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Ξεκινώντας µε δεδοµένο ότι η στάση στην ανάκριση είναι σε κάθε περίπτωση 
µια πολιτική στάση, είναι φανερό ότι ένα τέτοιο κείµενο δεν µπορεί παρά να 
µπαίνει τόσο στο πολιτικό µέρος αυτής της στάσης, όσο και στο τεχνικό που της 
αντιστοιχεί. 
Αυτό είναι αναπόφευκτο. Ακόµα και ένα απλό κείµενο µε "νοµικές συµβουλές 
δεν µπορεί να είναι ουδέτερο. Πίσω του βρίσκεται µια πολιτική αντίληψη που το 
διαποτίζει. Για να µην πέσουµε λοιπόν στην υποκρισία να σκαρώσουµε δήθεν ένα 
τυπικό νοµικό κείµενο οχυρωµένοι πίσω από την "εξουσία" των ειδικών µας 
γνώσεων, παρασιωπώντας την πολιτική του ουσία, οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε 
απ την αρχή. ότι το καθοριστικό στην ανάκριση από πολιτική άποψη είναι η 
συνεργασία η όχι µε τον κατασταλτικό µηχανισµό. 
Λυτή δεν είναι απλά µια ιδεολογική στάση απόρριψης αυτού του µηχανισµού του 
κράτους στην πιο ξεκάθαρη κατασταλτική του λειτουργία, αλλά και του αστικού 
δίκαιου σαν τέτοιου, που µε καθαρά ταξικά κριτήρια ποινικοποιεί µερικές 
πολιτικές συµπεριφορές και πράξεις και πολλές φορές άµεσα και ιδεολογίες.  

Ετσι ο στόχος αυτού του κείµενου δεν είναι το πώς θα αποδείξουν την αθωότητα τους 
τα εκάστοτε θύµατα της κρατικής καταστολής µέσα από µια τεχνικά άψογη στάση, 
µέσα 'στην οποία ενδεχόµενα περιλαµβάνονται και οι παραπειστικές απαντήσεις η οι 
αντιπερισπασµοί, αλλά πως θα έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια κινήσεων µέσα 
στη δίκη ν' αποκαλύψουν τις πολιτικές σκοπιµότητες που οδήγησαν στη δίωξη τους 
και ν αντιστρέψουν τους ορούς µεταξύ κατήγορου και κατηγορουµένου σε µια 
πολιτική βάση και όχι γιατί σώνει και καλά δεν υπάγονται οι συγκεκριµένες πράξεις 
στα άρθρα του κατηγορητήριου µε ερµηνείες τραβηγµένες απ' τα µαλλιά η πολύ 
περισσότερο µε εξευτελιστικές δηλώσεις καταδίκης από τον κατηγορούµενο των 
πράξεων που του αποδίδονται. Σε κάθε περίπτωση κάθε δίκη έχει τις δικές της 
ιδιόρρυθµες, που πρέπει να σταθµίζονται όσο γίνεται πιο ψύχραιµα, κάτι που δεν 
µπορεί να γίνει συνήθως στην ανάκριση µε τα δεδοµένα που υπάρχουν από την πράξη 
και για το λόγο αυτό η - και τεχνικά - σωστότερη στάση στην ανάκριση είναι η στάση 
της µη συνεργασίας. Στόχος είναι να µην γίνει καµιά απολύτως κατάθεση ή δήλωση 
που µπορεί αργότερα να µας µπλέξει σε φαύλους κύκλους ή αντιφάσεις.  

Eίναι επίσης χρήσιµο να ξέρει ο καθένας που συλλαµβάνεται και κατηγορείται για 
κάτι, ότι µε κάποια τυχόν λαθεµένη στάση του µπορεί να µπλέξει τους άλλους 
συγκατηγορούµενους του γι' αυτό και η υπεράσπιση οφείλει να είναι ενιαία, ή να 
δηµιουργήσει κάποιο κεκτηµένο για το µηχανισµό καταστολής, που θα 
χρησιµοποιήσει για µελλοντικές ανακρίοεις και δίκες.  



Τελειώνοντας αυτή την εισαγωγή θα θέλαµε να θυµίσουµε και να τονίσουµε, ότι 
οποίος πέφτει στα χεριά της αστυνοµίας η του ανακριτή, πρέπει να θυµάται πάντα ότι 
έχει απέναντι του επαγγελµατίες, που απ την πείρα τους ξέρουν πολύ καλά να 
χρησιµοποιούν τον πανικό, το φόβο. την αµηχανία, την κούραση και την αγνοία, 
αλλά και τις διαφορές κουτοπονηριές που τους σερβίρονται. 
Περά από τη γνώση και την πείρα, έχουν και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτοί 
θα κρίνουν ποιους θα παραπέµψουν και γιατί. Κάποιοι άλλοι σαν κι αυτούς θα 
κρίνουν αν θα δικαστούν οι κατηγορούµενοι, ποτέ και για ποιο λόγο. Φυσικά και δεν 
είναι αλάνθαστος αυτός ο µηχανισµός, αλλά πολύ σπανία µπορεί να τα αξιοποιήσει 
µόνος του και αποµονωµένος ο κατηγορούµενος και σχεδόν ποτέ αυτοσχεδιάζοντας...  

∆ΗΛΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

 
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 157 του οργανισµού σώµατος Αστυνοµίας Πόλεων (Ν. 
2458/1953), όποιος αρνείται να δηλώσει την ταυτότητα του ή δηλώνει ψεύτικα 
στοιχεία, τιµωρείται µε φυλάκιση από δέκα µέρες µέχρι 1 χρόνο, βάσει του ίδιου 
νόµου είµαστε υποχρεωµένοι να δηλώσουµε την ταυτότητα κάποιου άλλου, 
εφόσον τον γνωρίζουµε και να µην δηλώνουµε ψεύτικα στοιχεία γι αυτόν. 
'Οταν µας ζητηθούν τα στοιχεία µας, είµαστε λοιπόν υποχρεωµένοι να τα 
δίνουµε. 
Αν µας τα ζητήσουν αστυνοµικοί µε στολή τα δίνουµε ενώ αν φορούν πολιτικά, 
ζητάµε πρώτα να µας δείξουν την ταυτότητα τους. 
Η υποχρέωση µας εξαντλείται στο να δείξουµε την ταυτότητα µας. ∆εν είµαστε 
υποχρεωµένοι να δώσουµε κανένα άλλο στοιχείο ή πληροφορία.  

