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ιαρμόζουμε το κράτος του νόμου»! Ετσι το λένε και αυτό κάνουν οι
υρίαρχες τάξεις και οι κυβερνήσεις τους, σαν το άπαν της
ρχίας τους. Είναι η προμετωπίδα της εξουσίας των
Ίαστών πάνω στους εξουσιαζόμενους για να μην
αμφισβητούν την κυριαρχία τους. Για να χτυπούν με τη δύναμη της
κάθε μορφής βίας τη σκέψη και τη δράση αυτών, που «δεν έχουν
στον ήλιο μοίρα», γιατί δεν τους αφήνουν να διεκδικούν να
καθορίζουν οι ίδιοι τη μοίρα τους. Αυτών που, διεκδικώντας ό,τι
τους ανήκει, ανοίγουν το δρόμο στην αμφισβήτηση της πολιτικής
τους. Γιατί αρνούνται την υποταγή στο πρόσταγμα που επιβάλλει το
ζυγό της εκμετάλλευσης.
Ναι, «το κράτος του νόμου» πάνω στην κοινωνία, όπως διατείνονται
αυτοί που το εφαρμόζουν, είναι το ψευδεπίγραφο της, γιατί
επιβάλλεται όχι πάνω στην κοινωνία αλλά πάνω στην εργατική
τάξη, στα καταπιεσμένα λαϊκά στρώματα, στη νεολαία, που
αμφισβητεί τα ασφυκτικά πλαίσια που της επιβάλλουν και παλεύει
για το δικό της μέλλον.
Αυτή είναι η αστική δημοκρατία, που την καθαγιάζουν οι θιασώτες
της επιβάλλοντας την καθωσπρέπει βαρβαρότητά τους πάνω στους
«κολασμένους της Γης». Η στυγνή δικτατορία μιας ισχνής
μειοψηφίας της κοινωνίας, των κηφήνων ιδιοκτητών των μέσων
παραγωγής και του πλούτου, πάνω στην τεράστια λαϊκή
πλειοψηφία της κοινωνίας που τον παράγει, αλλά της τον κλέβουν.
Και όσο μεγαλύτερη γίνεται η κλοπή, τόσο δυναμώνει η βία.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ζηλεύοντας τη δόξα προκατόχων της στη
βία, στον αυταρχισμό και την καταστολή, δεν έμαθε απλά από τους
προκατόχους της στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας πώς να
προστατεύονται τα ιερά και τα όσια της άρχουσας τάξης. Μα
μετουσίωσε στην πράξη, ξεπερνώντας όλους τους προηγούμενους
διδάξαντες, με τον πιο αποτελεσματικό ως τα σήμερα τρόπο,
ολόκληρη την προγενέστερη πείρα, με την επιβολή των πιο
αντιδραστικών μεθόδων διακυβέρνησης.
Ετσι, «τα έργα και οι ημέρες» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ υπό τον
Κ. Σημίτη μπορούν δίκαια να καταγραφούν ως η «Μαύρη Βίβλος»
βίας και καταστολής στη μεταπολιτευτική περίοδο. Εγραψε έτσι τη
δική της ξεχωριστή ιστορία ενάντια στον «εχθρό λαό», αφού τη
δράση των ΜΑΤ ενάντια στους εργάτες, στους αγρότες, οτους
μαθητές, στους φιλειρηνιστές που αντιστάθηκαν στην αντιλαϊκή αντιδραστική πολιτική της, συμπληρώνει η ποινικοποίηση των
λαϊκών αγώνων, της δημόσιας κοινωνικής και πολιτικής ζωής του
τοπου.
Κάνει πράξη το όραμα των επιχειρηματιών για την επιβολή της νέας
ιμπεριαλιστικής τάξης στον πλανήτη, δοκιμάζοντας την εφαρμογή
της ενάντια στον ελληνικό λαό. Την καταστολή των λαϊκών
κοινωνικοπολιτικών αγώνων διαδέχεται το νομικό πλαίσιο, που
πλέκεται σαν τον ιστό της αράχνης για να οδηγεί σε δίκες το
δικαίωμα στον αγώνα, στην ελεύθερη έκφραση γνώμης,
βαφτίζοντας ταυτόχρονα το λαό που παλεύει τρομοκράτη.
Χαρακτηρισμός των απεργιών ως παράνομων, δίκες και καταδίκες,
ιδιώνυμα και ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι ο βίος και η πολιτεία
της.
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εν είναι ούτε μια ού
τε δυο φορές που
κυβέρνηση του «εκσυγ
χρονισμού» κατέφυγε στα πιο α
ντιδραστικά νομοθετικά κατασκευά
σματα για να αντιτάξει την ισχύ του σι
δερόφραχτου αστικού κράτους απέναντι
στο δίκιο των λαϊκών στρωμάτων.
Τα έργα και οι ημέρες τους μιλούν απο
μόνα τους:
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«Η χρή
σις των
όπλων
άρχεται δ ι’ εκ
φοβιστικής εις
τον αέραν βο
λής, εάν δε και
μετά
τούτο
δεν ήθελον αποσυρθή
οι
μετέχοντες
της συναθροίσεως, συγχωρείται η οιαδήποτε
χρήσις
των όπλων» (!).

>

Η μαύρη
αντίδραση
δεν...«εκσυγχρ

Π ρ ό κειτα ι
για το χουντικό
διάταγμα 269
του 1972, περί
α π αγόρευσης
των
λαϊκών
συναθροίσεων,
που ανέσυρε
από το συρτά
ρι της αυθαι
ρεσίας η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για να εμποδίσει τις αγροτικές κινητοποι
ήσεις, το Φλεβάρη του 1997. Ηταν τότε, στις 7-2-97, που οι α
στυνομικοί διευθυντές της χώρας, με το παραπάνω χαρτί στο χέ
ρι, εμφανίζονταν μετά από εντολή της κυβέρνησης ενώπιον των
ξωμάχων, απειλώντας ακόμα και με «χρήση των όπλων» αν δε
σταματούσαν να αγωνίζονται για το δίκιο τους!

Η απόφαση φέρει την υπογραφή του πρωθυπουργού. Λήφθηκε διότι, όποιος δεν υποτάσσεται στην κυβέρνηση του «εκ
συγχρονισμού», τιμωρείται με «κάθειρξη»!
*
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«Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, κατά το χρονικό διά

στημα από 15ης ώρας της 19/11/99 μέχρι και την 17η ώ■ ρα της 20/11/99... η πραγματοποίηση ή απόπειρα πραγ
«Κηρυχθείσης της πολιτικής κινητοποιήσεως, δύνανται ματοποίησης συγκέντρωσης ή πορείας στον ανωτέρω τόπο (σ.σ.:
διά αποφάσεων του πρωθυπουργού να εξουσιοδοτοϋ- προσδιορίζεται ανωτέρω) και χρόνο, θα αντιμετωπίζεται με κά
■ νται οι υπουργοί και οι νομάρχαι, όπως ενεργούν πολι θε νόμιμο μέσο, οι δε συμμετέχοντες σε τέτοια εκδήλωση θα
τικήν επιστράτευσιν προσωπικού... Κηρυχθείσης της πολιτικής διώκονται για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 171 του ΠΚ
κινητοποιήσεως, τιμωρείται διά της ποινής της πρόσκαιρου κα- ή και άλλων συναφών διατάξεων»!
θείρξεως: α) πας όστις καλούμενος υπό των πολιτικών ή στρα
Σωστά. Πρόκειται για την αστυνομική εγκύκλιο με την οποία
τιωτικών αρχών νομίμως, κατά τας διατάξεις του άρθρου 20 μπήκε στο «γύψο» - για τρεις μέρες - ολόκληρη η Αθήνα, ε 
παρ. 2 του παρόντος (σ.σ.: το οποίο προβλέπει ότι “κηρυχθεί πειδή κατέφτανε στην Ελλάδα η Αυτού Εξοχότητα, ο εγκλημα
σης της πολιτικής κινητοποιήσεως, άπαντες οι Ελληνες πολί- τίας Κλίντον... Αξίζει να αναφέρουμε δυο στοιχεία:
ται, αμφοτέρων των φύλων, ασχέτου ηλικίας, υποχρεούνται να
Πρώτον, η απόφαση εκείνη περί απαγόρευσης των διαδη
συμβάλουν εις την ικανοποίησιν των αναγκών της εθνικής α- λώσεων κατά του Κλίντον και της πορείας στην αμερικανική
μύνης”), ή να προσφέρει τας υπηρεσίας του διά την πολιτική πρεσβεία στηριζόταν σε μια ακόμα «νεκρανάσταση» της χού
σχεδίασιν εκτάκτου ανάγκης ή αρνείται ή παραλείπει να εκτε- ντας και συγκεκριμένα στο χουντικό νομοθετικό διάταγμα 794.
λέσει τας εν αυτή και τας κατά την παράγραφον 3 του αυτού
Δεύτερον, στην εγκύκλιο επισείονται για τους παραβάτες
άρθρου καθορισθείσας εργασίας και λοιπός υποχρεώσεις του». ποινές όπως προβλέπονται από το άρθρο 171 του ΠΚ, που α-
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Πρόκειται για το νομοθετικό διάταγμα 17 του 1974. Είναι
το πρώτο διάταγμα που εξέδω σε η κυβέρνηση Καραμανλή. Σ ’
αυτό το διάταγμα στηρίχτηκε η απόφαση της πολιτικής επι
στράτευσης των τελωνειακών, που έλαβε η κυβέρνηση το Δ ε
κέμβρη του ‘98.

ναφέρεται στη «θρασύτητα κατά της αρχής»! Πάλι καλά δηλα
δή που ο «εκσυγχρονιστής» κ. Σημίτης δε σκέφτηκε να πάει α
κόμα πιο πίσω και να καταφύγει ακόμα και στο νόμο περί... «τεντιμποϊσμού», για να ικανοποιήσει τον δολοφόνο επισκέπτη
του...
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Αναβίωοαν
το «Συνδικαλιοτικό»
ιη<; Ασφάλειας
ένταση του αυταρχισμοϋ και της τρομοκρατίας έχει αποδειχθεί ένα από τα κύρια «προσόντα» της κυβέρνη
σης Σημίτη. Αλλωστε, ο αυταρχισμός θεωρήθηκε πά
ντοτε απαραίτητο συμπλήρωμα της αντεργατικής και αντιλαϊ
κής πολιτικής και όσο η τελευταία εντείνεται, τόσο εντείνονται και τα κρούσματα τρομοκρατίας. Στα πλαίσια αυτά η πα
ρακολούθηση και η παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης
και μάλιστα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος ήταν από
τα πρώτα «μελήματα» της κυβέρνησης, που έφτασε στο ση

Η

μείο να αναβιώσει εκσυγχρονιστικά το «Συνδικαλιστικό» της Α 
σφάλειας και να μας γυρίσει πίσω, σ ε μαύρες εποχές.
Αδιάψευστοι μάρτυρες τα αλλεπάλληλα κρούσματα εμφ ά
νισης αστυνομικών με πολιτικά σ ε συγκεντρώσεις, διαδηλώ
σεις, συσκέψ εις εργαζομένων, που έχουν δει το φως της δη
μοσιότητας μετά από καταγγελίες συνδικαλιστών.
Στις 3 Μάη 1996 τέσσερις ασφαλίτες με πολιτικά εισ έβα 
λαν στη συνέλευση των απεργών του Καπνεργοστασίου «ΚΕΡΑΝΗΣ» στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Πιο νωρίς παρακολου
θούσαν την κινητοποίηση που έκαναν οι εργαζόμενοι έξω α
πό το εργοστάσιο ενάντια στις απολύσεις. Τους πήραν χαμπάρι
όμως συνδικαλιστές του Ε Κ Π και τους εκδίωξαν.
Στις 16 Σεπτέμβρη 1997 ένστολος αστυνομικός εμφανί
στηκε σε σύσκεψ η της ΕΣΑ Κ Κλάδων Ενδυσης, που γινόταν
στην αίθουσα λογιστών. Είπ ε στους συνδικαλιστές με «αφέ
λεια»: «Είμαι από το διπλανό αστυνομικό τμήμα και ήρθα μή
πως χρειάζεστε τίποτα»! Παράλληλα προσπαθούσε να «κόψει»
κίνηση. Μπροστά στην αντίδραση των συνδικαλιστών έφ υγε,
αλλά συνέχισε το «έργο» του, παρακολουθώντας καθόλη τη
διάρκεια της σύσκεψ ης την είσοδο, από το απέναντι πεζο
δρόμιο.
Την 1η Οκτώβρη 19 97, «συνελήφθη» επ ’ αυτοφώρω α
σφαλίτης με πολιτικά που παρακολουθούσε σύσκεψη της Ε 
ΣΑΚ στην αίθουσα Ηπειρωτών, εκτελώντας «διατεταγμένη υ
πηρεσία». Ο ασφαλίτης είχε εισχωρήσει μέσα στην αίθουσα
παρακολουθώντας τις εργασίες της σύσκεψ ης. Οταν εντοπί
στηκε από τους συνδικαλιστές υποχρεώθηκε να ομολογήσει
την ιδιότητά του. Ο προϊστάμενος του στο Τμήμα Ακρόπολης,
επιβεβαίωσε στη συνέχεια πως εκτελούσε εντολές της κρατι
κής ασφάλειας! Η κρατική ασφάλεια - είπ ε - είχε στείλει έγ 

γραφο στο Τμήμα που έλ εγ ε: «Η ΕΣ Α Κ που πρόσκειται στο
Κ Κ Ε διοργανώνει εκδήλωση στην αίθουσα Ηπειρωτών. Παρα
καλώ προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες»!
Στις 27 Μάη 1998 ασφαλίτες βιντεοσκοπούσαν μέσα από
τη Βουλή, διαδήλωση που γινόταν στα πλαίσια 24ωρης πανεργατικής απεργίας. Οι διαδηλωτές χτυπήθηκαν άγρια από ε 
κατοντάδες άνδρες των Μ ΑΤ. Από το υπουργείο Δημόσιας Τ ά 
ξης αναφέρεται πως «εδώ και καιρό η αστυνομία βιντεοσκοπεί ορισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις».
Στις
20 Οκτώβρη ‘99, κατά τη διάρκεια απεργιακής κι
νητοποίησης των οικοδόμων, αποκαλύπτεται από τις ομάδες
περιφρούρησης, ασφαλίτης με πολιτικά που είχε ταυτότητα
φωτορεπόρτερ και βιντεοσκοπούσε την κινητοποίηση.Η ταυ
τότητα του φωτορεπόρτερ είχε σφραγίδα γνωστού πρακτορεί
ου και του ελληνικού κράτους. Το όνομα στην ταυτότητα του
φωτορεπόρτερ και στην ταυτότητα της ελληνικής αστυνομίας
ήταν ταυτόσημο. Πάνω του επίσης είχαν βρεθεί τρικ που έ 
γραφαν : «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΝ ΕΧΙΖΕΤΑΙ. ΔΟΞΑ ΚΑΙ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ»! Στη συνέχεια απο
καλύφθηκε πως στη βιντεοκασέτα ήταν γραμμένη και προη
γούμενη διαδήλωση των οικοδόμων, που είχε γίνει στις 9 Σ ε 
πτέμβρη 1999.
Την ίδια μέρα, στις 20 Οκτώβρη, είχαν επίσης αποκαλυ
φθεί από συνδικαλιστές, ασφαλίτες με πολιτικά που βρίσκο
νταν μέσα στην πανοικοδομική συγκέντρωση που γινόταν στην
Πάτρα. Οι ασφαλίτες μετά τις καταγγελίες αποχώρησαν από
τη συγκέντρωση, όμως συνέχισαν να παρακολουθούν από α
πέναντι.
Σ ε ό λες τις παραπάνω περιπτώσεις η κυβέρνηση προσπά
θησε να κουκουλώσει το θέμα διατάζοντας Ενορκες Διοικητι
κές Εξετάσεις, που όπως ήταν αναμενόμενο δεν κατέληγαν
πουθενά. Στο μεταξύ, συνέχιζε ακάθεκτη το «έργο» της δημι
ουργίας μηχανισμών παρακολούθησης της συνδικαλιστικής
δραστηριότητας.

