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EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Η αναγκαιότητα αναστολής λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών
της Σάμου, εξαιτίας του μεγάλου σεισμού
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα

Κοινοποίηση: Προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά
μέλη
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε σήμερα, δύο μόλις μέρες μετά το
καταστροφικό κτύπημα του Εγκέλαδου στο νησί της Σάμου, ότι δεν έχει ληφθεί καμία
απόφαση αναστολής της λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών στο νησί.
Την ίδια στιγμή που με απόφαση της κυβέρνησης ολόκληρο το νησί της Σάμου
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έξι (6) μήνες, που τα σχολεία έχουν
αναστείλει τη λειτουργία τους για τις επόμενες ημέρες, την ίδια στιγμή που οι κάτοικοι
του νησιού μετρούν τις πληγές τους, θρηνούν νεκρούς και κάνουν τον απολογισμό της
μεγάλης καταστροφής, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, για αύριο Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
και για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας που έρχεται, δεν έχει ληφθεί καμία πρόνοια
και από κανέναν υπεύθυνο παράγοντα, για την αναστολή λειτουργίας των
Δικαστηρίων. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσουν κανονικά τα Πολιτικά και Ποινικά
Δικαστήρια και οι υπηρεσίες τους, όταν θα είναι αναπόφευκτο να συρρέουν σ΄ αυτά
εργαζόμενοι, πολίτες (διάδικοι και μάρτυρες) και δικηγόροι σε μία χρονική συγκυρία
που εξελίσσεται μια συνεχής ακολουθία μετασεισμών και με τον κίνδυνο, όπως έχουν
ήδη επισημάνει και οι σεισμολόγοι, κάποιοι εξ αυτών να είναι ιδιαίτερα μεγάλης
έντασης; Και όλα αυτά λαμβανομένου υπόψη ότι ήδη,εξαιτίας και της πανδημίας του
κορωνοϊού, ισχύουν μέτρα «ειδικής λειτουργίας» και για τα Δικαστήρια των περιοχών
που βρίσκονται στη ζώνη Α (στην οποία ανήκει και η Σάμος).
Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε, να αναλάβετε όλες τις πρωτοβουλίες που
απορρέουν από τον θεσμικό σας ρόλο, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση που θα
αναστέλλει την «κανονική λειτουργία» των Δικαστικών Υπηρεσιών της Σάμου, μέχρις
ότου διαμορφωθούν συνθήκες επαναφοράς στοιχειώδους ομαλότητας στη ζωή των
κατοίκων του νησιού.
Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Διαμάντης
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