2. Αρκετές φορές τα αστυνοµικά όργανα µετά τον έλεγχο της ταυτότητας µας ζητάνε 
να τους ακολουθήσουµε στο τµήµα. µε το αιτιολογικό της εξακρίβωσης στοιχείων. 
Από τη στιγµή όµως που τους έχουµε δείξει την ταυτότητα µας, αυτό είναι παράνοµο 
και πρέπει να διαµαρτυρόµαστε. 
Αν τυχόν µας πάνε στο τµήµα ξαναδίνουµε τα στοιχείο µας και απαιτούµε να 
φύγουµε. Αν µας ζητήσουν κατάθεση π.χ. που είµαστε, που πηγαίναµε, τι θέλαµε 
εκεί, αρνούµαστε κατηγορηµατικά να απαντήσουµε, λέγοντας πως παρανοµούν, γιατί 
στο βαθµό που δεν έχουµε πάρει κλήση, δεν είµαστε µάρτυρες αλλά στην πράξη 
κατηγορούµενοι, που έχουµε συλληφθεί γιατί ούτε ένταλµα υπάρχει, ούτε για 
αυτόφωρο αδίκηµα κατηγορούµαστε οπότε δικαιούµαστε να µην απαντήσουµε και 
απαιτούµε άµεσα τον δικηγόρο µας.  

Α (β) ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 
1. Μπορεί να συλληφθούµε και να οδηγηθούµε στο αστυνοµικό τµήµα κάτω απ' την 
δικαιολογία ότι έχει διαπραχτεί κάποιο αυτόφωρο έγκληµα. Οταν η αθωότητα µας 
είναι φανερή διαµαρτυρόµαστε ΕΝΤΟΝΛ. 
Στο τµήµα δίνουµε µόνο τα στοιχεία µας και αρνούµαστε να απαντήσουµε σε άλλες 
ερωτήσεις ... βιογραφικά, κατάσταση κατηγορουµένου κ.λ.π ή να τις υπογράψουµε. 
Αρνούµαστε να σώσουµε δείγµα γραφικού χαρακτήρα. 
Μετά από αυτά. απαιτούµε να µας αφήσουν ελεύθερους. και αν όχι να µας δηλωθεί 
ότι είµαστε κατηγορούµενοι. Εάν είµαστε κατηγορούµενοι, υπογραφούµε την έκθεση 
σύλληψης αφού βεβαιωθούµε ότι σ αυτή γράφεται η ακριβείς ώρα σύλληψης. 
Κατόπιν απαιτούµε να τηλεφωνήσουµε σε συγγενείς µας και στον δικηγόρο µας. 
Αρνούµαοτε σταθερά οποιαδήποτε συζήτηση, κατάθεση κλπ, προτού 



επικοινωνήσουµε µε το δικηγόρο µας. 
Η αστυνοµία συχνά κάνει προανάκριση, και χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Το ν' 
αρνηθούµε να απαντήσουµε σαν κατηγορούµενοι στην αστυνοµική ανάκριση δεν 
είναι αδίκηµα. 
Μπορούµε να καταθέσουµε µόνο µε τη φράση "αρνούµαι τις κατηγορίες" και να το 
υπογράψουµε ακόµα και αν δεν παρίσταται ο δικηγόρος µας.  

Τέλος αµέσως ή το πολύ σε 24 ώρες πρέπει να οδηγηθούµε στον εισαγγελέα. 
Αν τώρα περάσει το 24ωρο και δεν έχουµε πάει στον εισαγγελέα, διαµαρτυρόµαστε 
έντονα και απαιτούµε σύµφωνα µε το Σύνταγµα να µας αφήσουν ελευθέρους. 
(Σηµείωση µόνο στην περίπτωση που ο τόπος σύλληψης δεν ανήκει στην έδρα του 
εισαγγελέα, µπορεί να παραταθεί το 24ωρο, και πάντα όχι περισσότερο από τον 
αναγκαίο χρόνο για την µεταφορά του κρατούµενου. Η παραβίαση αυτών των 
προθεσµιών είναι ποινικό αδίκηµα για τους υπεύθυνους αστυνοµικούς, οπότε 
µπορούµε να τους µηνύσουµε.  

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  

 
Αν µας οδηγήσουν στον εισαγγελέα, πέραν του 24ώρου, διαµαρτυρόµαστε και 
εδώ έντονα, απαιτούµε να αφεθούµε ελεύθεροι, και µε τον δικηγόρο µας 
υποβάλλουµε ένσταση. 
Αν οδηγηθούµε εµπρόθεσµα, ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα ασκήσει δίωξη ή 
όχι. 
Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας µας απαγγείλει την κατηγορία, µπορεί: 
(α) ή να µας αφήσει ελεύθερους, και να προσδιορίσει ρητή δικάσιµο 
(β) ή να µας παραπέµψει στο αυτόφωρο δικαστήριο (άµεσα ή το αργότερο σε 24 
ώρες) 
(γ) ή να διατάξει συµπλήρωση της προανάκρισης στο αστ. τµήµα (οπότε ζητούµε 
να αφεθούµε προσωρινά ελεύθεροι) 
(δ) ή τέλος αν θεωρήσει ελλιπή τα στοιχεία να µας παραπέµψει στον ανακριτή 
για κυρία ανάκριση (άµεσα), οπότε λήγει και η συνοπτική διαδικασία του 
αυτόφωρου.  

Τώρα στο ΑΥΤΟΦΩΡΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, µπορούµε να ζητήσουµε τριήµερη αναβολή 
(το δικαστήριο τη δίνει υποχρεωτικά). Ακόµα το δικαστήριο αποφασίζει για τη 
συνέχιση ή µη της κράτησης. 
Στον ΑΝΑΚΡΙΤΗ πάλι µπορούµε να ζητήσουµε τριήµερη (τουλάχιστον) προθεσµία 
για να απολογηθούµε (που µας δίνεται υποχρεωτικά). Μέχρι την απολογία µπορεί να 
αφεθούµε προσωρινά ελεύθεροι. Μετά την απολογία στον ανακριτή, ο ανακριτής 
πρέπει άµεσα ή το πολύ σε 24 ώρες σε συνεργασία µε τον εισαγγελέα είτε να εκδώσει 
ένταλµα προφυλάκισης στα αδικήµατα που ο νόµος το επιτρέπει, είτε να µας αφήσει 
ελεύθερους (και να παραπέµψει την υπόθεση σε ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  

Α (γ) ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΕ ΕΝΤΑΛΜΑ 
Αν δεν συλληφθούµε επ' αυτοφώρω, µπορεί να συλληφθούµε µόνο µε ένταλµα που 
θα πρέπει να µας επιδοθεί τη στιγµή της σύλληψης. 
Το ένταλµα σύλληψης πρέπει να έχει οπωσδήποτε το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση 
και περιγραφή µας, το έγκληµα για το οποίο κατηγορούµαστε µε το άρθρο του, 
σφραγίδα και υπογραφή από τον ανακριτή και το γραµµατέα αλλιώς είναι ΑΚΥΡΟ. 



∆ε µπορεί να εκδοθεί ένταλµα σύλληψης για εγκλήµατα µε ελάχιστο όριο ποινής 
κάτω από τρεις µήνες. 
Ισοδύναµο µε το ένταλµα σύλληψης είναι και το βούλευµα του συµβουλίου 
πληµµελειοδικών ή εφετών  

(4>Σε ειδικές περιπτώσεις µπορούν να διατάξουν τη σύλληψη και ο πρόεδρος εφετών 
ο πρόεδρος του δικαστηρίου που δικάζει το δικαστήριο και ο εισαγγελέας στα 
αυτόφωρα.  

Είναι αµφίβολης συνταγµατικότητας να µας επιδίδετε το ένταλµα όχι κατά την στιγµή 
της σύλληψης αλλά µετά την προσαγωγή µας στο πλησιέστερο αστυνοµικό τµήµα 
όπως συνήθως γίνετε στην πράξη. (Αρθρο 6 του Συντάγµατος).  

Αν η σύλληψη γίνει σε εκκλησία την ώρα της λειτουργίας η σε σπίτι την νύχτα χωρίς 
να το ζητήσει ο ιδιοκτήτης η να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται για 
νυχτερινή ερευνά σε σπίτι, αυτοί που κάνανε τη σύλληψη διώκονται πειθαρχικά. 
Προβλέπεται - αλλά χωρίς κυρώσεις - ότι αυτοί που κάνουνε τη σύλληψη, πρέπει να 
µας φέρονται καλά να µην µας προσβάλουν, να µην µεταχειρίζονται βία και να µη 
µ<κ δένουν παρά µόνο όταν αντισταθούµε ή µας θεωρούν ύποπτους φυγής. > 
Αυτά ισχύουν και για τα αυτόφωρα. Βέβαια το ξύλο, οι βρισιές κλπ συνιστούν 
αδίκηµα για τους αστυνοµικούς και πρέπει να µηνύονται. 
Όπως και να συλληφθούµε πρέπει χωρίς αναβολή και το αργότερο µέσα σε 24 ώρες 
να προσαχθούµε στον ανακριτή που είναι αρµόδιος (αρθρ. 6 παρ. 2 Συντ.). Εκεί 
παίρνουµε τουλάχιστον τριήµερη προθεσµία για απολογία.  

Α (δ) ΕΡΕΥΝΑ 
Έρευνα µπορεί να γίνει όταν διεξάγεται οποιαδήποτε ανάκριση για πληµµέληµα ή 
κακούργηµα. Επίσης µπορεί να γίνει για να συλληφθεί κάποιος που διαπράττει 
αυτόφωρο πληµµέληµα (ή κακούργηµα).  

Ερευνα σε σπίτι.  

 
Η έρευνα στο σπίτι µπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της µέρας. Τη ΝΥΧΤΑ 
αντίθετα επιτρέπεται η έρευνα ΜΟΝΟ αν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που 
διώκεται νόµιµα (µε ένταλµα σύλληψης) ή για να συλληφθεί κάποιος µέσα στο 
σπίτι, που διαπράττει αυτόφωρο πληµµέληµα ή κακούργηµα. Νύχτα είναι από 
τις 8µ.µ.-6π.µ. το χειµώνα (1 Οκτωβρίου - 31 Μαρτίου) και 9µ.µ.-5π.µ. το 
καλοκαίρι (1 Απριλίου - 30 Σεπτεµβρίου).  

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Τη νύχτα µπορεί να γίνει έρευνα, χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις και σε χώρους που 
είναι προσιτοί στον καθένα (π.χ. καφενεία - µπαρ - κινηµατογράφους κλπ). 
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ 
Την έρευνα κάνουν τουλάχιστον δυο άτοµα όπου απαραίτητα ο ένας είναι δικαστικός. 
Όταν µας χτυπήσουν το κουδούνι για έρευνα, ζητάµε τα στοιχεία των αστυνοµικών-
δικαστικών, το ένταλµα έρευνας και αν είναι µέρα ανοίγουµε την πόρτα. 
Τη νύχτα εκτός από το ένταλµα έρευνας ζητάµε να µας πουν τους επιπλέον λόγους 
που υπάρχουν για να γίνει η έρευνα τη νύχτα (δηλ. αν υπάρχει ένταλµα σύλληψης, 
από που πιστεύουν οι αστυνοµικοί ότι εµείς έχουµε σχέση µε κάποιο αδίκηµα κλπ). 



