευθύνεται σε εκείνους που
δεν εφαρμόζουν τις εντολές της Προέδρου της Εισαγγελίας.
Η πάγια τακτική των διοικήσεων είναι να αξιοποιούνται τα τηλεφωνήματα που γίνονται
για τοποθέτηση βόμβας, από τον υπεύθυνο αξιωματικό της ΕΛΑΣ. Εάν αξιολογηθούν ως
φάρσα δεν απομακρύνονται οι υπάλληλοι. Ο υπεύθυνος όμως ασφαλείας, για να είναι ο ίδιος
καλυμμένος, βάζει τα σκυλιά να ψάξουν.

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Σε μία πολιτεία, η οποία δεν μας σέβεται και μας έχει κλέψει το 40% των αποδοχών μας,
μας έχει ξηλώσει τις εργατικές κατακτήσεις ετών, που έχει καταδικάσει τα παιδιά μας στην
ανεργία και την ανασφάλεια, θα ήταν παραλογισμός, εμείς να ρισκάρουμε την ασφάλειά μας.
Οι πληροφορίες μας είναι ότι παρόμοια τακτική ακολουθείται στο Πρωτοδικείο, το Εφετείο
και το Ειρηνοδικείο, ενώ είναι γνωστό ότι ο κλάδος μας έχει στοχοποιηθεί. Πρόσφατα έχει
εκραγεί μηχανισμός στο Ειρηνοδικείο της Ν. Ιωνίας, παλαιότερα στα Διοικητικά,
στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κλπ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ
Επιμένουμε, Εμμένουμε, Διεκδικούμε.
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