Στο εδώλιο
οι απεργοί
9 Μάη 1996: Τ ο Μ ονομ ελές Πρωτοδικείο Πειραιά κήρυ
ξ ε «παράνομη και καταχρηστική» την απεργία των εργαζο
μένων στην καπνοβιομηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ» που αγωνίζονταν
ενάντια σ ε απόλυση συναδέλφου τους. Τ ο σκεπτικό ήταν
ότι η απόλυση αφορά προσωπική διαφορά του ερ γα ζό με
νου και της διοίκησης της εταιρίας και όχι του συνόλου των
εργαζομένων!
20 Δεκέμβρη 1996: Τ ο Μ ονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά
αποδέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κ α τέθ ε
σ ε η Ενωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και χαρακτηρίζει την
πανναυτεργατική απεργία που διανύει την πέμπτη μέρα της,
ως παράνομη και καταχρηστική. Μάλιστα τα μέλη της διοί
κησης της ΠΝΟ απειλούνται με χρηματική ποινή εκατό χι
λιάδων δραχμών ο καθένας και προσωπική κράτηση ενός
έτο υς αν συνεχιστεί η απεργία.
17 Γενάρη 1997: Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου Πειραιά
Π. Ζούρος αποδέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που
κατέθεσαν οι Ενώ σεις Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και Επιβα
τηγών Τουριστικών Πλοίων, εναντίον της πανναυτεργατικής
απεργίας που διήνυε την πέμπτη μέρα της και την κηρύσ
σ ει παράνομη και καταχρηστική. Οι συνδικαλιστές της διοί
κησης της ΠΝΟ απειλούνται με προσωπική κράτηση δύο
μηνών και χρηματικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων δραχμών ο
καθένας για κάθε παράβαση της απόφασης.
22 Γενάρη 1997: Η πρόεδρος του Μ ονομελούς Πρωτο
δικείου Πειραιά Χρυσούλα Παρασκευά, κάνει δεκτή την αί-

τηση των Ενώ σεω ν Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και Επιβατηγών Τουριστικών και χαρακτηρίζει την απεργία
των ναυτεργατών που συνεχίζεται για 10η μέρα παρά
νομη και καταχρηστική. Α π ειλεί δ ε κάθε συνδικαλιστή της
ΠΝΟ με φυλάκιση δύο μηνών και χρηματικό πρόστιμο 100
χιλ. δραχμών.
19 Σεπτέμβρη 1997: Τ ο Μ ονομελές Πρωτοδικείο Λιβα
δειά ς έκ α νε δεκτή την προσφυγή της γαλλικής πολυεθνικής
«ΠΕΣΙΝΕ» και κήρυξε παράνομες και καταχρηστικές τις ε 
ξελ ισ σ ό μ εν ες απ εργιακές κινητοποιήσεις. Απ αγό ρευσε κά
θ ε είδο υς α π εργιακές κινητοποιήσεις που εντάσσονται στο
ίδιο
διεκδικητικό
πλαίσιο. Ε π έβ α λ ε α
παγόρευση και μικρό
τερ η ς έκτα σ η ς κινη
τοποιήσεων, χρηματι
κή ποινή στα μέλη
του Δ Σ του σωματεί
ου και προσωποκρα
τή σ εις σ ε περίπτωση
συνέχισης των κινη
τοποιήσεων!
25
Μάη 1998: Το
Μ ονομ ελές Πρωτοδι
κείο Αθήνας απ οδέ
χεται την αίτηση της
κυβέρνησης και κη
ρύσσει παράνομη και
καταχρηστική την α
περγία των ερ γα ζο μέ
νων της Ιονικής, ενά 
ντια στο ξεπούλημά
της.
29 Μάη 1998: Η
κυβέρνηση μέσω της
διοίκησης της Ιονικής
καταθέτει νέα αγωγή
για να χαρακτηριστεί
παράνομη και κατα
χρηστική απεργία που
εξά γ γ ειλ ε η Ο Τ Ο Ε
για τους ερ γα ζό με
νους της Ιονικής. Και
η νέα αγωγή γίνεται
αποδεκτή.
2 Δεκέμβρη 1998: Μ ετά από προσφυγή της κυβέρνησης,
το δικαστήριο κηρύσσει παράνομη και καταχρηστική την
π ενθήμερη απεργία των τελωνειακών, με το σκεπτικό ότι
«αποβλέπει στην παρεμπόδιση της κυβέρνησης στην άσκη
ση της κυβερνητικής πολιτικής»! Οι εργαζόμενοι αγωνίζο
νταν ενάντια στην περικοπή ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
4 Δεκέμβρη 1998: Τ ο δικαστήριο κρίνει παράνομες και
καταχρηστικές τις 24ω ρες α π εργίες των τελωνειακών. Λίγο
μετά την έκδοση της δικαστικής απόφ ασης, ο υπουργός Ε 
θνικής Ο ικονομίας ανακοινώνει την πολιτική επιστράτευση
των τελωνειακών.
18 Φλεβάρη 1999: Μ έσα σ ε λ ίγ ες ώ ρες από την κατά
θ εσ η της αίτησης της «Ελληνικής Εταιρίας Μπισκότων» (ό
μιλος Φιλίππου) το Μ ονομ ελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας κη
ρύσσει παράνομη και καταχρηστική την απεργία των εργα
ζομένων της επιχείρησης ενάντια στις απολύσεις.
26
Ιούλη 1999: Τ ο Μ ονομ ελές Πρωτοδικείο Λαμίας, κη
ρ ύσσει παράνομη και καταχρηστική την απεργία των εργα
ζομένων της Λ ΑΡΚΟ Λάρυμνας.

5

Πολιτικά Κοινωνικά Δημοκρατικά Δικαιώματα

Σ υ λ λ ή ψ ε ι ς κ α ι δ ιώ ξεις ουγ δ ικ α λ ιο ΐώ ν
5 Αυγοίιστου 1996: Ο ιδιοκτήτης της εκδοτικής επιχείρησης «Κ.
Δραγούνης ΑΕΒΕ» μηνύει με την κατηγορία της «σύστασης συμ
μορίας» (!) 25 εργαζόμενους και τους απολύει.
11 Νοέμβρη 1996: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδι
κών Αθήνας Απ. Κανελλόπουλος άσκησε αυτεπάγγελτη ποινική δίω
ξη για «παράνομη βία» κατά εμποροϋπαλλήλων και συνδικαλιστών
που αγωνίζονταν για ανθρώπινο ωράριο!
20 Γενάρη 1997: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Π. Δημόπουλος - με εντολή της κυβέρνησης - δίνει επείγουσα παραγγελία
στις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να ασκούνται ποινικές διώ
ξεις σε βάρος απεργών ναυτεργατών.
3 Μάρτη 1997: Σ ε τέσσερις συνδικαλιστές και δυο εργαζόμε
νους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης ασκείται αυτεπάγγελτη
δίωξη για αντίσταση κατά της αρχής... Αφορμή η ειρηνική διαδή
λωση εργαζομένων της Ζώνης το 1995, έξω από το υπουργείο Ε 
μπορικής Ναυτιλίας, όπου δέχτηκαν βάρβαρη επίθεση από τα ΜΑΤ.
7 Απρίλη 1998: Αγωγή της τεχνικής εταιρίας «I. Κοροντζής» ε
νάντια σε στελέχη του Συνδικάτου Οικοδόμων Λήμνου γιατί έκαναν
το καθήκον τους να περιφρουρήσουν τα δικαιώματα των εργαζο
μένων στο εργοτάξιο της τεχνικής εταιρίας. Η εκδίκαση είχε ορι
στεί γι’ αυτή τη μέρα, αλλά αναβλήθηκε.
20 Μάη 1998: Αστυνομία συλλαμβάνει τον πρόεδρο του Σώμα-

τείου Αμμοβολιστών - Καθαριστών μετά από κάλεσμα του εργολά
βου Ε. Δρούλια που απασχολούσε σε επικίνδυνες συνθήκες εργα]
σίας εργαζόμενους μέσα στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
22 Μάη 1998: Η εταιρία Φιλίππου μηνύει συνδικαλιστές που εί
χε απολύσει και τους οποίους με βάση απόφαση του Πρωτοδικεί
ου έπρεπε να ξαναπάρει στη δουλιά.
3 Νοέμβρη 1998: Η επιχείρηση ΑΤΤΑΛΟΣ απολύει, χωρίς έγ
γραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας, τον αντιπρόεδρο του
Συνδικάτου Μετάλλου Αθήνας. Ακόμα εκκρεμεί η εκδίκαση της υ
πόθεσης.
20 Νοέμβρη 1998: Μετά από μήνυση του προέδρου (ΠΑΣΟΚ)
του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου οδηγούνται στο δικαστήριο δυο
ΕΣΑΚίτες επειδή τον Αύγουστο του ‘98 κολλούσαν αφίσες για εκ
δήλωση της ΕΣΑΚ.
19 Δεκέμβρη 1998: Συλλαμβάνεται ο Γ. Πέρρος, από τη διοί
κηση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, που συμπαραστε
κόταν στους εργαζόμενους του «Καταναλωτή». Το πρόσχημα της
Αστυνομίας ήταν ότι πιθανά να κατετίθετο μήνυση εναντίον του.
12 Γενάρη 1999: Η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν.1264/82 αί
ρει τη συνδικαλιστική ιδιότητα του ΕΣΑΚίτη προέδρου του σωμα
τείου της «Ελληνικής Εταιρείας Μπισκότων». Η επιχείρηση τον α
πολύει.
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70μένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζω-
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25 Γενάρη 2000: Αυτεπάγγελτη δίωξη σε βάρος 4 στελεχών του

ΚΚΕ m 2 συνδικαλιστών της Πανελλήνιας Ναυτεργατικής Ομο
ε θ ν ί α ς επειδή συμπαραστάθηκαν στο μεγαλειώδη απεργιακο αS S
ναυτεργατών το Γενάρη του 1997. Η δ,κη ε,χε ορίστε, για
τις 25 Γενάρη και αναβλήθηκε.

Ο που α π ερ γό ς
και γκλομπ
22 Ιούνη 1996: Σ ε «πεδίο μάχης» μετατράπηκε το λιμάνι του
Ναυπλίου, όταν ισχυρές λιμενικές δυνάμεις και βατραχάνθρωποι
εξαπέλυσαν, απρόκλητα, βάρβαρη επίθεση εναντίον ναυτεργατών
και άλλων εργαζομένων, που διαδήλωναν ενάντια στον ελλιμενισμό του αμερικανικών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιου «Μάρκο
Πόλο». Τραυματίστηκαν δυο ναυτεργάτες και μεταφέρθηκαν στο
νοσοκομείο.
20 Ιούλη 1996: Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και οι βα
τραχάνθρωποι με εντολή της κυβέρνησης ξαναχτύπησαν τους
ναυτεργάτες και άλλους εργαζόμενους στο Ναύπλιο.
18 Δεκέμβρη 1996: Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας οι τοπικές
λιμενικές αρχές συνέλαβαν 5 απεργούς ναυτεργάτες.
19 Δεκέμβρη 1996: Οι ειδικές δυνάμεις του Λιμενικού Σώμα
τος ξυλοκόπησαν άγρια απεργούς στα λιμάνια της Πάτρας και της
Ηγουμενίτσας. Τραυματίστηκε σοβαρά συνδικαλιστής.
νάντια στο διευρυμένο ωράριο.
20 Δεκέμβρη 1996: Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας βατραχάν
3 Απρίλη 1997: Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν
θρωποι, αστυνομικές δυνάμεις και λιμενικοί, χτύπησαν ανελέητα
μέσα και έξω από το υπουργείο Εργασίας, χτυπούν με γκλομπ ατους απεργούς. Δύο απεργοί τραυματίζονται σοβαρά.
γρια απεργούς οικοδόμους.
13 Γενάρη 1997: Στο λιμάνι της Κυλλήνης δυνάμεις του Λι
9 Απρίλη 1997: Αγριος ξυλοδαρμός απεργών οικοδομών μπρο
μενικού Σώματος με την κάλυψη εισαγγελέα και εντολή υπουρ
στά στο υπουργείο Εργασίας από τα ΜΑΤ.
γού Εμπορικής Ναυτιλίας απείλησαν με τα όπλα τους συνδικαλι
5 Μάη 1997: Σ ε πεδίο μάχης μετατράπηκε η είσοδος του υ
στές.
πουργείου Ανάπτυξης από την επίθεση αστυνομικών δυναμε
16 Γενάρη 1997: Ανδρες του Λιμενικού Σώματος εξαπέλυσαν
ενάντια στους εργαζόμενους της «ΣΟΦΤΕζ».
άγρια επίθεση εναντίον των απεργών στο λιμάνι της Ραφήνας και
7 Μάη 1998: Διαδηλωτές εκπαιδευτικοί που πορεύονταν προς
τραυμάτισαν έναν απεργό.
το
Ζάππειο,
όπου έδινε συνέντευξη Τύπου ο Σημίτης, ε Χ
17 Γενάρη 1997: Οι λιμενικοί στο λιμάνι του Ηρακλείου εξα
βάρβαρη επίθεση από εκατοντάδες άνδρες των ΜΑΤ στη
πέλυσαν σφοδρή επίθεση εναντίον των απεργών ναυτεργατών.
φόρο Αμαλίας.
, _ .
την
19 Γενάρη 1997: Τρεις χιλιάδες άνδρες των ειδικών δυνάμε
7 Μάη 1998: Με γκλομπ και δακρυγόνα ισχυρές δυναμε«;
ων του Λιμενικού Σώματος και των ΜΑΤ πολιόρκησαν το λιμάνι
ΜΑΤ χτυπούν απεργούς της Ιονικής και της Εμπορικής, μ Ρ
του Πειραιά και χτύπησαν άγρια τους ναυτεργάτες που συνέχι
στη Βουλή. Η πορεία κατευθυνόταν στο Ζάππειο.
ζαν την απεργία τους. Τραυματίστηκε ένας απεργός σοβαρά.
25
Γενάρη 1997: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προπηλάκι 7 Μάη 1998: Βίαιη επίθεση ισχυρών αστυνομικών δυ^ μ
σε βάρος των εργαζομένων του «ΜΙΝΙΟΝ», μπροστά σ
σαν εμποροϋπάλληλους και Ε Β Ε που πραγματοποιούσαν συγκέ
ντρωση διαμαρτυρίας έξω από κατάστημα του «Κωτσόβολου», ε-

γείο Εργασίας.

16 Μάη 1998: Εκατοντάδες άνδρες των ΜΑΤ αποκλείουν και
χτυπούν λυσσαλέα την πορεία εργαζομένων Ιονικής και Κατα
στημάτων Αφορολόγητων Ειδών, που κατευθυνόταν προς το ξε
νοδοχείο «ΚΑΡΑΒΕΛ», όπου συνεδρίαζε η Κ Ε του ΠΑΣΟΚ.
26 Μάη 1998: Εξω από το Εφετείο Αθηνών, άνδρες των ΜΑΤ
χτυπούν τους εργαζόμενους του ΜΙΝΙΟΝ, που είχαν συγκεντρω
θεί εκεί, καθώς εκδικαζόταν η αίτηση διακανονισμού των χρεών
της επιχείρησης.
27 Μάη 1998: Σ ε πεδίο «μάχης» μετατρέπεται η λεωφόρος
Βασ. Σοφίας, μπροστά στη Βουλή. Εκατοντάδες άνδρες των
ΜΑΤ, ρίχνουν δεκάδες χημικά και χτυπούν λυσσαλέα με γκλομπ,
την πανεργατική πορεία.

που χτυπιούνται βάναυσα από άνδρες των ΜΑΤ.
29 Μάη 1998: Χαράματα άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν μ έ
σα στο μηχανογραφικό κέντρο της Ιονικής στον Πειραιά και άν
δρες των ΜΑΤ απέξω, χτυπούν τους απεργούς και τραυματίζουν
αρκετούς.
16 Σεπτέμβρη 1998. Αστυνομικές δυνάμεις επιτίθενται στους
απεργούς της κλωστοϋφαντουργίας «ΒΑΛΚΑΝ Ε-ΠΟΡΤ».
2 Νοέμβρη 1998: Ο θ . Πάγκαλος, υπουργός Εξωτερικών τό
τε επιτίθεται και ξυλοκοπά τρεις υπαλλήλους στο μεταφραστικό
τμήμα του υπουργείου. Στις υπαλλήλους είχε ανακοινωθεί οτι α
πολύονται, επειδή δε δέχτηκαν να μετατραπούν οι συμβάσεις ερ 

γασίας τους, από αορίστου χρόνου σε δμηνες.
27
Μάη 1998: Αστυνομικοί συλλαμβάνουν το πρωί συνδικαλι 23 Μάρτη 1999: Στην πύλη του εργοστάσιου «AIR Liuuiut»
στές που έκαναν περιοδεία στα γιαπιά, στα πλαίσια της πανεροι εργαζόμενοι που απεργούσαν διεκδικώντας αυξήσεις, δέχτη
γατικής απεργίας και τους μεταφέρουν στην αστυνομική διεύκαν επίθεση των ΜΑΤ. Τραυματίστηκαν δυο.
υνση Πειραιά. Συνδικαλιστές, που πηγαίνουν εκεί για να δια10 Φλεβάρη 2000: Με τη βία των ΜΑΤ και 6 συλλήψεις ερ 
μαρτυρηθούν, χτυπιούνται από τους αστυνομικούς και συλλαμγατών, αντιμετώπισε η κυβέρνηση την κινητοποίηση των εργαζο
μανονται. Στο μεταξύ είχε ξεκινήσει η πανεργατική συγκέντρω
μένων της «ΒΙΟΜΑΓΝ» στα διόδια Σχηματαριου.
ση. ι διαδηλωτές κατευθύνονται στην αστυνομική διεύθυνση, ό-
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Β ία κ α ι ξα νά β ία για να περάοει
το ξεκ λή ρ ιομ α της αγροτιάς
ια άνευ προηγουμένου βιομηχανία διώξεων σε βάρος
των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις
των τεσσάρων τελευταίων χρόνων, στήθηκε από την
κυβέρνηση του Π ΑΣΟ Κ. Περισσότεροι από 10.000 αγρότες
«σύρθηκαν» - και «σέρνονται» ακόμα - στα δικαστήρια, μόνο
και μόνο γιατί βγήκαν στους δρόμους για να υπερασπίσουν το
ψωμί τους. Μόνο και μόνο γιατί δεν έσκυψαν και δε σκύβουν
το κεφάλι στην αντιαγροτική πολιτική που οδηγεί στο ξεκλήρισμα τη φτωχή και μεσαία αγροτιά.
Αυτή βέβαια, δεν ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση έ 
βγαλε το «προσωπείο» του... εκσυγχρονισμού και εμφάνισε αμεί
λικτα το πραγματικό αυταρχικό της πρόσωπο. Ηταν, όμως, η πρώ
τη φορά που οι διώξεις αυτές εμφανίζονταν με... «νέα ποιοτικά
χαρακτηριστικά»: Οι νέες διώξεις κατά της αγωνιζόμενης αγρο
τιάς είναι ιδιαίτερα μαζικές, στήνονται ομαδικές ποινικές δίκες
και έχουμε - πέρα από κάθε δικαστηριακή πρακτική - επίσπευ
ση των σχετικών δικών. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η δίκη
σε βάρος των μελών της Πανθεσσαλικής Συντονιστικής Επιτρο
πής και η καταδίκη τους (για πρώτη φορά) για ηθική αυτουργία
στα φερόμενα αδικήματα που υποτίθεται ότι διέπραξαν οι αγωνιζόμενοι αγρότες. Παράλληλα, γίνεται προσφυγή στα δικαστήρια
δημόσιων οργανισμών (Ο ΣΕ, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας) για κα
ταβολή αποζημιώσεων της τάξης του 1,7 δισ. δραχμών, απειλώ
ντας και με οικονομική εξόντωση τα μέλη της ΠΑΣΕ.
Ο πρωτοφανής μαζικός διωγμός εναντίον των αγροτών ξ ε 
κίνησε αμέσως μετά τη μεγαλειώδη αγροτική κινητοποίηση του
Δεκέμβρη του 1996. Την ποινικοποίηση των αγώνων είχε προ
αναγγείλει μάλιστα η κυβέρνηση, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης

