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ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΗ! 
 

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες, 
 
 Στις 7 Ιούνη το ΔΣ του ΣΔΥΑ αποφάσισε (με την «Αγωνιστική Συσπείρωση» να 
μειοψηφεί) να αναστείλει τη τρίωρη στάση εργασίας που είχε προκηρυχθεί για τις 15 
Ιούνη. 
 H πλειοψηφούσα παράταξη («Ενωμένοι») πρότεινε (και οι υπόλοιπες παρατάξεις 
συμφώνησαν) ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί η στάση εργασίας που είχαμε αποφασίσει με αυτή 
που, κατόπιν, προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ (και συμμετέχει και η ΟΔΥΕ) προκειμένου να εκφραστεί 
πλατιά το αίτημα καταδίκης της εγκληματικής – ναζιστικής «Χρυσής Αυγής». Είναι 
χαρακτηριστική η φράση που ακούστηκε: «Να αναβληθεί αορίστως…»!  

Τα προβλήματα μας όμως παραμένουν εδώ ΡΗΤΑ και αυξανόμενα. Κάθε μέρα που 
περνά, ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας πιάνει νέο «ιστορικό χαμηλό», οι 
αποδοχές παραμένουν καθηλωμένες ενώ η ακρίβεια τις «καταπίνει», ο εμπαιγμός και η κοροϊδία 
με την πληρωμή της υπερωριακής εργασίας συνεχίζεται, οι συνθήκες εργασίας παραμένουν – σε 
αρκετές περιπτώσεις – τραγικές. Όλα όσα δηλαδή σημείωνε και ο ΣΔΥΑ σε πρόσφατη 
ανακοίνωσή του. 
 Γι’ αυτό και η «Αγωνιστική Συσπείρωση» πρότεινε τη συμμετοχή του ΣΔΥΑ στην στάση 
εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για όλο το λεκανοπέδιο, με ταυτόχρονη ανάδειξη – 
διεκδίκηση όλων των αιτημάτων μας. Αντίστοιχη πρόταση κάναμε και στο ΔΣ της ΟΔΥΕ. 
 Προτείναμε ακόμα την έκδοση καταγγελίας για την ανάκληση της μονιμοποίησης δέκα 
συναδέλφων, που έγινε – δίχως να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι – επειδή έναν χρόνο μετά 
την υποβολή του σχετικού ερωτήματος το Υπουργείο «ανακάλυψε» ότι υποβλήθηκε «εκ 
παραδρομής» σε λάθος Συμβούλιο! 
 
 Σε κάθε περίπτωση, γίνεται φανερή η ανάγκη ο αγώνας μας - τόσο στο 
περιεχόμενο των διεκδικήσεων μας όσο και στην αξιοποίηση των διάφορων μορφών 
πάλης -  να «αντιστοιχηθεί» με το επίπεδο της επίθεσης που δεχόμαστε, της κοροϊδίας 
και του εμπαιγμού που εισπράττουμε απ’ τους εκάστοτε κυβερνώντες και αρμοδίους. 
 Η υπόθεση αυτή βρίσκεται στα δικά μας χέρια! Καμία εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να 
έχουμε στις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, σε όσους αρκούνται στη διαχείριση της 
μιζέριας και της φτώχειας ή ελπίζουν στην – όποια – κυβερνητική εναλλαγή. 
 Καλούμε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο που δεν συμβιβάζεται με αυτή την 
κατάσταση, που νιώθει την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας μας και πιστεύει στη δύναμη 
μας, να βγει μπροστά, να συμβάλλει στην πιο ζωντανή και μαχητική δράση του Συλλόγου 
μας! 
 
 Στις 15 Ιούνη να βρεθούμε όλοι στο Εφετείο ώστε να μπουν ακόμα πιο βαθιά στη 
φυλακή οι εγκληματίες της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Να ορθώσουμε 
τείχος στην προσπάθεια που γίνεται να αναιρεθεί η καταδίκη τους ή να πέσουν στα μαλακά οι 
δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζατ Λουκμάν. 

Η καταδίκη των ναζιστών της «ΧΑ» ήταν μια μεγάλη νίκη του λαού, των αγώνων των 
εργαζομένων. Συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στους φασίστες και τα 
αφεντικά τους, το σύστημα που τους γεννά. Δυναμώνουμε τον αγώνα για τα δικαιώματα 
μας, τις διεκδικήσεις μας. Ξεβρωμίζουμε τις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς απ’ το 
φασιστικό δηλητήριο, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Αποκαλύπτουμε τον πραγματικό 
αντίπαλο, το σύστημα που γεννά φτώχεια και πολέμους και καλλιεργεί τον εθνικισμό «για να 
σκοτώνονται οι λαοί για τ αφέντη το ψωμί». 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (07.00 – 11.00) 
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