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Όχι στους τρομονόμους και τους τρομοπολέμους
Ζούμε σήμερα στην εποχή των νέων σταυροφοριών: Πόλεμο ενάντια στην Τρομοκρατία!
βροντοφωνάζουν οι κυβερνώντες με επικεφαλής τις ΗΠΑ. Και στα πλαίσια αυτά ισοπεδώνουν το
Αφγανιστάν με «εστιασμένα χτυπήματα» (η πληροφορία ότι έχουν βγάλει και άδεια κατεδαφίσεων
από την Πολεοδομία της Καμπούλ ελέγχεται). Με τα ίδια εστιασμένα χτυπήματα που σάρωσαν
τους αμάχους στο Κόσοβο και το Βελιγράδι, που οδήγησαν στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες παιδιά
στο Ιράκ και το Σουδάν (για μην θυμηθούμε τη Νικαράγουα, τη Γρενάδα, το Βιετνάμ κλπ).
Οι φωνές λογικής που τονίζουν ότι τη δολοφονική επίθεση της 11/9 τη γέννησε η καταπίεση και η
κοινωνική αδικία, ενώ ο πόλεμος όχι μόνο δεν θα καταπολεμήσει τον ισλαμικό φονταμενταλισμό,
αλλά θα τον ενισχύσει (ας δούμε μόνο τις τεράστιες διαδηλώσεις που οργανώνονται σε όλο το
ανατολικό ημισφαίριο) κατηγορούνται ως φίλα προσκείμενες στην τρομοκρατία από τους
εγχώριους εκσυγχρονιστές Ταλιμπάν (με πρωτοπόρους όσους «αριστερούς» περιμένουν
υπομονετικά στα σκαλοπάτια του Μεγάρου Μαξίμου).
Ίσως ο πόλεμος στο Αφγανιστάν να φαίνεται για κάποιους μακρινός. Πλην όμως με εξίσου
εστιασμένα χτυπήματα κατεδαφίζονται σήμερα δημοκρατικές κατακτήσεις αιώνων στις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε γίνει μάρτυρες της ανατροπής κάθε κατοχυρωμένου με
κοινωνικούς αγώνες συνταγματικού δικαιώματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησε σε αυτή την
κατεύθυνση με τις συνθήκες Σένγκεν, Ευρωπόλ, Παλέρμο. Η Ελλάδα συντάχθηκε πλήρως με την
υπερψήφιση του νέου Τρομονόμου.
Σήμερα οι δυτικές κυβερνήσεις συστρατεύονται και αυτές ενάντια στην «τρομοκρατία» με την
προώθηση νέων μέτρων για την καταπολέμηση της. Μπροστά στα μέτρα αυτά ο ελληνικός
Τρομονόμος μοιάζει ένα αθώο παιχνίδι.
Ειδικότερα, με τα νέα μέτρα καθιερώνεται στα πλαίσια ενός «ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού
χώρου» η δυνατότητα των δικαστικών αρχών μιας χώρας να ζητούν απ' ευθείας από τις δικαστικές
αρχές της Ελλάδας (χωρίς παρέμβαση των πολιτικών αρχών) την έκδοση για αδικήματα
«τρομοκρατίας» ακόμα και ελλήνων πολιτών, ακόμα και αν στην Ελλάδα δεν θεωρείται αδίκημα η
πράξη για την οποία ζητείται η έκδοση.
Καταργείται δηλαδή και η απαγόρευση έκδοσης ημεδαπών και η δυνατότητα άρνησης της έκδοσης
από τις πολιτικές αρχές και το διπλό αξιόποινο που απαιτούσε για την έκδοση να χαρακτηρίζεται
μια πράξη ως αδίκημα και στις δυο εμπλεκόμενες χώρες.. Αν συνεπώς η κατάργηση του θεσμού
των ενόρκων με τον ελληνικό Τρομονόμο οδηγούσε σε μια αποστείρωση του δικαστικού
μηχανισμού από την λαϊκή παρουσία, φαντασθείτε πόσο πιο αποστειρωμένη, πόσο πιο
δύσκολη για την υπεράσπιση θα είναι μια δίκη έξω από τα πλαίσια του ελληνικού κράτους.
Το έγκλημα για το οποίο θα επιτρέπεται η έκδοση, ακόμα και για τη διερεύνηση αδικημάτων,
είναι η βία ή απειλή βίας κατά των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
δομών των δυτικών κοινωνιών! Μεταξύ δε των αδικημάτων που θεωρούνται ως τρομοκρατικά
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περιλαμβάνεται η κατάληψη ή η απειλή κατάληψης δημοσίων κτιρίων και δρόμων!! Αρκεί
συνεπώς να χαρακτηρίζεται μια διαδήλωση που αντιμετώπισε την αστυνομική βία ως ανατρεπτική,
αρκεί να πραγματοποιούνται καταλήψεις δημοσίων κτιρίων και δρόμων για να ενεργοποιούνται οι
μηχανισμοί έκδοσης (για τους παλαιότερους, αυτά τα αδικήματα είναι πολύ γνωστά από την εποχή
των δικτατοριών και του μετεμφυλιακού κράτους). Προτείνεται μάλιστα η καθιέρωση ιδιώνυμου
αδικήματος αν οι πράξεις βίας στρέφονται κατά πολιτικών ή δικαστικών ή αστυνομικών αρχών!
