ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ - ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Απευθυνόμαστε σε σένα με εμπιστοσύνη και ελπίδα γιατί γνωριζόμαστε καλά, δουλεύουμε στο ίδιο ή
το διπλανό γραφείο, έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές για όσα βιώνουμε και όσα πρέπει να γίνουν.
Δεν εμφανιζόμαστε προεκλογικά, ούτε σε «θυμηθήκαμε» τώρα…
Μαχητικά και ενεργητικά σε καλούμε να στηρίξεις, να ενισχύσεις με τη ψήφο σου την
«Αγωνιστική Συσπείρωση» στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και για τους
αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ.

1. Για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην συστηματική προσπάθεια διαμόρφωσης μιας
Δικαιοσύνης που θα είναι φιλική στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και άκρως
εχθρική για τις εργατικές – λαϊκές ανάγκες.
Στον χώρο της Δικαιοσύνης η μια «μεταρρύθμιση» διαδέχεται την άλλη, μα όλες συγκλίνουν σε έναν
στόχο: Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιδιώξεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ο
στόχος αυτός όχι μόνο δε μας αφορά όλους, αλλά οδηγεί σε νέα χτυπήματα σε βάρος των
δικαιωμάτων και των αναγκών μας.
Στο «Σύστημα Δικαιοσύνης» που σχεδιάζουν και προτείνουν (Βλ. Έκθεση Πισσαρίδη, Σχέδιο
Ανάκαμψης, Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων) το ωράριο μπαίνει στο στόχαστρο, οι δικαστικοί
υπάλληλοι – ακόμα και οι δικαστές – πρέπει να είναι πιο πειθαρχημένοι μέσω της «αξιολόγησης», τα
«Ειδικά Τμήματα» θα δικάζουν ταχύτατα τις υποθέσεις των «επενδυτών» ενώ οι υποθέσεις του
λαϊκού κόσμου θα λιμνάζουν. Ταυτόχρονα προωθείται ακόμα και η ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης
μέσω της «διαμεσολάβησης» και των διάφορων «εξωδικαστικών μηχανισμών».
Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς προτάσσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, τις δικές μας
«προτεραιότητες»! Μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων! Παλεύουμε για
αυξήσεις στους μισθούς μας, για μαζικές προσλήψεις, για σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες
εργασίας!

2. Γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουνε μα… «όλα τα ίδια μένουν».
Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε πολλές αλλαγές κυβερνήσεων και διάφορα κυβερνητικά σχήματα. Μέχρι
και οι «αιώνιοι εχθροί» ΝΔ – ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησαν ενώ ο αντιμνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο
εφάρμοσε τα μνημόνια των προηγούμενων άλλα ψήφισε και ένα δικό του! Τι δεν άλλαξε;
- Οι μισθοί μας, που παραμένουν καθηλωμένοι επί πολλά χρόνια, ενώ προηγούμενα είχαν μειωθεί
δραματικά (με την κατάργηση του 13ου -14ου μισθού κ. ά).
- Οι συνθήκες εργασίας μας, το γεγονός ότι εργαζόμαστε σε
κτίρια ακατάλληλα, κάποιες φορές και επικίνδυνα, σε
ορισμένες περιπτώσεις χωρίς θέρμανση ή κλιματισμό, με
απαρχαιωμένες υποδομές που δυσκολεύουν τη δουλειά μας.
- Η υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών που έχει λάβει
εκρηκτικές διαστάσεις, με χιλιάδες κενά σε όλη τη χώρα.
- Συνεχίζεται η μη πληρωμή της υπερωριακής εργασίας μας!
- Το διαρκές έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος
και της λαϊκής περιουσίας, με τις πυρκαγιές και τις
πλημμύρες: Να καιγόμαστε κάθε καλοκαίρι (Μάτι, Β. Εύβοια,
Αττική) και να πνιγόμαστε κάθε χειμώνα με τα πρωτοβρόχια.
- Η συνολικότερη πολιτική σε βάρος των δικαιωμάτων μας, η
φορομπηξία των πολλών και η φοροασυλία βιομηχάνων και
εφοπλιστών, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της
παιδείας.
Ακριβώς επειδή αυτή η πολιτική είναι διαχρονική και έχει συνέχεια, χρειαζόμαστε εκπροσώπους
που θα αντιπαλεύουν και θα αποκαλύπτουν τις αντιλαϊκές επιλογές των κυβερνήσεων και όχι
χειροκροτητές της εκάστοτε κυβέρνησης!

3.

Γιατί χρειαζόμαστε ζωντανά και μαχητικά σωματεία, αγωνιστές στα Διοικητικά
Συμβούλια.

