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ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αθήνα, Ιούνιος 2012

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΥΕ
Συνάδελφε Συναδέλφισσα
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ - ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Το ΟΧΙ του λαού στα βάρβαρα μέτρα, στον εργασιακό μεσαίωνα που εκφράσθηκε καθημερινά
2 χρόνια τώρα στις πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, πρέπει να γίνει το μεγάλο ΝΑΙ
στον αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, για την καταδίκη των πολιτικών
και συνδικαλιστικών δυνάμεων που χρόνια τώρα εξέθρεψαν, συμβιβάστηκαν ή και στήριξαν
-φανερά ή κρυφά- τις αντιλαϊκές πολιτικές που μας έφθασαν στο σημερινό σημείο.

ΟΥΤΕ Η Ε.Ε. ΟΥΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ. ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΣΤΑΣΗ.

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!
Η καπιταλιστική βαρβαρότητα και τα αντιλαϊκά μέτρα δεν θα ‘χουν τελειωμό, αν τους
αφήσουμε. Για να σωθούν τα κέρδη του κεφαλαίου, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων,
των δανειστών δεν θ’ αφήσουν τίποτα όρθιο.
ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ότι τα μέτρα που παίρνουν
είναι για τη σωτηρία του λαού. Είναι για τη
σωτηρία των κερδών τους, του συστήματος
που την επιχειρούν αδίστακτα με μια γιγαντιαία μεταφορά πόρων από τα φτωχά λαϊκά
στρώματα και τις ως τώρα κατακτήσεις τους,
προς τους λίγους κεφαλαιοκράτες που δε θέλουν να χάσουν ούτε τρίχα από τα υπερκέρδη τους. Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ.
Τα μέτρα που παίρνονται στο όνομα της
κρίσης, είναι μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα για το κεφάλαιο. Είναι προαποφασισμένα
πριν την κρίση και ενταγμένα σ’ ένα κεντρικό
σχέδιο που αποσκοπεί να φέρουν τους μισθούς -όχι μόνο στην Ελλάδα- στο επίπεδο

του 19ου αιώνα. Να καταργήσουν όλα τα
-κατακτημένα με αγώνες και αίμα- εργατικά,
κοινωνικά, ασφαλιστικά, ατομικά και λαϊκά
δικαιώματα. Να θωρακίσουν τα κέρδη τους
τα μονοπώλια, να γίνουν πιο ανταγωνιστικά,
στην ξέφρενη κούρσα των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών.
Συνάδελφε, Συναδέλφισσα.
Επειδή λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια ζεις
καθημερινά στη ζωή σου, στο πετσί σου όλη
αυτή την απίστευτη βαρβαρότητα, επειδή
ακούς στα έκπληκτα αυτιά σου όλη αυτή
την απίστευτη ιδεολογική τρομοκρατία
και επειδή και συ συμφωνείς ότι πρέπει να
οργανωθεί η λαϊκή και ταξική άμυνα και
αντεπίθεση, ΕΝΑ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΠΑΛΗΣ, ΕΝΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ
ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ.
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΟΔΥΕ.
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΑΝ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ Σ’ ΕΦΤΑΣΑΝ ΕΔΩ.

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΕΙΣ
ΜΕ το «Πανελλαδικό Αγωνιστικό Μέτωπο
Δικαστικών Υπαλλήλων».

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ.
ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ!!
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΟΥΝ.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Σ’ αυτές τις εκλογές για το Συνέδριο της ΟΔΥΕ βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο, συνδικαλιστικές παρατάξεις στο χώρο μας ν’ αλλάζουν όνομα.
Και η μεν πρόθεση της ΠΑΣΚ για αλλαγή ονόματος
είναι προφανής! Είναι προσπάθεια να ξεχάσουν οι
εργαζόμενοι ότι είναι η παράταξη -μακρύ χέρι- των
κυβερνητικών επιλογών του ΠΑΣΟΚ, χρόνια τώρα.
Αλλά και η ΔΑΣ μετονομάσθηκε σε «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.». Ανεξάρτητα από τους επί μέρους λόγους που η κάθε
μια αναγκάσθηκε ν’ αλλάξει όνομα, εμφανίζουν

σαν κοινό παρανομαστή την αναγκαιότητα για
πάλη «κατά του μνημονίου».
Εμείς με το δικαίωμα που μας δίνει το γεγονός ότι σου είπαμε πάντα την αλήθεια, όταν
οι άλλοι σου ‘λεγαν ότι «λεφτά υπάρχουν»,
προειδοποιούσαμε πως «έρχεται θύελλα, ότι
σε ενημερώσαμε για όλα τα δεινά που ζεις
σήμερα, έτσι σου λέμε και σήμερα: ΣΠΕΡΝΟΥΝ
ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Ότι τα μνημόνια είναι το σύμπτωμα και όχι οι αιτίες.

