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Αρ. Πρωτ.: 8119
Να αποσυρθεί το αυταρχικό Νομοσχέδιο απαγόρευσης των διαδηλώσεων

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ περί «Δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων»
επαναφέρει διατάξεις του χουντικού ψευτοσυντάγματος και του θεσμικού πλαισίου
της δικτατορίας που στην ουσία καταργούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο
δικαίωμα του συνέρχεσθαι.
Η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης και η απεριόριστη εξουσία της
αστυνομίας να απαγορεύει και να διαλύει συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις κατά το
δοκούν ισοδυναμούν με την θέσπιση αστυνομικής προέγκρισης για την άσκηση του
δικαιώματος της συνάθροισης.
Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρέωση συγκεκριμένου προσώπου –
οργανωτή να φέρει προσωπικά την υποχρέωση οργάνωσης συναθροίσεων όντας
αστικά υπεύθυνος σε αποζημιώσεις για οποιεσδήποτε πράξεις αόριστου αριθμού
τρίτων προσώπων!
Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην αποτροπή και τελικά την πλήρη κατάλυση του
δικαιώματος των πολιτών στη συνάθροιση εισάγοντας απαγορευτικές ποινικές
επιπτώσεις της άσκησης της θεμελιώδους αυτής συνταγματικής ελευθερίας.
Το απόλυτα αυταρχικό αυτό νομοσχέδιο αποτελεί θεσμικό πραξικόπημα, είναι
αντίθετο σε συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες και αποτελεί casus belli για
κάθε δημοκρατικό άνθρωπο.
Όπως και με τις απεργίες, η κυβέρνηση προσπαθεί να «τελειώνει» με τους αγώνες
και τις διεκδικήσεις της κοινωνίας βγάζοντας εκ των προτέρων εκτός νόμου το

δικαίωμα της κοινωνικής διεκδίκησης, που θα εξαρτάται από την άδεια της
αστυνομίας!
Αυτής της αστυνομίας που στο πλαίσιο του δόγματος του «νόμου και της τάξης»
εδώ και μήνες έχει δείξει το πιο σκληρό πρόσωπο της καταστολής, υπέρμετρης βίας,
παραβίασης δικαιωμάτων και αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών, φοιτητών, των
κατοίκων των νησιών μας.
Χρειάζεται παλλαϊκός δημοκρατικός ξεσηκωμός και μαζικός αγώνας να μην περάσει
αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα !
Δεν θα υπακούσουμε ούτε θα συμμορφωθούμε προς τας υποδείξεις!
Με μαζικούς αγώνες θα διασφαλίσουμε το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να
διαμαρτύρονται, να διεκδικούν, να διαδηλώνουν.
Διαβάστε σχετικά και την τεκμηριωμένη Κριτική του Προέδρου της Ένωσης
Δικαστών & Εισαγγελέων.

