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Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΠΘ τάσσεται κατά του νόμου για τον περιορισμό των
διαδηλώσεων που ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη 09/07/2020 στη Βουλή.
Η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής απεφάνθη ότι το νομοσχέδιο θίγει
σοβαρά το συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι και επομένως είναι
αντισυνταγματικό αλλά και έρχεται και σε αντίθεση με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Πραγματικά, το νομοσχέδιο έχει χαρακτήρα αποτρεπτικό ως προς τη διενέργεια
διαδηλώσεων σε βαθμό που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της υποτιθέμενης πρόθεσής
του να βάλει κανόνες που εξυπηρετούν τους πολίτες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι οι διαδηλώσεις πρέπει να
δηλώνονται πριν γίνουν και μάλιστα να τίθεται υπεύθυνο ένα πρόσωπο για τη
διαδήλωση το οποίο θα λογοδοτεί για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά τη
διάρκεια της διαδήλωσης.
Το ζήτημα της προστασίας της δημόσιας ή/και ιδιωτικής περιουσίας είναι
αδιαμφισβήτητα σοβαρό και καλούμε την πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες με
θεσμικό και συστηματικό τρόπο. Δυστυχώς όμως οι φθορές των περιουσιών είναι τις
περισσότερες φορές αποτέλεσμα προβοκάτσιας ή αποτέλεσμα άλλων ομάδων που
διεισδύουν σε μεγάλες, δημοκρατικές και κατά τα άλλα ειρηνικές διαδηλώσεις. Δεν
μπορούμε να επικαλούμαστε αυτήν τη στρεβλή εικόνα σαν αφορμή για κατάργηση
συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Επιπλέον, σχετικά με το ζήτημα της
παρακώλυσης των συγκοινωνιών και των οικονομικών δραστηριοτήτων μίας πόλης,
εξαιτίας διαδηλώσεων με μικρό αριθμό συμμετεχόντων, υπάρχει ήδη σχετικό
νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης.
Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η απαγόρευση των «αντισυγκεντρώσεων». Αρκεί μόνο
να ανατρέξει κανείς στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, πριν τη διενέργεια του
δημοψηφίσματος πριν 5 μόλις χρόνια, όπου δυναμικές αλλά ειρηνικές συγκεντρώσεις
και των δύο πλευρών διενεργούνταν ταυτόχρονα στις πόλεις της χώρας και
αποτέλεσαν τους δημοκρατικούς πόλους της εποχής χωρίς προβλήματα.

Ως ΔΣ του ΕΣΔΕΠ δεν αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι νέο φέρνει αυτό το νομοσχέδιο
και με ποιον τρόπο λειτουργεί προς όφελος των πολιτών. Καλούμε τους
δημοκρατικούς πολίτες να συμμετέχουν στις διαδηλώσεις εναντίον αυτού του
αναχρονιστικού νομοσχεδίου και την κυβέρνηση να το αποσύρει άμεσα.
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