
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

Συνάδελφοι , συναδέλφισσες 

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η «διαπραγµάτευση»  και ο "διάλογος" µε τους 
"θεσµούς" – δανειστές. Η κυβέρνηση µιλάει για γρήγορο κλείσιµο της λεγόµενης 
«αξιολόγησης». Αυτό σηµαίνει ότι ανοίγει ολόκληρη η βεντάλια των αντιλαϊκών µέτρων. Μετά 
το «Ασφαλιστικό» ή ταυτόχρονα µε αυτό  έρχεται  το «φορολογικό» και ακολουθούν  οι 
ρυθµίσεις για το κόκκινα δάνεια µε την εκχώρησή τους  στα κοράκια των διεθνών 
κερδοσκόπων καθώς και το Εργασιακό µε την απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων και 
τον περιορισµό του δικαιώµατος της απεργίας. Κανένας  δεν πρόκειται να εξαιρεθεί από την 
ενιαία επίθεση του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον όλων 
των εργαζοµένων. 

Ειδικότερα, το αντι-ασφαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί να 
καταργήσει τα περισσότερα ασφαλιστικά δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων, των 
συνταξιούχων, των νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους, διαλύοντας πλήρως τον όποιο 
κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης έχει αποµείνει. 

ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ααννττιι--αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  ννόόµµωωνν  όόλλωωνν  ττωωνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  κκυυββεερρννήήσσεεωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  
ττηηςς  σσηηµµεερριιννήήςς,,  ππρροοωωθθοούύνν  ττηηνν  ππλλήήρρηη  µµεεττααττρροοππήή  ττηηςς  αασσφφάάλλιισσηηςς  σσεε  ππρροοσσωωππιικκήή  υυππόόθθεεσσηη  ττωωνν  
εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  εειισσφφοορρέέςς  πποουυ  θθαα  δδίίννεειι  οο  κκααθθέέννααςς,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εειισσππρράάξξεειι  έένναα  
εεππίίδδοοµµαα  φφττώώχχιιααςς  σστταα  ββααθθιιάά  γγεερράάµµαατταα..  

Παράλληλα το κράτος και το κεφάλαιο απαλλάσσονται από το «κόστος» της χρηµατοδότησης 
της ασφάλισης, της υγειονοµικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και προσφέρεται 
παράλληλα νέο άφθονο χρήµα στους µεγαλοεπιχειρηµατίες της υγείας και των ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών. 

   H πολιτική αυτή  που στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µειώνει τα µεροκάµατα, καταργεί 
τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, διαλύει το Κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, δηµιουργεί 
στρατιές ανέργων κι εξαθλιωµένων είναι η ίδια πολιτική που χωρίς να λογαριάζει ανθρώπινες 
ζωές, δε διστάζει να ισοπεδώσει χώρες ολόκληρες µε βοµβαρδισµούς, προκειµένου να 
διασφαλιστεί το καπιταλιστικό κέρδος και η καπιταλιστική ανάπτυξη.  

     Κανένας δε µπορεί να µείνει απαθής απέναντι στο µακελειό που συνεχίζεται. Η ελληνική 
κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Μαζί µε τις προηγούµενες συµµετείχε σε όλους τους 
ιµπεριαλιστικούς πολέµους κι επεµβάσεις στην περιοχή. Εφάρµοσε και στήριξε την 
αντιµεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Υπέγραψε τις συµφωνίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που 
δηµιούργησαν τα κύµατα των ξεριζωµένων. Υπέγραψε την πρόσφατη απόφαση της Συνόδου 
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Κορυφής της Ε.Ε , µε την οποία ουσιαστικά εγκλωβίζονται στην Ελλάδα χιλιάδες πρόσφυγες 
και µετανάστες.    

Η λαϊκή κινητοποίηση και δράση είναι η µόνη απάντηση: 
- στα ακόµα χειρότερα αντιλαϊκά σχέδια σε Ασφαλιστικό – Φορολογικό – Εργασιακά , 
που φέρνει η διαπραγµάτευση κυβέρνησης – Ε.Ε – ∆.Ν.Τ 
- στον εγκλωβισµό χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών στον βωµό των 
ενδοιµπεριαλιστικών   παζαριών και αντιθέσεων 
- στη Νατοϊκή παρουσία στο Αιγαίο και την περαιτέρω εµπλοκή της χώρας στα 
ιµπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή 
- στην ένταση της καταστολής και των νέων στρατιωτικών επεµβάσεων στο φόντο των 
δολοφονικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες 

 

Όλοι στους δρόµους του αγώνα, οργανωµένα, πειθαρχηµένα, να τους δώσουµε 
δυναµική απάντηση. Από σήµερα οργανώνουµε την δουλειά µας µέσα από µαζικές 
διαδικασίες, µε Γενικές Συνελεύσεις, µε συσκέψεις ανά δικαστικό µέγαρο ενηµερώνουµε όλους 
τους συναδέλφους µας. Συνεχίζουµε στο δρόµο της µεγάλης απεργίας στις 4 Φλεβάρη µε 
τις µαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, των µεγάλων συλλαλητηρίων των 
αγροτών στην Αθήνα και των µπλόκων, που εµπόδισαν την κυβέρνηση να φέρει το νόµο 
έκτρωµα στη Βουλή.  

Κλιµακώνουµε! ∆ίνουµε τη µάχη να µην περάσει το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο 
ταφόπλακα της κοινωνικής ασφάλισης, να µη φτάσει το έκτρωµα στη Βουλή. Προετοιµάζουµε, 
οργανώνουµε, µαζική, µαχητική 48ωρη απεργία εάν το τολµήσει. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην 24ωρη απεργία στο ∆ηµόσιο την Πέµπτη 7 Απρίλη και στην 
απεργιακή συγκέντρωση που καλεί το ΠΑΜΕ  στις 10.30 το πρωί στην Οµόνοια 

Στεκόµαστε αλληλέγγυα στο πλευρό των προσφύγων. 

ΣΣήήµµεερραα  οορρθθώώννοουυµµεε  ττοο  ααννάάσσττηηµµαα  µµααςς..  ΑΑππααιιττοούύµµεε  ∆∆ηηµµόόσσιιαα,,  ΚΚααθθοολλιικκήή,,  ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκήή  
ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΑΑσσφφάάλλιισσηη  γγιιαα  όόλλοο  ττοο  λλααόό..  

ΌΌλλοοιι  σσττοονν  ααγγώώνναα..  ΘΘαα  ννιικκήήσσοουυµµεε!!  

                                                                                              

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


