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ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αθήνα, Σεπτέμβρης 2012

Κάλεσμα
Προς τις Συναδέλφισσες και τους Συνάδελφους Δικαστικούς Υπαλλήλους:
του Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Εφετείου και της Εισαγγελίας
Εφετών, του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Αθηνών, του Αρείου Πάγου και της
Εισαγγελίας Α.Π. και των Περιφερειακών Ειρηνοδικείων της Αττικής.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες.

Πάνω στα βάρβαρα, αντιλαϊκά και δυσβάσταχτα μέτρα που έχουν επιβάλλει
2,5 χρόνια τώρα στο λαό μας, ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΡΥ
ΚΑΙ ΑΓΡΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
- Μας οδηγούν στη μαζική εξαθλίωση για να σωθούν
Το ΠανελλαδιΕίναι η ώρα για το μεγάλο ΟΧΙ

τα υπερκέρδη των λίγων.
- Μας καταδικάζουν σε βαθιά και αδιέξοδη ανθρωπιστική κρίση για να πληρωθούν οι δανειστές, να σωθούν
τα κέρδη των μονοπωλίων της Ε.Ε.
- Μας στερούν την ελπίδα για ζωή, για να γίνουν οι
τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι κ.λπ. πιο ανταγωνιστικοί.
- Παραδίδουν στο μεγάλο κεφάλαιο τη γη και όλο τον
πλούτο της χώρας γιατί αυτό απαιτούν τα συμφέροντά
τους.
- Καταδικάζουν τα παιδιά μας στη μόνιμη ανεργία, στη
φτώχεια, στην εξαθλίωση.
- Τα δάνεια, τα μνημόνια, οι νόμοι-σφαγεία, είναι οι
συμφωνίες της ΕΕ και των κυβερνήσεων για να βγει
το κεφάλαιο πιο ισχυρό, στέλνοντας στα τάρταρα τον
ελληνικό λαό, όλους τους λαούς.
- Αυτοί που μας έφεραν στην κρίση, συσσωρεύοντας
όλα τα προηγούμενα χρόνια τεράστια κέρδη, είναι οι
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ υπεύθυνοι για την κρίση.
- Τώρα μας παίρνουν και τα τελευταία δικαιώματαξεροκόμματα, για να διατηρήσουν τα τεράστια πλούτη
τους ΚΑΙ ΤΗ ΣΑΠΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ.
- Η ΕΕ και τα μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα είναι οι
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι η ιδιοκτησία και
η εξουσία του κεφαλαίου που καταπιέζει, ληστεύει και
εκμεταλλεύεται βάναυσα όλους τους λαούς.

ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες.
Όλοι σαν ένας άνθρωπος πρέπει τώρα να βροντοφωνάξουμε, να επιβάλουμε, να τους φοβίσουμε:
- Τέρμα στις θυσίες για τους καπιταλιστές, για τους
δανειστές-ιμπεριαλιστές.
- Τέρμα στην αρπαγή του μόχθου μας, στη λεηλασία
του τόπου.

κό Αγωνιστικό
• Δεν έχουμε να πληρώσουμε
Μέτωπο σας καάλλο.
λεί, σε μια γιγά• Δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία.
ντια συσπείρω• Απορρίπτουμε τα μέτρα σας και
ση και πανστρατα μνημόνιά σας.
τιά να αλλάξει
• Είναι παράνομα, αντεργατικά,
ο συσχετισμός
σφαγιαστικά. Λέτε συνειδητά
των δυνάμεων
ψέματα, πως οδηγούν σε έξοστα συνδικάτα,
δο από την κρίση. Οδηγούν σε
σε όλο το συνδιαδιέξοδη φτώχεια και δυστυχία
καλιστικό κίνητον λαό.
μα του κλάδου,
στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της ταξικής γραμμής
άμυνας. Στην ανάδειξη των δυνάμεων του ΠΑΜΕ
σε μαζικό πλειοψηφικό ρεύμα. Είναι η απαίτηση της
εποχής μας -σε αυτές τις συνθήκες του ολομέτωπου
ταξικού πολέμου που έχει εξαπολυθεί από το κεφάλαιο
και τα κόμματά του. Και είναι βέβαια απαίτηση της
εποχής για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, σ’ όλους
τους χώρους δουλειάς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
από τα Α/θμια σωματεία, τις Β/θμιες Ομοσπονδίες,
μέχρι την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ.
Η ταξική γραμμή άμυνας και πάλης, η σύγκρουση
με τη σάπια εξουσία των μονοπωλίων μέχρι την
ανατροπή της, η καταδίκη του συνδικαλισμού της
υποταγής της «άλλης» διαχείρισης της κρίσης είναι
η απάντηση.
Ένα τέτοιο συνδικαλιστικό κίνημα, σε συμπόρευση με
τους μικροεπαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους,
τους άνεργους, τη φτωχή αγροτιά, τη νεολαία, σε μια
πραγματικά πλατιά λαϊκή - ταξική ενότητα είναι αυτό
που πραγματικά τους ΦΟΒΙΖΕΙ.
Τον συνδικαλισμό και τους συνδικαλιστές της υποταγής των κοινωνικών διαλόγων και των στείρων και