Πάντως σε κάθε περίπτωση έχουµε το δικαίωµα να ειδοποιήσουµε τον δικηγόρο µας 
και όποιον άλλο ότι µας κάνουν ερευνά. 
Η ερευνά δεν µπορεί να γίνεται ταυτόχρονα σε δυο δωµάτια. Εχουµε το δικαίωµα να 
είµαστε µπροστά όταν κάνουν έρευνα. Αυτό µας προφυλάσσει από τυχόν αυθαιρεσίες 
αστυνοµικών οργάνων που προσπαθούν να µας ενοχοποιήσουν. 
Αν τυχόν λείπει ο ένοικος (ή δεν ανοίγει) ο ανακριτής πρέπει να παραβιάσει την 
πόρτα. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκαλείται κάποιος γείτονας για να 
παραστεί στην ερευνά. 
Η έρευνα πρέπει να γίνεται χωρίς περιττή δηµοσιότητα η ενόχληση του ενοίκου.  

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΨΑΞΟΥΝ 
Μπορούν να ψάξουν σχεδόν τα πάντα, µε προσοχή όµως για να µην προξενήσουν 
ζηµίες. Αν καταστρέψουν αντικείµενα <π.χ. στρώµατα, βιβλία κλπ αυτό µπορεί να 
συνιστά ποινικό αδίκηµα αν υπάρχει δόλος.> 
Για τυχόν ζηµιές στην ερευνά, αποζηµίωση µπορούµε να ζητήσουµε από το δηµόσιο. 
Οι ερευνητές δεν µπορούν να ερευνήσουν σφραγισµένη αλληλογραφία ("απόρρητο 
αλ/φιας", έγγραφα που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, και βιβλιάρια 
καταθέσεων (τραπεζικό απόρρητο). Για να ερευνήσουν τα παραπάνω χρειάζεται 
επιπλέον άδεια από ανακριτή, ενώ ειδικά για το επαγγελµατικό απόρρητο ισχύει το 
εξής: Οι αστυνοµικοί απαγορεύεται να διαβάσουν τα έγγραφα, αλλά αφού τα 
κατάσχουν τα σφραγίζουν σε φάκελο που στη συνέχεια µεταβιβάζεται στο αρµόδιο 
επαγγελµατικό σωµατείο (∆ικηγορικό Σύλλογο, Ενωση Συντακτων, Εµπορικό 
Σύλλογο κλπ), το οποίο αποφασίζει για το εάν θα δοθούν τα έγγραφα στην ανάκριση.  

Στο τέλος της έρευνας συντάσσεται ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, στην οποία γράφονται 
αναλυτικά και τα αντικείµενα που τυχόν θα κατασχεθούν. 
Απαιτούµε να γραφτούν όλα τα κατασχεµένα αντικείµενα. Στο τέλος έχουµε το 
δικαίωµα να ζητήσουµε (και προφορικά) αντίγραφο της έκθεσης έρευνας. Η έκθεση 
υπογράφεται και από µας και από τους αστυνοµικούς.  

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑ 
Προβλέπεται ότι σε αυτόφωρα αδικήµατα η αστυνοµία µπορεί να µπει σε σπίτι χωρίς 
ένταλµα και χωρίς την παρουσία δικαστικού. Τότε σ' αυτή την περίπτωση, πριν 
ανοίξουµε, πρέπει να µας δηλώσουν προφορικά το σκοπό της έρευνας (π.χ. "θα 
κάνουµε έρευνα διότι έχουµε πληροφορίες ότι π.χ. το σπίτι είναι παράνοµη 
χαρτοπαικτική λέσχη"). 
Τότε ανοίγουµε την πόρτα, και πρέπει οι αστυνοµικοί να δουν σύντοµα αν πράγµαι 
γίνεται αδίκηµα, και αν όχι να αποχωρήσουν. 
∆εν επιτρέπεται να αρχίσουν να ψάχνουν πράγµατα που δεν έχουν εµφανή σχέση µε 
το υποτιθέµενο αυτόφωρο αδίκηµα (π.χ. να ψάχνουν σε στρώµατα, αποθήκες, 
πατάρια κ.ο.κ.). Αν επιµένουν, τηλεφωνούµε άµεσα στο δικηγόρο µας, και το 
καταγγέλλουµε στην εισαγγελία.  

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Σωµατική έρευνα µπορεί να γίνει είτε σε σπίτι είτε στο τµήµα ακόµα και στο δρόµο. 
Πρέπει να υπάρχει σπουδαίος λόγος για να γίνει σωµατική έρευνα. Κάθε 
ερευνούµενος εξετάζεται χωριστά. 
Στις γυναίκες έρευνα κάνουν µόνο γυναίκες αστυνόµοι, και µπορούν να ζητήσουν 
παράσταση προσώπου της εµπιστοσύνης τους. 
Κατά το δυνατόν δεν πρέπει να εξευτελίζεται µε την έρευνα ο ερευνούµενος. Αν 



ζητιέται ειδικά κάποιο πράγµα ή χαρτί, πρώτα θα πρέπει να ζητείται από τον 
ερευνούµενο να το παραδώσει. 
Είναι πολύ σηµαντικό να ξέρουµε όσο γίνεται καλύτερα όλα τα παραπάνω, αφού 
µάλλον δεν θα 'χουµε δικηγόρο και η αστυνοµική αυθαιρεσία βασίζεται ιδιαίτερα στη 
δική µας άγνοια. Είναι αποδειγµένο ότι πολλές φορές η σταθερή και επίµονη στάση 
µας µπορεί να µας γλιτώσει από άσκοπες διώξεις και µπελάδες.  

