
 
Ε Ν Ι Α Ι Ο 

ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα -«ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.» 
Συνεργαζόµενοι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι 

…………………………………………………………………………………………… 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ 

Αισθανόµαστε την υποχρέωση να σταθούµε αλληλέγγυοι στη συνάδελφό µας που δέχθηκε τη µαχαιριά προχθές στο 
Πρωτοδικείο της Αθήνας. Ευχόµαστε στη συνάδελφό µας να γυρίσει στην οικογένειά της υγιέστατη και δυνατή.  

Η µαχαιριά αυτή φυσικά προοριζόταν για άλλους, αλλά οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουµε γίνει ο εύκολος και βολικός στόχος 
λόγω της θέσης µας και της άµεσης επαφής που έχουµε µε το κοινό (πολίτες και δικηγόρους). Αυτό το περιστατικό δεν ήταν 
το µοναδικό, είχαµε παλαιότερα θανατηφόρα περιστατικά, βοµβιστικές ενέργειες και πάντα µπροστά στους γραµµατείς των 
δικαστηρίων. Την τελευταία εβδοµάδα µάλιστα, λίγες ηµέρες πριν το µαχαίρωµα στην Αθήνα, στο Ειρηνοδικείο του 
Ηρακλείου Κρήτης άλλη συνάδελφός µας ξυλοκοπήθηκε µέσα στο γραφείο των Ειρηνοδικών, ενώ προφανώς ο στόχος 
ήταν άλλος. Ακόµα στο Εφετείο της Αθήνας, παλαιότερα, µέσα στο ακροατήριο έγινε συµπλοκή και το όπλο του φρουρού 
βρέθηκε οπλισµένο µπροστά στον γραµµατέα των δικαστηρίων, συνάδελφό µας.  

Και όλα αυτά τα συµβάντα σε µία περίοδο που µας έχουν αφαιρέσει το µισό µισθό µας µε τα µνηµόνιά τους, έχουν 
διπλασιάσει τη δουλειά µας ενώ  οι συνθήκες εργασίας µας έγιναν πιο επικίνδυνες από ποτέ, γιατί όλη η κοινωνία βράζει 
φορτισµένη µε µίγµα οργής και αγανάκτησης. 

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ στο τελευταίο συνέδριο του Κλάδου έθεσε το θέµα της επικινδυνότητας των συνθηκών εργασίας και οι 
µνηµονιακές δυνάµεις του χώρου µας, που δυστυχώς σήµερα διοικούν την Ο∆ΥΕ, µας χλεύασαν. Πριν από ένα µήνα το 
ξαναθέσαµε στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και ο πρόεδρος της Ο∆ΥΕ µας ειρωνεύτηκε στο κλείσιµο των εργασιών της 
συνδιάσκεψης. Και καλούµε το προεδρείο της Ο∆ΥΕ να δηµοσιοποιήσει µέσω διαδικτύου τις εργασίες της 
συνδιάσκεψης για να πειστούν και οι πλέον δύσπιστοι για τα γραφόµενά µας Άλλωστε έχουν βιντεοσκοπηθεί και 
είναι εύκολο να γίνει. Θα έχετε έτσι την ευκαιρία να κατανοήσετε ποιοί µας διοικούν. Εµείς βέβαια καταλαβαίνουµε ότι κάνουν 
φιλότιµες προσπάθειες για να µην πάνε κόντρα στην Τρόικα και το υπουργείο, αλλά να µας επιτρέψουν να µην 
συµφωνήσουµε µε την τακτική που ακολουθούν γιατί έτσι οδηγούν όλους µας στο πλήρες αδιέξοδ!.  

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ο κλάδος µας να πάρει πάλι την θέση που του ανήκει.  

Ενώνουµε την φωνή µας µε τις φωνές όλης της ελληνικής κοινωνίας, που ασφυκτιά από τις µνηµονιακές πολιτικές και απαιτεί 
αξιοπρεπή διαβίωση. 
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