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ΝΕΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ: Η Κυβέρνηση έχει μετατρέψει την αναστολή του
Συντάγματος σε εργαλείο αποσόβησης των τριγμών της πολιτικής της
ΝΕΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ: Η Κυβέρνηση έχει μετατρέψει την αναστολή του
Συντάγματος σε εργαλείο αποσόβησης των τριγμών της πολιτικής της.
Ανακοίνωση της «Εναλλακτικής Παρέμβασης - Δικηγορικής Ανατροπής», 26/1/2021.
Για 3η φορά σε διάστημα 3 μόλις μηνών η Κυβέρνηση προχωρά αιφνιδίως σε απαγόρευση
συναθροίσεων και δραστικό περιορισμό έως αναστολή του δικαιώματος του συνέρχεσθαι (άρθρο 11
Σ.) με απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας.
Η απαγόρευση συναθροίσεων μέχρι 100 άτομα έχει διάρκεια από σήμερα τα χαράματα της 26ης
Ιανουαρίου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, δηλαδή για διάστημα 6 ημερών!
Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την πρακτική συνταγματικής εκτροπής που
υιοθέτησε την 17η Νοέμβρη και 6η Δεκέμβρη που συνάντησε δριμεία αντίθεση του νομικού κόσμου
και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Αυτή η απόφαση δεν έχει καμία νομιμοποίηση και ασφαλώς καμία υγειονομική λογική, ιδίως όταν
πλέον με απόφαση της κυβέρνησης έχουν ανοίξει τα σχολεία, όπου οι μαθητές συνωστίζονται σε
κλειστές αίθουσες των 30, αλλά και όλο το λιανεμπόριο και τα εμπορικά κέντρα.
Έχουν πλέον πέσει όλα τα προσχήματα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσφεύγει σε τέτοια μέσα
που θα ζήλευαν τα πιο αυταρχικά και ανελεύθερα καθεστώτα, φοβούμενη την κοινωνική
δυσαρέσκεια και τους αγώνες που αποκαλύπτουν την πολιτική της εγκατάλειψης της κοινωνίας.
Στόχος της νέας απαγόρευσης δεν είναι η προστασία της υγείας, αλλά η φίμωση των φοιτητών,
μαθητών και εκπαιδευτικών που κινητοποιούνται μαζικά ενάντια στο αυταρχικό νομοσχέδιο
Κεραμέως, την πανεπιστημιακή αστυνομία, τις διαγραφές και πειθαρχικά φοιτητών και το νέο
σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η φίμωση των γιατρών και των υγειονομικών
όπου έχουν ήδη προγραμματίσει κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες αγωνιζόμενοι για την έστω και
τώρα λήψη μέτρων ενίσχυσης του ΕΣΥ και προστασίας της υγείας του πληθυσμού.
Έτσι, επιτρέπεται ο συνωστισμός εργαζομένων και καταναλωτών σε κλειστούς χώρους, αλλά δεν
επιτρέπονται οι διαδηλώσεις και κοινωνικές διαμαρτυρίες, όταν πολλάκις έχει αποδειχθεί το
προηγούμενο διάστημα ότι οι κινητοποιήσεις σε ανοιχτούς χώρους με χρήση μαρκών και τήρηση
μέτρων ουδεμία επίδραση είχαν στην εξέλιξη της πανδημίας.
Τα προηγούμενα παιχνίδια της κυβέρνησης με το Σύνταγμα αποκαλύφθηκαν όταν έγινε εκ των
υστέρων γνωστό ότι ουδεμία εισήγηση υγειονομικών υπήρχε για την αναστολή του δικαιώματος του
συνέρχεσθαι. Απαιτούμε να γνωστοποιηθεί άμεσα εάν υπάρχει σήμερα τέτοια εισήγηση και ποιο το
περιεχόμενό της.
Οι συνταγματικές ελευθερίες δεν αποτελούν όπλο στα χέρια της κυβέρνησης για να αποφύγει την
κριτική στην πολιτική που ασκεί. Ο νομικός κόσμος και κάθε πολίτης πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος
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με την κατ’ εξακολούθηση χρήση τέτοιων μεθοδεύσεων που εξευτελίζουν τα συνταγματικά
δικαιώματα και απειλούν να μονιμοποιήσουν τις πιο επικίνδυνες μορφές κατάχρησης εξουσίας.
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