Β. ΕΠΑΦΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ 
Β (α) ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΕΑΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Κλήση µπορεί να σταλεί στο σπίτι µας σε δυο περιπτώσεις: 
(α) 'Οταν γίνεται προανάκριση, µετά από γραφτή παραγγελία του εισαγγελέα. Σ' αυτή 
την περίπτωση πρέπει να αναφέρει αν καλούµαστε σαν µάρτυρες ή κατηγορούµενοι 
και να αναφέρει την συγκεκριµένη πράξη. 
Η κλήση πρέπει να είναι γραφτή, και πρέπει να µας δοθεί 24 ώρες πριν από τη µέρα 
που µας καλεί να παρουσιαστούµε. Η κλήση πρέπει να υπογράφεται από αστυνόµο Β' 
και πάνω η διοικητή σταθµού ή τµήµατος η ειδικής υπηρεσίας. 
Αν δεν πάµε στο Αστυνοµικό Τµήµα η ποινή είναι πρόστιµο η κράτηση. 
(β) Πολλές φορές η κλήση που µας στέλνεται δεν είναι αιτιολογηµένη (π.χ. καλείστε 
δι υπόθεσιν σας). Τυπικά και αυτή η κλήση είναι συνταγµατική, όταν δεν καλείσαι 
στα πλαίσια προανάκρισης. 
∆εν είναι γνωστές καταδίκες για παράβαση της υποχρέωσης προσέλευσης στο τµήµα. 
Μπορούµε λοιπόν να µην πηγαίνουµε στο τµήµα, όταν δεν διευκρινίζεται γιατί 
καλούµαστε. Αν παρ' όλα αυτά πάει κάποιος στο τµήµα µε βάση τέτοια κλήση, δεν 
πρέπει να κρατηθεί περισσότερο από τον αναγκαίο χρόνο για να δώσει εξηγήσεις ή 
να εξετασθεί, και σε ακραίες περιπτώσεις µέχρι 24 ώρες. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εναι παράνοµη η βίαια προσαγωγή στο τµήµα µε τη δικαιολογία ότι εκεί 
υπάρχει κλήση. Αν παρ' όλα αυτά µας πάνε εκεί, πρέπει να διαµαρτυρηθούµε, να 
ζητήσουµε να δούµε την κλήση, και να δούµε για ποιο λόγο µας καλούσε. ∆εν πρέπει 
να κρατηθούµε περισσότερο από 24 ώρες. 

Β (β) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ 
Μπορεί να κληθούµε να καταθέσουµε σαν µάρτυρες σε Αστυνοµικό Τµήµα, 
Ανακριτή (δικαστικό), δικαστήριο. Αν κληθούµε νόµιµα δεν έχουµε το δικαίωµα να 
αρνηθούµε τη µαρτυρία µας (αρθ. 209 Κ.Π.∆.). 
Η κλήση πρέπει να µας έχει δοθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν και να αναφέρει την 
υπόθεση. Αν δεν πάµε να καταθέσουµε µπορούν να µας κάνουν βίαια προσαγωγή ή 
να µας επιβάλλουν πρόστιµο. 
Επιπλέον αν δεν καταθέσουµε στο δικαστήριο χωρίς να υπάρχει κάποια δικαιολογία 
εκτός από πρόστιµο µπορεί να καταδικαστούµε για απείθεια (φυλάκιση από 10 µέρες 
µέχρι έξι µήνες).  

(Ι) Κατάθεση µάρτυρα σε τµήµα ή σε ανακριτή 
Η κατάθεση µάρτυρα, γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Μπορεί ένας µάρτυρας, 
αργότερα, να µετατραπεί σε κατηγορούµενο αν από την κατάθεση του ή από άλλα 
οτοιχεία φαίνεται πιθανότητα και δικής του ενοχής. Η κατάθεση που θα έχει δώσει 
σαν µάρτυρας µπορεί και να χρησιµοποιηθεί εναντίον του, αν ενοχοποιείται για κάτι, 
αν και τυπικά αυτό απαγορεύεται. 
'Οπως προαναφέραµε δεν µπορούµε να αρνηθούµε να καταθέσουµε. Αντίθετα 
µπορούµε να πούµε "δεν ξέρω"·. Σύµφωνα µε το νόµο, δεν πρέπει να µας κάνουν 



ερωττήσεις για την προσωπική µας κρίση σε ζητήµατα που δεν σχετίζονται µε την 
υπόθεση, όπως; Και σε ερωτήσεις σχετικά µε τις πεποιθήσεις µας. 
∆εν είµαστε υποχρεούµενοι να καταθέσουµε για γεγονότα, από τα οποία µπορεί να 
ενοχοποιηθούµε για οποιοδήποτε αδίκηµα, όπως και σε ερωτήσεις που από τη φύση 
τους απευθύνονται σε κατηγορούµενους (π.χ. που ήσουν τη συγκεκριµένη νύχτα 
κλπ).  

Αν τώρα καταθέσουµε για κάτι, πρέπει να δηλώσουµε από που το µάθαµε (και αν 
ακούσαµε για κάτι, ποιος µας το είπε). Την κατάθεσή µας µπορούµε να την 
υπαγορεύουµε και να ζητήσουµε να γράφονται όσα λέµε, σχεδόν αυτολεξεί. 
Στο τέλος διαβάζουµε αυτά που γράφτηκαν και υπογράφουµε την κατάθεση µαρτυρά. 
Σηµείωση: Η κατάθεση, θα γράφει στην αρχή ότι πρόκειται για κατάθεση µάρτυρα. 
Αλλιώς δεν υπογράφουµε.  

Κατάθεση µάρτυρα στο δικαστήριο 
(1) Ισχύουν ότι είπαµε στην κατάθεση µάρτυρα σε ανακριτή. 
(2) Μπορούµε να αρνηθούµε να ορκιστούµε στο ευαγγέλιο, αλλά µόνο στο λόγο 
τιµής µας, αφού δηλώσουµε ότι δεν πιστεύουµε σε καµιά θρησκεία. 
(3) Η συµπεριφορά του δικαστηρίου προς τον µαρτυρά πρέπει να είναι άψογη. 
(4) Χρειάζεται πρόσθετη προσοχή στην κατάθεσή µας στο δικαστήριο, γιατί υπάρχει 
περίπτωση να διαταχθεί η σύλληψη µας από το δικαστήριο (π.χ. αν φανεί ότι 
ψευδοµαρτυρήσαµε αν βρίσαµε παράγοντα του δικαστηρίου κλπ)  

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 
Όταν έχει ασκηθεί εναντίον µας ποινική δίωξη, ή µήνυση ή έγκληση ή αίτηση δίωξης 
θεωρούµαστε κατηγορούµενοι. θεωρούµαστε κατηγορούµενοι και όταν στην 
ανάκριση µας αποδίδεται αξιόποινη πράξη, ή όταν έχουµε συλληφθεί σαν ύποπτοι 
(ακόµα και χωρίς ένταλµα, ακόµα και όταν η σύλληψη είναι "παράνοµη". 
Οταν πάλι εκδίδεται εναντίον µας ένταλµα βιαίας προσαγωγής ή σύλληψης, ή 
καλούµαστε οε απολογία, ή µας αποδίδει στην προανάκριση (ή στην κύρια ανάκριση) 
κάποιος µαρτυράς ή πολιτικός ενάγοντας µηνυτής µια συγκεκριµένη αξιόποινη πράξη 
είµαστε πάλι κατηγορούµενοι. 
Όποιος αναφέρεται στη µήνυση είναι κατηγορούµενος, και αν δεν υπάρχουν σοβαρά 
στοιχεία εναντίον του.  