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑΠΑΤΗ
Συγκεκριμένα:
Λένε: «Άμεση απεμπλοκή από το μνημόνιο».
Αλλά το μνημόνιο η δανειακή σύμβαση και ένα
προς ένα τα μέτρα, είναι γέννημα θρέμμα του
καταπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, μέρος της
στρατηγικής της πλουτοκρατίας και των κομμάτων που την υπηρετούν. Η απεμπλοκή απ’ αυτά,
είναι αδύνατη χωρίς ρήξη με την ΕΕ, χωρίς την
ήττα της αστικής πολιτικής και εξουσίας σε εθνικό
επίπεδο. Οι «αντιμνημονιακοί» και ειδικότερα ο
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ (παιδί του οποίου είναι η ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.)
συγκαλύπτουν σκόπιμα την εμπειρία χωρών,
όπου κεντροαριστερές κυβερνήσεις σε χώρες
της ΕΕ, πούλησαν φρούδες προσδοκίες στο λαό,
αναρριχήθηκαν στην κυβέρνηση και συνέχισαν
την προώθηση της στρατηγικής που επιβάλλουν
τα μονοπώλια, οδηγώντας το κίνημα σε βαθιά
υποχώρηση.
Λένε: «Ανατροπή της λιτότητας, αναδιανομή
του πλούτου». Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλ. ισχυρίζονται ότι με τα μέσα παραγωγής και τον παραγόμενο πλούτο στα χέρια των καπιταλιστών,
θα τους «εξαναγκάσουν» να τον μοιραστούν με
το λαό. Αυτό κι αν είναι αυταπάτη ότι δήθεν
μια τέτοια αντιμνημονιακή συμμαχία και η κυβέρνησή της θα «κοντράρει» τη στρατηγική της
ΕΕ, στην οποία όμως, αυτές οι αντιμνημονιακές
δυνάμεις, θέλουν να παραμείνει η χώρα.
Λένε: «Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους

του χρέους, εξυπηρέτηση του υπόλοιπου με ευνοϊκότερους όρους, αναστολή πληρωμών για
εύλογο χρονικό διάστημα». Προπαγανδίζουν
δηλ. ότι υπάρχει κρίση χρέους. Αρνούνται
τον πραγματικό χαρακτήρα της κρίσης, ως
κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων, βαθιά και
συγχρονισμένη, η έξοδος από την οποία προϋποθέτει για τους καπιταλιστές καταστροφή
παραγωγικών δυνάμεων πρώτα και κύρια
της εργατικής δύναμης. Σύμπτωμά της είναι
το χρέος και όχι αιτία της, που προκλήθηκε από
πολιτικές που δεκαετίες τροφοδοτούσαν την
πλουτοκρατία με ζεστό χρήμα. Κι έπειτα πάλι
κρύβουν ότι η όποια αναδιαπραγμάτευση και
«κούρεμα» του χρέους, θα ‘χει βαρύ αντίτιμο
για το λαό με απανωτά μνημόνια. Καλλιεργούν
αυταπάτες επίσης ότι μια αναστολή πληρωμών θα εξοικονομήσει χρήμα για την άσκηση
κοινωνικής πολιτικής. Κανένα κονδύλι δεν θα
κατευθυνθεί, προς τα εκεί, απλούστατα γιατί θα
είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με τα γεράκια της
ΕΕ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Λένε: «Δημόσιο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
εθνικοποίηση των τραπεζών». Δεν ομολογούν
όμως ότι οι τράπεζες είναι το «μυϊκό σύστημα»
του καπιταλισμού. Ότι συγκεντρώνουν τα πλεονάσματα των καπιταλιστών και τους δανείζουν πάλι για νέες επενδύσεις. Αποσιωπούν ότι
τέτοιες προτάσεις συγκρούονται άμεσα με το

ευρωενωσιακό «κεκτημένο» και τους κανόνες
της καπιταλιστικής αγοράς, που τόσο υπερασπίζονται οι «αντιμνημονιακές» δυνάμεις του
Ευρωμονόδρομου.
Κοντολογίς σπέρνουν αυταπάτες, προτείνοντας «τρικυμίες στον κουβά!». Και για το

δια ταύτα ούτε κουβέντα. Με ποιον τρόπο δηλ.
θα «πείσουν» τους καπιταλιστές και την ΕΕ να
λειτουργήσουν υπέρ του λαού. Πώς θα θεραπεύσουν δηλ. τα αδιέξοδα και τις αγιάτρευτες
αντιφάσεις του γερασμένου καπιταλισμού, ως
άλλοι θαυματοποιοί;

