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Το τέλος των δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και η θεσµική 

ακύρωση των συλλαλητηρίων. Ένα ακόµη θανάσιµο πλήγµα στην 

∆ηµοκρατία. 

 

 

Του ∆ηµητρίου Νικ. ∆ασκαλάκη, ∆ικηγόρου Αθηνών. 

«Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως, 

µόνον εις τα δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η 

Αστυνοµία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν, 

ως αν εκ τούτων επίκηται κίνδυνος εις την δηµοσίαν ασφάλειαν». 

Άρθρο 10 του Συντάγµατος του 1864, στο οποίο κατοχυρώνεται για πρώτη 

φορά το δικαίωµα του συνέρχεσθαι στην Ελλάδα. 

Με τον νόµο 4703/2020 «∆ηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.131Α/10-7-2020), σε συνδυασµό µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

υπ. αριθµ. 73/2020 «Ρύθµιση δηµοσίων υπαίθριων συναθροίσεων» (Φ.Ε.Κ. 

167Α/7-9-2020) που εκδόθηκε δυνάµει ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης 

που χορηγήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 4703/2020,  η ελληνική πολιτεία για 

πρώτη φορά µετά το 1971 (περίοδος κατά την οποία η δικτατορία των 

συνταγµαταρχών µεσουρανούσε στην πατρίδα µας) και εν µέσω πανδηµίας 

του κορωνοϊού, καθόρισε το θεσµικό νοµικό πλαίσιο στο οποίο ορίζονται 

και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις, οι κανόνες και οι διαδικαστικές 

λεπτοµέρειες για την άσκηση του συνταγµατικού δικαιώµατος, της δηµόσιας 

υπαίθριας συνάθροισης, το οποίο προβλέπεται και κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 11 του Συντάγµατος. 

Το κείµενο της συνταγµατικής διάταξης (άρθρο 11 Σ) στο οποίο προβλέπεται 

το δικαίωµα της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης ή δικαίωµα του 

συνέρχεσθαι, έχει ως ακολούθως: «1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να 

συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 2. Μόνο στις δηµόσιες υπαίθριες 

συναθροίσεις µπορεί να παρίσταται η αστυνοµία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις 
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µπορούν να απαγορευτούν µε αιτιολογηµένη απόφαση της αστυνοµικής 

αρχής γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια 

ασφάλεια, σε ορισµένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της 

κοινωνικοοικονοµικής ζωής, όπως νόµος ορίζει». 

Στο άρθρο 11 του Συντάγµατος, όπως επίσης και στο άρθρο 11 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.∆.Α.) 

κατοχυρώνεται το δικαίωµα της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης (ή δικαίωµα 

του συνέρχεσθαι), δηλαδή αναγνωρίζεται από την ελληνική συνταγµατική τάξη 

αλλά αποτυπώνεται επίσης µε σαφήνεια και σε διεθνή νοµικά κείµενα µε 

υπερνοµοθετική ισχύ, το δικαίωµα της ειρηνικής συγκέντρωσης και 

διαδήλωσης, ως θεµελιώδης έκφραση της συλλογικής δράσης του 

ανθρώπου, ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 

παρ. 1 του Συντάγµατος.  

Πρόκειται εποµένως για ένα ατοµικό δικαίωµα, που ασκείται όµως σε 

συνάρτηση µε άλλους ανθρώπους και ως εκ τούτου συνιστά δικαίωµα 

πολιτικής συµµετοχής και συλλογικής έκφρασης, για την προστασία του 

οποίου απαιτείται να υπάρχουν αυξηµένες ασφαλιστικές δικλίδες που θα 

εµποδίζουν τον δραστικό περιορισµό του.  

Ως διαδήλωση νοείται η οργανωµένη ή αυθόρµητη συγκέντρωση και 

κινητοποίηση προσώπων, ή  η πορεία διαµαρτυρίας, µε σκοπό την δηµόσια 

και ειρηνική έκφραση και γνωστοποίηση της διαφωνίας, αγανάκτησης και 

δυσαρέσκειας των συµµετεχόντων εν σχέσει προς ένα ζήτηµα εθνικού, 

πολιτικού, κοινωνικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος, η οποία συνήθως 

ολοκληρώνεται µε την επίδοση ψηφίσµατος στους αρµόδιους φορείς, µε 

σκοπό την προβολή και την ικανοποίηση των αιτηµάτων και διεκδικήσεων.  

Η δηµόσια υπαίθρια ειρηνική συνάθροιση, ως θεµελιώδες δικαίωµα 

συλλογικής έκφρασης, είναι στενά συνυφασµένη µε τους εθνικούς και 

κοινωνικούς αγώνες των πολιτών και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία 

σε εποχή πολιτικοοικονοµικής κρίσης, καταρράκωσης του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος και απαξίωσης των θεσµών και αποσκοπεί στην 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του λαού, ώστε οι µαζικές ειρηνικές 
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διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια να αποτελέσουν τον κρίσιµο και ουσιώδη 

κοινωνικό παράγοντα που θα επηρεάσει καταλυτικά και θα µεταβάλλει 

την κυβερνητική πολιτική, προκειµένου να αποτραπεί κάθε δυνητικός ή 

άµεσος κίνδυνος που ορθώνεται απειλητικά και θέτει υπό αµφισβήτηση την 

εθνική υπόσταση και κυριαρχία καθώς και τις δηµοκρατικές ελευθερίες.  