(α) ΚΛΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 
Η κλήση πρέπει να είναι γραπτή, να αναφέρει την αξιόποινη πράξη, να έχει επίσηµη 
σφραγίδα και υπογραφή του ανακριτή και του γραµµατέα. Πρέπει να µας δοθεί 24 
ώρες τουλάχιστον πριν από τη µέρα απολογίας.  

(β) ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ 
Τότε µπορεί να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του για κατάθεση, (ακόµα και για 
αδικήµατα για τα οποία δεν προβλέπεται προφυλάκιση) ή διατάσσεται η σύλληψη 
του, ή παραπέµπεται στο ακροατήριο (τακτική δικάσιµος).  

' (γ) ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 
(1) Ο κατηγορούµενος από την πρώτη στιγµή δικαιούται να εκλέξει ελεύθερα τον 
δικηγόρο του. ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ. Μπορεί 



ΑΜΕΣΑ να λάβα γνώση της δικογραφίας. 
(2) Μπορεί να παρίσταται µε δικηγόρο σε κάθε ανακριτική πράξη, εκτός από την 
εξέταση των µαρτύρων. Μπορεί να παρίσταται µε δικηγόρο ακόµα και στην εξέταση 
σε αντιπαράθεση µε άλλους µάρτυρες ή κατηγορούµενους. Για το λόγο αυτό 
κλητεύεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν γίνει οποιαδήποτε ανακριτική πράξη. 
(3) Εάν είναι κρατούµενος ή προφυλακισµένος µπορεί να υποβάλλει οποιαδήποτε 
γραφτή αίτηση ή δήλωση στο διευθυντή της φυλακής ή του τόπου κράτησης του, την 
οποία είναι υπο χρεωµένοι να την διαβάσουν αµέσως.  

Γ (δ) Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ) Ο κατηγορούµενος που πάει για ανάκριση είτε µετά από αυτόφωρη 
σύλληψη είτε µετά από σύλληψη µε ένταλµα είτε µετά από κλήση πρέπει νάχει υπ' 
όψη του τα παρακάτω: 
Να απαιτεί την άσκηση των δικαιωµάτων του και να ε;iναι ανένδοτος στο σηµείο 
αυτό (φτάνοντας µέχρι την απεργία πείνας εάν κρατείται. Να ΑΠΑΙΤΕΙ την άµεση 
επαφή µε το δικηγόρο του (τον οποίο εκλεγεί ελευθέρα) και ΚΥΡΙΩΣ να αρνείται 
σταθερά οποιαδήποτε συζήτηση, κατάθεση κλπ. προτού επικοινωνήσει µε το 
δικηγόρο του. Και η πιο αθώα συζήτηση µπορεί να επιβαρύνει τη θέση του 
κατηγορούµενου.  

Οταν η αθωότητα του συλλαµβανοµένου είναι φανερή να διαµαρτύρεται ΕΝΤΟΝΑ. 
Είναι βασικό να ξέρει ο κατηγορούµενος ότι έχει το δικαίωµα από το να αρνηθεί να 
απολογηθεί ή να απαντήσει στις ερωτήσεις οποιουδήποτε ανακριτή (αστυνοµικού - 
δικαστικού). Αρα είναι προτιµότερο να µην απαντά, παρά να λέει ψέµατα και να 
πέφτει σε αντιφάσεις. 
Αυτό ειδικά στις περιπτώσεις αυτοφώρου όπου ο κατηγορούµενος είναι σε µια 
πρωτόγνωρη γι αυτόν κατάσταση, µε όλα τα επακόλουθα της. (αδυναµία 
επικοινωνίας µε τους έξω, άγχος, ψυχολογικός πόλεµος από τους αστυνόµους κλπ).  

Οι σιωπές δεν είναι ποτέ αντιφατικές. Είναι βασικό επίσης ο κατηγορούµενος να µην 
"συνεργάζεται". 
Οι αστυνόµοι ξεκινάνε συνήθως µια κουβέντα σε φιλικό στυλ, µε αθώες ερωτήσεις 
για να κερδίσουν την εµπιστοσύνη του κρατουµένου µε σκοπό να τον παγιδέψουν. 
Ειδικά ο πολιτικός κρατούµενος αν εκδηλώσει µια τάση "συνεργασίας", τότε εκτός 
από τις ενοχοποιητικές πληροφορίες που χαρίζει στην αστυνοµία, είναι 
υποχρεωµένος να αρνηθεί κάθε πολιτική υποστήριξη που προέρχεται απ' έξω. ενώ 
δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι βελτιώνει τη θέση του.  

Μια θαρραλέα στάση (αλλά όχι "αυθάδικη" µπορεί να γλιτώσει τον συλληφθέντα από 
πολλές φασαρίες. 
Το σηµαντικότερο για ένα πολιτικό κρατούµενο είναι να κρατάει µια επαφή µε τους 
συντρόφους του απ' έξω, για να µπορούν να τον βοηθήσουν. 
Αυτό που µετράει δεν είναι ο συσχετισµός δυνάµεων ανάµεσα στον ίδιο και τους 
ανακριτές του, αλλά ο συσχετισµός δυνάµεων συνολικά, (π.χ. Υπερασπίζουµε τη 
συµµετοχή µας σε µια διαδήλωση και τους στόχους της, ενώ δεν παίρνουµε την 
ευθύνη για ό,τι προέκυψε απ' αυτήν. Π.χ. τραυµατισµός αστυνοµικού κλπ).  