Οι αιτιάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την υπερψήφιση αυτών των μέτρων προκαλούν για μια
ακόμα φορά την νοημοσύνη των πολιτών. Ο ανεκδιήγητος Υπουργός του Τρόμου επιστράτευσε τον
Κράμπη (...) για να δικαιολογήσει τον Ευρωτρομονόμο. Πλην όμως οι καθυστερήσεις στην έκδοση
Κράμπη δεν οφείλονταν ούτε στην άρνηση των πολιτικών αρχών της Μ. Βρετανίας, ούτε στο διπλό
αξιόποινο, αλλά στην άρνηση των ίδιων των δικαστικών αρχών της Βρετανίας. Ακόμα χειρότερα
δήλωσε ότι ναι μεν το Σύνταγμα απαγορεύει την έκδοση αλλοδαπού για την υπέρ της ελευθερίας
δράση του, πλην όμως αυτό δεν μπορεί να καλύπτει και ποινικά αδικήματα που ρυθμίζονται από
τον ΠΚ!!! Συνεπώς κατά τον κ. Υπουργό θα πρέπει να εκδώσουμε άμεσα όλους τους Τούρκους και
Κούρδους πολιτικές πρόσφυγες, οι οποίοι διώκονται στην Τουρκία -υποψήφιο μέλος της Ε.Ε.κατηγορούμενοι ακριβώς για ποινικά αδικήματα.
Ας αφήσουνε τα ψέμματα! Ο μεγάλος εχθρός των δυτικών κυβερνήσεων δεν είναι η «τρομοκρατία»
και ο ισλαμικός φονταμενταλισμός. Τα νέα μέτρα περιστολής των ατομικών και πολιτικών
ελευθεριών που έχουν γίνει γνωστά ως «Ευρωτρομονόμος» δεν αποφασίσθηκαν μετά την
δολοφονική επίθεση στις ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Είχαν ήδη ψηφισθεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Σεπτεμβρίου, η σύνταξη δε της σχετικής έκθεσης που
υπερψηφίσθηκε (έκθεση Watson) είγε ανατεθεί σε επιτροπή από τον Ιούλιο του 2001, μετά τα
γεγονότα του Γκέτεμποργκ και της Γένοβας.
Είναι συνεπώς προφανές ότι τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο τον «εσωτερικό εχθρό»: τους
συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, τα κινήματα κατά της παγκοσμιοποίησης. Έχουν ως
στόχο την κατατρομοκράτηση της κοινωνίας έτσι ώστε να αποτρέπουν την εκδήλωση της
αγανάκτησης κατά της ανισότητας, της αδικίας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι ίδιες οι
συζητήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποκαλυπτικές:
Σύμφωνα με το πόρισμα που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δικαιολογείται η τέλεση
κανενός αδικήματος για πολιτικούς λόγους αφού τα κράτη μέλη διέπονται από δημοκρατικές και
συνταγματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων! Συνεπώς η οικονομική ανέχεια, η κρατική βία, η
απαξίωση και περιθωριοποίηση πολιτών, το άνοιγμα της ψαλίδας των ανισοτήτων γιατρεύονται
άμεσα αναβαπτιζόμενα μέσω της κάλπης. Όποιος αντιδρά και παραβαίνει τις επιταγές της νόμιμα
εκλεγμένης κυβέρνησης είναι τρομοκράτης!! Η υπερψήφιση της σχετικής έκθεσης στο
Ευρωκοινοβούλιο επικαλείται ακριβώς την τέλεση αδικημάτων στη Γένοβα, αλλά και τη δράση
περιβαλλοντικών οργανώσεων που παρενοχλούν την οικονομική δράση των πετρελαϊκών εταιρειών
Στην Ελλάδα η έξαρση της κατατρομοκράτησης των πολιτών περνάει μέσα από τη νέα «Μεγάλη
Ιδέα» της Ολυμπιάδας 2004. Την περιφρούρηση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει αναλάβει η ΕΥΠ σε
συνεργασία με την CIA και την Μοσάντ!! Επιπλέον, σύμφωνα με τον γνωστό σοσιαλιστή Υπουργό
Άμυνας, ο οποίος προφανώς ζήλεψε την δόξα του Παπάγου, ετοιμάζεται ειδικό σώμα των Ένοπλων
Δυνάμεων (!!) για την αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας. Έτσι ο Στρατός θα είναι -για μια ακόμα
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φορά στην Ελλάδα- υπεύθυνος για την δίωξη και του εξωτερικού και του εσωτερικού εχθρού.
Αποτελεί καθήκον μας ως δικηγόρων-υπερασπιστών των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
να μπούμε στην πρώτη γραμμή ενάντια στην περιστολή τους. Δυστυχώς ο ΔΣΑ για μια ακόμα φορά
σιωπά. Εμείς όμως δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο που έχει πάρει.
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
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