Ως εκ τούτου το δικαίωµα του συνέρχεσθαι αντιµετωπίζεται διαχρονικά µε 

ιδιαίτερη καχυποψία και αντιπάθεια από τους κρατούντες που έπασχαν ή 

πάσχουν από πολιτικό αυταρχισµό και ολοκληρωτικό αλληθωρισµό και 

αναζητούν πάντοτε νοµιµοφανείς λόγους ή εύλογες προφάσεις, ώστε να 

περιστείλουν την ελεύθερη και ανεµπόδιστη άσκησή του θέτοντας τον λαό 

στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και βάζοντας φραγµό σε µια από 

τις κορυφαίες εκδηλώσεις ελεύθερου δηµοκρατικού φρονήµατος εκ µέρους 

των πολιτών. 

Αξίζει να τονιστεί µε έµφαση ότι κατά την διάρκεια της διαχείρισης της οξείας 

υγειονοµικής κρίσης και των πολλαπλών δυσµενών συνεπειών που επέφερε 

στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της πατρίδας µας, η ελληνική κυβέρνηση 

επέδειξε ύποπτη σπουδή, καθώς την ώρα που η κοινή γνώµη είχε 

στραµµένη την προσοχή της στην καταπολέµηση της πανδηµίας του 

κορωνοϊού, έσπευσε χωρίς να µεσολαβήσει επαρκής χρόνος για την 

διεξαγωγή δηµόσιας διαβούλευσης µε τους θεσµικούς φορείς, να κινήσει την 

νοµοθετική διαδικασία για την έκδοση ενός εκτελεστικού του άρθρου 11 του 

Συντάγµατος νόµου, που δέχθηκε από την πρώτη στιγµή την έντονη 

αµφισβήτηση και ήγειρε σοβαρές ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας. 

Από καµία κυβέρνηση της µεταπολίτευσης µέχρι και σήµερα, δεν είχε εκδοθεί 

ειδικός ρυθµιστικός νόµος που να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους 

για την άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι και διατηρούνταν τυπικά σε 

ισχύ οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που είχαν θεσπιστεί τον καιρό της χούντας (αν 

και ορισµένες διατάξεις του νοµοθετικού διατάγµατος  «Περί ∆ηµοσίων 

Συναθροίσεων» µε αριθµό 794/1971 θεωρήθηκαν σιωπηρά κατηργηµένες, ως 

αντισυνταγµατικές, κατά την συνδυαστική εφαρµογή των συνταγµατικών 

διατάξεων 111 παρ. 1 και 112 παρ. 1) και η νοµοθετική αυτή εκκρεµότητα 

πέντε δεκαετιών θεωρήθηκε ότι είναι η προσφορότερη χρονική στιγµή να 
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διευθετηθεί εν µέσω της πανδηµίας του κορωνοϊού και της προϊούσας 

πολιτικής και κοινωνικής αποσύνθεσης! 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η άρση της επί πεντηκονταετία σχεδόν (από το 1971) 

νοµοθετικής εκκρεµότητας για την δηµιουργία ενός θεσµικού νοµικού πλαισίου 

που θα διέπει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων σε µια 

δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση, ασφαλώς και δεν µπορεί να πιστωθεί στην 

συνταγµατική ευαισθησία της κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη, 

δεδοµένου ότι δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση εκτελεστικού του 

άρθρου 11 του Συντάγµατος νόµου καθώς σε όλο το προηγούµενο χρονικό 

διάστηµα (δηλ. πριν από την νοµοθέτηση του υφισταµένου νοµικού πλαισίου) 

η άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι λειτούργησε σε γενικές γραµµές 

µε πολύ ικανοποιητικό τρόπο (εξαιρώντας φυσικά τις διαδηλώσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία των µνηµονίων στις οποίες 

πατάχθηκε το δηµοκρατικό και πατριωτικό φρόνηµα του λαού, από τις 

αστυνοµικές δυνάµεις, µε την ρίψη επικίνδυνων χηµικών ουσιών σε άοπλους 

και ειρηνικούς συγκεντρωµένους πολίτες), ώστε να εκλείπει η ανάγκη 

νοµοθέτησης ειδικού ρυθµιστικού πλαισίου. 

 Εκ της µακροχρόνιας απουσίας θεσµικού πλαισίου, συνάγεται ότι όλες οι 

κυβερνήσεις της χώρας θεώρησαν (και δικαίως) ότι η συνταγµατική διάταξη 

του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι µπορεί να λειτουργήσει και χωρίς την 

έκδοση εκτελεστικού του Συντάγµατος νόµου, ώστε η προστασία του εν 

λόγω δικαιώµατος να µεγιστοποιείται στο µέτρο που παρέχεται µόνο σε 

συνταγµατικό επίπεδο. 

Συνακόλουθα η ίδια η πραγµατικότητα µας προτρέπει να προβούµε 

στην εξής διαπιστωτική επισήµανση: Η δικτατορία των 

συνταγµαταρχών και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και µόνο αυτές 

έκριναν αναγκαία την ύπαρξη θεσµικού νοµικού πλαισίου που να 

ρυθµίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους για την άσκηση του 

συνταγµατικού δικαιώµατος της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης. 

