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1. Η κινητοποίηση αγροτικών ομάδων και μεμονωμένων αγροτών με
την κατάληψη συγκοινωνιακών οδών και συγκοινωνιακών κόμβων, είτε 
εθνικής είτε τοπικής σημασίας, αποτελεί ποινικό έγκλημα που 
προβλέπεται από το άρθρο 292 του ποινικού κώδικα υπό τον τίτλο 
«Παρακώλυση Συγκοινωνιών» που ορίζει, ό τ ι :

«Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία 
«κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη 
«συγκοινωνία και ιδίως σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, 
«λεωφορείου, ταχυδρομείου, τηλεγράφου ή τηλε- 
«φώνου που προορίζονται για κοινή χρήση 
«τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
μηνών.
Σημείωση : Από Τ ΡΕΙΣ μήνες μέχρι ΠΕΝΤΕ χρόνια.
«Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται 
φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

Αποτελεί η κατάληψη και η εμπόδιση ευθεία και μετωπική 
επίθεση και προσβολή της έννομης τάξης του Κράτους εκ μέρους 
εκείνων που κόβουν την Ελλάδα στην μέση κλείνοντας τους δρόμους.

2. Η επιχείρηση αυτή κατά της έννομης τάξης, της κατάληψης δηλαδή 
δημόσιων δρόμων και συγκοινωνιακών κόμβων με εμπόδια όπως 
συμβαίνει σήμερα με τα τρακτέρ και τα αυτοκίνητα των αγροτών 
περιήλθε, από τις πρώτες ημέρες στα χέρια του ΚΚΕ. Περιήλθε η 
διεξαγωγή της Επιχείρησης υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση και την 
διεξαγωγήc της «της προσβολής της έννομης τάξης», στα χέρια του 
Πολιτικού Γραφείου του Κ,Κ,Ε. με εκτελεστικά όργανα τους κυρίους 
Στριφτάρη, Πατάκη, Νταφούλη και Μπούτα, οι οποίοι και μόνον 
βγαίνουν στις Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα εκφράζοντας την πολιτική 
γραμμή του ΚΚΕ.

(Οι πρώτος και τέταρτος και βουλευτές του Κ.Κ.Ε.).
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3. Δεν υπάρχει δικαίωμα απεργίας και μάλιστα συνταγματικό 
δικαίωμα, όπως διαδίδεται, στους εργοδότες και στους επαγγελματίες 
αυτοαπασχολούμενους στις δουλειές τους πολίτες.

Δεν υπάργει επίσης δικαίωμα απεργίας στους αυτoαπασγoλoύμεvoυc 
αγρότες.

Και είναι μέγα λάθος αυτό που λέγεται. Μέγα λάθος αυτό που 
διαδίδεται περί ασκήσεως δικαιώματος απεργίας.

4. Δικαίωμα απεργίας έχει μόνο ο μισθωτός εργαζόμενος, που τελεί 
υπό εργασιακή σχέση και εξάρτηση, όσον αφορά την εργασία και την 
αμοιβή του, υπό κάποιον εργοδότη. Και ο αγρότης δεν έχει εργοδότη. 
Είναι ο ίδιος δουλευτής και εκμεταλλευτής του αγρού του.

Δικαίωμα απεργίας εναντίον εργοδοτών, αγροτών έχουν, 
υπήρχαν τέτοιοι στη χώρα μας, εργαζόμενοι υπό αγρότη εργοδότη.
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Οφείλουμε λοιπόν να τα κάνουμε αυτά λιανά και κατανοητά. Και 
να μην παραποιούνται και να μη διαστρεβλώνονται γνωστές και απλές 
συνταγματικές έννοιες.

5. Ειδικότερα για την Απεργία; ί̂ (ΧΙ σχετικά με το άρθρο 23 
Συντάγματος ορίζεται, ό τ ι :

του

2  ^1/ Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη 
διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την 
ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’αυτή δικαιω
μάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα 
όρια του νόμου.»

X  (<<2) Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από 
τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώ
σεις Ύΐα τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονο
μικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των 
εργαζομένων.»
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