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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
ΝΑ ΣΔΘΟΤΝ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΗ ΜΗΚΡΔ ΓΗΑΓΖΛΩΔΗ
Ο Ππόεδπορ ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δπιμεληηηπίων και ηος ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνορ
Μίσαλορ, κε αθνξκή ηελ επαλέλαξμε ηνπ δηαιόγνπ γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ θαζεζηώηνο
πνπ δηέπεη ηηο πνξείεο θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο δηακαξηπξίαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, πξνέβε
ζηελ αθόινπζε δήισζε:
«Η πξσηνβνπιία ηος ςποςπγού Γημοζίαρ Σάξηρ και Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη, κ.
Γένδια, λα ηεζεί εθ λένπ ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ ην δήηεκα ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ησλ
κηθξώλ δηαδειώζεσλ, απνηειεί κηα ζεηηθή εμέιημε θαη απηή ηε θνξά, ν επηρεηξεκαηηθόο
θόζκνο ειπίδεη λα ππάξμεη νπζηαζηηθό απνηέιεζκα.
Τν ΔΒΔΑ από ην 2006 έρεη αλαδείμεη ηελ αλάγθε ελόο λένπ, νξζνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο
κηθξέο δηαδειώζεηο πνπ γίλνληαη ζρεδόλ θαζεκεξηλά ζηελ Αζήλα. Δίκαζηε από ηνπο
πξώηνπο πνπ ηόικεζαλ λα πνπλ ην απηνλόεην: όηη δελ κπνξεί κηα πνξεία 200 αηόκσλ λα
θιείλεη ην θέληξν. Γελ κπνξεί λα απαγνξεύεηαη ζηνλ πνιίηε ε πξόζβαζε ζηε δνπιεηά ηνπ
ή ζηελ αγνξά ηεο πόιεο ή αθόκα θαη ζην λνζνθνκείν, ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο. Γελ
κπνξεί, κε ηελ θάιπςε κηαο δηαδήισζεο, λα θαηαζηξέθεηαη ηδησηηθή θαη δεκόζηα
πεξηνπζία θαη θαλείο κεηά λα κελ έρεη επζύλε απνδεκίσζεο. Γελ κπνξεί λα εθδηώθνληαη νη
θαηαλαισηέο, Έιιελεο θαη μέλνη ηνπξίζηεο, από ην εκπνξηθό θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο θαη
κάιηζηα απηή ηε πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εμ αηηίαο ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο
θιείλνπλ ε κηα κεηά ηελ άιιε. Γλσξίδνπκε όηη πξόθεηηαη γηα έλα πνιύπινθν θαη δύζθνιν
πξόβιεκα, αιιά επηηέινπο πξέπεη λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή θηλεηνπνίεζε. Σηελ πξάμε
θαη όρη ζηα ιόγηα.
Η δηαζθάιηζε ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη ηεο νκαιόηεηαο, νθείιεη ζήκεξα λα απνηειέζεη
θπξίαξρε πξνηεξαηόηεηα. Γηα ηελ Πνιηηεία, αιιά θαη γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο ηεο.
Η ζέζε καο είλαη ζαθήο: ζεβόμαζηε απόλςηα ηο δικαίωμα ζηη διαμαπηςπία και ζηην
απεπγία. Εηηούμε όμωρ να διαζθαλιζηεί ηαςηόσπονα και ηο δικαίωμα ζηην ελεύθεπη
ππόζβαζη και κςκλοθοπία ηων πολιηών ζηο κένηπο ηηρ Αθήναρ.

Απηή ηε ζέζε καο έρνπκε εθθξάζεη επαλεηιεκκέλα κε κηα δέζκε ζπγθεθξηκέλσλ
πξνηάζεσλ:
Ππώηον, ε ππνρξέσζε θάζε θνξέα πνπ δηνξγαλώλεη δηαδήισζε λα ιακβάλεη πέληε εκέξεο
πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ηεο αζηπλνκίαο.
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Γεύηεπον, θάζε θνξέαο πνπ δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ ηάμε θαη ηελ πεξηθξνύξεζε
ηεο δηαδήισζήο ηνπ, λα ζπλεξγάδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ αζηπλνκία θαη λα δεηά
πξόζζεηα κέηξα πεξηθξνύξεζεο.
Σπίηον, όιεο νη δηαδειώζεηο λα θαηαιακβάλνπλ κηα ισξίδα θπθινθνξίαο, ώζηε λα κελ
απνθιείεηαη ε πξόζβαζε θαη ε δηέιεπζε από ην θέληξν. Από ηελ πξόηαζε απηή
εμαηξνύληαη βεβαίσο νη ζπγθεληξώζεηο ηεο ΓΣΔΔ θαη ηhο ΑΓΔΓΥ ζε παλειιαδηθέο
απεξγίεο, θαζώο θαη νη πνξείεο ηεο Πξσηνκαγηάο θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ.
Έζησ θαη ηώξα - κε κεγάιε θαζπζηέξεζε - πξέπεη λα αιιάμεη θάηη. Γελ κπνξνύκε ζήκεξα,
λα κηιάκε γηα πξσηνβνπιίεο θαη κέηξα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ
ειεύζεξε δηαθίλεζε ησλ πνιηηώλ ζην θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο, ζε κηα επνρή όπνπ ε
θαηάζηαζε έρεη θζάζεη πιένλ ζην απξνρώξεην. Η ύθεζε έρεη δώζεη ηε ραξηζηηθή βνιή
ζηελ αγνξά, νη αληνρέο ηεο θνηλσλίαο δνθηκάδνληαη από ηελ άγξηα ιηηόηεηα θαη νη εληάζεηο
απμάλνληαη θαζεκεξηλά.
Η ζέζπηζε θαλόλσλ γηα ηηο δηαδειώζεηο, κε βάζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΔΒΔΑ, είλαη έλα
απαξαίηεην βήκα. Κη ειπίδνπκε όηη απηή ηε θνξά νη πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο λα γίλνπλ
πξάμε».
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