Μ

Ε. Γιαννόπουλος, προειδοποιούσε τους αγρότες πως «θα παρακαλούν να μη δικαστούν». Ακόμα, από το στόμα του υπουρ
γού Δικαιοσύνης, έγινε λόγος για διώξεις σε βάρος όσων εκ 
φράζουν την αλληλεγγύη τους στους αγρότες!
Είχαν, βέβαια, προηγηθεί οι «αστυνομικές επιχειρήσεις» της
κυβέρνησης για ν’ αντιμετωπίσει τον αγροτικό ξεσηκωμό. Για
πολλές μέρες στη Θεσσαλία είχε επιβληθεί «κατάσταση πο
λιορκίας» με πάνοπλους ΜΑΤατζήδες κι άλλους αστυνομικούς
να περιπολούν στους δρόμους. Για πρώτη φορά κατακλύζουν
τη Θεσσαλία πέντε χιλιάδες αστυνομικοί, λες και οι αγρότες ή
ταν οι αντίπαλοι, οι εχθροί της πατρίδας. Για πρώτη φορά, επί
σης, παρατηρήθηκαν σε τέτοια έκταση - γιατί και παλιότερα υ
πήρχαν - κρούσματα με επισκέψ εις αστυνομικών οργάνων σε
χωριά, με σκοπό να εκφοβίσουν τον κόσμο, αλλά και η παρα
κολούθηση από ασφαλίτες συσκέψεων και συγκεντρώσεων. Δεν
έλειψ ε, όμως, και η χρήση χουντικών νόμων για την απαγόρευ
ση της κυκλοφορίας των τρακτέρ στους εθνικούς δρόμους. Και
το αποκορύφωμα ήταν, η πρωτοφανής ενέργεια της δολιοφθο
ράς στα γεωργικά μηχανήματα (τρακτέρ) από τις αστυνομικές
δυνάμεις, με την περιβόητη «επιχείρηση βουλκανιζατέρ» στην
Εθνική Οδό, στο όνομα της «πρόληψης αδικημάτων».
Μπρος στον αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης, το Κ Κ Ε
στις 22 Οκτώβρη του 1997 καταθέτει τροπολογία προκειμένου
να μπει τέρμα στο ατελείωτο καθεστώς δίωξης των αγροτών,
την οποία η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά αρνείται να ψηφί
σει.

Τα πρώτα
Από τον πρώτο
κιόλας μήνα του
1997 η κυβέρνηση
ξεκινά να
εξαπολύει απειλές
για δήμευση
τρακτέρ και
περιουσιακών
στοιχείων των
αγροτών που θα
τολμήσουν να
διεκδικήσουν
αγωνιστικά τα
δικαιώματά τους.
7/2/97:
Αστυνομικές
δυνάμεις απωθούν
βίαια, ακόμη και
ξυλοκοπούν
δημοσιογράφους
(στέλνοντας έναν
από αυτούς στο
νοσοκομείο), για να
μην καταγράψουν
την επίθεση
δολιοφθοράς των
αστυνομικών, στα
τρακτέρ των

Το μαύρο 1998
8/1/98: Στις Σ έρ ρ ες καταδικάζονται 20 αγρ ό τες σ ε 4μηνη φ υλάκιση, επ ειδ ή συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του
Απρίλη του ‘94.
3/2/98: Τ η ν ίδια ώρα που βρίσκονται σ ε ε ξέλ ιξη οι α
γροτικές κινητοπ οιήσεις, στη Βουλή έρχεται για δ εύτερ η
φορά αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του βουλευ
τή του Κ Κ Ε Β. Μπούτα. Τ η ν άρση ζητά η Εισ α γγελία Λ ά
ρισας, για τη συμμετοχή του βουλευτή στις αγροτικές κι
νητοποιήσεις.
11/2/98: Επιστρατεύοντας τις γνω στές κατηγορίες π ε 
ρί «εκβιασμού του κοινωνικού συνόλου», ο Ε . Γιαννόπουλος α π ειλεί τους αγω νιζόμενους αγρότες πω ς δ ε θα α νε
χτεί α π ο κλεισ μ ο ύς των δρόμων.

δείγματα
αγροτών στις
Μ ικροθήβες.
7/10/97: Η
«απειλή» της
κυβέρνησης για
δήμευση
περιουσιακών
στοιχείων των
αγροτών γίνεται
πράξη, με την
πρωτοφανή
απόφαση
δικαστηρίου της
Αρτας - σαφώς
καθοδηγούμενη
από την κυβέρνηση
- σύμφωνα με της
οποία τρεις
αγρότες της Αρτας
καταδικάζονται σ ε
12 μ ή ν ες φυλάκιση
και σ ε ταυτόχρονη
δήμευση των
αγροτικών
μηχανημάτων τους,
επειδή συμμετείχαν
στις αγροτικές
κινητοποιήσεις.

19/2/98: Δύο μ έ ρ ε ς μετά την
αναστολή της μ εγά λη ς αγροτικής
κινητοποίησης στη Θ εσ σ α λία , το
Τ ρ ιμ ε λ έ ς Ε φ ε τ είο Λάρισας κατα
δικάζει 14 αγρ ό τες - για τη συμ
μετοχή τους στην κινητοποίηση
των Γόννων το Μάρτη του 1995 σ ε δύο μή ν ες φ υλάκιση (παρόλο
που α π οδ εδειγμένα οι σ υγκεκρ ι
μένοι δεν είχαν κ λ είσ ει μ ε τρακτέρ
την Εθνική Ο δό στα Τ έμ π η ).
20/2/98: Συνολικά 169 αγρότες
της Καρδίτσας παίρνουν κλήση για
«αγροτοδικεία».
10/3/98: Τ ο δικαστήριο Τρικά
λων «πυροβολεί» μ ε καταδίκες 64
αγρ ό τες, χωρίς η ποινή να έχ ει α
νασταλτικό χαρακτήρα. Τ η ν ίδια
μέρα στην Κατερίνη, καταδικάζο
νται άλλοι 34 αγρ ό τες της Π ιερίας
σ ε 7μηνη φ υλάκιση, ανάμεσά τους
και 16 αγρότες μέλη της Συντονι
στικής Επιτροπ ής Αγώνα (οι οποί
οι συνολικά είχαν καταδικαστεί μ έ 
σα από 4 δ ίκ ες σ ε 28 μ ή ν ες φ υ
λάκιση για την ίδια κινητοποίηση).
11/3/98: Δικάζονται 68 αγρότες
στο Δικαστήριο Τρικάλων, για τη
συμμετοχή τους στις κινητοποιή
σ ε ις το Μάρτη του ‘95. Τ ο δικα
στήριο καταδικάζει τους 64 σ ε
τρίμηνη φυλάκιση μ ε τριετή ανα
στολή, στερώ ντας από τους καταδ ικ α σ θ έντες το δικαίωμα της έ 

φ ε σ η ς της ποινής, κάτι που δ ε συμβαίνει ο ύτε μ ε τους ε 
γκλη μα τίες του κοινού Ποινικού Δικαίου. Η «λεπτομέρεια»
αυτή «μεταφ ράστηκε» σ ε χρηματική «ποινή» ά μ εσ α κατα
β λη τέα (δικαστικά έξο δ α κλπ) ύψ ο υς 1 .7 0 0 .0 0 0 δραχμών.
Ποσό που οι κατηγορούμενοι αγρότες αδυνατούσαν να κα
ταβάλουν μ ε α π ο τέλεσ μα να παραμείνουν όλο το βράδυ
«κρατούμενοι» στην αίθουσα του δικαστηρίου! Για πρώτη
φορά στα χρονικά των «αγροτοδικείων» επ ιβ λή θ η κ ε ποινή
φ υλάκισης, χωρίς το δικαίωμα ά σ κη σ η ς έ φ ε σ η ς από τους
κατηγορουμένους. Οι υπόλοιποι τρ εις αγρότες απαλλάχτη
καν λόγω αμφιβολιών και έν α ς δ ε δικά σ τη κε, γιατί τον πρό
λα β ε ο θάνα τος...
20/3/98: Μ ε σ υνοπ τικές διαδικασίες καταδικάζονται άλ
λοι 30 α γρότες από το «αγροτοδικείο» της Λάρισα ς. Τ ο υ ς
επ ιβάλλετα ι ποινή φ υλά κισ η ς τεσσάρω ν μηνών μ ε τριετή
αναστολή, για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις το
Μάρτη του ‘95.
23/3/98: Ο εισ α γ γ ελ έα ς εφ ετώ ν Λάρισας αρνείται να α
σ κ ή σ ει έφ εσ η στην πρωτοφανή καταδικαστική απόφαση
του Τ ρ ιμ ελο ύ ς Π λημμελειοδικείου Τρικάλων, που «τιμώρη
σ ε» μ ε τρ εις μή νες φ υλάκιση, χωρίς δικαίωμα ά σ κησης έ 
φ εσ η ς στην ποινή, τους 64 αγω νιστές αγρότες του Ζάρκου.
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Ολη η Ελλάδα
ένα «αγροιοδικείο»
5/5/98: Το «αγροτοδικείο» Λαμίας καταδικάζει 20 αγρότες σε
5μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή, για τη συμμετοχή τους στις
κινητοποιήσεις το Μάρτη του ‘95, στο οροπέδιο του Δομοκού.
6/5/98: Στο Αίγιο 36 αγρότες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο «μοι
ρασμένοι» σε δύο δίκες, οι οποίες τελικά αναβλήθηκαν για το Δ ε
κέμβρη, υπό την πίεση της μαζικής συγκέντρωσης συμπαράστασης
που έγινε την ίδια ώρα έξω από το δικαστήριο.
14/5/98: Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας εκδικάζει 13 υποθέσεις
με συνολικά 73 κατηγορούμενους αγρότες. Πρώτη δίκη είναι αυτή
με 20 κατηγορούμενους - μεταξύ των οποίων και μέλη της ΠΑΣΕ
- που είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα το Μάη του 1997 σε φυλάκι
ση έξι μηνών (στις 23 Μάη) ο καθένας. Υποβάλλει έφεση και ο ει
σαγγελέας Εφετών Λάρισας, επειδή έκρινε ότι έπρεπε να τους ε 
πιβληθεί ακόμα μεγαλύτερη ποινή! Οι 20 αγρότες κατηγορούνται
για τη μεγάλη αγροτική κινητοποίηση από τις 29 Νοέμβρη μέχρι τις
22 Δεκέμβρη του 1996. Οι άλλες δίκες αφορούν κινητοποιήσεις
που έγιναν το ‘95 και το ‘96.
22/5/98: Τα μέλη της ΠΑΣΕ ξαναδικάζονται, μαζί με άλλους 13
αγρότες από την Καρδίτσα, για τις κινητοποιήσεις Νοέμβρη - Δ ε
κέμβρη του 1997.
1/6/98: Το Τριμελές Πλημμελει
οδικείο Λάρισας επιβάλλει 16 μήνες
φυλάκιση σε 21 κατηγορούμενους α
γρότες.
15/6/98: Καταδικάζονται 38 α
γρότες της Λάρισας σε 4 μήνες φυ
λάκιση.
15/7/98: Καταδικάζονται από το
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Δράμας
20 αγρότες από τη Δράμα σε πέντε
μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή
τους στις τελευταίες κινητοποιήσεις.
Συνολικά μέσα από τρεις δίκες κα
ταδικάστηκαν 50 αγωνιστές αγρότες.
28/9/98: Αναβλήθηκε «επ’ αόρι
στον» η δίκη 43 αγωνιστών αγροτών
της Ηλείας, που κατηγορούνταν για
τη συμμετοχή τους στις κινητοποιή
σεις του ‘95.
Τον Οκτώβρη του ‘98 και ενώ ο
υπουργός Δικαιοσύνης, κάτω από
την πίεση του αγροτικού κινήματος
και του Κ Κ Ε , δηλώνει πως θα ρυθ
μιστούν νομικά οι ποινικές διώξεις ε 
ναντίον όσων συμμετείχαν στις με
γάλες αγροτικές κινητοποιήσεις, το
ρόλο του τρομοκράτη και «μπαταχτσή» σε βάρος των αγροτών ανέλαβαν και συνεχίζουν κρατικοί οργανι
σμοί, προφανώς με προτροπή της
κυβέρνησης (όπως το Ταμείο Εθνι
κής Οδοποιίας και ο Ο ΣΕ, που ζη

Το«μιλένιουμ»
ιων αλωνιζόμενων αγροιών
13/1/2000: Στη βαρύτατη καταδίκη 15 αγωνιζόμενων αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας
προχωρά το «αγροτοδικείο» Αγρίνιου. «Φόρ
τωσε» τους δικαζόμενους αγρότες με συνο
λικά 117 μήνες φυλακή, επειδή συμμετείχαν
στις αγροτικές κινητοποιήσεις το Δεκέμβρη
του ‘96. Στους 13 αγρότες επιβλήθηκε ποι
νή 7μηνης φυλάκισης χωρίς αναστολή. Οι
καταδικασθέντες άσκησαν έφεση κι αφέθηκαν ελεύθεροι.
27/1/2000: Καταδικάζονται, από το Τρι
μελές Εφετείο Λάρισας, 16 αγρότες σε 10
μέρες φυλάκιση με τριετή αναστολή, επειδή
συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις το Μάρτη
του ‘95. Και αυτές οι καταδικαστικές απο
φάσεις ελήφθησαν παρά και ενάντια στη νο
μοθετική ρύθμιση που ψήφισαν όλα τα κόμ
ματα του ελληνικού Κοινοβουλίου, η οποία
προβλέπει την παραγραφή όλων των «αδι
κημάτων» των αγροτών μέχρι τις κινητοποι
ήσεις του 1997.
3/2/2000: Σ ε 20 μέρες φυλάκιση με τριε-

τούν από τα μέλη της ΠΑΣΕ αποζημίωση για «διαφυγόντα κέρδη».
Παράλληλα, ο Ο ΣΕ με έγγραφό του στις 7 Οκτώβρη έρχεται ν’ α
πευθυνθεί ατομικά, συγκεκριμένα σε 14 αγρότες της περιοχής των
Φαρσάλων, ζητώντας αποζημίωση! Η αστυνομία, προφανώς με ά
νωθεν εντολές, επέλεξε είτε στην τύχη είτε από πληροφορίες κά
ποιων ρουφιάνων, τους 14 αγωνιστές από τους περίπου 1.000 α
γρότες που είχαν συμμετάσχει στην κατάληψη της σιδηροδρομικής

ιΐώ

τή αναστολή καταδικάζονται άλλοι 14 αγρό
τες από το Τριμελές Εφετείο Λάρισας, για
τη συμμετοχή τους σε παναγροτικό συλλα
λητήριο με τα αγροτικά τους μηχανήματα
στην πόλη της Λάρισας στις 22 Σεπτέμβρη
του ‘95.
8/2/2000: Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Τρικάλων καταδίκασε 11 αγρότες του νομού,
επειδή συμμετείχαν στις αγροτικές κινητο
ποιήσεις του ‘97. Στους 6 από τους καταδικασθέντες από τη Μουριά Τρικάλων επι
βλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με τριετή αναστολή και στους άλλους 5 από την
Παναγίτσα, 40 ημέρες φυλάκιση με τριετή
αναστολή. Στην Καρδίτσα αναβλήθηκε για
τις 24 Οκτώβρη άλλη μια δίκη, με κατηγο
ρούμενους 18 αγρότες.
Και έπεται.. συνέχεια στο «δικαστικό μα
ραθώνιο» της αγωνιζόμενες αγροτιάς. Το
προσεχές διάστημα ακολουθούν και άλλες δί
κες. Μάλιστα, στις 21 Μάρτη θα καθίσουν στο
εδώλιο του κατηγορουμένου 250 αγρότες.

γραμμής του σταθμού Παλαιοφαρσάλων).
22/10/98: Ο υπουργός Δικαιοσύνης προαναγγέλλει από το βή
μα της Βουλής την παύση των ποινικών διώξεων κατά των αγρο
τών που διώκονται, και την παραγραφή του αξιόποινου, βάσει των
άρθρων του Ποινικού Κώδικα, για αδικήματα που αφορούν την πα
ρακώλυση συγκοινωνιών και που έχουν τελεστεί κατά τα έτη 1995,
‘96 και ‘97. Κάτι που στην πράξη ακόμα δεν έχει γίνει!

