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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΤΗΝ 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ της Α∆Ε∆Υ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ∆ικαστικοί Υπάλληλοι
Σας καλούµε σε µαζική συµµετοχή στην 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 & το ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ 2016,
που έχουν εξαγγείλει η Α∆Ε∆Υ αλλά και η ΓΣΣΕ ,ως ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Α∆Ε∆Υ για την Απεργία έχει
αναρτηθεί από νωρίς σήµερα στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ, όπου και
απευθύνεται κάλεσµα συµµετοχής και από το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ .
Όµως µε την παρούσα ανακοίνωσή µας θέλουµε να τονίσουµε
ότι:
• Προσυπογράφουµε στο σύνολό της την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΑΛΕΣΜΑ
της τριτοβάθµιας οργάνωσης (Α∆Ε∆Υ) στην
απεργιακή κινητοποίηση.
• Καλούµε έναν – έναν τους συναδέλφους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους
να συµµετέχουν στην 48ωρη κινητοποίηση, δίνοντας ενωτικά και
δυναµικά το παρόν στις κατά τόπους εκδηλώσεις που θα
πραγµατοποιηθούν το διήµερο αυτό, χέρι-χέρι και αλληλέγγυα
µε τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, τους εργάτες ,τους αγρότες και την
σπουδάζουσα και εργαζόµενη νεολαία από τη µια ως την άλλη
άκρη της Ελλάδας.
• Αποδοκιµάζουµε τις διχαστικές και υποκριτικές «φασόν»
ανακοινώσεις άλλων παρατάξεων, όπου από τη µια είναι κούφιες
περιεχοµένου, αφού αναπαράγουν και µάλιστα αυτούσια την
ανακοίνωση της Α∆Ε∆Υ υποτιµώντας µάλιστα και τη νοηµοσύνη
των συναδέλφων, όταν µιλούν για …. «Ανένδοτους Αγώνες»,
αυτοί που τα προηγούµενα 5 χρόνια των µνηµονίων στήριζαν τις
πολιτικές των Σαµαροβενιζέλων και ξαφνικά πήραν τα όπλα και

βγήκαν στο αντάρτικο(βλέπε Ανακοίνωση ∆ΑΚΕ ∆ικαστικών
Υπαλλήλων στις 5/5/2016) και από την άλλη καλούν µεν τους
εργαζόµενους να αντιδράσουν µε απεργιακές κινητοποιήσεις ,
αλλά διαχωρίζουν τις κινητοποιήσεις σε «καλές-γνήσιες»(αυτές
του ΠΑΜΕ) και σε «κακές-ξεπουληµένες»(αυτές της Α∆Ε∆Υ).
Αυτή η τακτική ούτε ενώνει , ούτε βοηθά τους εργαζόµενους.
Ας βάλουµε λοιπόν το συµφέρον ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,
πάνω από κάθε σκοπιµότητα κοµµατική και παραταξιακή, , ώστε µε
την µαζική συµµετοχή µας στην 48ωρη απεργία στις 6 και 7 Μάη , να
στείλουµε ξεκάθαρο µήνυµα προς την Κυβέρνηση και τους
∆ανειστές , ότι:
ΤΑ ΝΕΑ, ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΙ
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«ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ»,

∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!
Αθήνα 5/5/2016
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