Είναι τελείως διαφορετικό πράγµα στις περισσότερες περιπτώσεις η πολιτική από την 
ποινική ευθύνη για µια συγκεκριµένη πράξη και µπορούν να διαχωρίζονται. Η στάση 
του κατηγορούµενου στην ανάκριση, που περιγράψαµε παραπάνω, µας επιτρέπει να 



παίρνουµε την πολιτική ευθύνη για τους στόχους µιας διαδήλωσης π.χ. ενάντια στην 
καταστολή, και να τους αποδεχόµαστε και να υπερασπίζουµε τη συµµετοχή µας. 
Όταν όµως κατηγορούµαστε για τραυµατισµούς αστυνοµικών που έγιναν σ' αυτή τη 
διαδήλωση ή για συνθήµατα που θεωρούνται υβριστικά κλπ, µπορούµε κάλλιστα να 
αρνηθούµε τη συµµετοχή µας σ' αυτές τις αξιόποινες πράξεις, χωρίς µάλιστα να µας 
υποχρεώνει κανείς να τις καταδικάσουµε, αφού µπορούµε να µην απαντήσουµε, αν 
µας γίνουν τέτοιες ερωτήσεις.  

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ 
Ή ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ 
Όταν λάβουµε κλήση που µας καλεί να καταθέσουµε σαν κατηγορούµενοι, ή είµαστε 
κρατούµενοι και προσαχθούµε για απολογία πάµε πάντα µε το δικηγόρο µας. 
Πριν απολογηθούµε διαβάζουµε όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και µπορούµε να 
πάρουµε αντίγραφα (µε γραπτή αίτηση). 
Κατόπιν µπορούµε να πάρουµε 48ωρη τουλάχιστον προθεσµία για να 
προετοιµάσουµε την απολογία µας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας κατηγορούµενος στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας 
(σύλληψη µέχρι δίκη), ίσως δώσει παραπάνω από µια καταθέσεις (π.χ. στην 
αστυνοµία, σε ανακριτή, στο δικαστήριο τέλος). Γι αυτό η απολογία πρέπει να είναι η 
ίδια κάθε φορά, για να µην πέφτει σε αντιφάσεις και καλά προετοιµασµένη σε 
συνεργασία µε το δικηγόρο. 
Είναι προτιµότερο στην Αστυνοµία να µην απολογούµαστε αναλυτικά, παρά µόνο µε 
τη φράση "Αρνούµαι όλες τις κατηγορίες". 
Τώρα όταν καταθέτουµε δεν πρέπει να µας διακόπτουν, εκτός και αν είµαστε εκτός 
θέµατος. Μετά την κατάθεση µπορεί να µας γίνουν ερωτήσεις που δεν πρέπει να είναι 
παραπειστικές. 
Μπορούµε να αρνηθούµε να απαντήσουµε σε όλες τις ερωτήσεις ή σε µερικές από 
όσες µας κάνουν οι ανακριτές. Μόλις δώσουµε την απολογία, την διαβάσουµε και 
την υπογράφουµε.  

Γ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 
Την προφυλάκιση την αποφασίζει ο ανακριτής µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, 
µετά την απολογία του κατηγορουµένου. Αν δεν συµφωνούν, τότε ο κατηγορούµενος 
αφήνεται προσωρινά ελεύθερος (Εάν φυσικά ήταν κρατούµενος) και η διαφωνία 
παραπέµπεται σε δικαστικό συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την προφυλάκιση ή 
όχι.  

Για να προφυλακισθεί κάποιος πρέπει να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει κάνει 
κακούργηµα ή κάποιο πληµµέληµα για το οποίο προβλέπεται φυλάκιση πάνω από 3 
µήνες και µόνο όταν είναι ύποπτος φυγής ή κρίνεται σαν ιδιαίτερα επικίνδυνος. 
Αντί για προφυλάκιση (και eφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής µπορεί να 
διαταχθεί η καταβολή εγγύησης (η οποία είναι ανάλογη του αδικήµατος και της 
οικονοµικής κατάστασης του κατηγορούµενου) ή εµφάνιση στον ανακριτή (ή σε αστ. 
τµήµα) σε τακτά χρονικά διαστήµατα, περιορισµοί στη διαµονή ή στη µετακίνηση, 
απαγόρευση εξόδου από τη χωρά κλπ. 
Η προφυλάκιση µπορεί να κρατήσει µέχρι 9 µήνες για τα πληµµελήµατα και µέχρι 18 
µήνες για τα κακουργήµατα. 
Μόλις επιβληθεί προφυλάκιση ή κάποιος από τους παραπάνω περιορισµούς, 



µπορούµε να κάνουµε αίτηση στον ανακριτή ή προσφυγή στο συµβούλιο για άρση 
της προφυλάκισης, και των περιορισµών ή άρση της προφυλάκισης µε εγγύηση κλπ.  

∆ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΙΟ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
(α) ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ 
Αν ο εισαγγελέας πάρει κάποια µήνυση ή αναφορά και τη θεωρεί νοµικά ή 
ουσιαστικά αβάσιµη, προβλέπεται µια διαδικασία για να τη βάλει στο αρχείο. Σε 
αντίθετη περίπτωση ασκεί ποινική δίωξη και πρέπει να διατάξει προανάκριση ή κύρια 
ανάκριση ή παραποµπή του κατηγορούµενου απευθείας στο δικαστήριο (εκτός από 
τα κακουργήµατα). Πριν ασκήσει δίωξη µπορεί να ζητήσει ή να κάνει ο ίδιος 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.  