Η απάτη
με την «παύοη των διώξεων»
ο Μάρτη του 1999 κάνει την εμφάνισή του το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης -

€ΥΛΟΓΑ

κατατέθηκε στις 4 Μάρτη του ‘99 προς ψήφιση στη Βουλή - το οποίο περιλαμβάνει και τη σχετι
κή διάταξη για τους διωκόμενους αγρότες. Η συμπληρωματική παράγραφος της «τρομο-διάταξης»
έρχεται να «ξεσκεπάσει» όλη την αλήθεια για τη... «μεγαλοψυχία» της κυβέρνησης απέναντι στους αγρό
τες, αποδεικνύοντας πως η κυβέρνηση το μόνο που θέλει είναι να τους κρατά σε καθεστώς συνεχούς α
πειλής και δικαστικής ομηρίας: Η παύση των ποινικών διώξεων θα ισχύσει μόνο για όσα «αδικήματα» διαπράχθηκαν μέχρι τέλος Φλεβάρη του 1997 και εφόσον οι διωχθέντες αγρότες δεν υποπέσουν στα ίδια «α
δικήματα» μέσα σε μια διετία, από τη δημοσίευση του νόμου. Τελικά, στις 12 Μάη, κάτω από τις τερά
στιες πιέσεις και την κατακραυγή που δέχτηκε η κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη διάταξη, αποφασίζει να
την αποσύρει.
23/3/99: Η διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί ότι είναι αντισυνταγματική η παρα
γραφή των αδικημάτων των αγροτικών κινητοποιήσεων. Την ίδια μέρα το Εφετείο Πάτρας καταδικάζει (με
ποινή 2 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή) έξι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, αγνοώντας το γεγονός
ότι δεν είχαν συνήγορο υπεράσπισης, ενώ παράλληλα επιβάλλει χρηματική ποινή 77.000 δραχμών για δι
καστικά έξοδα στον καθένα.
28/6/99: Καταδίκη 5 αγροτών - από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας - σε 8μηνη φυλάκιση με
τριετή αναστολή, παρά την ψήφιση του νόμου 2721/99 στη Βουλή, που έγινε προεκλογικά, στις 3 Ιούνη,
ο οποίος παραγράφει το αξιόποινο και παύει την ποινική δίωξη για «αδικήματα» παρακώλυσης συγκοινω
νιών.
29/6/99: Η Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου ασκεί αναίρεση κατά αποφάσεων δικαστηρίων της
χώρας, τα οποία εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου του υπουργείου,
απάλλαξαν τους αγρότες από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν για τα «μπλόκα».
2/11/99: Λίγες μέρες μετά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων στο νομό Καρδίτσας, το
Πρωτοδικείο Καρδίτσας καταδικάζει 180 αγρότες του νομού και τους επιβάλλει ποινή φυλάκισης
πέντε μηνών για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του ‘95. Επίσης, το Τριμελές Ε φ ε
τείο Λάρισας καταδίκασε άλλους 7 αγρότες σε φυλάκιση 30 ημερών με τριετή αναστο
λή, για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του ‘96.
23/11/99: Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας καταδικάζει άλλους τρεις
αγρότες από το Μεσοχώρι, σε τέσσερις μήνες φυλάκιση με τριετή ανα
στολή.
Τρίτη 23 Νοέμβρη 1999, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και τρεις μέ
ρες μετά την επίσκεψη Κλίντον: Στο Εφετείο Λάρισας αγρό
(Ι£ Ρ & Τ £ '
της 74 ετών, κατηγορούμενος για τη συμμετοχή του σε α
γροτική κινητοποίηση, καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 20
ημερών και κρατείται στο Μεταγωγών, για να οδηγηθεί στις
φυλακές Αμφισσας, αφού δεν του αναγνωρίστηκε το δικαίω
μα αναστολής της ποινής του, λόγω της καταδίκης του από
στρατοδικείο στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου! (Ενας άν
θρωπος που πέρασε συνολικά 15 χρόνια - από το ‘49 μέχρι το
‘64 στις φυλακές Λάρισας, Ακροναυπλίας, Θεσσαλονίκης. Το ...
«έγκλημά» του ήταν ότι πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση
καΓμετά στον ~απελέύθερωτΓκδ^νηίμπ~ερίαλιστικό αγώνα του

«5ί ΤΑΧΕΡΙΑ Α

ΑΓΡΟΤΕΣ

λαού μας, μέσα από τις γραμμές του ΔΣΕ). Αλλοι τρεις αγρότΕξΤτοϋ^Ικδζδνταν·μαζί του καταοικάστηκαν με τριετή αναστολή. Ο 74χρονος συνταξιούχος αγρότης αφέθηκε ελεύθε
ρος, αφού πλήρωσε για την εξαγορά της ποινής του ο Δήμος
Νέσσονα, στον οποίο ανήκει, αφού ο ίδιος δεν είχε να πλη
ρώσει. Στις 13/12/99 ο ίδιος αγρότης καταδικάζεται για δεύ
τερη φορά, μέσα σε 20 μέρες, για τη συμμετοχή του σε α
γροτική κινητοποίηση. Και λόγω του «μη καθαρού» μητρώου
του βρέθηκε και πάλι πίσω από τα κάγκελα του κρατητηρίου
στο Μεταγωγών.
26/11/99: Το Εφετείο Λάρισας καταδικάζει άλλους 9 α
γρότες για τις κινητοποιήσεις του 1995.
13/12/99: Τέσσερις αγρότες καταδικάζονται από το Τριμε
λές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε τετράμηνη φυλάκιση.
17/12/99: Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας καταδικάζει ακό
μα 13 αγρότες, για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του
‘95.
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Α υ ξ ά ν ο υ ν κ α ι π λ η θ α ίν ο υ ν οι κ α τ α ο ια λ ιικ ο ί μ η χ α ν ισ μ ο ί
πραγματικός ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας αποκαλύ
πτεται από το γεγονός ότι ενισχύονται οι κατασταλτικές
δυνάμεις με προσωπικό και σύγχρονα υλικοτεχνικά μέ
σα, ενώ δημιουργούνται και ν έες υπηρεσίες με σαφή κατασταλ
τικό - τρομοκρατικό προσανατολισμό.
Τελευταία πράξη, η δημιουργία του αρχηγείου της Αστυνο
μίας. Ο ειδικός αγορητής του Κ Κ Ε Μπάμπης Αγγουράκης ση
μείωσε στη σχετική συζήτηση: «θα καταψηφίσουμε το νομοσχέ
διο γιατί, κατά τη γνώμη μας, δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη α
ντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της προστασίας
των δημοκρατικών και πολιτικών ελευθεριών των πολιτών της χώ
ρας μας. Αντίθετα, μέσω των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου δια
βλέπουμε σοβαρούς κινδύνους για τα ατομικά δικαιώματα και τις
ελευθερίες, βλέπουμε μια ενίσχυση του κατασταλτικού μηχανι
σμού και του ρόλου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ε λ 
ληνικής Αστυνομίας, πράγμα που θα έχει ολέθριες συνέπειες για
τη χώρα μας, πολύ δεν περισσότερο που τα τελευταία χρόνια γι
νόμαστε μάρτυρες αυξημένης χρησιμοποίησης των αστυνομικών
δυνάμεων ως δυνάμεων καταστολής λαϊκών κινητοποιήσεων είτε
μιλάμε για τους αγρότες, είτε μιλάμε για τους μαθητές είτε για
τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων».
Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση
της οργανικής δύναμης της Αστυνομίας.
Το 1984 χρονιά της ενοποίησης Χωροφυλακής - Αστυνομίας
υπήρχαν 44.000 αστυνομικοί και αγροφύλακες. Σε κάθε 227 κα
τοίκους αναλογούσε ένας αστυνομικός και η αναλογία αυτή ήταν
από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, και δεν υπολογιζόταν ο α
ριθμός του προσωπικού άλλων υπηρεσιών με παρεμφερείς αρ
μοδιότητες (πυροσβέστες, λιμενικό, δασοφυλακή, οικονομική α
στυνομία).
Οι οργανικές θέσεις των αστυφυλάκων, που είχαν οριστεί με
τον Ν. 1481/84 σε 27.966, αυξήθηκαν σταδιακά την τριετία 19911993 κατά 2.230. Το 1991 υπήρξε μια μεμονωμένη αύξηση κατά
110 θέσεις και άλλη μια το 1993 κατά 18 θέσεις (σύνολο αστυ
φυλάκων 30.324).
Με το ιδρυτικό νόμο του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. η αναπρο
σαρμογή των οργανικών θέσεων του αστυνομικού προσωπικού
καθορίστηκε τελικά ως εξής:
Αντιστράτηγοι (επιπλέον 1), υποστράτηγοι 14 (επιπλέον 4), ταξίαρχοι 40 (επιπλέον 10), αστυνομικοί διευθυντές 160 (επιπλέον
20), αστυνομικοί υποδιευθυντές 340 (επιπλέον 30 θέσεις), αστυ
νόμοι Α' 481, αστυνόμοι Β' 912, υπαστυνόμοι 2.087, ανθυπαστυνόμοι - αρχιφύλακες 7.518 και αστυφύλακες 33.259 (μείωση κα
τά 94 θέσεις αστυφυλάκων).
Συνολικά οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού
γενικών και ειδικών καθηκόντων καθορίστηκαν τελικά στις 44.960
θέσεις. Μαζί με τους ειδικούς φύλακες (1.000 οργανικές θέσεις),
τους συνοριοφύλακες (περίπου 2.250 ), τους πυροσβέστες (περί
που 6.000) και το πολιτικό προσωπικό (3.300 θέσεις), το σύνολο
της δύναμης του υπουργείου Δημόσιας Τάξης ξεπερνά σήμερα
τους 56.000 υπαλλήλους.Αναμένεται και νέα αύξηση καθώς επί
σημα δηλώνεται ότι θα αυξηθούν κατά 3.000 οι θέσεις.
Μια από τις λίγες υπηρεσίες στις οποίες παρατηρείται στα
θερή αύξηση του προσωπικού της, είναι η διεύθυνση Αστυνομι
κών Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούν οι διμοι
ρίες των ΜΑΤ και ΥΜ ΕΤ, μετά το διαχωρισμό της υπηρεσίας
(1995) σε υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης και υποδιεύθυν
ση Μέτρων Τάξης. Το 1992 η δύναμη της υπηρεσίας συνολικά
δεν ξεπερνούσε τους 1.200 αστυνομικούς, ενώ το 1999 έφτασε
περίπου τους 2.000.
Η Δίωξη Ναρκωτικών λειτουργεί ως υποδιεύθυνση στην Α 
σφάλεια Αττικής και το προσωπικό της ποτέ δεν ξεπέρασε αι
σθητά την προβλεπόμενη δύναμη των 210 θέσεων! Η δύναμη των
τμημάτων που ασχολούνται με τις εξιχνιάσεις των ανθρωποκτο
νιών, των διαρρήξεων, των κλοπών, των εγκλημάτων αρχαιοκα

Ο

Γ ια ιη «Σ ένγκ εν»είνα ι όλοι ύποπτοι
αθώς προωθείται η διαδικασία της οικονομικής και νο
μισματικής ενοποίησης, η σκληρή λιτότητα, η αύξηση
της ανεργίας, η συνεχώς αυξανόμενη φτώχεια και ε 
ξαθλίωση μεγάλων λαϊκών μαζών, η επίθεση κατά των στοι
χειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης συνοδεύεται από την ένταση του αυταρχισμού, την αστυνομοκρατία, την περιστολή των δημοκρα
τικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών, την ένταση της
καταστολής.
Αυτό υπηρετούν οι αποφάσεις για την ένταξη της Συνθή
κης Σένγκεν στη Συνθήκη του Αμστερνταμ, η ίδρυση και η ε 
νίσχυση της «Ευρωπόλ» και η πρόσφατη απόφαση της Συνό
δου στο Τάμπ ερ ε για τη δημιουργία «ενιαίου χώρου ασφάλει
ας και δικαιοσύνης» και το ηλεκτρονικό φακέλωμα.
Οσον αφορά στη Συνθήκη Σένγκεν μπορούμε να πούμε ό
τι αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται έ 
νας τερατώδης μηχανισμός παρακολούθησης και φακελώμα
τος των πάντων. Ενα πανευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρονικών υ
πολογιστών συγκεντρώνει όλο το υλικό, το οποίο συλλέγεται
από τις εθ νικές αρχές ασφαλείας, αλλά και από ιδιωτικές ε 
ταιρίες με το τίτλο «τήρηση αρχείων προσωπικών δεδομένων».
Το υλικό αφορά σ ε κάθε πτυχή της οικονομικής κατάστασης,
της κοινωνικής, αλλά και της προσωπικής ζωής των πολιτών
των κρατών της Ε Ε . Τέτοια στοιχεία είναι εκτός από τα στοι
χεία ταυτότητας, οι ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις, οι
οικονομικές συναλλαγές, η κατάσταση της υγείας του ατόμου,
ακόμη και η ερωτική του δραστηριότητα.
Το υλικό που συγκεντρώνεται αξιολογείται και αξιοποιείται
κατά περίσταση, ενώ δικαίωμα πρόσβασης δεν έχουν μόνο οι
αρχές ασφαλείας των κρατών - μελών, αλλά και τρίτες χώρες
(όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες), ακόμη και οι πολυεθνικές επι
χειρήσεις.
Η λειτουργία της Συνθήκης Σένγκεν στηρίζεται σ ε μια ανατροπή της αρχής πάνω στην οποία στηρίχτηκε το σύγχρον° νομικό σύστημα, του «τεκμηρίου της αθωότητας». Σύμφω
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πηλίας, τα οικονομικά εγκλήματα κλπ. κυμαίνεται στα επίπεδα
των 500 θέσεων.
Ταυτόχρονα δημιουργούνται:
1) Τμήματα ειδικών αστυνομικών ελέγχων, που υπάγονται
στην Αμεση Δράση και επανδρώνονται αρχικά με 590 αστυνομι
κούς. Είναι τα γνωστά «μπλόκα» στους δρόμους, που σύμφωνα
με τους εμπνευστές τους αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση
του εγκλήματος και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας
των πολιτών. Στην πράξη είδαμε την αλματώδη αύξηση της ε 
γκληματικότητας την περίοδο 1995 - 1998.
2) Ειδικές υπηρεσίες με σκυλιά εκπαιδευμένα, όχι μόνο για
την ανεύρεση ναρκωτικών και εκρηκτικών μηχανισμών, αλλά και
για την αντιμετώπιση συγκεντρωμένου πλήθους. Το 1996 οι ε 
φημερίδες γράφουν: Ενας εκπαιδευμένος σκύλος μπορεί να προ
σφέρει το έργο μιας διμοιρίας...
3) Νέες υπηρεσίες με ειδικά καθήκοντα (συνοριοφύλακε^ ειδικοί φύλακες, υπηρεσία ελικοπτέρων).

να με αυτό, κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρις ότου αποδειχθεί η ενοχή του, με βάση τους ισχύοντες νόμους, ενώ
πιον των δικαστηρίων. Τώρα, μετά τη Συνθήκη Σένγκεν, όλοι
θεωρούνται ένοχοι μέχρι να αποδείξουν το αντίθετο. Τ έλο ς,
είναι πρωτοφανές, ακόμη και για τα δεδομένα του αστυνομι
κού κράτους, ότι στο στόχαστρο των μηχανισμών παρακο
λούθησης δεν τίθενται μόνο αυτοί που εξαιτίας της συμπερι
φοράς τους κρίνονται ύποπτοι, αλλά και εκείνοι για τους ο
ποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι στο μέλλον θα «παραστρατή
σουν»...
Στη Σύνοδο Κορυφής του Τάμπ ερ ε οι «δεκαπέντε» συζή
τησαν το θέμα της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου ασφάλει
ας και δικαιοσύνης. Η συζήτηση γινόταν μια βδομάδα μετά τις
εκλο γές στην Αυστρία που έφεραν στη δεύτερη θέση το νεοφασιστικό κόμμα του Χάιντερ. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός,
τέκνα της ίδιας της πολιτικής της Ε Ε , χρησιμοποιήθηκαν για
να δικαιολογηθούν οι αποφάσεις της Συνόδου. Ετσι, παρου
σιάστηκαν σαν απάντηση στη λαθρομετανάστευση και στο «εισαγόμενο έγκλημα». Η ανάγκη ενίσχυσης της Συνθήκης Σένγκεν και της «Ευρωπόλ» ήταν το πρώτο συμπέρασμα, ενώ συ
ζητήθηκε η ίδρυση ενός σώματος «ευρωδικαστών» με την ε 
πωνυμία «ΕιιΐΌ^είίοβ», για τον καλύτερο συντονισμό όχι μόνο
των αστυνομικών, αλλά και των δικαστικών αρχών των κρατών
- μελών. Στον πυρήνα της σκέψ ης των «αρχιτεκτόνων» της
Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκεται η σκέψ η για τη δημιουργία ε 
νός ενιαίου και κοινού δικαίου για όλα τα κράτη - μέλη, με τη
σφραγίδα των νέων δεδομένων της Ο Ν Ε και της «Νέας Τά
ξης».
Βεβαίω ς το δίκαιο του κάθε κράτους βρίσκεται στο «σκλη
ρό πυρήνα» των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ας μην ξε
χνάμε ότι ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε στο Τά μπ ερ ε: «Δεν είμαστε δογματικοί στην
εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Κυριαρχικά δικαιώματα έ 
χουμε εκχωρήσει σε αρκετούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ενω
ση»..!

