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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Το μαύρο μέτωπο της συγκυβέρνησης και της τρόικα ανατρέπουν
τα πάντα σε όφελος των δανειστών, των τραπεζών και του κεφαλαίου,
καταργούν ότι έχει κατακτηθεί με αγώνες εδώ και έναν αιώνα και μας
οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Με την ψήφιση του 2ου μνημονίου, συντρίβουν τον κατώτερο μισθό, μετατρέποντας τους μισθούς σε επίδομα φτώχειας, καταργούν
τις συλλογικές συμβάσεις. Ανοίγουν τον δρόμο για χιλιάδες απολύσεις
στο Δημόσιο, ενώ δημιουργούν ένα εφιαλτικό τοπίο που θα εκτινάξει
την ανεργία στα ύψη. Ήδη 1 στους 4 είναι άνεργος.
Με τις περικοπές στις
συντάξεις, την κοινωνική ασφάλιση, στα
δημόσια συστήματα
Υγείας και Παιδείας
οδηγούν τη χώρα σε
κατάρρευση και χρεοκοπία, οικονομική και
κοινωνική.
Οι αυτόκλητοι σωτήρες της μαύρης συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. δείχνουν αδίστακτοι και έχουν μετατραπεί σε
βασικό πυλώνα που οργανώνει την πιο ληστρική επιδρομή σε βάρος
της ζωής των εργαζομένων. Έχουν αναδείξει ως μοναδικά στοιχεία
του τρόπου άσκησης της εξουσίας, το ψέμα, τον εκβιασμό και την
διάχυση του φόβου παντού.
Όμως η δημοκρατία αναπνέει στους δρόμους, στις απεργίες, στις
διαδηλώσεις, στις καταλήψεις και στις συγκεντρώσεις ακόμη και όταν

προσπαθούν να μας κόψουν τον αέρα με
δακρυγόνα και χημικά.
Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι μπορούμε να αποτελέσουμε τον βασικό πυρήνα μιας ευρείας κοινωνικής πλειοψηφίας για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας
και της οικονομίας σε προοδευτική και
δημοκρατική κατεύθυνση προς όφελος
των εργαζομένων.

Η ίδρυση της παράταξης του ΕΝΙΑΙΟΥ ψηφοδελτίου του
Αντιμνημονιακού Αγωνιστικού Κινήματος των Δικαστικών
Υπαλλήλων, υπηρετεί αυτόν το σκοπό. Οι ενέργειές μας δεν εξαντλούνται μέσα στα στενά κλαδικά περιθώρια, αλλά μετέχουμε
ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης που αφορούν τους εργαζόμενους και τους πολίτες.
Πέρα από κυβερνητικές και κομματικές «γραμμές», ΟΛΟΙ μαζί θα
πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με διαδικασίες άμεσης
δημοκρατίας, με σεβασμό στις απόψεις και την προσωπικότητα του
καθενός.

ƂƎƔƊƓƔƆƋƐƍƂƓƔƆ ƳƴƯƭ ƳƽƣƷƱƯƭƯ ƤƯƳƩƫƯƣƩƳƬƼ
Ƭƥ ƼƱơƬơ ƴƧ Ʀƹƞ ưƯƵ ƬơƲ ơƮƟƦƥƩ
ƪơƩ ƴƯ ƬƝƫƫƯƭ ƴƹƭ ươƩƤƩƾƭ ƬơƲ.
ƅƥƭ ƷơƱƟƦƯƵƬƥ ƴƧ Ʀƹƞ ƬơƲ
ƳƴƯƵƲ ƪƥƱƤƯƳƪƼưƯƵƲ
ƪơƩ ƴƯƵƲ ƴƯƪƯƣƫƽƶƯƵƲ ƴƧƲ ƴƱƼƺƪơƲ.

