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Για κανέναν αγώνα δε σας ζητήσαμε την άδεια! 

 

Οι δίκαιοι αγϊνεσ για τα δικαιϊματα μασ πάντα ενοχλοφν τθν εργοδοςία και τισ 
κυβερνιςεισ! Κινθτοποιοφμαςτε ενάντια ςτο νομοςχζδιο γφψο για τισ διαδθλϊςεισ και 
τουσ εργατικοφσ αγϊνεσ! 

 

Σθν Σετάρτθ 8/7 ςυντονιηόμαςτε με άλλα ςωματεία και καλοφμε ςε τάςθ 
εργαςίασ 11:30 -13:30  και  διαδιλωςθ ςτισ 11:30 ςτθν πλατεία Ελευκερίασ. 
 
Σθν Πζμπτθ 9/7  ςυλλαλθτιριο ςτισ 19:00 ςτα Λιοντάρια. 

Η κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ, παίρνοντασ τθ ςκυτάλθ από τθ κυβζρνθςθ του ΤΡΙΖΑ, κωρακίηει νομικά και 
κλιμακϊνει τθ κρατικι τρομοκρατία και καταςτολι απζναντι ςτον εχκρό λαό, για να επιβάλει τθν 
αντιλαϊκι-αντεργατικι πολιτικι του ςυςτιματοσ. 
 
Σο νομοςχζδιο «για τισ υπαίκριεσ ςυνακροίςεισ» που κατζκεςε ςτθν Βουλι και κζλει να το ψθφίςει 
άμεςα, βάηει ςτο γφψο το δικαίωμα ςτθ διαδιλωςθ και ςτθν ςυγκζντρωςθ. Σο νομοςχζδιο προβλζπει 
ιδιϊνυμο κατά διαδθλωτϊν, απαγορεφςεισ, εξοντωτικζσ αποηθμιϊςεισ και ευχζρεια ςτθ διάλυςθ των 
ςυγκεντρϊςεων. Σο δικαίωμα ςτθ διαδιλωςθ παραμζνει μόνο όταν το επιτρζπουν θ αςτυνομία και θ 
κυβζρνθςθ! 
 
Η δθμόςια ςυνάκροιςθ και διαδιλωςθ όμωσ είναι κεμελιϊδεσ δθμοκρατικό δικαίωμα και δεν μπορεί 
να αςκείται με άδεια των κυβερνιςεων, ενάντια ςτθν πολιτικι των οποίων κυρίωσ εκδθλϊνεται. 
 
Δεν είναι τυχαία άλλωςτε θ χρονικι ςτιγμι που επζλεξε θ κυβζρνθςθ να κατακζςει το χουντικό 
νομοςχζδιο εκμεταλλευόμενθ τόςο τθν κερινι περίοδο όςο και το κλίμα αυταρχιςμοφ και τρομοκρατίασ 
που θ ίδια ζχει καλλιεργιςει με αφορμι τθν πανδθμία, ςε ςυνζχεια των αντιλαϊκϊν –αντεργατικϊν τομϊν 
που μεκόδευςε το προθγοφμενο διάςτθμα: 

 κατάργθςθ αςφλου 

 «αναπτυξιακό» πολυνομοςχζδιο οδοςτρωτιρα για τα εργαςιακά δικαιϊματα και τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ 

και εν μζςω πανδθμίασ: 

 περιςτολι τθσ ςυνδικαλιςτικισ και πολιτικισ δράςθσ 

 ςωρεία Πράξεων Νομοκετικοφ Περιεχομζνου που ςυνκλίβουν τα εργαςιακά δικαιϊματα 

 ςτοργικό διαμοιραςμό δθμοςίου χριματοσ και ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για το κεφάλαιο 

 αντιεκπαιδευτικό νομοςχζδιο 

 αντιπεριβαλλοντικό νομοςχζδιο 
και  όλο το διάςτθμα ζντονθ αςτυνομοκρατία και άγρια καταςτολι. 
 
Βεβαίωσ, θ κυβζρνθςθ πατά πάνω ςτθν πολφχρονθ προετοιμαςία δθμοτικϊν αρχϊν, εργοδοτικϊν 
οργανϊςεων, των μεγαλοξενοδόχων και του ΕΒ, των προθγοφμενων κυβερνιςεων (βλ. ΚΙΝΑΛ-ΠΑΟΚ, το 
νόμο ενάντια ςτισ απεργίεσ του ΤΡΙΖΑ αλλά και τθ χριςθ τθσ αςτυνομίασ επί ΤΡΙΖΑ) κακϊσ και τθ διαρκι 
ςυμμόρφωςθ του υποταγμζνου εργοδοτικοφ και κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ. 
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Με το νομοςχζδιο που αποτελεί ςτακερό και διαχρονικό πόκο του ΕΒ και του κεφαλαίου, επιχειρείται 
να επιβλθκεί: 

 Οι διαδθλϊςεισ να γίνονται μόνο με άδεια τθσ ΕΛΑ, κακϊσ ο «οργανωτισ» κα πρζπει να ζχει 
γνωςτοποιιςει ςε ειδικι πλατφόρμα, χρόνο, μζροσ και ςκοπό (!) τθσ κινθτοποίθςθσ. Σο κράτοσ και 
θ αςτυνομία κα είναι πλζον «επίτροποι» ςτα ςωματεία και τουσ μαηικοφσ φορείσ και κα 
αξιολογοφν τουσ ςτόχουσ, τα αιτιματα και το περιεχόμενο των κινθτοποιιςεων. 