Μέχρι την θέσπιση από την παρούσα κυβέρνηση του ως άνω θεσµικού 

πλαισίου, ο µοναδικός ρυθµιστικός, περί δηµοσίων συναθροίσεων 
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νόµος που ίσχυε στην πατρίδα µας, ήταν το νοµοθετικό διάταγµα της 

χούντας των συνταγµαταρχών 794/1971 «περί δηµοσίων 

συναθροίσεων» το οποίο καταργήθηκε ρητά από την «δηµοκρατική» 

ελληνική πολιτεία µόλις το 2020, µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 4703/2020 σε 

συνδυασµό µε την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγµατος 73/2020, 

που αντικατέστησε ή κατά το ορθότερο επικαιροποίησε επί το 

αυστηρότερο το προηγούµενο χουντικό νοµοθετικό πλαίσιο, διατηρώντας 

δυστυχώς την πολιτική φιλοσοφία της διάλυσης των δηµόσιων 

υπαίθριων συναθροίσεων καθώς και πολλές από τις αντισυνταγµατικές 

του διατάξεις. 

Με το ως άνω θεσµικό πλαίσιο η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε νοµοθετικές 

διατάξεις έκδηλης αντισυνταγµατικότητας και θέσπισε κανόνες που 

ναρκοθετούν και δυσχεραίνουν την ελεύθερη και ανεµπόδιστη άσκηση του 

δικαιώµατος της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης, επιχειρώντας να 

φιµώσει την συλλογική έκφραση του ελληνικού λαού. 

Σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι 

κρίσιµες διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και την λειτουργία των 

δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

1) Πρέπει να υπάρχει ένα φυσικό πρόσωπο που καλείται «Οργανωτής» ή 

ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που 

απευθύνει πρόσκληση προς το ευρύ κοινό για συµµετοχή σε δηµόσια 

υπαίθρια συνάθροιση. (Άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 4703/10-7-2020) 

Ο οργανωτής δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπέχει αστική ευθύνη προς 

αποζηµίωση για κάθε βλάβη της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας και της 

ιδιοκτησίας των συµµετεχόντων στη δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση. (Άρθρο 

13 παρ. 2 του Ν. 4703/10-7-2020) 

2) Η προηγούµενη υποχρεωτική έγγραφη ή ηλεκτρονική αναγγελία και 

γνωστοποίηση πριν 48 ώρες τουλάχιστον, από την πραγµατοποίηση 

της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης, της προθέσεως του «οργανωτή» να 

καλέσει το ευρύ κοινό ή οµάδες προσώπων να συµµετάσχουν σε δηµόσια 



 6 

υπαίθρια συνάθροιση, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Η γνωστοποίηση 

περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία της ταυτότητας και επικοινωνίας του 

οργανωτή, τον σκοπό, τον ακριβή τόπο και τον χρόνο έναρξης και λήξης της 

συνάθροισης, το προτεινόµενο δροµολόγιο προκειµένου για κινούµενη 

συνάθροιση. (Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Π.∆. 73/7-9-2020 συνδυαστικά µε το 

άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 4703/10-7-2020) 

3) ∆υνατότητα απαγόρευσης ακόµη και της γνωστοποιηθείσης 

δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

αρµόδιου Γενικού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, µε την σύµφωνη γνώµη του 

οικείου προέδρου πρωτοδικών που παρέχεται το αργότερο έως είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνάθροισης και µε την απλή 

γνώµη των οικείων ∆ηµάρχων, αν συντρέχουν οι  ακόλουθες περιπτώσεις α) 

επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως 

πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκληµάτων ιδίως κατά της ζωής, της 

σωµατικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) 

απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονοµικής ζωής σε ορισµένη 

περιοχή. (Άρθρο 8 παρ. 1 α και β του Π.∆. 73/7-9-2020 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 7 του Ν. 4703/10-7-2020) 

Η απόφαση απαγόρευσης ή επιβολής περιορισµών σε επικείµενη 

γνωστοποιηθείσα δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση κοινοποιείται στον 

οργανωτή δώδεκα (12) τουλάχιστον ώρες πριν από την 

πραγµατοποίησή της. (Άρθρο 7 παρ. 2, εδαφ. β΄ του Π.∆. 73/7-9-2020) 

Για τη λήψη της απόφασης απαγόρευσης γνωστοποιηθείσης δηµόσιας 

υπαίθριας συνάθροισης λαµβάνονται υπόψη ιδίως: (α) ο εκτιµώµενος 

αριθµός των συµµετεχόντων, (β) η περιοχή πραγµατοποίησής της και (γ) ο 

βαθµός επικινδυνότητας αυτής ως προς την πιθανότητα διάπραξης σοβαρών 

εγκληµάτων και διατάραξης της κοινωνικοοικονοµικής ζωής. (Άρθρο 8 παρ. 2 

του Π.∆. 73/7-9-2020 και άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 4703/10-7-2020). 

4) ∆υνατότητα διάλυσης ακόµη και της δηµόσιας αυθόρµητης ή 

έκτακτης υπαίθριας συνάθροισης, στην περίπτωση κατά την οποία οι 

συµµετέχοντες σε αυτήν δεν ορίσουν φυσικό πρόσωπο ως οργανωτή. Στην 
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περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση ορισµού οργανωτή, η 

αρµόδια αστυνοµική αρχή δύναται να προβεί στην διάλυση των εν λόγω 

συναθροίσεων. (Άρθρο 3 παρ. 5 του Π.∆. 73/7-9-2020 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4703/10-7-2020). 

Σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου, ως «αυθόρµητη» δηµόσια υπαίθρια 

συνάθροιση» νοείται εκείνη που πραγµατοποιείται χωρίς την προηγούµενη 

συνεννόηση ή πρόσκληση, µε αφορµή την επέλευση συγκεκριµένου αιφνίδιου 

γεγονότος κοινωνικής σηµασίας, ενώ ως «έκτακτη» δηµόσια υπαίθρια 

συνάθροιση νοείται εκείνη η συνάθροιση που πραγµατοποιείται ένεκα 

απρόβλεπτου, τρέχοντος ή επικείµενου γεγονότος, χωρίς να τηρηθούν οι 

διατυπώσεις γνωστοποίησης. 

5) Υλοποίηση απόφασης διάλυσης της εν εξελίξει ευρισκοµένης 

δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης από τον επικεφαλής της αστυνοµικής 

αρχής, χωρίς τις εγγυήσεις και την παρουσία των εκπροσώπων της 

δικαστικής αρχής, αν α) πραγµατοποιείται χωρίς να έχουν τηρηθεί οι 

διατυπώσεις γνωστοποίησης β) πραγµατοποιείται παρά την έκδοση 

απόφασης απαγόρευσης γ) οι συµµετέχοντες δεν συµµορφώνονται προς τους 

περιορισµούς που επιβλήθηκαν και δ) µετατρέπεται σε βίαιη µε τη διάπραξη 

σοβαρών αξιόποινων πράξεων (Άρθρο 10 παρ. 2 εδαφ. γ΄ και άρθρο 10 

παρ.3 του Π.∆. 73/7-9-2020, σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 του Ν. 4703/10-7-

2020). 

Σύντοµος σχολιασµός των επίµαχων διατάξεων του θεσµικού νοµικού 

πλαισίου για την διεξαγωγή δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Συντάγµατος, συστατικό στοιχείο έκφρασης και 

υλοποίησης του δικαιώµατος της δηµόσιας υπαίθριας ειρηνικής συνάθροισης 

είναι η δυνατότητα των συµµετεχόντων να καθορίζουν οι ίδιοι τον  τόπο, 

τον χρόνο, το είδος και το περιεχόµενο της διαδήλωσης, του 

συλλαλητηρίου ή της κινητοποίησης τους, χωρίς να τίθεται ως 

διαδικαστική προϋπόθεση για την απόλαυση του εν λόγω 

συνταγµατικού δικαιώµατος, η εκ των προτέρων έγγραφη ή 

ηλεκτρονική γνωστοποίηση ή αναγγελία στην οικεία αστυνοµική αρχή, της 
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προθέσεως τους για την πραγµατοποίηση της δηµόσιας υπαίθριας 

συνάθροισης.  

Το περιεχόµενο του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι δεν µπορεί να εξαρτηθεί 

από την απαίτηση του νοµοθέτη για προηγούµενη αναγγελία προς τις 

αρχές, είτε από οποιαδήποτε εγκριτική απόφαση της αστυνοµικής αρχής.  

Η δηµόσια υπαίθρια συνάθροιση συµπυκνώνει την ελευθερία των 

πολιτών, ως µελών του κοινωνικού συνόλου, να συγκεντρώνονται, να 

συνοµιλούν, να ανταλλάσουν γνώµες και ιδέες και να καταλήγουν σε κοινές 

αποφάσεις. (Όλα αυτά φυσικά µπορεί να συµβαίνουν ακόµη και χωρίς 

προσυνεννόηση, δηλ. αυθορµήτως. Μάλιστα η αυθόρµητη συνάθροιση έχει 

πολύ µεγαλύτερη αξία σε σύγκριση µε την προσυνεννοηµένη, διότι 

αποδεικνύει ότι ένας ικανός αριθµός πολιτών έτυχε να σχηµατίσει την ίδια 

άποψη ως προς την αναγκαιότητα της δηµόσιας διαµαρτυρίας του! Οι 

αυθόρµητες ενέργειες είναι πάντοτε οι περισσότερο γνήσιες. Κι όµως η 

κυβέρνηση επιδιώκει να πλήξει ακόµη και την γνήσια αυτή έκφραση πολιτικής 

διαµαρτυρίας!).  

Ως εκ τούτου κρίνεται αντισυνταγµατική η επιβολή υποχρεώσεως 

δηλώσεως (αναγγελίας ή γνωστοποιήσεως) για κάθε συγκέντρωση 

διαµαρτυρίας, για κάθε διαδήλωση ή συλλαλητήριο, αφού θα κατέληγε στην 

πράξη σε τέτοια συρρίκνωση και εξασθένηση του δικαιώµατος του 

συνέρχεσθαι, ώστε να θίγεται ο πυρήνας µιας συνταγµατικής ελευθερίας 

που συνιστά την θεµελιώδη έκφραση της συλλογικής δράσης και αγώνα 

ενός λαού.  