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΓΙ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΘΥΕΛΛΑ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Είναι φανερό ότι όλοι -και στον κλάδο μας- πρέπει να βγάλουμε αυτονόητα συμπεράσματα. Είναι
φανερό πια ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ Η ΙΔΙΑ Η ΖΩΗ ΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ
ΑΝΑΓΛΥΦΑ: Πως η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ, ΔΑΣ (και τώρα ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.)
ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΥΘΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ. Αυτή την ιδεολογία
τους που αποδέχεται τις στρατηγικές επιλογές του
κεφαλαίου. Που τους ώθησε να βάλουν φαρδιάπλατιά την υπογραφή τους στις Συνθήκες της ΕΕ
που καθόρισαν τις μεγάλες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις -ολοκληρώσεις- από τη δεκαετία του
‘90 ακόμα - και που τις ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
συνέπειές τους τις ζούμε πια καθημερινά στο πετσί
μας με όλο και μεγαλύτερη ένταση. Αυτή η ιδεολογία τους που προσπαθεί με μερεμέτια να ρίξει
στάχτη στα μάτια των εργαζομένων, που οδηγεί
στην υποταγή και στη συναίνεση. Που απέχει έτη
φωτός από την ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ,
ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΚΟΗ.
Ποιοι να αντισταθούν; Η ΠΑΣΚ, Η ΔΑΚΕ; Η αυτόνομη παρέμβαση (σε ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ), η ΔΑΣ (και
τώρα ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.) στο χώρο μας; Μα οι παρατάξεις
αυτές και τα κόμματά τους συμφωνούν ΜΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ της
ΕΕ. Μα είναι αυτοί που προσέρχονται στους «κοινωνικούς διαλόγους» που στήνουν οι κυβερνή-

σεις για να διαπραγματευτούν το τι θα χάσουμε!!
Μα είναι αυτοί που αποκρύπτουν τις αιτίες των
προβλημάτων και με σποραδικές απεργιακές
τουφεκιές προσπαθούν να επιλύσουν -δήθεν και
εκ των υστέρων- κάποια επιμέρους επίπτωση
που επιφέρει αυτή η γιγάντια και συνολική αντιλαϊκή επίθεση. Είναι αυτοί που με τις κεντρικές
και συνδικαλιστικές τους επιλογές, ιδεολογίες και
πρακτικές έχουν βαριές ευθύνες, είναι ΟΡΓΑΝΙΚΟ
ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ και όχι εργαλείο
για τη λύση του. Είναι αυτοί που και στον κλάδο
μας οδήγησαν την ΟΔΥΕ σ’ ένα γραφειοκρατικό και άσφαιρο συνδικαλισμό. Και είναι βέβαια
αυτονόητα βαριές οι ευθύνες των παρατάξεων
ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ που χρόνια τώρα έχουν την
πλειοψηφία στην ΟΔΥΕ και που τα κόμματά τους
εναλλάσσονται στους κυβερνητικούς θώκους και
τώρα συγκυβερνούν πάλι, ετοιμάζοντας μαζί νέα
βάρβαρα μέτρα.
Η Ν.Δ. και η ΔΑΚΕ, πριν τη συγκυβέρνηση του Νοέμβρη σήκωνε κι αυτή ψηλά την αντιμνημονιακή
σημαία. Μα πριν τη συγκυβέρνηση ακόμα πρότεινε
την εφεδρεία και τις απολύσεις, σαν δική της ιδέα.
Και βέβαια τώρα δεμένη χειροπόδαρα και συγκυβερνώσα πάλι, δεσμεύτηκε για την υλοποίηση της
δανειακής σύμβασης και της λαϊκής σφαγής στο
ακέραιο. Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ είναι επικίνδυνοι για το
λαό. Καμιά εμπιστοσύνη στις πλειοψηφικές ηγεσίες
ΠΑΣΚ - ΔΑΚΕ.

- Η ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΞΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
- Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
πρέπει να αγωνισθούν με όρους ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ
Σε συνθήκες όξυνσης της κρίσης και της αντι- ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ. Όχι με τη λογική «να μη μας βρουν
λαϊκής επίθεσης τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι τα χειρότερα», να περισώσουμε ό,τι μπορούμε.

