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Έξω ο δολοφόνος Κλίντον - έξω το NATO από τα Βαλκάνια
Η επίσκεψη Κλίντον στη χώρα μας και μάλιστα τέσσερεις ημέρες πριν από την επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου σηματοδοτεί μια άμεση πρόκληση ενάντια στους αγώνες του λαού
μας.
Φέτος αποκαλύφθηκε για μια ακόμα φορά ο αποκρουστικός ρόλος των ιμπεριαλιστικών βλέψεων
και αναμίξεων, με την απρόκλητη σφαγή των λαών της Γιουγκοσλαυίας, την απροκάλυπτη
παρέμβαση των αμερικάνικων υπηρεσιών στην παράδοση του Οτσαλάν στους δήμιους του, την
επέκταση των ιμπεριαλιστικών παιχνιδιών στον Καύκασο, την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στη
χώρας μας. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων που αυτοδιαφημίζεται ως φορέας ευημερίας, ειρήνης και
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στάζει αίμα από όλους της τους πόρους με την άμεση
συναίνεση και εμπλοκή και της ελληνικής κυβέρνησης..
Οι ιθύνοντες της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα «ξέχασαν» φαίνεται γρήγορα τον πόλεμο που
χτύπησε την πόρτα μας και καταδικάζουν τις εκδηλώσεις που προετοιμάζονται ενάντια στην
επίσκεψη Κλίντον, μην τυχόν και δυσαρεστηθεί ο «φιλοξενούμενος» μας, δεν συμβάλλει στην υπέρ
της ελληνικής αστικής τάξης ρύθμιση των ελληνοτουρκικών ανταγωνισμών ή ακόμα χειρότερα
εμπλέξει και μας σε πολεμικές περιπλοκές, πέσει το Χρηματιστήριο και χάσουμε την ΟΝΕ... Ξεχνούν
επίσης ότι η ιμπεριαλιστική ρύθμιση των ανταγωνισμών γίνεται πάντα προς όφελος των
ιμπεριαλιστών και ανατρέπεται εύκολα από τους ίδιους προς χάρη στων συμφερόντων τους. Peace
in our time που θα έλεγε και ο Τσάμπερλεν ...
Εμείς όμως δεν ξεχνάμε ότι μόνο η λαϊκή αντίσταση ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις
απομακρύνει τους πολέμους και την καταπίεση.
Ιδιαίτερα όμως ανησυχητική είναι και η διαφαινόμενη περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων
και ελευθεριών που θα επιφέρει η επίσκεψη Κλίντον, τόσο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όσο
και μετά από αυτήν. Η αστυνομοκρατία στο κέντρο της Αθήνας, που αναμένεται να ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο, η απαγόρευση συγκεντρώσεων στα μέρη που θα επισκεφθεί ο Κλίντον, οι
παρακολουθήσεις τηλεφώνων και χώρων, έχουν ήδη ανακοινωθεί ανερυθρίαστα από την
κυβέρνηση ως μέτρα, «απολύτως συνάδοντα» προς τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης
δημοκρατικής κοινωνίας. Στην ίδια κατεύθυνση προφανώς εντάσσονται και οι πιέσεις προς
Τούρκους και Κούρδους πολιτικούς πρόσφυγες να μην συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις εναντίον του
Κλίντον, γιατί αλλιώς διακυβεύεται η παραμονή τους στην Ελλάδα. Είναι άλλωστε σίγουρο ότι
ακριβώς σε μια τέτοια «δημοκρατική» κοινωνία στοχεύουν τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι
αμερικάνοι, που κουβαλούνε στις βαλίτσες τους νέο τρομονόμο, νέες μορφές συνεργασίας των
αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη (ήδη πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 1-4/11
σχετική πανευρωπαϊκή σύσκεψη στη χώρα μας), στα πλαίσια των αντιδημοκρατικών συνθηκών που
ασμένως έχει επικυρώσει η Βουλή (Σένγκεν, Ευρωπόλ, Σύμβαση του Δουβλίνου για την περιστολή
του δικαιώματος στο Άσυλο, Σύμβαση για τη διευκόλυνση των Εκδόσεων). Υπό την βολική αιγίδα
των αμερικάνων και της ΕΕ η κυβέρνηση προωθεί ένα πλαίσιο ασφυκτικό για την ανάπτυξη
αντιστάσεων τόσο ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις στην περιοχή, όσο και ενάντια στα
αντιλαϊκά της μέτρα.
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-Ως Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις
παλλαϊκές εκδηλώσεις ενάντια στην επικίνδυνη αυτή επίσκεψη
••

Στην πορεία Προπύλαια - Σύνταγμα - Αμερικάνικη Πρεσβεία στις 13-11-99 και ώρα 5:00

••

Στην πορεία Σύνταγμα - Αμερικάνικη Πρεσβεία στις 8-11-99

••

Στην πορεία του Πολυτεχνείου 17-11-99 που αποκτά φέτος ένα ιδιαίτερο νόημα

Η μαζική μας παρουσία στις συγκεντρώσεις αυτές ας αποτελέσει μια ασπίδα ενάντια στις
προσπάθειες καταστολή των λαϊκών συγκεντρώσεων και διαμαρτυριών.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
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