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Ψήφισµα για τις παραβιάσεις δικαιωµάτων στο Πανεκπαιδευτικό 

Συλλαλητήριο της 8ης Μαρτίου 2007  

 

 Η ΕΕ∆Α εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη συµIεριφορά 

τµήµατος των Αστυνοµικών δυνάµεων κατά το ΠανεκIαιδευτικό 

Συλλαλητήριο της 8ης Μαρτίου 2007 στην Αθήνα. Το δικαίωµα των Iολιτών 

να συνέρχονται και να διαδηλώνουν ειρηνικά είναι συνταγµατικά 

κατοχυρωµένο, ενδεχόµενες δε Iαρακωλυτικές του ενέργειες αIό τις 

δηµόσιες αρχές δικαιολογούνται µόνο για την τήρηση της δηµόσιας τάξης 

και µόνο εφόσον βρίσκονται σε αναλογία µε τη διακινδύνευση του εν λόγω 

κοινωνικού αγαθού.  

Στην Iροκείµενη IερίIτωση, διαIιστώθηκαν Iέραν Iάσης 

αµφιβολίας τα ακόλουθα: Αφενός µεν µικρές οµάδες ατόµων Iροέβησαν σε 

βίαιες ενέργειες και Iράξεις καταστροφής, οι οIοίες είναι Iροφανέστατα 

καταδικαστέες. Αφετέρου δε οι αστυνοµικές δυνάµεις υIερέβησαν το µέτρο 

κατά την αντίδρασή τους, Iροβαίνοντας, ιδίως, σε αλόγιστη χρήση βίας, 

υIέρµετρη χρήση χηµικών και µάλιστα µε τρόIο Iου θέτει σε κίνδυνο την 

υγεία, ασφάλεια και ενδεχοµένως τη ζωή Iολιτών και σε µαζικές συλλήψεις 

διαδηλωτών οι οIοίοι καταγγέλλεται Iως δεν συνδέονταν αναγκαστικά µε 

Iράξεις Iου έχρηζαν καταστολής. Ανησυχητικές είναι εIίσης οι 

καταγγελίες Iληρεξουσίων δικηγόρων, καθηγητών ΠανεIιστηµίου και 

συγγενών των συλληφθέντων για τις συνθήκες κράτησής τους, καθώς και 

για Iιθανές Iαραβιάσεις σειράς δικονοµικών δικαιωµάτων τους.  

Πιστεύοντας ότι η Iοιότητα δηµοκρατίας µιας χώρας κρίνεται σε 

µεγάλο βαθµό αIό την έµIρακτη εφαρµογή των ανθρωIίνων δικαιωµάτων, 

στα οIοία δεν χωρούν συµψηφισµοί, και ότι χρέος της Πολιτείας και των 

οργάνων της είναι να εξασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη µε τη µικρότερη 
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δυνατή καταφυγή στη βία, η ΕΕ∆Α θα εIιθυµούσε, ως εκ της θεσµικής 

αIοστολής της, να εIιστήσει την Iροσοχή των δηµοσίων Αρχών στα 

γεγονότα της 8ης Μαρτίου και να τις καλέσει να λάβουν τα αIαραίτητα 

µέτρα ώστε να µην εIαναληφθούν. 

 

 

Αθήνα, 4 ΑIριλίου 2007 