Παρατηρούµε εποµένως να επιβάλλεται η υποχρεωτικότητα της δηλώσεως 

αναγγελίας προς την αστυνοµική αρχή για την απόλαυση του συνταγµατικά 

κατοχυρωµένου δικαιώµατος, δηλ. της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης, 

όπως αντιστοίχως επιβάλλεται και η κραυγαλέα αντισυνταγµατική 

υποχρεωτικότητα της δηλώσεως αναγγελίας για να ασκηθεί το 

δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και µετακίνησης το οποίο συνιστά 

ειδικότερη πτυχή του ατοµικού δικαιώµατος της προσωπικής ελευθερίας που 

προβλέπεται και αναγνωρίζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του Συντάγµατος.  
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∆ηλαδή το πατερναλιστικό και εν εξελίξει ολοκληρωτικό κράτος 

επιβάλλει στους πολίτες του, ως αναγκαίο όρο, για την απόλαυση των 

συνταγµατικά κατοχυρωµένων ατοµικών τους δικαιωµάτων, την 

προηγούµενη αναγγελία τους.  

Αντί εποµένως το κράτος να µεριµνά για την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική 

άσκηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ως ατόµου και ως µέλους του 

κοινωνικού συνόλου (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) επιδιώκει τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση των πολιτών µε την θέσπιση της 

υποχρεωτικής επιβολής δηλώσεως γνωστοποιήσεως. (Άραγε, πόσο 

δηµοκρατικό µπορεί να είναι ένα πολίτευµα, αφ’ ης στιγµής το κράτος θέλει 

να επιτηρεί διαρκώς τους πολίτες του: π.χ. όταν βγαίνουν από το σπίτι 

τους, όταν θέλουν να συναθροισθούν δηµοσίως, αλλ’ ακόµη κι όταν απλώς 

θέλουν να πάνε στο πανεπιστήµιο, όπου εφεξής µελετάται να υπάρχουν 

αστυνοµικές δυνάµεις επιτήρησης;). 

Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του 

Συντάγµατος, παρέχεται η δυνατότητα στην αστυνοµική αρχή, υπό ορισµένες 

συνθήκες, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να απαγορεύσει τις δηµόσιες 

υπαίθριες συναθροίσεις, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για την 

δηµόσια ασφάλεια ή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της 

κοινωνικοοικονοµικής ζωής.  

Ωστόσο τούτο δεν δύναται να ισοδυναµεί µε την έκδοση «λευκής 

επιταγής» προς τον κοινοβουλευτικό νοµοθέτη να επιβάλλει 

ανεπίτρεπτους και αθέµιτους περιορισµούς, κατά την άσκηση των 

συνταγµατικών δικαιωµάτων, όπως είναι το σύστηµα της προηγούµενης 

αναγγελίας και γνωστοποίησης, µε αποτέλεσµα το δικαίωµα της 

δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης να αποδυναµώνεται δυσανάλογα και 

εν τέλει να εκφυλίζεται στις συµπληγάδες της αστυνοµικής 

γραφειοκρατίας, αφού για να είναι νόµιµη µια συγκέντρωση προσώπων, µια 

διαδήλωση, ή ένα συλλαλητήριο για ένα µείζον εθνικό ή κοινωνικό θέµα, 

θα απαιτείται όχι µόνο η προηγούµενη αναγγελία της συγκέντρωσης αλλά και 

η ρητή άδεια έγκρισης της οικείας αστυνοµικής αρχής.  
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Οι πολίτες ουσιαστικά θα είναι ανυπεράσπιστοι σε κάθε µορφή αστυνοµικής 

αυθαιρεσίας και ανήµποροι να απολαύσουν τις συνταγµατικές τους ελευθερίες 

που προϋποθέτουν την συλλογική έκφραση και δράση. 

Ως εκ τούτου η πρόβλεψη του νόµου ότι κάθε δηµόσια υπαίθρια 

συνάθροιση που δεν γνωστοποιείται θα διαλύεται (άρθρο 9 παρ.1 εδαφ. 

δ΄ του Ν. 4703/10-7-2020) είναι όχι µόνο άστοχη αλλά συνιστά επιπλέον 

απόδειξη της ολοκληρωτικής νοοτροπίας και αντίληψης των 

κυβερνώντων και πάσχει αντισυνταγµατικότητας. 

∆υστυχώς θεσπίζονται τόσο αυστηρά κριτήρια, ως προϋποθέσεις, για την 

ελεύθερη άσκηση του δικαιώµατος της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης που 

καταλήγουν µοιραία στο δραστικό περιορισµό του, αν όχι στην de facto 

αναίρεσή του.  

 Η αυθόρµητη συνάθροιση επιτρέπεται µεν αλλά δύναται να διαλυθεί εν 

τη γενέσει της! Τίθεται εκ της νοµοθετικής διατάξεως (άρθρο 3 παρ. 5 του 

Π.∆. 73/7-9-2020 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4703/10-7-

2020), ως όρος (conditio) sine qua non, ήτοι ως θεµελιώδης προϋπόθεση 

για την λειτουργία µιας αυθόρµητης δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης, ο 

ορισµός οργανωτή. Η µη συµµόρφωση προς τον όρο αυτό, συνεπάγεται την 

διάλυσή της από την αστυνοµία. Ο ορισµός οργανωτή «εφόσον οι 

υφιστάµενες συνθήκες το επιτρέπουν» συνιστά αόριστη νοµική έννοια και 

θα επαφίεται στην υποκειµενική κρίση του εκάστοτε επικεφαλής της 

αστυνοµικής δύναµης, ο οποίος θα αποφασίζει ανέλεγκτα ότι πάντοτε εκ 

των υφισταµένων συνθηκών επιτρέπεται ο ορισµός οργανωτή και ως εκ 

τούτου η αδυναµία συµµόρφωσης των αυθορµήτως συναθροιζοµένων προς 

την επιτακτική υπόδειξη της αστυνοµίας «για ορισµό οργανωτή» θα 

συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διάλυσή της. 

