
Συλλογική δημοκρατική ανυπακοή 

Με την κατάθεση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
«Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» και την εισαγωγή του προς 
ψήφιση, μας επαναφέρει στη θύμηση μας το περίφημο Νομοθετικό Διάταγμα της 
Χούντας, 794 ΦΕΚ Α 1/1.1.1971 «Περί δημοσίων συναθροίσεων» και το 269/1972 
«Περί εγκρίσεως του κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων». 

Συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Ν.Δ. δυναμώνει την καταστολή - συνεχίζοντας το 
δρόμο που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο για το χτύπημα του δικαιώματος της 
απεργίας -ψηφίζοντας νόμο για την ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και των 
συγκεντρώσεων. Επιδιώκει, με έναν χουντικής προέλευσης νόμο να προωθήσει νέα 
μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, 
το οποίο οι εργαζόμενοι κατέκτησαν με αιματηρούς αγώνες. Οι διατάξεις του νόμου για 
τις διαδηλώσεις-συγκεντρώσεις, είναι πρωτοφανείς για καιρό δημοκρατίας και η λογική 
τους αποτελεί το κέντρο της φιλελεύθερης ιδεολογίας. 

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται: Ιδιώνυμο κατά των διαδηλωτών. Εξοντωτικές 
αποζημιώσεις του «οργανωτή» της διαδήλωσης σε όσους «υπέστησαν βλάβη της ζωής, 
της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στη δημόσια 
υπαίθρια συνάθροιση». Η διάλυση  διαδήλωσης να λαμβάνεται με  απόφαση της 
αστυνομίας, χωρίς  την παρουσία εισαγγελέα. Η  διαδήλωση να πραγματοποιείται μόνο 
όταν το επιτρέπουν η αστυνομία και η κυβέρνηση! Κάθε «αυθόρμητη υπαίθρια 
συνάθροιση» επιτρέπεται μόνο όταν «δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της 
δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής» κ.α. 

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα βρέθηκαν πολλές φορές αντιμέτωποι με 
απαγορεύσεις και απειλές από κυβερνήσεις, που με νόμους και διατάγματα 
προσπαθούσαν να εμποδίσουν τους αγώνες που δεν τηρούσαν «τας υποδείξεις». Το 
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'αχαρακτήριστο' νομοσχέδιο, που φέρνει για ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση, είναι 
βαθιά αντιδημοκρατικό, επιβάλει την επαναφορά στο κράτος του αστυνόμου και 
αντιμετωπίζει την ελεύθερη έκφραση και διαμαρτυρία ως ενόχληση, και διατάραξη της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής. Ήταν αναμενόμενο. Το αμέσως επόμενο διάστημα τα 
προβλήματα θα οξυνθούν και η επίθεση απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων θα 
γενικευτεί. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει ότι μετά την περίοδο της έκρηξης της 
πανδημίας του κοροναϊού και των οικονομικών μέτρων που πάρθηκαν από την 
Κυβέρνηση, θα ακολουθήσει λαίλαπα άλλων μέτρων ώστε αυτά να αποπληρωθούν. 

Οι εργαζόμενοι θα ματαιώσουμε στην πράξη κάθε προσπάθεια που έχει στόχο να 
μας φιμώσει και δεν θα συζητήσουμε για το πως θα αγωνιστούμε για να διεκδικήσουμε  
τα δίκαια αιτήματά μας. 

 
Οι  κυβερνώντες πρέπει να γνωρίζουν ότι η σιωπή δεν επιβάλλεται με νόμους 

που ποινικοποιούν τις "ανατρεπτικές" ιδέες, αλλά μόνο, όταν φροντίσουν να 
λυθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. 

 

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ 
ΑΛΛΟΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

 

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ, 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών, την Πέμπτη 9 
Ιουλίου 2020 στις 19:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή. 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


