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Το  τελευταίο  διάστηµα  σηµειώθηκαν  δύο  κρούσµατα  
βίας  µέσα  στις  ∆ικαστικές  Υπηρεσίες  µε  αποδέκτες  
συναδέλφους  µας  ∆ικαστικούς  Υπαλλήλους .  Το  πρώτο  
µάλιστα  περιστατικό ,  χειροδικία  εναντίον  συναδέλφου  µας ,  
σηµειώθηκε  στο  Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου ,  µέσα  στο  γραφείο  
Ειρηνοδικών  και  µπροστά  στα  µάτια  πολλών  παρισταµένων  
(∆ικαστών ,  δικηγόρων ,  πολιτών),  ενώ  το  δεύτερο ,  
µαχαίρωµα  ∆ικαστικής  Υπαλλήλου  της  Ανάκρισης ,   συνέβη  
2-3  µέρες  µετά  στο  Πρωτοδικείο  Αθήνας .  
Τα  περιστατικά  αυτά  αποτελούν  συνέχεια  ενός  µεγάλου  
καταλόγου  πράξεων  βίας  και  τροµοκρατίας  µέσα  στους  
χώρους  απονοµής  της  ∆ικαιοσύνης .  Η  συνέχισή  τους  ,  ειδικά  
στη  σηµερινή  συγκυρία  δείχνει  την  κατάσταση  που  
βρίσκεται  η  κοινωνία  κάτω  από  το  βάρος  των  µνηµονίων  και  
των  πολιτικών  εξαθλίωσης  και  στέρησης  βασικών  
κοινωνικών  αγαθών .  
∆υστυχώς  και  προκειµένου  να  πετύχουν  οι  στόχοι  της  
επιβολής  σκληρών  µέτρων  έχει  µπει  σε  πλήρη  εφαρµογή  ο  
«κοινωνικός  αυτοµατισµός» που  οδήγησε  τελικά  ,  µε  τη  
συνδροµή  και  των  «πρόθυµων» Μέσων  Ενηµέρωσης  στην  
απαξίωση  και  στοχοποίηση  των  δηµόσιων  υπαλλήλων  και  
λειτουργών .  Έτσι  κάθε  δυσκολία  στη  συναλλαγή  του  πολίτη  
µε  το  κράτος  χρεώνεται  στον  «εύκολο  στόχο», τον  
υπάλληλο ,  το  γιατρό ,  τον  καθηγητή   κλπ .  
Μέσα  στο  χώρο  των  ∆ικαστηρίων ,  εµείς  οι  ∆ικαστικοί  
Υπάλληλοι  αποτελούµε ,  από  τη  φύση  της  εργασίας  µας ,  τον  
αδύναµο  κρίκο   αλλά  και  τον  εύκολο  στόχο ,  αφού  εµείς  
επωµ ιζόµαστε  την  συνεχή  επαφή  µε  το  κοινό(πολίτες-
δικηγόρους).  Όµως  οι  συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες  
επιτελούµε  καθηµερινά  το  έργο  µας  είναι  σε  πολλές  
περιπτώσεις  από  άθλιες  έως  απαράδεκτες ,  µε  κτηριακές  
υποδοµές  που  δεν  παρέχουν  σε  πολλές  περιπτώσεις  την  
στατική  ασφάλεια  και  τους  στοιχειώδεις  κανόνες  υγιεινής ,  



µε  υποτυπώδη  µηχανοργάνωση  και  υλικοτεχνική  υποδοµή ,  µε  
τεράστιες  ελλείψεις  ανθρώπινου  δυναµ ικού .   
Εκτός  από  όλα  αυτά ,  χρόνια  τώρα  υφίσταται  και  το  θέµα  της  
προστασίας  και  της  ασφάλειας  των  κτηρίων  όπου  
εργαζόµαστε ,  αλλά  και  της  ίδιας  της  σωµατικής  µας  
ακεραιότητας  και  αρτιµέλειας .  
Η  πολιτεία  χρόνια  τώρα  στο  θέµα  αυτό  αδιαφορεί  
προκλητικά .  
Πώς  είναι  δυνατόν  ∆ικαστικές  Υπηρεσίες ,  όπως  αυτές  του  
Ηρακλείου ,  µε  τεράστιο  όγκο  δουλειάς  και  υψίστης  
σοβαρότητας  υποθέσεις  να  µην  φυλάσσονται  στοιχειωδώς ,  
τουλάχιστον  κατά  τις  ώρες  εργασίας  και  να  µην  υπάρχει  ο  
παραµ ικρός  έλεγχος  των  εισερχοµένων  σ΄  αυτές ;   
 Με  αφορµή  λοιπόν  τα  τελευταία  περιστατικά  που  
προαναφέρουµε  και  δεδοµένου  ότι  σε  Πανελλαδική  στάση  
εργασίας  της  Οµοσπονδίας  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων  
Ελλάδος(Ο∆ΥΕ)  και  των  ∆ικαστικών  Ενώσεων  στις  11-11-
2013 υπήρχε  τοπική  αργία  στην  πόλη  µας ,  αποφασίσαµε  
ΝΑ  ΑΠΕΧΟΥΜΕ  ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
ΜΑΣ  ΣΗΜΕΡΑ   ∆ΕΥΤΕΡΑ  18 ΝΟΕΜΒΡΗ  2013 ΚΑΙ  ΑΠΟ  
ΩΡΑ  09:00 - 10:00 π .µ. ΣΕ  ΕΝ∆ΕΙΞΗ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  
ΜΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ  ΜΑΣ  ΠΟΥ  ΕΠΕΣΑΝ  
ΘΥΜΑΤΑ  ΒΙΑΙΩΝ  ΚΑΙ  ∆ΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ,    
ΑΛΛΑ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ  
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  
Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ  ΚΑΙ  Α∆ΡΑΝΕΙΑ  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΣΤΟ  
ΘΕΜΑ  ΑΥΤΟ .  

 
Ηράκλειο  18-11-2013 

Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  
Συλλόγου  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων  Νοµού  Ηρακλείου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