Η πρόβλεψη αυστηρών και πολλαπλών προϋποθέσεων και κριτηρίων, όπως 

η προηγούµενη υποχρεωτική αναγγελία και γνωστοποίηση στις αστυνοµικές 

αρχές κάθε συγκέντρωσης, διαµαρτυρίας, διαδήλωσης ή συλλαλητηρίου, η 

δυνατότητα απαγόρευσης ακόµη και της γνωστοποιηθείσης δηµόσιας 

υπαίθριας συνάθροισης, µε την απλή γνώµη της αστυνοµίας, 
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κοινοποιούµενη 12 µόλις ώρες πριν από την προγραµµατισµένη 

πραγµατοποίησή της, (Άρθρο 7 παρ. 2, εδαφ. β΄ του Π.∆. 73/7-9-2020) θα 

έχει ως συνέπεια να ακυρώνεται µε θεσµικά ανάλγητο τρόπο µια δηµόσια 

υπαίθρια συνάθροιση που µπορεί να προετοιµάζεται επί µήνες. 

Εποµένως µε την πιο πάνω ανεπίτρεπτη µεθόδευση φαλκιδεύεται η 

ελεύθερη άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι και ναρκοθετείται η 

οργάνωση και η διεξαγωγή των µεγάλων συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων, 

δεδοµένου ότι µέχρι και 12 ώρες πριν από την πραγµατοποίηση τους, θα 

βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα» δηλ. θα αγνοούν και οι διοργανωτές 

και ο κόσµος την απόφαση της αστυνοµίας, ώστε εκ των πραγµάτων να 

καθίσταται αδύνατη η κινητοποίηση των πλατιών λαϊκών στρωµάτων 

και να δυσχεραίνεται σηµαντικά η προσέλευση των πολιτών στον χώρο 

της συγκέντρωσης.  

Μήπως τελικά αυτή είναι η απώτερη επιδίωξη; Η θεσµική ακύρωση των 

συλλαλητηρίων για τα κρίσιµα και ανοιχτά εθνικά θέµατα; 

Επίσης η προσωπική αστική και ποινική ευθύνη του φυσικού προσώπου ως 

«οργανωτή» που θα επωµιστεί την δυσανάλογη ευθύνη για την οµαλή 

διεξαγωγή και ολοκλήρωση της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης, η διάλυση 

των συγκεντρώσεων από την αστυνοµική αρχή µε βίαια κατασταλτικά 

µέσα χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, 

θα έχει ως θλιβερή συνέπεια την αποθάρρυνση των διοργανωτών και 

των συµµετεχόντων που θα οδηγήσει µοιραία στον εκφυλισµό και στην εν 

τοις πράγµασιν κατάργηση του µέχρι πρότινος συνταγµατικά 

κατοχυρωµένου δικαιώµατος, της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης. 

 (Βλέπετε σχετικά για τις επιχειρησιακές και κατασταλτικές δυνατότητες της 

ελληνικής αστυνοµίας εδώ: 

https://www.in.gr/2021/01/21/politics/kyvernisi/xrysoxoidis-ti-provlepei-neo-

sxedio-diaxeirisis-synathroiseon-tha-aksiologeitai-epikindynotita-tis/) 



 12 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθούµε περιληπτικά στην διαδικασία 

διάλυσης µιας δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης η οποία διαρθρώνεται 

σε τρία επίπεδα. 

Πρώτο επίπεδο: Πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε αστυνοµικής 

ενέργειας, ο επικεφαλής της αστυνοµικής δύναµης καλεί τον οργανωτή της 

συνάθροισης να ανακοινώσει την λήξη της συνάθροισης στους συµµετέχοντες 

µε την ταυτόχρονη έκκληση οι συγκεντρωµένοι να αποµακρυνθούν άµεσα και 

ήσυχα από τον χώρο της πραγµατοποίησής της. (Άρθρο 10 παρ. 2 εδαφ. α΄ 

του Π.∆. 73/7-9-2020) 

∆εύτερο επίπεδο: Στην περίπτωση αδυναµίας ή άρνησης του οργανωτή να 

ανταποκριθεί στο αίτηµα της αστυνοµίας για διάλυση της συνάθροισης, τότε ο 

επικεφαλής της αστυνοµικής δύναµης καλεί στον τόπο της συνάθροισης τον 

αρµόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών στον οποίον ανακοινώνει ότι συντρέχει 

περίπτωση διάλυσης. Εν συνεχεία, µε την παρουσία και την σύµφωνη γνώµη 

του εισαγγελέα πρωτοδικών, ο επικεφαλής της αστυνοµικής δύναµης 

απευθύνεται στο συγκεντρωµένο πλήθος και ανακοινώνει τους λόγους για 

τους οποίους δεν επιτρέπεται να συνεχισθεί η συνάθροιση και τους καλεί να 

αποχωρήσουν άµεσα από τον χώρο της πραγµατοποίησής της. (Άρθρο 10 

παρ. 2 εδαφ. β΄ του Π.∆. 73/7-9-2020) 