 Η αςτυνομία να αποφαςίηει για το που επιτρζπεται θ ςυγκζντρωςθ, τι χϊρο κα καταλαμβάνει, 
ποια κατεφκυνςθ κα ακολουκιςει. το νομοςχζδιο προβλζπεται θ «μθ παρακϊλυςθ τθσ 
κυκλοφορίασ και τθσ πρόςβαςθσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ και 
νοςθλευτικά ιδρφματα».  

 Τποχρεωτικι διλωςθ ατόμου - «οργανωτι» για κάκε διαδιλωςθ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ «για 
τθν αποηθμίωςθ όςων υπζςτθςαν βλάβθ τθσ ηωισ, τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ και τθσ 
ιδιοκτθςίασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμόςια υπαίκρια ςυνάκροιςθ». Δθλαδι, κυβερνιςεισ, 
κράτοσ και εργοδότεσ κα μποροφν να φορτϊςουν ςτον «οργανωτι» όλεσ τισ «βλάβεσ» και τισ 
ηθμιζσ, που ςυνικωσ προκφπτουν από τθν προςπάκεια καταςτολισ μιασ διαδιλωςθσ, με 
εξοντωτικζσ αποηθμιϊςεισ, ζτςι ϊςτε να γίνεται πρακτικά αδφνατο να καλεςτεί μια ςυγκζντρωςθ.  

 Τποχρζωςθ του «οργανωτι» να «ορίηει επαρκι αρικμό ατόμων, τα οποία παρζχουν ςυνδρομι 
ςτθν περιφροφρθςθ τθσ ςυνάκροιςθσ» και «ςυνεργαςία» με τθν αρμόδια αςτυνομικι ι λιμενικι 
αρχι!  

 Η διάλυςθ μιασ διαδιλωςθσ να λαμβάνεται με απλι απόφαςθ τθσ αςτυνομίασ, χωρίσ καν το 
πρόςχθμα τθσ παρουςίασ και εντολισ ειςαγγελζα.  

 Απαγόρευςθ των διαδθλϊςεων εάν «επαπειλείται ςοβαρόσ κίνδυνοσ για τθ δθμόςια αςφάλεια» ι 
αν «απειλείται ςοβαρι διατάραξθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ηωισ». Κάκε «αυκόρμθτθ υπαίκρια 
ςυνάκροιςθ» επιτρζπεται μόνο όταν «δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διαςάλευςθσ τθσ δθμόςιασ 
αςφάλειασ ι ςοβαρισ διατάραξθσ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ηωισ». Προπαντόσ θ οικονομικι 
λειτουργία τθσ αγοράσ, θ διαςφάλιςθ των κερδϊν του κεφαλαίου και τθσ εργαςιακισ 
εκμετάλλευςθσ – γι’ αυτό γίνονται όλα! 

 Μάλιςτα, θ ΕΛΑ κα ζχει το δικαίωμα να απαγορεφει προκαταβολικά μια διαδιλωςθ με βάςθ τον 
«εκτιμϊμενο αρικμό ςυμμετεχόντων»!  

 

Οι ςιδθρόφραχτεσ αυτζσ διατάξεισ αποτελοφν ευκφ χτφπθμα και περιςτολι ςτα δθμοκρατικά 
δικαιϊματα και τισ λαϊκζσ ελευκερίεσ. Ιςοδυναμοφν με κατάργθςθ τθσ ελευκερίασ του 
ςυνζρχεςκαι, τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ κάκε λογισ κοινωνικϊν αιτθμάτων και διεκδικιςεων 
μζςα από διαδθλϊςεισ, ςυγκεντρϊςεισ, ςυνακροίςεισ.  
 

θμαίνουν ότι ςτο εξισ κάκε κυβζρνθςθ κα μπορεί να νομοκετεί οποιαδιποτε μζτρα, χωρίσ να μπορεί να 
εκφραςτεί θ φωνι τθσ κοινωνίασ, χωρίσ να λογαριάηει αντιδράςεισ από τουσ εργαηομζνουσ. Με το 
νομοςχζδιο αυτό κεφάλαιο και αςτικό κράτοσ προςπακοφν να οχυρωκοφν προκαταβολικά  για το 
αντιλαϊκό-αντεργατικό αμόκ που κα φζρουν.  
 

Δεν μασ τρομοκρατοφν! 
 

Ο αγϊνασ για το δικαίωμα ςτθ διαδιλωςθ πρζπει να γίνει υπόκεςθ του κινιματοσ, όλου του λαοφ και 
τθσ νεολαίασ. Κανζνασ αγϊνασ δεν πιρε άδεια από τθν αςτυνομία και το κράτοσ για να αναπτυχκεί!   
 

τουσ δρόμουσ ςπάνε οι απαγορεφςεισ! 
 

-Θα φωνάηουμε δεν κα ςιωπιςουμε 
-Θα διαδθλϊνουμε δεν κα υποταχτοφμε 
-Θα αναπνεφςουμε δεν κα μασ πνίξετε 
-Θα ανατρζπουμε δεν κα διαχειριηόμαςτε τισ αντεργατικζσ πολιτικζσ 
-Θα τςακίςουμε τον χουντικό νόμο τθσ κυβζρνθςθσ 