Πολιτικά Κοινωνικά Δημοκρατικά Δικαιώματα

Ενας παγκόσμιος
τις μ έρ ες μας ζούμε την προσπάθεια εξασφ άλισης και
εδραίωσης της αμερικανικής ιμπεριαλιστικής ηγεμο
νίας. Παρακολουθούμε επ ίσ η ς την πολύ προσεκτική
και μεθοδική προσπάθεια της Ουάσιγκτον, να δημιουργήσει
τους απαραίτητους για τη διαιώνιση της «νέας τάξης» μηχα
νισμούς καταστολής.
Η «νέα τάξη» οικοδομείται μ ε βία και όπλα. Τ ο Ν ΑΤΟ υ
πό τον έλεγχο των ΗΠΑ έχει ήδη αναλάβει τον ρόλο του.
Δημιουργεί «κρίσεις» και σπεύδει να τις διαχειριστεί δημι
ουργώντας στρατιωτικά προγεφυρώματα στα «πλευρά» πι
θανών μελλοντικών αντιπάλων. Η επέμβαση στη Γιουγκο
σλαβία είναι το χαρακτηριστικότερο, μέχρι τώρα παράδειγμα,
αυτού του «νέου» Ν ΑΤΟικού ρόλου. Πολλοί είναι αυτοί που
βάσιμα εκτιμούν ότι στο μέλλον θα παρακολουθήσουμε αυ
τό το «έργο» και σ ε άλλα σημεία του πλανήτη όπου η Ουάσιγκτον θεω ρεί ότι μπορεί να αμφισβητηθεί το οικοδόμημα
της ιμπεριαλιστικής τάξης.
Πέρα όμως από τον στρατιωτικό βραχίονα επιβολής, η
«νέα αμερικανική τάξη» έχει ανάγκη και από κάτι «βαθύτε
ρο». Κάτι περισσότερο «κοντά» ή περισσότερο «επάνω» στον
πολίτη της «παγκοσμιοποίησης». Οι μηχανισμοί χειραγώγη
σης που έχουν αναπτυχθεί στον υπερθετικό βαθμό, είναι το
ένα απαραίτητο σ κέλο ς αυτής της προσπάθειας. Τ ο δ εύ τ ε
ρο σ κ έλο ς παραμένει η αστυνομία, με αποστολή τη διατή
ρηση της τάξης. Τ η ς «νέας ιμπεριαλιστικής τάξης».
Η αμερικανική «μητρόπολη» αξιοποιώντας την κυριαρχία
της, επιδιώ κει να διασυνδεθεί και να θ έσ ει υπό τον άμεσο
έλεγχό της τους μηχανισμούς «Δημόσιας Τάξης» των «συμ
μάχων» και «φίλων» της. Για να δικαιολογηθεί και να «νομι
μοποιηθεί» αυτή η προσπάθεια, απαραίτητος ήταν ένα ς ε 
χθρός, ο οποίος είτε ήταν εύκολο να υποδειχτεί είτ ε, απλώς
δημιουργήθηκε: Η αντιμετώπιση της Διεθνούς τρομοκρατίας,
λοιπόν, αποτελεί τον μείζονα στόχο της αμερικανικής πολι
τικής. Μ ε την προβολή αυτής της ακαθόριστης «ανάγκης»,
η Ουάσιγκτον δημιουργεί με διακρατικές Συμφωνίες περί Α 
στυνομικής Συνεργασίας, έναν τεράστιας ισχύος και έκτασης
ιστό καταστολής. Καταστολής, όσων και όποιων, σ ε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη αμφισβητήσουν ή σκεφ τούν να
αμφισβητήσουν, το νέο οικοδόμημα της παγκοσμιοποίησης.
Μ ε άλλα, πιο απλά λόγια, οι μηχανισμοί δημόσιας τάξης των
χωρών που βρίσκονται υπό την αμερικανική κυριαρχία, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της μητρόπο
λης και να αναλάβουν υπεργολαβικά το «έργο» που η Ουάσιγκτον αναθέτει προκειμένου να διαιωνίσει την κυριαρχία
της.
Μ έσα σ ε αυτή τη λογική είναι η «περίφημη» Συμφωνία
περί Αστυνομικής Συνεργασίας την οποία διαπραγματεύονται
τους τελευταίους μήνες Αθήνα και Ουάσιγκτον. Οι αμερικα
νικές απαιτήσεις είναι τέτο ιες που η κυβέρνηση δ ε θα μπο
ρούσε να τις εμφ ανίσει προεκλογικά. Αλλά οι Αμερικανοί έ 
χουν και υπομονή και «κατανόηση» αφού έχουν λάβει δια
βεβαιώσεις ότι η ελληνοαμερικανική αστυνομική συνεργασία,
όχι μόνο θα «εμβαθυνθεί» αλλά και θα θεσμοθετηθεί.
Ενα ακόμη παράδειγμα για τον τρόπο μ ε τον οποίο υφαίνεται αυτός ο παγκόσμιος ιστός καταστολής, αποτελεί η
ελληνοτουρκική συμφωνία περί αστυνομικής συνεργασίας η
οποία υπογράφηκε πρόσφατα, ως αποτέλεσμα του ελληνο
τουρκικού διαλόγου για θέματα «χαμηλής πολιτικής». Τ ο ε ν 
διαφέρον σ ε αυτή την περίπτωση, βρίσκεται στον τρόπο με
τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση προσαρμόζεται στη «γενι
κά αποδεκτή αρχή» ότι ακόμη και ένας ολόκληρος λαός, οι
Κούρδοι, μπορεί να χαρακτηριστούν τρομοκράτες, μια που η
ύπαρξή τους και ο αγώνας τους δημιουργεί κάποια προβλή
ματα σ ε τμήμα του οικοδομήματος της παγκόσμιας τάξης.

Σ

1 4 ΣΠΑΣΤΗΣ ΡΙΖΟ ΣΠ Α ΣΤΗ Σ

Ο πόλεμος
και τα καθήκοντα
τωνντόπτων
«γκαουλάιτερ»
εν υπάρχει αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στην Ελ λ ά 
δα. Ο ελληνικός λα ό ς δ εν έχ ει αντιαμερικανικά αι
σθήματα. Τ α Ν Α ΤΟ ικά στρατεύματα έχουν πλήρη
δικαιοδοσία μέσ α στην ελληνική επικράτεια. Ο Π ρόεδρος
των ΗΠΑ δ εν πρέπει να γνωρίσει τα αισθήματα που τρ έ
φ ει ο λα ός για το πρόσωπό του. Οι κινητοποιήσεις α
μαυρώνουν την εικόνα της χώρας. Ο κατασταλτικός μη
χανισμός του κράτους, έχ ει αντίπαλο. Εχ θ ρ ό ς είναι ο λα
ό ς (!). Προχωρήστε σ ε συλλήψ εις. Χτυπήστε στο «ψα
χνό». Αν χρειαστεί τσακίστε τους...
Μ ερ ικά από τα κατορθώ ματα και τις ε ν τ ο λ έ ς τ η ς κ υ 
β έρ ν η σ η ς Ση μ ίτη . Τ ο φ ιλειρ η νικό κίνημα έ ζ η σ ε στο π ε 
τσί του το διά ταύτα τ η ς Ν έα ς Τ ά ξ η ς . Κ α τα γ ρ ά φ ο υ μ ε ο 
ρ ισ μ έ ν ε ς σ τ ιγ μ έ ς τη ς τ ελ ευ τ α ία ς χρονιάς:
Παρασκευή 19 Μαρτίου 1999: Ε π ίθ ε σ η μ ε δακρυγόνα
σ ε δια δ η λω τές τ η ς Ε Ε Δ Υ Ε στο Ζ ά π π ειο , όπου η κ υ β έρ 
νη σ η υπ οδεχόταν τον στρατηγό Κ λ α ρ κ .
Πέμπτη 26 Μάρτη: Ε ξω από την α μ ερικά νικη π ρ ε 
σ β εία τα Μ Α Τ χτυπούν μ ε δακρυγόνα το υς δια δ η λω τές.
Ο κτώ δια δ η λω τές πήγαν στον « Ε ρ υ θ ρ ό Στα υρ ό » μ ε σ ο 
βαρά α να π νευσ τικά π ροβλήματα. Σ τ ο «Αιγινήτειο» που ε ί
ναι απ έναντι από την π ρ εσ β εία θα μ ετ α φ ερ θ ο ύ ν ακόμα
π ο λλο ί δ ια δ η λω τές. Καταδίω ξαν δια δ η λω τές μέχ ρι το κ έ 
ντρο τη ς Ο μό νο ια ς. Οι εν το λές είχαν έρ θ ει από «άνω
θεν». Τ ο πρωί της ίδιας μέρας, ο π ρεσβευτής Μ περνς εί
χ ε επ ισκεφ τεί τον υπουργό Δημοσίας Τ ά ξη ς...
Τρίτη 30 Μάρτη: οι α σ τ υ ν ο μ ικ ές δ υ ν ά μ εις α π α γ ο ρ εύ 
ο υν την είσ ο δ ο στο λιμάνι τ η ς Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς σ ε κ ά θ ε Ε λ 
ληνα πολίτη, π ρ ο κ ειμ έν ο υ να ξεφ ο ρ τώ σ ο υν μ ε α σ φ ά λεια
οι Ν Α Τ Ο ικ ο ί εγ κ λ η μ α τ ίες βαριά όπλα και άρματα για την
εισ β ο λ ή στο Κ ό σ σ ο β ο .
Κυριακή 18 Απριλίου: Ο α νθυποπλοίαρχος του «Α /Τ
Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Η Σ » Μαρίνος Ριτσούδης, που α ρ ν ή θ η κ ε να
α κ ο λ ο υ θ ή σ ει το πλοίο στην Αδριατική, ο δ η γ ή θ η κ ε στο
Ν α υτο δ ικείο , όπου μ ε σ υ ν ο π τ ικ ές δ ια δ ικ α σ ίες, που δ ε δι
καιολογούνται καν από το αυτόφω ρο τη ς π ρ ά ξη ς, κατα
δικά ζετα ι σ ε φ υλά κισ η δυο ετώ ν και έ ξ ι μηνών μ ε τριετή ανα στολή. Ο ι ν α ύ τ ες του αντιτορπιλικού αναγκάζονται
να α κ ο λο υ θ ή σ ο υ ν το πλο ίο , αφ ού δέχοντα ι πληθώ ρα π ιέ 
σ εω ν.
Δ ευτέρα 19 Απριλίου: Α σ τυ νομ ικο ί από το Π ο λυδύνα
μο Τ μ ή μ α Κ α λ λ ιθ έα ς μ ε όπλα στα χέρ ια επ ιτ έθ η κ α ν κα
τά τριών μελώ ν τη ς Κ Ν Ε (Βασίλης και Νίκος Ραυτόπουλ ο ς και Στέφ α νος Χαλιός), την ώρα που έγ ρ α φ α ν αντινατοϊκά συνθήματα έξω από το 9ο Γυ μ νά σ ιο Κ α λ λ ιθ έα ς .
Τ ο υ ς κακοποίησα ν άγρια, το υς σ υ ν έλα β α ν, το υ ς ο δήγη
σ α ν στο Τ μ ή μ α όπου και προ σ π ά θ η σ α ν να το υ ς ε ξ ε υ τ ε 
λίσ ο υν. Ε π ιχ είρ η σ α ν να σ το ιχ ειο θ ετή σ ο υ ν κατηγορία για
«σύστα ση σ υμ μο ρ ία ς». Τ η ν Τρίτη 20 Απρίλη π α ρα πέμφ θ η κα ν στο Αυτόφ ω ρο μ ε κατηγορία για «φ θορά ιδιο
κτη σ ία ς πράγματος που χ ρ η σ ιμ εύ ει για κοινό ό φ ελ ο ς » .

Δ
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ετάρτη 21 Απρίλη: Τα ΜΑΤ χτυπούν με δακρυγόνα, έξω α
πό τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πορεία φοιτητών
που διαδηλώνουν εναντίον του πολέμου. Μετά την πορεία
ο Λυμπέρης Τσαμπράς, φοιτητής του τμήματος Χημικών - Μηχα
νικών του ΕΜΠ, συλλαμβάνεται στο ύψος της γιουγκοσλαβικής
πρεσβείας από δυο ασφαλίτες. Ο νεαρός φοιτητής και μέλος της
ΚΝΕ, που ήταν στην ομάδα περιφρούρησης της πορείας, κατηγορείται από την Αστυνομία για «σύσταση συμμορίας», «διακεκριμέ
νη φθορά» και «διατάραξη οικιακής ειρήνης»!
Πέμπτη 22 Απρίλη: Η Αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα και χημικά
στο Σύνταγμα και αναγκάζει τα φοιτητικά «μπλοκ» να αποκοπούν
από την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Με τη συνδρομή
ασφαλιτών, που παριστάνουν τους διαδηλωτές, αστυνομικοί της Υ 
ποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (ΥΑΤ) χτυπούν την πορεία έ 
ξω από την πρεσβεία. Εριξαν όσα χημικά διέθεταν και συνέλαβαν
στο σωρό 72 άτομα κυνηγώντας διαδηλωτές μέχρι το Πολεμικό
Μουσείο .
Παρασκευή 23 Απρίλη: 7 από τους 72 συλληφθέντες οδη
γούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας.
Τρίτη 27 Απρίλη: Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Αγγλος ταγματάρχης
«λύνει και δένει». Σ ε ρόλο ιπποκόμου Ελληνες αξιωματικοί. Απα
γορεύεται η πρόσβαση σε Ελληνες πολίτες στο λιμάνι. Το λιμάνι
τελεί υπό πλήρη ΝΑΤΟική κατοχή. Ανησυχία στην πόλη, που θε
ωρείται πλέον όχι μόνο χώρος διευκόλυνσης των ΝΑΤΟικών αλλά
και στρατιωτικός στόχος.
Τρίτη 27 Απρίλη: Κέρκυρα. Τα ΜΑΤ χτύπησαν ομάδα νεαρών
και «έπνιξαν» το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, που είχε περικυκλω
θεί από διαδηλωτές, με τόνους χημικών. Ακολουθεί κυνηγητό, συλλαμβάνονται τρεις νεαροί στην περιοχή και ξυλοκοπιούνται άγρια.
Τετάρτη 28 Απρίλη: Εργαζόμενοι σταμάτησαν αμαξοστοιχία 22
βαγονιών που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τα Σκόπια φορτω
μένη με 31 άρματα μάχης και Αγγλους μισθοφόρους. Οι κρατικές
δυνάμεις καταστολής σπάνε το «μπλοκ» των εργαζομένων του 0 Σ Ε που έχει αποκλείσει τις γραμμές και ο συνδικαλιστής X. Κουτσουράς, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μεταφέρεται στο
νοσοκομείο, με το κεφάλι ανοιγμένο από τα χτυπήματα των ΜΑΤ.
Τετάρτη 26 Μάη: Οι μηχανισμοί καταστολής της κυβέρνησης
χτύπησαν νεολαίους και εργαζόμενους που έστησαν μπλόκα σε ι
ταλική ΝΑΤΟική φάλαγγα. Δυο διμοιρίες των ΜΑΤ όρμησαν εναντίον
των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δυο τραυματίες.
Πέμπτη 28 Μάη: Εξω από τη ΝΑΤΟική βάση του Ακτιου τα
ΜΑΤ επιτέθηκαν με δακρυγόνα στη διαδήλωση, αδιαφορώντας για
τα παιδιά και τους γέροντες που είχαν μπροστά τους.
Κυριακή 30 Μάη: 10 διμοιρίες πάνοπλων,κτηνάνθρωπων με
στολές παραλλαγής και περίπου 60 εκπαιδευμένα λυκόσκυλα, έ 
τοιμα να κατασπαράξουν τον εχθρό λαό, που διαδηλώνει έξω από
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Πεδία μάχης για χάρη ιης «νέας ιάξης
την αεροπορική βάση του Ακτιου. Οι δυνάμεις καταστολής παίρ
νουν την εντολή και κάνουν σφοδρή επίθεση με δεκάδες δακρυ
γόνα. Επί δυο ώρες ο χώρος μετατρέπεται σε πεδίο μάχης...
Τρίτη 8 Ιούνη: Το Λιτόχωρο καταλαμβάνεται από δεκάδες α
σφαλίτες και 8 διμοιρίες των ΜΑΤ, για να ελέγξουν πόσο ασφα
λής είναι η περιοχή, όπου σε λίγο θα γίνει η αποβίβαση των Αμε
ρικανών πεζοναυτών.
Κυριακή 27 Ιούνη: Η αμερικανοΝΑΤΟική βάση στο Ακπο σε κα
τάσταση έκτακτης ανάγκης. Από νωρίς στρατιώτες της αεροπορίας
περιπολούν με κλομπ στις ζώνες, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι κρα
τούν λυκόσκυλα. Στο κέντρο της βάσης μέσα σ’ ένα ΤΟΛ είναι κα
λυμμένη μια διμοιρία στρατιωτών αεροπόρων με πλήρη ε 
ξάρτυση και όπλα στα χέρια! Μπροστά στην πύλη
πολυάριθμη αστυνομική δύναμη, πολλα
πλές ζώνες ειδικών δυνάμεων
της Αστυνομίας με
κράνη, κλο

μπ,
ειδικές μά
σκες και χημικά. Ε
χουν στήσει ακόμα και συρμα
τόπλεγμα...
Τρίτη 31 Αυγούστου: Δυνάμεις των ΜΑΤ χτύ
πησαν εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το στρατηγείο
του ΝΑΤΟ στον Τύρναβο . Εριξαν δακρυγόνα και απώθησαν βίαια
τους διαδηλωτές.
Δευτέρα 4 Οκτώβρη: Οι Αγης Τρυγάζης, Διονύσης Σοφός και
Τάσος Παπαδόπουλος, μέλη της ΚΝΕ, συλλαμβάνονται από την Α
στυνομία Λάρισας, με την κατηγορία ότι έγραφαν συνθήματα κα
τά του ΝΑΤΟικού στρατηγείου στον Τύρναβο.
Την επόμενη μέρα, 5 Οκτώβρη, η διαδήλωση στην περιοχή του
Τυρνάβου γίνεται σε κλίμα πρωτόγνωρης αστυνομοκρατίας. Οι δια
δηλωτές δεν μπορούν να πλησιάσουν τη βάση με κανέναν τρόπο.
Παρόν και το ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ.
Κυριακή 14 Νοέμβρη: Δυο Αμερικανοί πεζοναύτες, μετά από
προβοκατόρικες ενέργειες κατά τη διάρκεια κινητοποίησης φιλει
ρηνιστών στο Λασίθι, συλλαμβάνονται από την ομάδα περιφρού
ρησης της πορείας και παραδίδονται στην Αστυνομία. Μετά από
μια ώρα οι δράστες φυγαδεύονται.