Τρίτο επίπεδο: Αν οι συγκεντρωµένοι δεν συµµορφώνονται στις υποδείξεις 

της αστυνοµίας για διάλυση της συνάθροισης και δεν αποµακρύνονται 

εκουσίως από τον χώρο της συνάθροισης, τότε ο επικεφαλής της 

αστυνοµικής δύναµης υλοποιεί την απόφαση για την διάλυση της 

συνάθροισης (ακόµη και µε πιθανολόγηση του κινδύνου) που 

πραγµατοποιείται µε δική του ρητή εντολή. (Άρθρο 10 παρ. 2 εδαφ. γ΄ και 

άρθρο 10 παρ.3 του Π.∆. 73/7-9-2020). 

Παρατηρούµε εποµένως ότι στο τρίτο επίπεδο και κατά το χρονικό 

διάστηµα της υλοποίησης της αποφάσεως της αστυνοµίας για την 

διάλυση της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης, από τις επίµαχες νοµοθετικές 

διατάξεις (Άρθρο 10 παρ. 2 εδαφ. γ΄ και άρθρο 10 παρ.3 του Π.∆. 73/7-9-

2020) δεν προβλέπεται ρητά, η υποχρεωτική παρουσία του 
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εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, η εγγυητική παρουσία του οποίου 

θα διαφυλάξει τα συνταγµατικώς προστατευόµενα έννοµα αγαθά της 

ζωής, της τιµής, του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των 

συναθροιζοµένων, από κάθε αυθαιρεσία, βιαιοπραγία και απόπειρα 

προσβολής τους, προερχοµένη από τα αστυνοµικά όργανα που θα 

κληθούν να επιβάλουν την απόφαση της διάλυσης καθ΄υπέρβαση των 

αρχών της νοµιµότητας και της αναλογικότητας, µε την αθέµιτη χρήση 

σκληρών και κατασταλτικών µεθόδων, όπως είναι η χρήση 

εκτοξευµένου νερού, η ρίψη δακρυγόνων και χειροβοµβίδων κρότου-

λάµψης που δυνητικά µπορούν προκαλέσουν τον θάνατο ή να 

προξενήσουν βαριές σωµατικές βλάβες στην υγεία των 

συγκεντρωµένων ανθρώπων. 

Γιατί ο νοµοθέτης δεν θέσπισε ρητά την υποχρεωτική παρουσία του 

εκπροσώπου της δικαστικής αρχής ο οποίος να παρίσταται καθ΄όλη 

την διάρκεια της διεξαγωγής της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης 

(ιδίως στις µεγάλες συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια) και µέχρι το 

πέρας αυτής και την ασφαλή αποχώρηση των συναθροισθέντων;  

Γιατί ο νοµοθέτης «κλείνει το µάτι» στις αστυνοµικές δυνάµεις να 

αυθαιρετούν και να βιαιοπραγούν εις βάρος άοπλων συγκεντρωµένων 

ανθρώπων, µεταξύ των οποίων µπορεί να βρίσκονται ακόµη και µικρά 

παιδιά; Αν ο µη γένοιτο, υπάρχουν νεκροί εξαιτίας της υπερβολικής και 

ανάλγητης συµπεριφοράς της αστυνοµίας, ποιος θα φέρει την πολιτική, 

ηθική και ποινική ευθύνη; 

Από την θέση αυτή υποβάλλουµε θερµή έκκληση προς την κυβέρνηση 

να αναµορφώσει το ταχύτερο δυνατό το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο 

και να θεσπιστεί η υποχρεωτική παρουσία του εκπροσώπου της 

δικαστικής αρχής καθ΄όλη την διάρκεια της διεξαγωγής της δηµόσιας 

υπαίθριας συνάθροισης, µέχρι την λήξη της και την ασφαλή 

αποχώρηση όλων των συναθροιζοµένων, ώστε η παρουσία του 

εκπροσώπου της δικαστικής αρχής να λειτουργεί αφενός µεν εγγυητικά, 

για την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων των συγκεντρωµένων 

και αφετέρου αποτρεπτικά, για τις αστυνοµικές δυνάµεις στην 
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περίπτωση που θελήσουν να υπερβούν το προσήκον µέτρο επιβολής 

της τάξης. 

Αν δεν επέλθει άµεσα η τροποποίηση του υφισταµένου νοµικού πλαισίου, 

έχουµε τότε το εύλογο δικαίωµα να ισχυριστούµε, ότι συνιστά βαρύτατης 

µορφής διάβρωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η υλοποίηση της 

απόφασης από την αστυνοµία για την διάλυση της δηµόσιας υπαίθριας 

συνάθροισης, χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της δικαστικής 

αρχής, ως εγγύηση για την προστασία των ατοµικών ελευθεριών και του 

σεβασµού προς το δικαίωµα στην ζωή (άρθρο 5 παρ. 2 Συντάγµατος) των 

συµµετεχόντων, όταν ακόµη και το χουντικό βασιλικό διάταγµα (Β.∆. 

