
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το  πολιτικό σύστημα κυβερνά ερήμην  του  λαού και  χρησιμοποιεί  εκβιασμούς  για  να κάμπτει 

αντιδράσεις.

Μας ρώτησαν αν θέλουμε να πτωχεύσουμε και οι μισθοί να μειωθούν στο μισό. Ρωτάμε: τώρα 

που ο βασικός έγινε 440€ έχουμε πτωχεύσει;

Κόπτονται  για  το  «δάνειο»  το  οποίο  θα  εξυπηρετήσει  Τράπεζες-Ιδιώτες  δανειστές  και 

τοκοχρεολύσια. Ρωτάμε: ποιο  ποσό θα χρησιμοποιηθεί και πώς για την «ανάπτυξη»;

Τα  έσοδα  του  Κράτους  είναι  51.000.000.000€  και  το  κόστος  των  μισθών  και  συντάξεων 

24.000.000.000€.  Μήπως  τελικά  το  πρόβλημα  είναι  η  άρνηση  είσπραξης  φόρων;  (π.χ.  φόρος 

καταθέσεων στην Ελβετία, Αγγελιόσημο).

Μας  επέβαλαν  έναν  μη  εκλεγμένο  πρωθυπουργό  με  το  πρόσχημα  ότι  γνωρίζει  πρόσωπα  και 

καταστάσεις  κα  θα  διαπραγματευτεί  καλύτερα  (το  είδαμε!).  Το  αποτέλεσμα  είναι  ότι  οι  Τράπεζες 

κυβερνούν πλέον επισήμως τη Χώρα.

Δεν απαντούν στο ερώτημα: πόσες φορές θα μας «σώσουν» και γιατί μια συνταγή που κατά τη 

δική τους ομολογία απέτυχε πρόσφατα, θα πετύχει τώρα;

Τι σημαίνει η φράση: «παραιτούμεθα από την προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας»;



Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Το  μαύρο  μέτωπο  ΠΑΣΟΚ  -  ΝΔ  –  ΛΑΟΣ  λειτουργεί  ως  courier  των  εντολών  της  Τρόικας 
αποπειράμενοι να εμφανίσουν την εικόνα του πρωτοεμφανιζόμενου όχι μόνο στη πολιτική σκηνή αλλά 
και σε αυτόν τον πλανήτη.

Δεν μπορεί να εμφανίζονται κάποιοι ως “αντιστασιακοί” μη έχοντας ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο 
ενώ έχουν ψηφίσει το πρώτο. Είναι σταθερά αναξιόπιστοι.

Ξέρουμε  ότι  δεν  διαβάζουν,  ξέρουμε  ότι  δεν  ντρέπονται,  ξέρουμε  ότι  η  Χώρα  κυβερνάται 
εξωθεσμικά και  ταυτόχρονα βλέπουμε την  κοινοβουλευτική αριστερά από τη μια να λειτουργεί  ως 
στυγνός  εργοδότης,  χρησιμοποιώντας  το   άρθρο  99  του  Πτωχευτικού  Κώδικα  (βλ.  Κ.Κ.Ε.  και 
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ) και από την άλλη να καταγγέλλει συνταγματική εκτροπή συναντώντας ταυτόχρονα τον 
πραξικοπηματία (βλ. συνάντηση Παπαδήμου - Τσίπρα).

Γι’ αυτούς τους λόγους:

Α) ΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.

Β) ΙΔΡΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ Ή ΑΥΡΙΑΝΟ.
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ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΡΑ

Τα Ιδρυτικά Μέλη

Οι θέσεις μας για τον Κλάδο είναι οι εξής:

1.  ΕΙΔΙΚΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ  (συναρτημένο  με  την  Δικαστηριακή 
ιεραρχία).

2. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ Ν.4024/2011.

3. ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δεν μπορεί 
να υπάρχει άλλη μορφή εργασιακής σχέσης λόγω Συντάγματος και νομολογίας Σ.τ.Ε.).

4.  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (μόνον  ρητές 
διατάξεις χωρίς Προεδρικά Διατάγματα).

5. ΕΝΙΑΙΟ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

6.  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,  ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.


