ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ 13ου ΚΑΙ ΤΟΥ 14ου ΜΙΣΘΟΥ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε τελικά συνταγματική
την περικοπή 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων σε αντίθεση με την
προηγούμενη απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ, που την είχε κρίνει
αντισυνταγματική
και
πυροδότησε
μαζική
δικαστική
προσφυγή
των
ενδιαφερομένων.
Για την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ θέλουμε να επισημάνουμε τα
εξής:

Η απόφαση του ΣτΕ βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με τις πολιτικές των
μνημονικών περικοπών των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται σε
πλήρη ταύτιση και με την τοποθέτηση των συνηγόρων - εκπροσώπων της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη συνεδρίαση του ΣτΕ, που έλεγαν ότι η περικοπή
αυτή έγινε για να σωθεί ο 12ος μισθός!!! Θυμίζουμε ότι στην αίθουσα του
δικαστηρίου αναβίωσαν από την κυβερνητική πλευρά η λάσπη και ο κοινωνικός
αυτοματισμός ενάντια στους δημοσίους υπαλλήλους, που διεκδικούσαν δικαστικά
τους 2 από τους 6 μισθούς που χάσαμε στα χρόνια της καπιταλιστικής
κρίσης! Πρόκειται δηλαδή για απόφαση που ταυτίζεται με όλες τις
μνημονιακές πολιτικές των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ!
Πρόκειται για το ίδιο δικαστήριο που έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια!!!

Αποδεικνύεται ότι οι αποφάσεις των συγκεκριμένων δικαστηρίων κινούνται
και δεσμεύονται από τα αντιλαϊκά πλαίσια, που καθορίζουν οι "δημοσιονομικοί
στόχοι" και τα ματωμένα πλεονάσματα. Υπηρετούν τη γενικότερη αντιλαϊκή
πολιτική, παρά τους όποιους ελιγμούς και τα ψίχουλα που ορισμένες φορές
αναγνωρίζουν και που παρέχονται από τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις προεκλογικά,
στη λογική "σου παίρνω 10, σου επιστρέφω 1".

Η απόφαση του ΣτΕ αποδεικνύει ότι στον αγώνα για την ανάκτηση
των απωλειών μας δεν αρκούν από μόνες τους οι δικαστικές προσφυγές
και η αναμονή δικαστικών αποφάσεων. Χρειάζεται πρώτα απ’ όλα συλλογική
πάλη και διεκδίκηση για την ανάκτηση των απωλειών μας και την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών μας! Δυστυχώς, η πλειοψηφία στην ΑΔΕΔΥ δεν κινήθηκε
ούτε κινείται στην κατεύθυνση διεκδίκησης, αλλά αποδέχεται το πλαίσιο της
"αντοχής της οικονομίας", της "δημοσιονομικής πολιτικής" και των "ματωμένων
πλεονασμάτων", δηλαδή το πλαίσιο της αντιλαϊκής πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων,
όπως έκαναν και τα κόμματά τους ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ.

Για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, για την Αγωνιστική
Συσπείρωση δεν είναι "περασμένα ξεχασμένα" όλα όσα μας πήραν πριν
και κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και μετά από αυτήν! Καμία δικαστική
απόφαση δεν θα σταθεί εμπόδιο για τη διεκδίκηση των απωλειών μας, όλων όσα
δηλαδή είχαμε κατακτήσει με αγώνα και θυσίες! Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε
αταλάντευτα για την ανάκτηση όλων των απωλειών μας και ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών μας κόντρα στις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις, που
έχουν συμβιβαστεί με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για καρατόμηση των
δικαιωμάτων μας για να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους στο πλαίσιο του
ανταγωνισμού.
Πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η πολιτική καταδίκη των
κομμάτων που ψήφισαν και υλοποιούν μνημόνια και αντιλαϊκές πολιτικές,
που στηρίζουν την αντιλαϊκή ΕΕ. Το δίκιο μας θα κριθεί στον δρόμο του αγώνα
με καλύτερους όρους, αν όλοι αυτοί πάρουν μήνυμα καταδίκης της αντιλαϊκής
πολιτικής τους. Θα δημιουργηθούν έτσι καλύτεροι όροι και προϋποθέσεις για να
διεκδικήσουμε όσα μας πήραν και να διεκδικήσουμε ζωή με δικαιώματα!
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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