269/1972, άρθρο 1 παρ. β) προέβλεπε ρητά ότι ο επικεφαλής της 

αστυνοµικής δύναµης µε την παρουσία και την σύµφωνη γνώµη των 

εκπροσώπων της ∆ικαστικής και ∆ιοικητικής Αρχής διέτασσε την 

διάλυση της συνάθροισης. (Β.∆. 269/1972, άρθρο 1 παρ.β: « Εις πάσας τας 

ανωτέρω περιπτώσεις, εάν µετά την τρίτη πρόσκληση οι οργανωταί και οι 

µετέχοντες της συναθροίσεως δεν υπακούσουν, ο εκπρόσωπος της 

Αστυνοµικής Αρχής, παρουσία των εκπροσώπων της ∆ιοικητικής και 

∆ικαστικής τοιαύτης, µετά γνώµη δε αυτών, διατάσσει την διάλυση της 

συναθροίσεως, δια της χρήσεως, κατά την κρίση του, µετ΄εκτίµηση της 

καταστάσεως, των προσφόρων προς τον σκοπόν τούτον µέσων..»). 

Είναι συγκλονιστικά οδυνηρό να αντιπαραβάλλονται τα νοµοθετικά 

κείµενα της δικτατορίας µε αυτά της κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη και 

να διαπιστώνεται ότι τα πρώτα υπερέχουν σε δηµοκρατικό ήθος και 

ευαισθησία έναντι των δευτέρων!! 

Τι άλλο χρειάζεται να πούµε ή να γράψουµε, ώστε να συνειδητοποιήσει 

ο δύσµοιρος λαός ότι η παρούσα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει 

εκτραπεί ανοικτά πλέον σε ένα φοβερό ολοκληρωτικό και τυραννικό 

καθεστώς πολύ χειρότερο από εκείνο της δικτατορίας των 

συνταγµαταρχών; 

Ζούµε εφιαλτικές στιγµές από την άποψη των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων τα οποία δεν καταργούνται µεν ευθέως, αλλά µε την θέσπιση 
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αυστηρών προϋποθέσεων, προκειµένου κατά τους κυβερνητικούς 

ισχυρισµούς, να καθίσταται «νόµιµη» η άσκησή τους, επέρχεται το ακριβώς 

αντίθετο (και προφανώς επιδιωκόµενο) αποτέλεσµα, δηλ. η 

δυσανάλογη αποδυνάµωση και εν τέλει ο στραγγαλισµός των 

συνταγµατικών ελευθεριών.  

Συνιστά πραγµατικά αποκαρδιωτική διαπίστωση για το κατάντηµα της 

δηµοκρατίας στην πατρίδα µας αν αναλογιστούµε, ότι ακόµη και η 

δικτατορία των συνταγµαταρχών συµπεριέλαβε στο νοµοθετικό διάταγµα 

για την ρύθµιση των δηµόσιων συναθροίσεων ρητή πρόβλεψη (άρθρο 1 

παρ. 4 του ν.δ. 794/1971) σύµφωνα µε την οποία, η οργάνωση και η 

πραγµατοποίηση των ιδιωτικών συναθροίσεων δεν υπόκεινται σε κανένα 

κρατικό έλεγχο και περιορισµό, όταν η αντίστοιχη διάταξη λάµπει διά της 

ευγλώττου απουσίας της, από το προεδρικό διάταγµα της 

«δηµοκρατικής» διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. 

∆εν είναι καθόλου υπερβολή να ισχυρισθούµε ότι η δραµατική συρρίκνωση 

του δικαιώµατος της δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης συνιστά θλιβερό 

προανάκρουσµα του επερχοµένου µεγάλου κινδύνου που απειλεί να 

ισοπεδώσει και άλλα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως την 

συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή του απαραβιάστου της  ιδιωτικής 

και οικογενειακής ζωής και του οικιακού ασύλου, που προβλέπεται και 

αναγνωρίζεται στο άρθρο 9 του Συντάγµατος, µε την αθέµιτη επιβολή και 

χρήση των νέων υπερσύγχρονων εφαρµογών της ψηφιακής τεχνολογίας.  

Είναι προσωπική µου πεποίθηση ότι όσο παραµένουµε σε µια κατάσταση 

παθητικής µοιρολατρίας και φοβικής ηττοπάθειας, θα γινόµαστε µάρτυρες 

της ολοένα αυξανόµενης συρρίκνωσης των  θεµελιωδών ατοµικών µας 

ελευθεριών από ένα τεχνοκρατικό και αδυσώπητο ψηφιακό κράτος, στο 

οποίο θα γιγαντώνεται ο αυταρχισµός και η ολοκληρωτική νοοτροπία και θα 

ανοίγει συνεχώς η όρεξή του για ένα ολοένα ασφυκτικότερο έλεγχο και 

παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής, αξιοποιώντας την πρόοδο της 

τεχνολογίας και της επιστήµης όχι για την βελτίωση των συνθηκών της 

ζωής, αλλά για την υποταγή των πολιτών.  
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Στο όχι πολύ µακρινό µέλλον, είναι πολύ πιθανό να µεµφόµαστε τους εαυτούς 

µας που δεν αντισταθήκαµε αποφασιστικά στον επελαύνοντα νέο 

ολοκληρωτισµό της ιδιότυπης υγειονοµικής και ψηφιακής  τυραννίας, 

όταν ακόµα είχαµε την ευκαιρία να το κάνουµε.  

Γιατί ο χρόνος στην κλεψύδρα τελειώνει. 

 