Η συσπείρωση και ο ενωτικός αγώνας των εργαζομένων με ΤΑΞΙΚΟ προσανατολισμό για την
υπεράσπιση των λαϊκών κατακτήσεων σε κλαδικό και σε πανεργατικό επίπεδο, η συμπόρευση
με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, η ανατροπή
των αιτιών που γεννάνε την κρίση, η ανατροπή
του συσχετισμού των δυνάμεων και στο σ.κ. του
κλάδου μας, η συστράτευση με το Πανελλαδικό
Αγωνιστικό Μέτωπο Δικαστικών Υπαλλήλων
είναι η απάντηση.
Ταυτόχρονα ο κάθε συνάδελφος δεν είναι αυτός
που δέχθηκε μόνο την άγρια επίθεση στις αποδοχές του, που είδε την εφεδρεία και την πρόωρη
συνταξιοδότηση στο χώρο του, την ερήμωση από
προσωπικό στη γραμματεία των δικαστηρίων,
που βιώνει τις απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς,
που εξαφάνισαν τα έξοδα κίνησης των επιμελητών, που δέχεται καθημερινά απειλές για επέκταση του ωραρίου κ.λπ. Είναι αυτός που την ίδια
στιγμή υπάρχουν άνεργοι ή απολυμένοι, στο ίδιο
του το σπίτι, που η δόση στην τράπεζα του ‘χει
γίνει εφιάλτης, που ζει την εξαθλίωση και εμπορευματοποίηση της Υγείας, της παιδείας, που τον
ξεζουμίζει η άγρια φορολογία και τα «χαράτσια»,
που ζει την πλήρη εξάρθρωση των εργασιακών

σχέσεων, των μισθών και των συλλογικών συμβάσεων, την μείωση των συντάξεων, την καταλήστευση των Ασφαλιστικών Ταμείων, την άγρια
κερδοσκοπία, τον βιασμό του περιβάλλοντος, το
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας κ.λπ.
Μαζί με τη συνειδητοποίηση των αιτιών της
όξυνσης των κλαδικών πρ9βλημάτων, απαιτείται η διαμόρφωση ενιαίας αντίληψης για το πώς
ζούμε αλλά ταυτόχρονα και το ποιά είναι τα δικαιώματά μας ΩΣ ΤΑΞΗΣ. Είναι αδιέξοδη σήμερα
η πάλη για τα άμεσα και πιεστικά προβλήματα
αν δεν οργανωθεί συστηματικά η σύγκρουση με
το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν,
αν δεν δρομολογηθεί η πάλη για αποδέσμευση
από την ΕΕ, μονομερή διαγραφή του χρέους,
κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων
παραγωγής, για την λαϊκή οικονομία.
Συνάδελφε - Συναδέλφισσα
Το Συνέδριο της ΟΔΥΕ πραγματοποιείται σ’ αυτές
τις σκληρές και πρωτόγνωρες για τους εργαζόμενους συνθήκες της βάρβαρης αντιλαϊκής επίθεσης,
της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. Συνθήκες που
από μόνες τους διδάσκουν και συνειδητοποιούν
πως μόνο η οργανωμένη ταξική συσπείρωση είναι
η απάντηση.

Συνάδελφε. Συναδέλφισσα.
Το Πανελλαδικό Αγωνιστικό Μέτωπο:

• Επιβεβαιώθηκε σε όλα όσα σου είπε. Έγκαιρα σε προειδοποίησε για τα βάσανα που ζεις σήμερα. Για την καπιταλιστική κρίση, για το χαρακτήρα της. Για τον ρόλο της ΕΕ. Σ’ όλους τους χώρους δουλειάς στον κλάδο μας και σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπήκε μπροστά. Είναι δύναμη σίγουρη, δοκιμασμένη στο καμίνι της ταξικής πάλης. Είναι
δύναμη που μπορείς να ακουμπήσεις, να συμπορευτείς μαζί της.
• Γνωρίζει και μπορεί να μπει μπροστά για τα κλαδικά και καθημερινά προβλήματα της Γραμματείας των Δικαστηρίων και των συναδέλφων.
• Γνωρίζει και μπορεί να δώσει προοπτική στον αγώνα για τη ρήξη και την ανατροπή, αφού μπορεί να συνδέει τα
καθημερινά προβλήματα - συμπτώματα, με τις αιτίες.
• Γνωρίζει και μπορεί να συνδέει τον αγώνα για τα κλαδικά με τα γενικότερα και μεγάλα πανδημοσιοϋπαλληλικά,
εργατικά και κοινωνικά προβλήματα.

Συνάδελφε - Συναδέλφισσα

- Παραμέρισε τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις

Ισχυροποίηση του Πανελλαδικού
Αγωνιστικού Μετώπου
Για να αποκτήσει τώρα δύναμη η φωνή σου
Να δούνε αποτέλεσμα οι αγώνες σου

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς
Πανελλαδικό Αγωνιστικό Μέτωπο Δικαστικών Υπαλλήλων