επιδερμικών «αντιμνημονιακών» άσφαιρων πυρών, τον
έχουν στο χέρι.
Δεν είναι μονόδρομος η υποχώρηση, ο συμβιβασμός, η
υποταγή για να σωθούν τα κέρδη των πολυεθνικών, για να
διασωθεί το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα.
Να πετάξουμε στα άχρηστα της ιστορίας την αυταπάτη
ότι αν αλλάξουν οι διαχειριστές θα γίνει πιο φιλολαϊκό και
ανθρώπινο.
Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτουν οι ίδιες
οι εξελίξεις: Πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε με όλα αυτά
που μας οδηγούν στα τάρταρα;

Ο δρόμος ανάπτυξης που εδώ και χρόνια μας γεμίζει φτώχεια, εξαθλίωση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα
με τεράστια υπερκέρδη, μπορεί να είναι το αύριο το δικό
μας και των παιδιών μας;
Η οικονομία τους, το κράτος τους, η κοινωνία τους, έχουν
σαπίσει. Δεν διορθώνονται, δεν αλλάζουν με δήθεν νέες
προτάσεις καλύτερης διαχείρισής τους.
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δικτατορίας του
κεφαλαίου, δεν υπάρχει ζωή, προοπτική. Τέρμα οι θυσίες για
τα κέρδη των καπιταλιστών. Αποδέσμευση από την ΕΕ, διαγραφή του χρέους, άλλος φιλολαϊκός δρόμος ανάπτυξης.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Α/ΘΜΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΟΥ
ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ. ΠΑΡΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΧΕΡΙΑ.
- Δεν έχεις κανένα λόγο να στηρίξεις τη ΔΑΚΕ, τη συνδικαλιστική παράταξη του κυβερνώντος κόμματος.
- Δεν έχεις κανένα λόγο να στηρίξεις την ΑΣΚ που
πρόσφατα άλλαξε όνομα (πρώην ΠΑΣΚ) για να απογαλακτισθεί από τις αμαρτίες του μέχρι πρότινος εταίρου
του δικομματικού και σήμερα -πάλι- συγκυβερνώντος
κόμματος.
- Κλείσε τ’ αυτιά σου στις απατηλές σειρήνες της
πρώην ΔΑΣ που για να θολώσει τα νερά άλλαξε κι
αυτή όνομα, προσπαθώντας να εμφανισθεί σαν δήθεν
«Ενιαίο» και δήθεν «Ανεξάρτητο» και υπερκομματικό
ψηφοδέλτιο, θολώνοντας τα νερά, την ίδια στιγμή

που αρθρώνει την ρηχή αντιμνημονιακή και πολυσυλλεκτική ρητορεία (άσφαιρα πυρά) του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ο
οποίος βεβαίως καθόλου δεν αμφισβητεί τις μεγάλες
καπιταλιστικές ολοκληρώσεις και Συνθήκες πάνω
στις οποίες χτίστηκε αυτή η ΕΕ των μονοπωλίων και
ο οποίος σπέρνει αυταπάτες περί «επαναδιαπραγμάτευσης» των μνημονίων. Τα μνήμονια είναι το σύμπτωμα και όχι οι αιτίες της κρίσης. (Ακόμα και την
λέξη «καταγγελία» των μνημονίων αφαίρεσε πια από
το λεξιλόγιό του).
Τα πράγματα πια είναι μπροστά μας πεντακάθαρα.

ΤΑΞΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ - ΤΑΞΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ.
Πρέπει πια να εμπιστευτούμε τις δυνάμεις μας. Με
ισχυρό ταξικό κίνημα και κοινωνική συμμαχία που
θα αμφισβητεί τον μονόδρομο της καπιταλιστικής
αδηφάγας ανάπτυξης που θα βάλει επί τάπητος την
αναγκαιότητα της οργάνωσης και ανάπτυξης της

οικονομίας και της κοινωνίας που στο κέντρο της
θα ‘χει τις ανάγκες των εργαζομένων, των λαϊκών
στρωμάτων.
Περνάμε στην αντεπίθεση για την λύση και των κλαδικών και των μεγάλων λαϊκών προβλημάτων.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΣΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
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. Είναι η δύναμη
που μπορείς ν’ ακουμπήσεις, να συμπορευτείς.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς

Πανελλαδικό Αγωνιστικό Μέτωπο Δικαστικών Υπαλλήλων