Ο ερχομός
του «μακελάρη»
τις 19 του Νοέμβρη ο Π ρόεδρος των
ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, πατάει το πόδι
του στη χώρα μας. Η Αθήνα είναι
στρατοκρατούμενη περιοχή. Αποκλείονται
στενά, δρόμοι, ολόκληρες περιοχές. Πρά
κτορες και ελ λη ν ικ ές δυνάμεις καταστολής
αναλαμβάνουν έργο. Η πορεία προς την α
μερικάνικη πρ εσβεία που έχ ει εξα γγέλλ ει η
Ε Ε Δ Υ Ε , έχ ει ήδη κηρυχτεί παράνομη...
Τη ν ίδια μέρα, στις 5.00 το απόγευμα,
χιλιάδες λαού έχουν συγκεντρω θεί στην
πλατεία Συντάγματος. Οι διμοιρίες των Μ ΑΤ
έχουν απ οκλείσει από νωρίς τη Λεω φόρο Α 
μαλίας και τη Λεω φόρο Βασιλίσσης Σοφ ίας.
Α σφ α λίτες έχουν πιάσει επίκαιρα πόστα
στους γύρω δρόμους. Ομάδα προβοκατό
ρων με σ α φ είς εντο λ ές κάνουν την εμ φ ά 
νισή τους από πολύ νωρίς, στη συμβολή των
οδών Α μ ερ ικής και Σταδίου. Λίγο πριν τις 6
οι «γνωστοί - άγνωστοι» κατεβάζουν τις
κο υκο ύλες, φοράνε κράνη και αρχίζουν να
καίνε και να σ π ά νε... Οι αστυνομικές δυνά
μεις παίρνουν το μήνυμα και μόλις οι πρώ
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τοι διαδηλωτές φτάνουν μπροστά τους, αρ
χίζουν τη ρίψη χημικών... Μ ε ειδ ικ ές «φυσούνες», οι άνδρες των Μ Α Τ, ρίχνουν τ ε 
ράστιες ποσότητες χημικών πάνω στου δια
δηλω τές. Στοχεύουν ακόμα και στα πρόσω
πα του κόσμου και δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η δράση τους όμως
δ ε σταματά εκ εί. Εχουν ρητές εντολές. Η
συγκέντρωση πρέπει να διαλυθεί. Χτυπούν
τους διαδηλω τές καθώς οι τελευταίοι απο
χωρούν από την πλατεία Συντάγματος, την
ίδια ώρα που οι προβοκάτορες καίνε το κ έ 
ντρο της Αθήνας. Τ α νοσοκομεία της πρω
τεύο υσας γεμίζουν μ ε τραυματίες και αν
θρώπους που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά
προβλήματα. Οι δυνάμεις καταστολής προ
χωρούν σ ε συλλήψ εις διαδηλωτών, τους ο
ποίους κυνηγούν μέχρι και την Ιερά Οδό.
Την επ ο μ ένη , σαν έτοιμοι από καιρό, διά
φοροι ομοτράπεζοι του Μ περνς αναφέρονται στο Κ Κ Ε με την υπόδειξη πως πρέπει
να πορθούν μέτρα γιατί «κινείται εκτό ς ο
ρίων νομιμότητας»...
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Οι αγώνες για ιην Παιδεία
οτοοτόχαοτρο
α τ έ σ σ ε ρ α χρόνια τη ς δ ια κ υ β έρ ν η σ η ς του Π Α Σ Ο Κ μ ε πρω θυπουργό τον Κ . Ση μ ίτη , οι
μαθητικοί και εκ π α ιδ ευ τ ικ ο ί α γώ νες που αναπτύχθηκαν, μ ε αιχμή την α ντίθ εσ η στην ψ ήφ ιση
των δύο νόμω ν λαιμητόμω ν 2 5 2 5 /9 7 και 2 6 4 0 /9 8 , β ρ έθ η κ α ν στο στόχαστρο του
κ υ β ερ νη τικο ύ αυταρχισμού και τ η ς τρ ομο κρ ατίας. Ε τ σ ι, σ ε αυτή τη μαύρη βίβλο κατέχο υν μια
ξεχω ριστή θ έ σ η οι διώ ξεις μαθητώ ν, σπουδαστώ ν, φ οιτητώ ν, εκ π α ιδ ευτικ ώ ν και γονιών.
Ο ι λαϊκο ί α γώ νες για έν α ενιαίο 12χρονο, δημ ό σιο και δω ρεάν σ χο λείο , ενά ντια σ το υς
τα ξικ ο ύ ς φ ρ α γμ ο ύ ς, που θα π α ρ έχ ει γ ενικ ή μόρφω ση σ ε ό λ ο υ ς, σύμφ ω νη μ ε τις
σ ύ γχ ρ ο ν ες α ν ά γ κ ες, βρήκαν μόνιμα μπροστά το υ ς το υ ς μη χα νισμούς κα τα σ το λή ς τη ς
κ υ β έρ ν η σ η ς . Η ε κ π α ίδ ευ σ η π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ ένη στον νά ρ θ η κα τ η ς Ο Ν Ε , και των
συμ φ ερό ντω ν τ η ς π λο υτο κρα τία ς, δ ε ν μ π ο ρ ο ύ σ ε και ο ύ τ ε μπ ο ρ εί να είναι το όραμα
των πλατιών λαϊκώ ν στρωμάτων. Τ ο μέτω πο Π α ιδ εία ς όλου του λαού που σταδιακά
χτίζετα ι είναι μ ο νό δρ ο μο ς και ο ύ τ ε τα Μ Α Τ , ο ύ τ ε οι ε ισ α γ γ ε λ ε ίς και τα δικαστήρια
μπορούν να το σταματήσο υν.
Ο κα τά λο γο ς τη ς αυταρχικής δ ρ ά σ η ς τη ς κ υ β έρ ν η σ η ς είναι πραγματικά
α τ έλ ειω τ ο ς και μόνο εν δ εικ τ ικ ά α ν α φ έρ ο υ μ ε:
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Η Σ 1996
8/10: Δ ύ ο μ έλ η τη ς Κ Ν Ε , ο Σ ά κ η ς Π ίσιο ς, και ο Χ ρ ή σ τ ο ς Ιω σηφ ίδης,
π α ρα πέμπ ονται σ ε δίκη, για α φ ισ ο κό λλη σ η .
9/10: Δ ικα στική δίωξη κατά του σ τ ε λ έ χ ο υ ς τ η ς Κ Ν Ε Νίκου Χριστάνη
και του 1 5 μ ελ ο ύ ς Μ αθητικού Σ υ μ β ο υ λίο υ του νυχτερινού T E A
θ εσ /ν ίκ η ς , κα τη γ ο ρ ο ύ μ ενο ς για τη σ υμ μ ετο χ ή του σ τις μ α θ η τικ ές
κ ιν η το π ο ιή σ εις του ’92 - ’93.
Ν Ο Ε Μ Β Ρ Η Σ 19 96
5/11: Τ ρ ε ις μ α θ η τ έ ς οδηγούνται στο Α ’ Τ ρ ιμ ε λ έ ς
Π λ η μ μ ε λ ειο δ ικ είο Θ εσ /ν ίκ η ς γιατί σ υ μ μ ετ είχ α ν στην
κατάληψ η του 20ο ύ Γ .Λ . Τ ε λ ικ ά η δίκη ανα βά λλετα ι για τις
4/9/97 , δύο μ ή ν ες δηλαδή πριν την παραγραφ ή του
«αδικήματος».
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11 /11: Δικάζοντα ι 4 μ α θ η τ έ ς του Τ Ε Λ Ε ύ ο σ μ ο υ ,
α νά μ εσ ά το υ ς και το μ έ λ ο ς τ η ς Κ Ν Ε Σ . Κ ε λ ίδ ο υ , για τη
συμ μ ετο χή τ ο υ ς σ τις κ α τ α λ ή ψ εις του ‘9 2 - ‘9 3 .
11/11: Τ ο τ ρ ιμ ε λ έ ς Π λ η μ μ ε λ ε ιο δ ικ ε ίο θ ε σ /ν ίκ η ς
κα τα δ ικά ζει δύο μ α θ η τ έ ς, τη Σ ο φ ία Κ ελ ίδ ο υ , μ έ λ ο ς της
Κ Ν Ε και τον Τ ά σ ο Κ α τσ α ρ ό , μ έ λ ο ς του 1 5 μ ελ ο ύ ς της
Τ Ε Σ , σ ε 4μ ηνη φ υλά κισ η μ ε τριετή ανα στολή. Α π ο κτο ύν
ποινικό μητρώο για τη σ υμ μ ετο χ ή τ ο υ ς σ τις κ α τ α λ ή ψ εις
του ’92 - ’9 3 .
17/11: Α σ τ υ ν ο μ ικ ές δ υ ν ά μ εις εξα π ο λύ ο υ ν ε π ίθ ε σ η ,
ενα ντίον εκατοντάδω ν μελώ ν τη ς Κ Ν Ε και
συλλαμβάνοντα ι 14 μ έλ η τ η ς Κ Ν Ε .
2 0 /1 1 : Δ ύ ο μ α θ η τ έ ς, μ έλ η τη ς Κ Ν Ε συλλαμβάνονται
και ξυλο κο π ο ύντα ι από α σ τ υ ν ο μ ικ ές δ υ ν ά μ εις, επ ειδ ή
διακινούσαν π ρ ο κ η ρ ύ ξεις του Κ Κ Ε .

Σειρά πήραν μαθητές
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1997
16/10: Διευθυντές σχολείων καλούν την Αστυνομία για να ε 
μποδίσουν τη διακίνηση της ανακοίνωσης του Συντονιστικού Αγώνα
Νυχτερινών Σχολείων.
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1997
26/11: Ο προϊστάμενος του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκ
παίδευσης Πειραιά αποφάσισε την απαγόρευση εισόδου στα σχο
λεία σε όλους τους γονείς και τη συνεδρίαση των Συλλόγων Γ ονέ
ων και Κηδεμόνων, σχολικών επιτροπών κλπ.
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1997
10/12: Σ ε 17 μαθητές του ΤΕΛ Καλαμαριάς και άλλους 9 του

Καλός δάσκαλος, ο δαρμένος δάσκαλος...
Φ Λ Ε Β Α Ρ Η Σ 1997
3/2: ΜΑΤ ξυλοκοπούν τους καθηγητές της Θεσσαλονίκης,
κατά τη διάρκεια πορείας την ώρα της επίσημης τελετής έ 
ναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
5/2: ΜΑΤ ξυλοκοπούν άγρια πορεία των εκπαιδευτικών
που «τόλμησαν» να πλησιάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολ
λοί διαδηλωτές τραυματίζονται, ενώ ένας φοιτητής απομο
νώνεται από τις δυνάμεις των Μ ΑΤ, οι οποίες τον ξυλοκο
πούν και τον παραδίδουν λιπόθυμο στους διαδηλωτές.
6/2: Δυνάμεις των ΜΑΤ χτυπούν τους σπουδαστές της
Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του Τ Ε Ι Πειραιά, που πραγμα
τοποιούν συμβολική κατάληψη στην είσοδο της Εφορίας Καλ
λιθέας.

20/2: Εκατοντάδες καθηγητές, μετά από 5 βδομάδες α
περγίας, συγκρούονται με ισχυρή αστυνομική δύναμη, έξω α
πό το υπουργείο Παιδείας.
Μ ΑΡΤΗ Σ 1997
14/3: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κηρύσσει κα
ταχρηστική και παράνομη τη συνεχιζόμενη για 9 βδομάδες α
περγία των καθηγητών.
ΜΑΗΣ 1997
27/5: Τέσ σ ερ ις νυχτερινοί μαθητές μέλη του 15μελούς
Συμβουλίου του σχολείου τους και της Κ Ν Ε, συνελήφθησαν
από την Ασφάλεια και παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο, ε 
πειδή έγραφαν συνθήματα κατά των ναρκωτικών.

και αδιόριοτοι
ΤΕΛ Πυλαίας επιβάλλεται η ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλ
λοντος.
18/12: Η «19η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά», με ε 
πικεφαλής εκπρόσωπο του Δήμου στέλνει εξώδικες προειδοποιή
σεις, μέσω δικαστικών επιμελητών σε όλους τους γονείς των ε 
κλεγμένων στα 15μελή Συμβούλια μαθητών που μετέχουν στις κα
ταλήψεις.
ΓΕΝΑΡΗΣ 1998
23/1: Στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Νίκαιας μπαίνουν ένοπλοι α
στυνομικοί προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους μαθητές.
23/1: Ο προϊστάμενος του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί
δευσης Πειραιά απαγορεύει στους Συλλόγους Γονέων να μπαίνουν
στα σχολεία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
27/1: Ο δολοφόνος του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, Γ. Καλα
μπάκας, αφήνεται ελεύθερος από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λά
ρισας που μείωσε την ποινή κάθειρξης. Εμεινε μόνο 7 χρόνια στη
φυλακή.
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1998
12/2: Συλλήφθηκαν τρία μέλη της ΚΝΕ και του Κ Κ Ε επειδή κολ
λούσαν αφίσες της Οργάνωσης έξω από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
20/2: Στη Σύρο η Ασφάλεια ζητά από τους διευθυντές σχολεί
ων τα ονόματα των μαθητών που συμμετέχουν στις καταλήψεις. Με
μηνύσεις και εισαγγελικές παρεμβάσεις, διώκονται οι μαθητές του
σχολικού συγκροτήματος Αφεντούλη στον Πειραιά, κατηγορούμενοι
για παρεμπόδιση λειτουργίας δημόσιου χώρου.
ΜΑΡΤΗΣ 1998
12/3: Η διεύθυνση της σχολής ΧΑΤΖΗΠΕΡΗ προπηλάκισε, κλεί
δωσε στη σχολή, και στη συνέχεια οδήγησε στην Αστυνομία μέλη του
Συλλόγου Σπουδαστών Ιδιωτικών Σχολών, επειδή μοίραζαν ενημερω
τικό υλικό στους συναδέλφους τους.
20/3: Το υπουργείο Παιδείας απειλεί με απολύσεις όσους αγω
νίζονται. Εγκύκλιος του υφυπουργού Παιδείας αναφέρει ότι πρέπει

να καταγγέλλεται η σύμβαση αναπληρωτών και ωρομίσθιων καθηγη
τών, που θα συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις «λόγω επικείμενης ε 
φαρμογής ή λόγω εφαρμογής νόμου».
ΑΠΡΙΛΗΣ 1998
6/4: Αστυνομικοί συνέλαβαν και ξυλοκόπησαν μαθητές του Πολυκλαδικού Λυκείου Τρίπολης που τελούσε υπό κατάληψη. Συνέλα
βαν οχτώ μαθητές.
9/4: «Τρομοκρατικές» συλλήψεις δύο μελών της ΚΝΕ, της Ντίνας Ξένου και του Χρήστου Παπαδάκη, που συνελήφθησαν στην Ο
μόνοια. Τους «φόρτωσαν» κατηγορίες για εξύβριση, απείθεια και α
πειλή, ενώ κατά την προσαγωγή και την κράτησή τους, τους στέρη
σαν κάθε δικαίωμα, ακόμα και του να τηλεφωνήσουν.
ΜΑΗΣ 1998
15/5: Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε 15 μα
θητές, που τότε είχαν ηλικία άνω των 17 ετών σε 4μηνη φυλάκιση
με 3ετή αναστολή, επέβαλε ποινή επίπληξης σε έξι που τότε ήταν
κάτω των 17 ετών, αθώωσε πέντε, καθώς και 19 γονείς μαθητών
που κατηγορούνταν για «παραμέληση ανηλίκων».
ΙΟΥΝΗΣ 1998
10/6: Κατά το διαγωνισμό ΑΣΕΠ: «Συντεχνία» οι κινητοποιημένοι
εκπαιδευτικοί κατά τον πρωθυπουργό. «Παρανομούν και το κράτος
αμύνεται», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας.
11/6: Πρώτη μέρα διαγωνισμού ΑΣΕΠ: Οι διαδηλωτές δοκίμασαν
στα κεφάλια τους τη «δύναμη του νόμου». Στο Αυτόφωρο οδηγή
θηκαν 10 διαδηλωτές που συνελήφθησαν στα εξεταστικά κέντρα της
Αττικής. Οι αδελφοί Νίκος και Γιώργος Πιτσάκης νοσηλεύονται στο
νοσοκομείο λόγω του ξυλοδαρμού από αστυνομικά όργανα.
12/6: Εκατοντάδες τραυματίες και πάνω από 40 συλληφθέντες
στην Αθήνα. Εξι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη.
16/6: Παρακρατική δολοφονική επίθεση, από «Χρυσαυγίτες» υ
πό την ανοχή των ΜΑΤ, που βρίσκονται στην περιοχή μέσα σε κα
φετερία έξω από τα δικαστήρια των Ευελπίδων ενάντια σε δύο φοι
τητές και έναν αδιόριστο εκπαιδευτικό. Σ ε κρίσιμη κατάσταση ο φοι
τητής Δ. Κουσουρής.
18/6: Γνωστοί - «άγνωστοι» χτυπούν σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας
για την επίθεση των τριών έξω από τα δικαστήρια των Ευελπίδων.

