Το σκηνικό για ακόμη ένα επεισόδιο
άγριας καταστολής, που θα αφορά μόνο
κατ΄ επίφαση τη μη διασπορά του
covid-19, έχει ήδη φτιαχτεί

Ομάδα Νομικής Βοήθειας

Την Παρασκευή 13-11-2020, η ομάδα μας πραγματοποίησε παρέμβαση στη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τις 91 προσαγωγές από τον χώρο του Κάτω
Πολυτεχνείου και της Πρυτανείας του ΕΜΠ, οι οποίες και μετατράπηκαν τελικά όλες σε
συλλήψεις.

Από την πλευρά μας, δεν θα αναφερθούμε στις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί για
φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ήδη έχουν ξεκινήσει να αποδομούνται (βλ. Καταγγελία από τον
Σύλλογο Μεταπτυχιακών ΕΜΠ για καταστροφές στην Πρυτανεία απο τις δυνάμεις
καταστολής). Οφείλουμε, όμως, να αναφερθούμε στην κατηγορία παραβίασης των μέτρων
για την πρόληψη μετάδοσης του covid-19 σε συνδυασμό με κατάσταση την οποία
αντικρίσαμε κατά την είσοδό μας στη ΓΑΔΑ: οι συνολικά 91 συλληφθέντες/είσες είχαν
κατανεμηθεί μεν σε 3 διαφορετικούς ορόφους, κρατούνταν, ωστόσο, ανά 30 περίπου άτομα
σε εξαιρετικά μικρούς χώρους, όχι μεγαλύτερους των 10 τ.μ., όπου η τήρηση των
αναγκαίων αποστάσεων ήταν αδύνατη και ουδεμία δυνατότητα εξαερισμού υπήρχε. Στις
έντονες διαμαρτυρίες τόσο των συλληφθέντων όσο και των συνηγόρων, ώστε να ληφθούν
τα στοιχειώδη και επιβεβλημένα υγειονομικά μέτρα, ενημερωθήκαμε ότι αυτό δεν είναι
δυνατό και θα έπρεπε να μείνουν κυριολεκτικά στοιβαγμένοι/ες μέχρι να τελειώσει η όλη
διαδικασία. Τη στιγμή που έξω ακριβώς από τη ΓΑΔΑ πραγματοποιούνταν εξονυχιστικοί
έλεγχοι σε κάθε διερχόμενο όχημα και πεζό με επιβολή προστίμων για παραβίαση των
μέτρων πρόληψης μετάδοσης του covid-19, μέσα στη ΓΑΔΑ γινόταν πανηγύρι διασποράς με
ευθύνη των ίδιων των αστυνομικών υπαλλήλων.
Η προαναφερθείσα κατάσταση αποδεικνύει κατά τη γνώμη μας το πολύ απλό: για άλλη μια
φορά η καταστολή είναι αυτοσκοπός και ο covid-19 έτυχε αυτή τη στιγμή να αποτελεί μια
πολύ καλή δικαιολογία για τη μέγιστη καταστολή. Αυτό που ενδιαφέρει την Ελληνική
Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον πολιτικό του προϊστάμενο Μ.
Χρυσοχοΐδη δεν είναι ούτε η πρόληψη διασποράς του ιού, ούτε η προστασία της δημόσιας
υγείας. Το κρίσιμο είναι η εφαρμογή μέτρων καταστολής χωρίς προηγούμενο και η
εκμετάλλευση της συνθήκης της πανδημίας με σκοπό να λυγίσουν επ΄ αφορμή αυτής κάθε
φωνή και δύναμη αντίστασης, σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό.
Στο ίδιο κλίμα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει εξαγγείλει εδώ μέρες την
απαγόρευση της πορείας της 17ης Νοέμβρη, ενώ αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ανά
τη χώρα καλούν σε απολογία πολίτες και φορείς που δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στις
κινητοποιήσεις. Όλα αυτά ενώ η πορεία του Πολυτεχνείου εξαιρείται της υποχρέωσης
προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατου
αντισυνταγματικού νόμου για τις διαδηλώσεις (άρ. 3 παρ. 2 εδ. γ Ν. 4703/2020), η
πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση με τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της
διασποράς του covid-19 (ΚΥΑ 71342/6-11-2020) περιέχει επιφύλαξη υπέρ των δημόσιων
υπαίθριων συναθροίσεων του άρ. 11 του Συντάγματος και ουδεμία επίσημη πράξη είχε
εκδοθεί μέχρι και χθες για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων της 17ης Νοεμβρίου.

Η δε υπ΄ αρ. 1029/8/18 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας που δημοσιεύθηκε
το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου με σκοπό να καταστήσει παράνομη την πορεία του
Πολυτεχνείου προβλέποντας “απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων
στο σύνολο της Επικράτειας στις οποίες συμμετέχουν 4 ή περισσότερα άτομα”, υπερβαίνει
κατά πρωτοφανή τρόπο τα όρια της νομιμότητας και του ίδιου του Συντάγματος. Ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας με την εν λόγω Απόφαση ουσιαστικά αναστέλλει την
ελευθερία συνάθροισης υπερβαίνοντας τα όρια της σχετικής εξουσιοδότησης του
Συντάγματος και του νόμου που του επιτρέπει να απαγορεύει υπό αυστηρές προϋποθέσεις
δημόσιες συναθροίσεις. Δεν έχει σε καμία περίπτωση την εξουσία να απαγορεύει εν γένει
τις συναθροίσεις σε ολόκληρη την Επικράτεια για λόγους δημόσιας υγείας, χωρίς
ειδικότερους χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς και χωρίς ειδική αιτιολογία. Για να το
πούμε πιο απλά, δεν μπορεί το άρθρο 11 του Συντάγματος να ανασταλεί και μάλιστα σε
τέτοιο βαθμό με μια απλή Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εκτός αν
παράλληλα παραδεχτούμε και συνταγματική εκτροπή.
Το σκηνικό για ακόμη ένα επεισόδιο άγριας καταστολής, που θα αφορά μόνο κατ΄ επίφαση
τη μη διασπορά του covid-19, έχει ήδη φτιαχτεί. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να
βρισκόμαστε στο πλάι όσων βιώνουν την πανδημία της καταστολής, στο πλάι του
αγωνιζόμενου κόσμου που θα βρεθεί την Τρίτη στο δρόμο διαδηλώνοντας με όλα τα μέτρα
ασφαλείας (μάσκες, αποστάσεις κλπ) για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που βρίσκεται υπό
κατάρρευση, για τη δημοκρατία και για μια κοινωνία στα όριά της.
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