ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-«Αγωνιστική
Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι
Με έκπληξη ακούσαµε από τα Μέσα Ενηµέρωσης τη δήλωση του
κ. Υπουργού ∆ικαιοσύνης, το Σάββατο 30-11-2013 κατά την τοποθέτησή
του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων, πως το
συντοµότερο δυνατό η πολιτεία θα αποκαταστήσει τις µισθολογικές
«αδικίες» που επέφεραν στους ∆ικαστές τα µνηµόνια!
Ακόµα µεγαλύτερη έκπληξη νοιώσαµε, από την µη αντίδρασητοποθέτηση της Ο∆ΥΕ για το θέµα, πολύ δε περισσότερο τούτη την χρονική
στιγµή που µια ολόκληρη κοινωνία στενάζει, υποφέρει, στερείται, έχει
γονατίσει και κοµµατιάζεται και µε δραµατικό τρόπο άνθρωποι πληρώνουν µε
την ίδια τους τη ζωή τις συνθήκες ανεργίας, εξαθλίωσης και πείνας που µας
έχουν οδηγήσει αυτές οι πολιτικές άβουλων και καλοθελητών κυβερνώντων
που εκτελούν στο ακέραιο τις εντολές των «αφεντικών» τους, ενάντια στα
αδέλφια τους.
Αλήθεια, δεν βρήκε να πει ούτε λέξη ο κ. Υπουργός για τις
συνθήκες που επικρατούν στα Ελληνικά ∆ικαστήρια
ελλείψεις

ανθρώπινου

δυναµικού,

υλικοτεχνικών

µε τις τραγικές
υποδοµών

και

ασφάλειας των εργαζοµένων; ∆εν βρήκε να πει ούτε λέξη για τους
µισθούς πείνας των ∆ικαστικών Υπαλλήλων, που έχουµε υποστεί
µειώσεις µισθών από 30-50% και πολλοί από εµάς, όµηροι δανείων και
υποχρεώσεων, αναγκαζόµαστε να ζούµε µε µισθό που αντιστοιχεί σ΄ένα
φιλοδώρηµα;
Η στάση και τοποθέτησή του στην παραπάνω εκδήλωση µας
επιβεβαιώνει ότι τελικά η ∆ικαιοσύνη είναι τυφλή γι΄ αυτό και δεν µας βλέπει
αλλά και µας κάνει ακόµα περισσότερο σαφές, µε τον πιο εµφατικό τρόπο,
αυτό που καθηµερινά βιώνουµε όλοι οι εργαζόµενοι, την παντελή αδιαφορία
της πολιτείας για τα πραγµατικά προβλήµατα των εργαζοµένων και το
µονόπλευρο ενδιαφέρον της για όσους έχουν και ασκούν κάποια µορφή
εξουσίας!!!...
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Όµως είναι ακόµα µεγαλύτερες οι ευθύνες του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ,
που πεισµατικά

επιµένει και επιδιώκει (για λόγους επικοινωνιακούς), να

βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία µε αυτή την κυβέρνηση,
προσδοκώντας άραγε τί; ∆εν διδάχτηκαν εδώ και ενάµισι χρόνο από τις
συνεχείς κοροϊδίες δύο Υπουργών και µάλιστα µε επαγγελµατική θητεία
αµφοτέρων στο χώρο της ∆ικαιοσύνης; Για ποια από τα πραγµατικά
προβλήµατα του Κλάδου, έδωσε ή προώθησε λύσεις αυτή η κυβέρνηση;
Ποιές συνθήκες διαµόρφωσε ώστε να γίνει καλύτερο το εργασιακό µας
περιβάλλον; Και φτάνουµε σήµερα στο σηµείο, στο ίδιο συνέδριο της Ένωσης
Εισαγγελέων, η κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να προτείνει την παράταση
του ωραρίου των ∆ικαστηρίων για να υπάρξει....… «αποσυµφόρηση» όπως
υποστηρίζει. ∆ηλαδή την ακόµα µεγαλύτερη εξάντληση των ∆ικαστικών
Υπαλλήλων που ήδη αναγκάζονται να µένουν στην έδρα των Ποινικών
∆ικαστηρίων ως τις 6:00 και 7:00 το απόγευµα χωρίς υπερωριακή αµοιβή,
έχοντας ξεχάσει όχι µόνο την οικογένειά τους αλλά το ίδιο τους το όνοµα ,
«χάριν της απονοµής της ∆ικαιοσύνης».
Καιρός είναι να καταλάβουν όλοι ότι ο χρόνος τους τελείωσε! Τα
επικοινωνιακά παιχνίδια και τρικ δεν πρόκειται να σώσουν ούτε αυτή
την

κυβέρνηση,

ούτε

πολύ

περισσότερο

τους

πολιτικάντηδες

συνδικαλιστές .
Ήδη στο συνέδριο της Α∆Ε∆Υ έγινε η αρχή για να σπάσει το
απόστηµα που τόσα χρόνια κηδεµόνευε τον συνδικαλισµό. Στο χέρι
όλων των εργαζοµένων είναι να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους µε
ενεργή συµµετοχή σε όλα τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία και στους χώρους
δουλειάς. Οι ζωές µας και οι ζωές των παιδιών µας δεν υποθηκεύονται
και δεν εξουσιοδοτούνται σε κανένα «φωτισµένο» συνδικαλιστή, µας
ανήκουν και οφείλουµε να αγωνιστούµε γι΄ αυτές!
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