ι
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Μάθημα πρώιον:
Τα κεφάλια κάιω!
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1998
23/11: Αυταρχισμός και απειλές εκ μέρους της διεύθυνσης του
ΙΕΚ ΑΚΜΗ, όταν οι σπουδαστές «τόλμησαν» να διαμαρτυρηθούν ε 
πειδή κάνουν μάθημα στοιβαγμένοι σε τάξεις των 35 ατόμων.
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1998
11/11: Καταδικάζεται σε 4μηνη φυλάκιση για απείθεια στην εισαγγελική εντολή για διάλυση της συγκέντρωσης έξω από εξεταστι
κό κέντρο, ο αδιόριστος εκπαιδευτικός Δ. Δαμασκηνός.
13/11: Από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών καταδικάζο
νται οι καθηγητές Μαυρόπουλος (5μηνη φυλάκιση) και Γρηγορούδης
και Γραβάνης (3μηνη φυλάκιση) με την κατηγο
ρία της αντίστασης κατά της αρχής στα γεγονό
τα έξω από εξεταστικά κέντρα.
16/11: Με δελτίο Τύπου το υπουργείο Παι
δείας ενημερώνει ότι «οι καταλήψεις σε κάθε
περίπτωση είναι παράνομες».
19/11: Με στρατιωτικής ακρίβειας επιχείρη
ση γίνεται επίθεση 60 ατόμων κουκουλοφόρων
- μελών συμμοριών στη Νομική, σε εκδήλωση
4/12: Υπογράφεται η φασιστική Πράξη Νομο
της Πανσπουδαστικής Κίνησης, με καπνογόνα
θετικού Περιεχομένου με την οποία η κυβέρνηση
και σιδηρολοστούς. Οι δράστες καταφέρνουν εύ
αντιμετωπίζει ως ιδιώνυμο αδίκημα τις καταλή
κολα να διαφύγουν με την κάλυψη των ΜΑΤ.
ψεις και προωθεί το φακέλωμα, τις συλλήψεις α 
Μεταφέρονται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυμα
κόμα και τις φυλακίσεις μαθητών. Προσφεύγουν
τισμένα 11 μέλη της ΚΝΕ.
ξανά «στον κομμουνιστικό δάκτυλο». Η Πράξη
24/11: Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο
Νομοθετικού Περιεχομένου για «την ομαλή λει
εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας Χρήστος Μαρτουργία δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και
κογιαννάκης για καταλήψεις σε γυμνάσια και λύ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» έχει ως εξής: «Ο
κεια στην Αττική. Ζητά επίσης από την Ασφά
πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εχοντας υ
λεια να μεταβούν αστυνομικοί στα καταληφθέντα σχολεία.
πόψη: 1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 του
25/11: Σε σχολείο της Θεσσαλονίκης εισέ
Συντάγματος. 2. Την εξαιρετικώς επείγουσα ανά
βαλαν «Ζητάδες», κάνοντας σωματική έρευνα σε
γκη να λειτουργήσουν κανονικά δημόσια σχολεία,
μαθητές, προφασιζόμενοι κλοπή τσάντας που
των οποίων η λειτουργία παρεμποδίζεται παρά
περιείχε ναρκωτικά.
νομα, λόγω απρόβλεπτων καταλήψεων σχολικών
27/11: Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από
κτιρίων. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλί
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ
ου αποφασίζουμε: Οποιος καθ' οιονδήποτε τρό
σαλονίκης, ζητώντας από εισαγγελέα να παρέμπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ο
βει για να λήξει τις καταλήψεις.
μαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων πρωτο
30/11: «Αντρα παρανομίας» τα υπό κατάλη
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παψη σχολεία, δηλώνει ο υφυπουργός Παιδείας, Γ.
ρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας
Ανθόπουλος.
αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών. Η ποι
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1998
νική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλ2/12: Στην Κατερίνη διευθυντές του 1ου ΕΛ
τως».
και Πολυκλαδικού Λυκείου κάλεσαν την Ασφά
λεια να συλλάβει μαθητή του 1ου ΕΛ.
11/1: Στα Γιάννενα προσαγωγές μαθητών από όλα τα σχολεία.
4/12: Διευθυντής του 8ου Γυμνασίου Αθηνών, με αναφορά προς
13/1: Συνεδρίαση της «Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων». Προ
τον Εισαγγελέα Ακροάσεων, ζητά να «ελέγξει» τις ευθύνες μαθητών,
τρέπει «αγανακτισμένους πολίτες» να συνεχίζουν τη δράση τους ε
γονιών, άλλων διευθυντών και καθηγητών.
νάντια σε μαθητές. Ποινικές διώξεις από Εισαγγελία Πρωτοδικών Α
9/12: Σε μαθητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα δυνάμεις καταστο
θήνας στα 1ο Λύκειο Γλυφάδας και 7ο Ζωγράφου, με την κατηγο
λής χρησιμοποιούν χημικά αέρια και τα ΜΑΤ επιτίθενται.
ρία της «διατάραξης οικιακής ειρήνης» και «παράνομη βία».
10/12: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών οδηγούνται 11 νέοι, ανάμεσά τους εννέα μαθητές. Ασκήθηκε ποινική δίωξη με βαριές κατηγο
19/1: Δύο διμοιρίες των ΜΑΤ ξυλοκόπησαν μέλη της ΚΝΕ που
ρίες.
επέστρεφαν από πορεία μαθητών, δίπλα ακριβώς από την είσοδο της
ΚΟΑ στην οδό Βερανζέρου.
18/12: Για πρόκληση διακεκριμένων φθορών δικάζονται δύο μα
θητές στο 2ο Λύκειο Τούμπας, από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημ
21/1: Στη Δράμα εισαγγελικό τελεσίγραφο προς τους μαθητές να
μελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
«απελευθερώσουν τα σχολεία», αλλιώς θα ασκηθούν διώξεις.
ΓΕΝΑΡΗΣ 1999
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1999
4/1: Ανοιχτή επιστολή του υπουργείου Παιδείας προς τους γο
1/2: Ο προϊστάμενος Εισαγγελέας Εφετών Αθήνας ζητά να ακο
νείς να στραφούν κατά των παιδιών τους.
λουθείται κατά γράμμα η αυτόφωρη διαδικασία για όσους καταλαμ
7/1: Συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής «Διαχείρισης Κρί
βάνουν δρόμους.
σεων». Αποφασίστηκε να αστυνομοκρατούνται τα σχολεία. Διατά3/2: Σύλληψη τριών μαθητών του Πολυκλαδικού Λυκείου Πειραιά
χθηκαν από αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκαταρκτικές εξετάσεις
για φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι.
για άσκηση ποινικής δίωξης.
7/2: Στο Αστυνομικό Τμήμα οδηγήθηκαν 7 μαθητές της Γκράβας,

Η πράξη νομοθετικού

περιεχομένου

Οπου κλίίνί ι ένα οχολίΐό...

α νάμεσά
τους και 3
μέλη της ΚΝΕ για
εξακρίβωση στοιχείων.
ΜΑΡΤΗΣ 1999
11/3: Κλήτευση για κατάθεση
του αντιπροέδρου της ΕΛΜΕ Τρικάλων
Γ. Χριστόπουλου, επειδή μοίραζε ανοιχτή ε 
πιστολή στους μαθητές των υπό κατάληψη σχο
λείων.
30/3: Επίθεση του λυκειάρχη του 1ου ΕΛ Αμφισσας σε
βάρος του μέλους του Γραφείου της ΣΠ Στερεάς Εύβοιας της
ΚΝΕ Νίκου Ζουμπουλάκη επειδή μοίραζε προκηρύξεις για την κατά
σταση στην παιδεία.
ΑΠΡΙΛΗΣ 1999
6/4: Πειθαρχική δίωξη κατά της εκπαιδευτικού Ρ. Τερζηβασιλειάδου, επειδή υπερασπιζόταν το δικαίωμα των μαθητών της στο Ενι
αίο Λύκειο Νεάπολης Θεσσαλονίκης να διακινούν ελεύθερα τις ιδέ
ες τους.
ΜΑΗΣ 1999
4/5: Σε διαμαρτυρία των φοιτητών του Ιόνιου Πανεπιστημίου, που
είχαν κατακλύσει το κτίριο, η Αστυνομία επιτέθηκε εναντίον τους.
11/5: Στην υπηρεσία του μεγαλοσχολάρχη Κορέλα, τα ΜΑΤ, που
χτύπησαν με κλομπ και χημικά μέλη Συλλόγου Σπουδαστών Ιδιωτι
κών Σχολών. Συνέλαβαν δύο.
ΙΟΥΝΗΣ 1999
5/6: Εφτά διώξεις σε βάρος προέδρων, μελών ΔΣ ΕΛΜΕ. Διευ
θυντές σχολείων καλούνται να απολογηθούν γιατί δεν κατέδωσαν μα
θητές που πρωτοστάτησαν στις καταλήψεις.
11/6: Δίωξη του προέδρου της ΕΛΜΕ Ηλείας και άλλων 9 εκ
παιδευτικών της Α' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, με τη διπλή κατηγορία της
ηθικής και φυσικής αυτουργίας για τις κινητοποιήσεις ενάντια στο
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1999
14/9: Απόφαση του αντεισαγγελέα Εφετών Γ. Κολιο
κώστα , να σχηματίσει δικογραφία, μετά από 8 μήνες, σε βά
ρος του μέλους του ΚΣ της ΚΝΕ Κ. Παπασταύρου και γραμμα
τέα της Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ, για τη συμμετοχή του σε
φοιτητικό μπλόκο στο Σύνταγμα τον περασμένο Φλεβάρη. Κατηγορείται για «παρακώλυση» συγκοινωνιών.
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1999
1/11: Σ ε φυλάκιση 4 μηνών καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδι
κείο Καρδίτσας τον Σερ. Τσιώνο και τον Δ. Μπίτσιο, πρώην πρόεδρο και
πρώην γραμματέα αντίστοιχα της ΕΛΜΕ Καρδίτσας.
31/11: Αστυνομική έφοδος στο υπό κατάληψη 3ο Λύκειο Πάτρας.
Χτύπησαν μαθητές.
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1999
3/11: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζητά
«την επαγρύπνηση και ετοιμότητα της Εισαγγελίας για παρέμβαση όταν
αυτή ζητηθεί από τους διευθυντές των σχολείων».
4/11: Στο σχολικό συγκρότημα «Ευκλείδης» στη Θεσσαλονίκη έγινε
εισβολή της Αστυνομίας. Προσαγωγή 4 μαθητών για εξακρίβωση στοι
χείων.
10/11: Πειθαρχική δίωξη κατά του διευθυντή του 13ου Τ Ε Ε Αθηνών
Παν. Γκότση, με την κατηγορία ότι έκλεισε το Τ Ε Ε , διαμαρτυρόμενος για
την κατάσταση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
24/11: Στην Κόρινθο καλούν σε απολογία μαθητές, οι οποίοι μηνύθηκαν από «αγανακτισμένους γονείς».
29/11: Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι μαθητές και ένας φοιτητής, στο 1ο
και 2ο Λύκειο Ν. Ψυχικού.
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1999
6/12: Σύλληψη των γονιών Τασίας Πουλούδη και Γιάννη Χαλκιαδάκη,
μέλών του Συλλόγου Γονέων του 7ου Λυκείου Καλλιθέας, γιατί βρέθη
καν έξω από το σχολείο για να συμπαρασταθούν στους μαθητές.
8/12: Το 5ο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας καταδικάζει σε 4 μή
νες φυλάκιση με τριετή αναστολή δύο μαθητές του 5ου Γυμνασίου - Λυ
κείου Γλυφάδας για τις καταλήψεις του 1995-’96. Στην Πτολεμαΐδα συλλαμβάνονται 7 μαθητές σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.
9/12: Στο Βόλο συλλαμβάνονται 7 μαθητές με κατηγορίες «παρακώ
λυσης συγκοινωνίας» και εμπόδιση της λειτουργίας των σχολείων. Στα
Τρίκαλα συνελήφθη, κατόπιν εντολής του αντεισαγγελέα Πρωτοδικών
Τρικάλων κ. Τσαρδάκα, ο Δ. Αρμάγος, μέλος της διοίκησης του Εργατι
κού Κέντρου, επειδή πήγε στο 6ο Λύκειο Αγίας Μονής Τρικάλων που
τελούσε υπό κατάληψη για να εκφράσει τη συμπαράστασή του.
Σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάζεται μαθητής του
15ου Τ Ε Ε Θεσσαλονίκης, που συνελήφθη κατά τη διάρκεια πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου έξω από το δικαστικό μέγαρο.
Στη Ρόδο αστυνομικοί κάνουν έφοδο σε καταληφθέντα σχολεία κά
νοντας 20 προσαγωγές μαθητών για εξακρίβωση στοιχείων.
14/12: Στο Τ Ε Ε Ελληνικού ασφαλίτης σπάει χέρι μαθήτριας.
16/12: Στα Γιαννιτσά ασφαλίτες κάνουν σωματικό έλεγχο σε δύο στε
λέχη του ΝΣ Πέλλας της ΚΝΕ, που παρακολουθούσαν μαθητική πορεία.
17/12: Συλλαμβάνουν 4 μαθητές στο 1ο ΕΛ Σπάρτης.
20/12: Στην Κοζάνη στο 2ο ΕΛ, συλλαμβάνουν 7 μαθητές.
ΓΕΝΑΡΗΣ 2000
16/1: Υπό αστυνομική παρακολούθηση ΓΣ του Συλλόγου Σπουδαστών
Δημόσιων ΙΕΚ.
28/1: Από το Δικαστήριο Ανηλίκων Πιερίας τιμωρούνται με επίπληξη,
ποινή που γράφεται στο Ποινικό τους Μητρώο, 13 μαθητές - μέλη του
15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου Γυμνασίου Πλαταμώνα, για τη συμμε
τοχή τους στις κινητοποιήσεις του Νοέμβρη 1998.
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2000
1/2: Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Θεσσαλονίκης σύρεται η καθηγήτρια Ρένα Τερζηβασιλειάδου, γιατί υπο
στήριξε το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών των μαθητών
του σχολείου της, στο ΕΛ Νεάπολης.
2/2: «Παιδαγωγικά» χαρακτηρίζονται τα δικαστήρια - μαθητοδικεία, α
πό τον υφυπουργό Παιδείας μέσα στη Βουλή.
3/2: ΜΑΤ χτυπούν μαθητική πορεία στο ύψος της Μητροπόλεως, πριν
φτάσει στο υπουργείο Παιδείας.
10/2: Σ ε δηλώσεις μετάνοιας υποχρεώνονται μαθητές - μέλη του
1δμελούς του ΕΛ Δράμας, στην Ασφάλεια, μετά τη μήνυση «αγανακτισμένου γονέα».
12/2: Στο στόχαστρο του νέου «ιδιώνυμου» (Πράξη Νομοθετικού Πε
ριεχομένου) οι μαθητές των λυκείων της Λάρισας. Καλούνται σε απολο
γία στην Ασφάλεια για τη συμμετοχή στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
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Α γ ρ ια κ α τ α σ τ ο λ ή

1998
5 Φ λεβάρη: Αποζημίωση 100 εκατομμυρίων από το «Ρ»
ζητά ο υπουργός Εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος, επειδή θ ε 
ώρησε πως θίχτηκε από δημοσίευμα της εφ ημερίδας.
21 Φλεβάρη: Οι κάτοικοι ενό ς ολόκληρου χωριού, του Αρ
γυρού Εύβοιας, διώκονται γιατί διαφύλαξαν δημόσια έκταση!
12 Μάρτη: Στην Κόρινθο συνδικαλίστρια γιατρός, διώκε
ται γιατί τόλμησε να μεταφ έρει στον τοπικό Τύπο τις θ έσ εις
της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας».
19 Μάρτη: Η υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου ,
ζητά να επιβληθεί πρόστιμο ενό ς δισεκατομμυρίου δραχμών
στη «Βραδυνή» για συκοφαντική δυσφήμιση.
8 Απρίλη: Αστυνομικοί συνέλαβαν δύο μέλη της Κ Ν Ε και
τα οδήγησαν στον εισαγγελέα.
8 Απρίλη: Στο στόχαστρο ο «904 Αριστερά στα FM» - ο
ραδιοφωνικός σταθμός της Θεσσαλονίκης.
13 Μάη: Αστυνομικοί κακοποιούν δύο Τσιγγάνους στο Α 
στυνομικό Τμήμα Μεσολογγίου.
15 Μάη: Στο «Ασκληπιείο» Βούλας , οι εργαζόμενοι απει
λούνται ότι αν μιλήσουν στα M M E θα διωχθούν.
23 Μάη: Καταγγελίες πως έχουν απελαθεί 200 Κούρδοι
τους τελευταίους δύο μήνες.
30
Μάη: Ο Δ. Ρέππας ομολογεί πως η Αστυνομία βιντεοσκοπεί τους συμμετέχοντες σ ε απεργίες και κινητοποιήσεις!
γορεύουν στο Δήμο Ελληνικού να μεταφ έρει δωρεάν τους
11 Ιούνη: Φ υλακίσεις για αφ ίσες και αεροπανό! Αυτό προ
δημότες του για θαλάσσια μπάνια και η Τροχαία συλλαμβά
βλέπ ει νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση μέσα στο κα
νει τους οδηγούς των λεωφορείων.
τακαλόκαιρο.
19 Αυγούστου: Νέα επιχείρηση φίμωσης του Τύπου! Ο υ
25 Ιούνη: Στη Λέσβο διώκεται ο πρόεδρος των αστυνομι
πουργός Δικαιοσύνης Ε. Γιαννόπουλος ανακοίνωσε ότι προ
κών για τη συνδικαλιστική του δράση.
ωθεί διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα διώκονται αυτεπαγ26 Ιούνη: Στα κρατητήρια επί 2,5 μήνες ήταν δύο ανήλι
γέλτως παρουσιαστές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκ π ο 
κοι Κούρδοι. Ο ένα ς 10 χρόνων και ο άλλος μόλις 7...
μπών - όπως και οι υπεύθυνοι των σταθμών - στη διάρκεια
2 Ιούλη: Συλλή ψ εις και επίθεση των Μ ΑΤ σ ε κατοίκους,
των οποίων θα μεταδίδονται «συκοφαντικά» και «υβριστικά»
μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για τη διάσωση του Υ 
σχόλια.
μηττού και δημοτικούς συμβούλους.
4 Σεπτέμβρη: Προπηλακισμοί Κούρδων στην πλατεία Κου8 Ιούλη: Αποφ άσεις Αρείου Πάγου, που στρέφονται ε υ 
μουνδούρου! Συνέλαβαν 21 άτομα, χτύπησαν πολλούς π ε 
θέω ς κατά των συνδικαλιστικών ελευθεριώ ν. Ανοίγει ο δρό
ρισσότερους, ενώ έναν τον έκαψαν προκλητικά με τσιγάρο!
μος για ομαδικές απολύσεις.
19 Σεπτέμβρη: Μ έσα στην άγρια νύχτα ανακοίνωσε την
17 Ιούλη: Ξανά στο εδώλιο δημοσιογράφοι (τρεις του « Ε 
απόφασή του το 3ο Τ ρ ιμ ελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας
λεύθερου Τύπου» και ένας της «Απογευματινής»),
για τέσσερ ις δημοσιογράφους που κατηγορούνταν για «συ
21 Ιούλη: Δύο ανήλικοι Αλβανοί βρέθηκαν κατηγορούμε
κοφαντική δυσφήμιση διά του Τύπου», μετά από μήνυση του
νοι για κλοπή, αστυνομικοί του τμήματος Στυλίδας τους βα
Ε . Γιαννόπουλου.
σάνισαν και τον έναν απ’ τους δύο τον έκαψαν!
24 Οκτώβρη: Ανθυπαστυνόμος σκότωσε εν ψυχρώ στη
5 Αυγούστου: Χοντροκομμένη πολιτική δίωξη στη Νίκαια.
Θεσσαλονίκη ένα 17χρονο μαθητή, τουρίστα από τη Γιου
Ο γραμματέας της Π εριφέρειας ανακοίνωσε την κυβερνητι
γκοσλαβία.
κή απόφαση να τεθ εί σ ε «αργία» η επικεφ αλής της «Δημο
31
Οκτώβρη: Ο Ε . Γιαννόπουλος μετά τη μήνυση κατά
κρατικής Ενότητας» Βέρα Νικολαΐδου.
του Θ. Κατριβάνου, υπέβαλε νέα μήνυση κατά δημοσιογρά
φου που παρουσίασε το Στρατιωτικό του Μητρώο.
8 Αυγούστου: Στο Αυτόφωρο η κοινωνική πολιτική! Απα