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουμε στην «Αγωνιστική Συσπείρωση» δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις
ώστε οι Σύλλογοι να λειτουργούν πραγματικά με συλλογικές – δημοκρατικές διαδικασίες. Η
συμμετοχή, η μαζικότητα, η ανταλλαγή απόψεων είναι η δύναμη μας! Έτσι θα μπορέσουμε να
αλλάξουμε τα πράγματα, να αποσπάσουμε κατακτήσεις.
Δεν έχουμε ανάγκη από συνδικαλιστές που είναι μόνιμα «ωσεί παρόντες» από τους αγώνες
και τα προβλήματα μας, ούτε από συνδικαλιστές που λειτουργούν ως «πληρεξούσιοι» των
κυβερνήσεων.
Στον αντίποδα όλων αυτών, βρίσκεται η «Αγωνιστική Συσπείρωση». Ήμασταν, είμαστε και θα
είμαστε παρόντες, ουσιαστικά και δυναμικά, σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουμε. Με πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες μας, πάντα δίπλα στους συναδέλφους.
Για παράδειγμα, με το ξέσπασμα της πανδημίας, παλέψαμε για ουσιαστικά μέτρα προστασίας,
βγήκαμε μπροστά ώστε να αποκαλυφθούν τα «Fake News» του Υπουργείου που υποστήριζε ότι ο ιός
δεν κολλάει στα Δικαστήρια. Πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις στις Διοικήσεις, ενημερώσαμε για όλα
τα ζητήματα. Από την άλλη μεριά, η πλειοψηφία της ΟΔΥΕ αρνήθηκε ακόμα και την οργάνωση
παράστασης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο!

4. Γιατί σήμερα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας
καλύτερα.
Δεν είναι «της μοίρας μας γραφτό» να δουλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες, με κατάργηση του 8ώρου,
εργασιακές σχέσεις – λάστιχο, χαμηλούς μισθούς, περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων μας και
κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Ήδη, η κυβέρνηση της ΝΔ, πιάνοντας το νήμα εκεί
που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τις “απεργοκτόνες” διατάξεις Αχτσιόγλου, έδωσε στην
δημοσιότητα εγκύκλιο για την εφαρμογή του κατάπτυστου “νόμου – εκτρώματος” Χατζηδάκη
εστιάζοντας στο απεργιακό δικαίωμα. Θέλουν να βάλουν στον γύψο συνδικάτα και αγωνιστές
εργαζομένους με κρατικό φακέλωμα, να χτυπήσουν τη λειτουργία των σωματείων. Αποδεικνύεται για
άλλη μια φορά ότι ο φόβος τους είναι η συλλογική δράση των εργαζομένων, αυτή επιδιώκουν να
καταστείλουν!
Σήμερα υπάρχουν οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες που μπορούν να
εξασφαλίσουν λιγότερες ώρες δουλειάς, με καλύτερες συνθήκες και αυξήσεις στις αποδοχές
μας, περισσότερο και ποιοτικότερο ελεύθερο χρόνο. Εμπόδιο στέκεται το σύστημα της
εκμετάλλευσης, που έχει στο επίκεντρο τα κέρδη των λίγων και όχι τις ανάγκες των πολλών.

5. Γιατί έχουμε τη δύναμη!
Η ελπίδα βρίσκεται στα δικά μας χέρια! Μπορούμε πραγματικά να
φέρουμε τα πάνω – κάτω! Όσα έχουμε ανάγκη, όσα ονειρευόμαστε
μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Ότι βρίσκεται γύρω μας απ’ το
πιο μικρό ως το πιο μεγάλο είναι έργο του μόχθου, του μυαλού, της
δύναμης των εργαζομένων.
Η δύναμη μας πολλαπλασιάζεται όταν παλεύουμε ενωμένοι, όταν
σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, όταν κάνουμε στην άκρη
τους πλαστούς διαχωρισμούς (ΠΕ – ΔΕ, ΙΔΑΧ – Μόνιμοι, Ιδιωτικοί –
Δημόσιοι Υπάλληλοι και πάει λέγοντας). Δοκιμάσαμε τους «σωτήρες»!
Μόνο στα χειρότερα μας οδήγησαν και μας οδηγούν! Να τους κάνουμε
πέρα!
Μόνο η δική μας οργανωμένη πάλη μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Με τη μαζική μας συμμετοχή
στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες, με δυνατή «Αγωνιστική Συσπείρωση» θα τα καταφέρουμε!

Δυναμώνουμε τον αγώνα
για αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις, σύγχρονες συνθήκες εργασίας

Στηρίζουμε – Ψηφίζουμε
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