
 
Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ στην 24ωρη απεργία την  

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018. 

Συναδέλφισσες - οι 

Ήδη συμπληρώσαμε πολλά χρόνια Μνημονίου χωρίς να βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ και 

η ανεργία και η φτώχεια συνεχίζουν να είναι καρφωμένες στα ιστορικά υψηλά, αλλά και επειδή 

εντέλει το δίκιο κρίνεται πάντα στους δρόμους, τασσόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό της μετά 

από πολύ καιρό αγωνιστικής απόφασης της ΟΔΥΕ (και όχι φυσικά στα μέλη του ΔΣ) και σας 

καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, για να δώσουμε την 

απάντησή μας στους κυβερνώντες και να διαδηλώσουμε με οιονδήποτε τρόπο τη μηδενική ανοχή 

μας στην επιβουλή των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας. 

Μην ξεχνάτε ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποτυχημένων οικονομικών πολιτικών των 

τελευταίων χρόνων καλούνται να το πληρώσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Δηλαδή, ΕΜΕΙΣ 

οι μόνιμα "συνήθεις ύποπτοι" που προσπαθούμε να επιβιώσουμε εγκλωβισμένοι στα 

οικονομικά - οικογενειακά μας αδιέξοδα, χρεωμένοι στις τράπεζες, αντιμέτωποι  καθημερινά με την 

ακρίβεια  και με την ανασφάλεια. 

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι δεν μπορούμε παρά να οργανώσουμε την αντίσταση μας με ενωτικές - 

μαζικές κινητοποιήσεις, με την ανάπτυξη ενός αυτόνομου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού 

συνδικαλιστικού κινήματος. Κόντρα σε λογικές και πρακτικές που επιβάλλουν διαχωριστικές 

γραμμές ανάμεσα μας και μας οδηγούν σε φαινόμενα αντιπαλότητας μέσα στο ίδιο μας 

σπίτι.  

Στον αγώνα για καλύτερες συνθήκες εργασίες, για πρόσληψη προσωπικού και για αύξηση των 

απολαβών μας ΔΕΝ υπάρχουν ΠΕ & ΤΕ & ΔΕ & ΥΕ & ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ. Όλοι την ίδια εργασία 

κάνουμε. Είμαστε ΟΛΟΙ Δικαστικοί Υπάλληλοι και όχι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως θέλουν 

κάποιοι να μας κάνουν. Και ΟΛΟΙ μαζί οφείλουμε να συμμετέχουμε στην κλαδική μας απεργία 

και να μην μείνουμε ΜΟΝΟ σ' αυτή. Η 25η Οκτωβρίου 2018 ας είναι η μέρα αφύπνισης των 

Δικαστικών Υπαλλήλων και η αφετηρία για τη σωτηρία τους κλάδου μας. 

ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ  ΜΑΣ  ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ. ΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 

     Αθήνα  22 Οκτώβρη  2018 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


