ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Αγαπητοί συνάδελφοι

Συµµετέχουµε δυναµικά στην αυριανή απεργία
που έχει προκηρυχθεί για τις 11/5/2011.
Ας είναι αυτό το ξεκίνηµα µιας καθολικής αντίδρασης απέναντι στην
κηδεµονία των χρηµατοπιστωτικών κουρσάρων του παγκόσµιου
καπιταλισµού που αφού κατάφεραν να γίνουν µόνοι κυρίαρχοι χωρίς
αντίπαλο κανένα, πίνουν αργά κι αχόρταγα τον ιδρώτα των λαών.
Οι λαοί πλήρωσαν πολύ σκληρά αιώνες τώρα τους κατά καιρούς
αποικιοκράτες της δύσης που συµπεριφέρονταν ως παγκόσµιοι κηδεµόνες
της υφηλίου, σπέρνοντας αίµα και δυστυχία στους λαούς καταληστεύοντας
κάθε πηγή πλούτου και αγαθών απ’όπου περνούσαν. .
Πού είναι οι παπαγάλοι θιασώτες της παγκόσµιας φιλελεύθερης αγοράς
ως µοναδικής πηγής πλούτου των εθνών και ευηµερίας των λαών που
διατυµπάνιζαν;
Έχουν κρυφτεί για λίγο όµως µην ξεγελιέστε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η χώρα έχει βυθιστεί σε ένα άνευ προηγουµένου φαύλο κύκλο
απελπισίας και σε µας εναπόκειται να µπούµε µπροστά να γίνουµε
οδηγοί θεραπείας κάθε παθογένειας που χρόνια βασίλευε σ’αυτή τη
χώρα πνίγοντας υγιείς δυνάµεις περιθωριοποιηµένες επιλεκτικά.
Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΥΘΥΝΗ για την κατάντια ανήκει στους κρατούντες εδώ
και πενήντα χρόνια. Η αλόγιστη συµπεριφορά των κυβερνήσεων όλα
αυτά τα χρόνια δεν κατάφερε να οργανώσει τη χώρα πάνω σε δοµές
και θεσµούς ικανούς να οδηγήσουν την κοινωνία στην δηµιουργία, την
ανάπτυξη και την προκοπή. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή,
αυτοί πρέπει πρώτα να πληρώσουν.
Η προστασία των ηµετέρων, η ασυλία της πλουτοκρατίας, η ανοχή
στην ασύδοτη και ανεξέλεγκτη συµπεριφορά των πάσης φύσεως
εργοδοτών βιοµηχάνων και µικροεπαγγελµατιών, η ανοχή στην
παραοικονοµία και την φοροεισφοροδιαφυγή δεν αποτέλεσε την πάγια
τακτική όλων όσων κυβέρνησαν µέχρι τώρα;
∆εν µας δηµιουργεί καµία εντύπωση, έτσι λειτούργησε το όλο
σύστηµα διακυβέρνησης, µε παθογένειες και αποστήµατα, τώρα
δρέπουµε όλοι τους καρπούς.
Ακόµα θα ανεχόµαστε και θα τους στηρίζουµε;
Προς ποια κατεύθυνση όµως πρέπει να προσανατολισθούν οι
αγώνες και η προοπτική των πραγµάτων. Η νεοφιλελεύθερη προοπτική
απέτυχε παταγωδώς να δώσει λύσεις. Ο καθένας ας αναλάβει την
ευθύνη των επιλογών του.
Μία είναι η λύση πλέον .
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