ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκφράζουμε τη μεγάλη μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην
οικογένεια του συναδέλφου μας από το Πρωτοδικείο Πειραιά που έφυγε από τη ζωή,
καθώς έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό.
Ταυτόχρονα, όμως, εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας. Ο αριθμός των
θανάτων από κορωνοϊό, που αυξάνεται καθημερινά, δεν είναι «τυχαίο γεγονός»!
Υπάρχουν αιτίες και ένοχοι!
Οι εργαζόμενοι στον χώρο της Δικαιοσύνης, έχουμε εδώ και καιρό «χτυπήσει
το καμπανάκι». Παρά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματά μας, τις ανακοινώσεις και τις
καταγγελίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την
αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού στις Δικαστικές Υπηρεσίες.
Αγνόησε προκλητικά τα αιτήματα για μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, για
χορήγηση μέσων προστασίας σε επαρκείς ποσότητες, για τακτικές απολυμάνσεις, για
στελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και προσωπικό
καθαριότητας.
Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός, ότι ο Υπουργός, σε συνάντηση που έγινε
χθες με αφορμή το κτηριακό πρόβλημα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, δήλωσε ότι
επιθυμούσε την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, αλλά δεν συμφώνησε η Επιτροπή των
Λοιμοξιολόγων!
Δυστυχώς, το τραγικό γεγονός του θανάτου του συναδέλφου είναι απάντηση και σε
όσους διακηρύττουν ότι τα δικαστήρια δεν είναι «εστίες υπερμετάδοσης του ιού» και
ζητούν την επαναλειτουργία τους, χωρίς ωστόσο να διεκδικούν τη λήψη των αναγκαίων
μέτρων προστασίας.
Η κυβέρνηση, συνολικά, φέρει τεράστια ευθύνη για την μετατροπή των
χώρων δουλειάς σε εστίας υπερμετάδοσης του ιού, έχει αφήσει απροστάτευτους
τους εργαζόμενους, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των λίγων και
την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Κυριολεκτικά, έπαιξε και παίζει τη ζωή του λαού στα «ζάρια», δεν ενίσχυσε το
δημόσιο σύστημα υγείας, διατήρησε τη γύμνια του και την υποστελέχωσή του, που είναι
αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής εμπορευματοποίησής του από όλες τις
κυβερνήσεις. Ακόμα και τώρα αρνείται την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας για την
προστασία της υγείας του λαού, για να μην θίξει την κερδοφορία του.
Απαιτούμε, εδώ και τώρα, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στις
δικαστικές υπηρεσίες, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας.
Εκφράζουμε και πάλι θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους
του συναδέλφου μας.
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