Εφαρμόζοντας το «νόμο»
οέμβρης του 1996: Δολοφονείται «εν ψυχρώ» από αστυ
νομικό ο Τσιγγάνος Αναστάσιος Μουράτης, κατά τη διάρ
κεια αστυνομικής επιχείρησης καταδίωξης και σύλληψης
κακοποιού Τσιγγάνου. Είχαν προηγηθεί και άλλες μαζικές επιχει
ρήσεις «τύπου Ράμπο» σε τσιγγάνικους καταυλισμούς. Αστυνομι
κοί αντιμετωπίζουν με απαράδεκτο τρόπο λαθρομετανάστες. Απο
τέλεσμα είναι, από τους προπηλακισμούς, ξυλοδαρμούς κλπ., να
φτάσουμε σε φόνο άοπλου λαθρομετανάστη στη Θεσσαλονίκη.
Τρίτη 1.4.1997: Ομάδα μελών της ΚΝ Ε δέχτηκε επίθεση από
συνεργείο των Ειδικών Υπηρεσιών Καθαρισμού του Δήμου της Α
θήνας και από έναν αστυνομικό, εκτός υπηρεσίας, που χρησιμο
ποίησε και το περίστροφό του, την ώρα που έκαναν αφισοκόλλη
ση για εκδήλωση αλληλεγγύης στον αλβανικό λαό.
Σύλληψη και παραπομπή σε δίκη διαδηλωτών, που διαφωνού
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σαν για την ανάληψη της Ολυμπιάδας του 2004 από την Ελλάδα.
Καταδικάστηκαν δύο νεολαίοι γιατί διακινούσαν προκηρύξεις κατά
της ανάληψης της Ολυμπιάδας. Για την καταδίκη τους χρησιμο
ποιήθηκαν χουντικές διατάξεις σχετικά με τη ρύπανση του δρόμου
και την απαγόρευση διανομής προκηρύξεων.
Τρίτη 22.7.1997: Ομάδα ανδρών, που δήλωναν αστυνομικοί της
ομάδας Μ-4, μπήκαν σε συρμό του ηλεκτρικού στην πλατεία Βι
κτωρίας και έσπειραν τον πανικό στους επιβάτες, ψάχνοντας, δή
θεν, για Αλβανούς λαθρομετανάστες.
Δευτέρα 29.9.1997: Η Αστυνομία επιχείρησε ουσιαστικά να
διαλύσει συγκέντρωση του Κ Κ Ε με θέμα τη θέση του Κόμματος
για το Σχέδιο «I. Καποδίστριας» στο χωριό Λουσικά Αχα?ας. Με
πρόσχημα το κυνήγι λαθρομεταναστών, αστυνομικοί με προτετα
μένα τα όπλα μπήκαν μέσα στη συγκέντρωση.

οτο « έ β γ α » του α ιώ ν α
18 Νοέμβρη: Καταγγελία του ΝΣ Εβρου της Κ Ν Ε . Αστυ
νομικός εκτό ς υπηρεσίας φωτογράφιζε και απειλούσε μέλη
της Κ Ν Ε που έγραφαν συνθήματα.
25 Νοέμβρη: Κλήση στον υποψήφιο δήμαρχο Πύργου για
την ανάρτηση αεροπανό και επικόλληση αφισών.
3 Δεκέμβρη: A στυνομική επιχείρηση, με στόχο τους κα
τοίκους του Κρυονερίου, που αντιδρούσαν στην εγκατάστα
ση των πυλώνων υψηλής τάσης της Δ ΕΗ στην περιοχή τους.
29 Δεκέμβρη: Νέα επιστολή του Ε . Γιαννόπουλου προς
το «Ρ», όπου απαιτεί να καλύπτει η εφημερίδα τη δίκη Κατριβάνου μ ε τον τρόπο που ο ίδιος υποδεικνύει.
1999
28 Γενάρη: Ο θ . Πάγκαλος θέτει ευθέω ς ζήτημα «νομι
μότητας» του Κ Κ Ε , ως απάντηση στην καμπάνια του Κ ό μ 
ματος για δημοψήφισμα για τη Συνθήκη του Αμστερνταμ.
16 Γενάρη: Ποινική δίωξη κατά του διευθυντή της εφ η 
μερίδας «Βραδυνής», Γ. Τράγκα, για «κατασκοπία και παρα
βίαση των μυστικών της πολιτείας διά του Τύπου».
27 Γενάρη: Αποκαλύπτεται ότι στα κρατητήρια της Α 
σφ άλειας κρατούνται παράνομα αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν
ζητήσει άσυλο στη χώρα μας.
12 Γενάρη: Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπ α ίδ ευ
σης μηνύει στελέχη του Κ Κ Ε στη Μεσσηνία για «υποκίνηση»
και «συμμετοχή» στις καταλήψεις σχολείων της περιοχής.
9 Μάρτη: Αυτεπάγγελτη δίωξη κατά δημοσιογράφων και
των υπευθύνων της εφ ημερίδας «Τα Νέα», για τη δημοσίευ
ση της έκ θ εσ η ς του πρέσβη μας στην Κένυα, Γ . Κωστούλα,
για τις συνθήκες σύλληψ ης του Αμπ. Οτσαλάν.
25 Μάρτη: «Αγνωστοι» κουκουλοφόροι καταστρέφουν τα
γραφεία του Κ Κ Ε στα Ιλίσια.
26 Μάρτη: Στελέχη του Κ Κ Ε στις Σέρρες συλλαμβάνονται
από την Αστυνομία επειδή άνοιξαν πανό με αντιπολεμικά συν
θήματα κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την επ έτειο του
1821.
1 Απρίλη: Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου απαγορεύει συ
γκεντρώσεις, διαδηλώσεις και πορείες έξω από πρεσβείες και
κατοικίες μελών της κυβέρνησης.
9 Απρίλη: Κυβερνητικές συστάσεις προς τους δημοσιο
γράφους των κρατικών καναλιών, για να «χαμηλώσουν τους
τόνους» στα ρεπορτάζ για τη Γιουγκοσλαβία.
25 Νοέμβρη: Συλλαμβάνονται και κακοποιούνται βάναυ
σα από αστυνομικούς του A T Ομονοίας 4 αλλοδαποί.
1 Δεκέμβρη: Αγριο ανθρωποκυνηγητό στην Αττική ενα
ντίον αλλοδαπών.

«Χρυοή» τρομοκρατία
πό το Δεκέμβρη του ’95 που τα μ ε
ταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής
πέρασαν στα χέρια της Πολυεθνι
κής «TVX GOLD» μέχρι και σήμερα οι κά
τοικοι βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με
το αυταρχικό πρόσωπο της κυβέρνησης, ε 
πειδή θέλουν να υπερασπιστούν τον τόπο
τους από την καταστροφή.
Συγκεκριμένα χτυπήθηκαν με ΜΑΤ,
στις 15 Σεπτέμβρη ’96, 17 Οκτώβρη ’96,
25 Ιούλη ’97 και τελευταία στις 9 Νοέμβρη
’97 (κατά τη διάρκεια της -71 ημερών- ε κ 
στρατείας των Μ ΑΤ στην περιοχή). Το Μάη
- Ιούνη και τον Ιούλη ’99 η κυβέρνηση ε-
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γκατέστησε εκατοντάδες άνδρες των ΜΑΤ
στην περιοχή, θέτοντάς την κάτω από α
στυνομοκρατούμενο καθεστώς.
Δ εκά δ ες άνθρωποι καταδικάστηκαν σε
πολύμηνες φυλακίσεις μετά από μηνύσεις
της αστυνομίας και της «TVX GOLD», ό
πως πχ στις 23 Νοέμβρη του 1997 με κα
τηγορούμενους 25 κατοίκους. Το Μάρτη
και Απρίλη του 1998 καταδικάστηκε με βα
ριές ποινές φυλάκισης (70 μήνες) ο πρόε
δρος του Τοπικού Συμβουλίου Ολυμπιάδας
Νίκος Μήτσιος και δύο κάτοικοι (δμήνες).
Εναντίον του Ν. Μήτσιου εκκρεμούν ακό
μη τουλάχιστον 75 μηνύσεις.

Τραμπούκικη
επίθεοη
χεδόν μια εβδομάδα πριν την
επίσκεψ η Κλίντον στη χώρα
μας, η δημοκρατία δέχεται έ 
να ακόμα ισχυρό πλήγμα. Αυτή τη
φορά απ’ τα χέρια έξι κουκουλοφόρων...
Τ ο απόγευμα της Πέμπτης, 11
Νοέμβρη 1999, έξι ανθρωποειδή με
κουκούλες μπαίνουν στα γραφεία
της Κ Ο του Κ Κ Ε στον Αγιο Νικόλαο
Αχαρνών (οδός Αχαρνών 297). Με
ρόπαλα χτυπούν πολλές φορές στο
κεφάλι και το σώμα τους τρεις κομ
μουνιστές που βρίσκονται την ώρα
εκείνη στα γραφεία: Τον 87χρονο(!)
Γ . Χατζηπαρασίδη, το 47χρονο Διον.
Κουλούρη και το γιο του, 18 χρό
νων, θ . Κουλούρη. Η αστυνομία δεν
εντόπισε ποτέ τους δράστες... Ο
στόχος όμως δεν κρύβεται: «Η παρεμπόδιση των λαϊκών κινητοποιή
σεων εναντίον των ΗΠΑ», τονίζει σ ε
ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου
της Κ Ε του Κ Κ Ε .

Σ
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Ενοχλούν
οι αποκαλύψεις
τις 1 8 .1 2 .1 9 9 9 , πριν
ακόμα τ ελ ε ιώ σ ει η δίκη
Κατριβάνου που
π ρ ο κ ά λ εσ ε ο Ε .
Για ννόπ ο υλος, ο υπ ουργός
Δ ικα ιοσύ νης της
κ υ β έρ ν η σ η ς Σημίτη,
κ α τα θ έτει αγωγή σ ε
βάρος του «Ρ» μ ε την
οποία ζητά αποζημίω ση
ύψ ο υ ς 500
εκατομμυρίω ν δραχμών
για ... απ οκατάσταση τη ς
η θ ική ς β λά βη ς που
έπ α θ ε, δ ή θ εν , από τα
δημο σιεύμα τά μα ς.
Α μ έσ ω ς μ ετά , στις
1 2 .1 .2 0 0 0 , ο Ε .
Γ ιαννόπουλος κ α τα θ έτ ει
μήνυση σ ε βά ρ ος του
«Ριζοσπάστη», μ ε την οποία
ζητά την καταδίκη του
διευθυντή και του εκ δ ό τη τ η ς
εφ η μ ερ ίδ α ς μα ς, αντίστοιχα
των Δ . Κ ο υτσ ο ύμ π α και Σ τ .
Λ ουκά , «για συκοφ αντική
επ ίθ εσ η ε κ π ρ ο θ έσ εω ς και
κατ’ εντο λήν του
καθοδηγητικού οργάνου του
Κ Κ Ε , τουτέστιν του Πολιτικού
Γρ α φ είο υ ...» !
Λίγο αργότερα, στις
2 7 .1 .2 0 0 0 , η δ ιεύ θ υ νσ η της
εφ η μ ερ ίδ α ς, ήτοι οι Δ.
Κ ο υ τσ ο ύ μ π α ς και Σ τ . Λ ο υ κ ά ς,
καλούνται ξανά να
απ ολογηθούν μαθαίνοντας
πω ς έ χ ε ι υ π ο βλη θ εί δ εύ τ ερ η
μήνυση Γιαννόπ ουλου κατά
του «Ρ» για ... την
κινητοποίηση και τις
δ ηλώ σεις συμπ α ρ ά σ τα σ η ς
στην εφ η μ ερ ίδ α μα ς από
πα ρά γοντες της
κοινω νικοπολιτικής ζω ής του
τόπου!
Τ έ λ ο ς , μ ε ν έο εξώ δικο που
μας έ σ τ ε ιλ ε ο Ε .
Γ ιαννόπουλος στις 3 του
Φλεβάρη, γίνεται γνωστό
πως έχ ει υπ ο βλη θ εί και νέα ,
δ εύ τερ η , αγωγή από τον ίδιο
σ ε βάρος του «Ριζο σπ άστη».

Σ

Α ν ι ί ε π ιλ ό γ ο υ
ε τούτο το απάνθισμα του «εκ
συγχρονισμού», (έτσι για να μην
ξεχνιόμαστε κιόλας, γιατί όλα
τούτα τα τελευταία χρόνια νομίσαμε πως
γύρισε η ιστορία τ’ ανάποδα και ήρθε στις
μ έρ ες μας το πιο μαύρο παρελθόν της
κοινωνικοπολιτικής ζωής της Ελλάδας), έ 
γινε προσπάθεια να παρουσιαστεί όσο το
δυνατόν πιο σφαιρικά και ολοκληρωμένα,
η αδίστακτη δράση μιας κυβέρνησης που
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των και
ρών αναβιώνοντας τη μαύρη αντίδραση
της νεοελληνικής ιστορίας.
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τσι κι αλλιώς η σοσιαλδημοκρατία
είναι συνυφασμένη με την προε
τοιμασία και την επιβολή των πιο α
ντιδραστικών καθεστώτων, αφού η ίδια ε ί
ναι που ιστορικά συνέβαλε και συμβάλλει
στην ενσωμάτωση, αλλά και στην κατάπνιξη του εργατικού και του λαϊκού κινή
ματος με πολύμορφες μ εθ ο δεύσ εις. Είναι
καταγραμμένο στην ιστορία της και φρο
ντίζει να το επιβεβαιώ νει. Τ ο απαιτούν άλ
λωστε τα μονοπώλια και φροντίζει να ικα
νοποιεί τις απαιτήσεις τους. Βεβαίω ς τα
γεγονότα που αναδείχνουν την αντιδρα
στική πορεία αυτής της κυβέρνησης, δεν
ήταν δυνατό να χωρέσουν σ ’ αυτές τις σ ε 
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λίδ ες. Καταγράψαμε τα πιο χαρακτηριστι
κά και πάντως είναι αρκετά για να συν
θέσουν την εικόνα αλλά και το περιεχό
μενο του φαινομένου της πολιτικής ζωής
που λέγεται Π Α Σ Ο Κ και της κυβέρνησής
του.
όνο που αυτή η πορεία δεν είναι
μονόδρομος και μη αντιστρέψι
μη. Ο κατήφορος του αυταρχισμού, της βίας και της καταστολής αναδεικνύει την αδυναμία και το φόβο των εξουσιαστών, της πλουτοκρατίας και της
κυβέρνησης μπροστά στην αναμενόμενη
οργανωμένη αντίσταση, στη λαϊκομετωπική αντεπίθεση από την επιβολή της πολι
τικής που οδηγεί στην Ο Ν Ε και στη μετα-Ο Ν Ε εποχή, αλλά και στη νέα ιμπε
ριαλιστική τάξη πραγμάτων. Και εδώ
πράγματι η εργατική τάξη, ολόκληρος ο
λαός, μπορούν να ορθώσουν εμπόδια με
τη συγκρότηση ενός μετώπου πάλης για
τα πολιτικά, δημοκρατικά δικαιώματα και
ελ ευ θ ερ ίες, σ ε συνδυασμό με την πάλη ε 
νάντια στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλι
σμό και τους πολιτικούς εκφ ραστές τους,
όπως η κυβέρνηση του Π Α ΣΟ Κ . Εχει και
τη δύναμη και την πείρα για να το κάνει
και θα το κάνει.
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