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Αριθ. πρωτ. 323 Ηράκλειο, 07 Ιούλη 2020 

 Προς: Μέλη της Ένωσης 

Κοιν.: ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

Σωματεία 

 
 
ΘΕΜΑ: Απόσυρση Νομοσχεδίου απαγόρευσης των διαδηλώσεων  
 

Πάντα οι άνθρωποι διαδήλωναν για τα δικαιώματά τους (πολλά δε από αυτά που σήμερα 
θεωρούνται αυτονόητα), την ανεξαρτησία τους ή για να ασκήσουν πίεση στην εξουσία. Μέσα στα 
χρόνια εξέφραζαν την οργή και την αντίθεσή τους σε ό,τι τους αδικούσε, τους υποβίβαζε ή τους 
στερούσε την ελευθερία τους μέσω των διαδηλώσεων, πολλές φορές ειρηνικά και κάποιες άλλες 
όχι. Ακόμα όμως κι αν κάποιες από αυτές τις διαδηλώσεις βάφτηκαν με αίμα, πάντα κάτι θετικό 
ερχόταν να προστεθεί στα πανανθρώπινα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. 

Η σημερινή Κυβέρνηση έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει το δημοκρατικό δικαίωμα των 
διαδηλώσεων με ένα νομοσχέδιο που παραπέμπει σε σκοτεινές εποχές που νομίζαμε ότι έχουμε 
αφήσει πίσω μας ανεπιστρεπτί. Το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων: 
– Οι διαδηλώσεις να γίνονται μόνο με άδεια της ΕΛΑΣ 
– Ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα η αυθόρμητη διαδήλωση 
– Απόλυτη ελευθερία της αστυνομίας να διαλύει κατά το δοκούν κάθε συνάθροιση χωρίς καν το 

πρόσχημα της παρουσίας και εντολής εισαγγελέα 
– «Πρόσωπο – οργανωτής» συνάθροισης αστικά υπεύθυνο για κάθε φθορά ή καταστροφή 
– Απαγόρευση των διαδηλώσεων εάν «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια» 

ή αν «απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής» 

Άραγε ποιων επώδυνων και δυσβάσταχτων μέτρων είναι προάγγελος αυτό το χουντικής έμπνευσης 
νομοθέτημα; 

Όλοι μαζί ενωμένοι οφείλουμε να προστατέψουμε το δικαίωμά μας στη διαδήλωση. 

Συμμετέχουμε μαζί με άλλα Σωματεία και την ΑΔΕΔΥ: 
– Στη στάση εργασίας, από τις 11.00 έως το τέλος του ωραρίου, την Τετάρτη 8 Ιούλη με 

συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας 
– Στο συλλαλητήριο στις 7 μμ την Πέμπτη 9 Ιούλη στα Λιοντάρια 

mailto:emdydas.ak@gmail.com


Η προάσπιση των δημοκρατικών κοινωνικών μας δικαιωμάτων που με αιματηρούς αγώνες 
κατακτήθηκαν είναι υπόθεση όλων μας και χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας. 

Να μη λείψει ΚΑΝΕΙΣ!!! 
 
 

Για το Δ.Σ. 

 