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
Προανάκριση (καθώς και προκαταρτική εξέταση) µπορούν να κάνουν οι ειρηνοδίκες 
και οι βαθµοφόροι της αστυνοµίας (υπενωµατάρχης και πάνω · υπαρχιφύλακες και 
πάνω). 
Για να γίνει προανάκριση χρειάζεται γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα. 
Προβλέπεται ότι µπορεί να γίνει αστυνοµική προανάκριση και χωρίς εισαγγελική 
παραγγελία στα αυτόφωρα και όταν υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή (δηλ. 
κινδυνεύουν να χαθούν ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία). 
Η προανάκριση είναι συνοπτική και τελειώνει µε την παραποµπή του 
κατηγορούµενου στο ακροατήριο ή σε κυρία ανάκριση ή στο δικαστικό συµβούλιο. 
Θεωρείται περιττή η προανάκριση για τα πταίσµατα, τα πληµµελήµατα αρµοδιότητας 
µονοµελούς και τα αυτόφωρα πληµµελήµατα (χωρίς φυσικά να αποκλείεται να γίνει). 
Πeριττή επίσης θεωρείται η προανάκριση για τα πληµµελήµατα αρµοδιότητας 
τριµελούς όταν έχει προηγηθεί προκαταρτική εξέταση.  

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ 
1) Την κυρία ανάκριση την διενεργούν οι τακτικοί ανακριτές, µετά από γραπτή 
παραγγελία του εισαγγελέα. 
Τα κακουργήµατα πάνε πάντα στην κυρία ανάκριση. Ακόµα για τα πληµµελήµατα 
που επιτρέπεται προφυλάκιση ή για να συµπληρωθεί η προανάκριοη είναι στην κρίση 
του εισαγγελέα να ζητήσει κύρια ανάκριση.  

2) Υποτίθεται ότι σκοπός της ανάκρισης είναι η ανακάλυψη της αλήθειας και όχι η 
συλλογή κάποιων τυπικών αποδεικτικών στοιχείων και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει 
κάποιος κατάλογος ανακριτικών πράξεων, γπαρχουν µόνο κάποιοι δικονοµικοί 
περιορισµοί. 
Εξετάζονται ακόµα και στοιχεία που αφορούν την προσωπικότητα του 
κατηγορουµένου, εφόσον µπορούν να παρθούν υπ' όψη για το µέγεθος της ποινής.  

3) Κάθε ανακριτής (και ο προανακριτής) έχει απεριόριστες δυνατότητες και 
δικαιώµατα στην ανάκριση. Μπορεί να κλείνει ολόκληρα σπίτια, να σφραγίζει κινητά 
και ακίνητα, νπ διατάζει να µην αποµακρυνθεί κανείς µέχρι το τέλος της ανάκρισης, 
ερευνάς κλπ., να διατάζει την αποµάκρυνση όσων εναντιώνονται, ακόµα και να τους 
επιβάλλει κράτηση µέχρι 24 ώρες. Μπορεί να διατάζει την αποµάκρυνση (που µπορεί 
να εκτελεστεί και µε τη βία) του εναντιονοµένου συνηγόρου, αλλά τότε πρέπει να 
διορίσει άλλο συνήγορο, ιδιαίτερα αν το ζητήσει ο κατηγορούµενος. 
Για κάθε ανακριτική πράξη ο ανακριτής πρέπει να κάνει έκθεση επί τόπου, µε την 
παρουσία δικαστικού γραµµατέα η άλλου ανακριτή ή δυο µαρτύρων.  



4) Μόλις ο τακτικός ανακριτής τελειώσει την ανάκριση και πριν στείλει τη 
δικογραφία στον εισαγγελέα πρέπει ν' ανακοινώσει στον κατηγορούµενο το τέλος της 
ανάκρισης. Ο εισαγγελέας αφού πάρει τη δικογραφία, άµα θεωρεί κλεισµένη την 
ανάκριση, πρέπει να κάνει πρόταση. Αν ο κατηγορούµενος το ζητήσει, ο εισαγγελέας 
είναι υποχρεωµένος να τον ειδοποιήσει 24 ώρες νωρίτερα να λάβει γνώση της 
εισαγγελικής πρότασης.  

Αν στην ανάκριση παραβιαστούν οι διατάξεις που αφορούν την εµφάνιση, 
εκπροσώπηση ή υπεράσπιση του κατηγορούµενου και την άσκηση των δικαιωµάτων 
του, οι πράξεις που έγιναν παράνοµα είναι απόλυτα άκυρες. Αυτή η ακυρότητα 
συµπαρασύρει και τις επόµενες πράξεις που έγιναν µετά την άκυρη ή πιο πριν αλλά 
είναι συναφείς µε την άκυρη. Όµως αυτή η ακυρότητα πρέπει να προβληθεί µέχρι την 
αµετάκλητη παραποµπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, αλλιώς καλύπτεται. Αν δεν 
αφορά την προδικασία εξετάζεται αυτεπάγγελτα ακόµα και στον Άρειο Πάγο. 
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται από τη δικονοµία δεν είναι ανάγκη να υποβάλλει 
αίτηση ο κατηγορούµενος για την άσκηση των δικαιωµάτων του. Η κυρία ανάκριση 
τελειώνει µε την παραποµπή του κατηγορούµενου στο ακροατήριο ή στο δικαστικό 
συµβούλιο (για βούλευµα).  

Υ.Γ. Το βασικό είναι κάθε σύντροφος που θα συλληφθεί άµεσα να ειδοποιήσει τους 
συντρόφους, και να µην δεχθεί καµιά κουβέντα µε τους ασφαλίτες. Τα άλλα θα βρουν 
το δρόµο τους. 
Χρειαζόταν όµως, πιστεύουµε και αυτή η νοµική κατάρτιση. 
 
 
 
Γενικές συµβουλές δρόµου 
 
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  
 
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης οι ελευθερίες διαµαρτυρίας έχουν, πλέον, 
οικουµενική εφαρµογή, χωρίς εθνική αναφορά. Συνεπώς, το άρθρο 11 του ελληνικού 
Συντάγµατος που προβλέπει ότι οι Έλληνες είναι ελεύθεροι να συνέρχονται ήσυχα 
και χωρίς όπλα ισχύει και για τους αλλοδαπούς.  
 
Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν θεωρήσει όπλα και σιδηροδοκούς ή ρόπαλα. Στην 
περίπτωση σουγιάδων τιµωρείται µόνο η χρήση, αφού για την κατοχή δεν χρειάζεται 
άδεια της αρχής. Απόφυγε σε κάθε περίπτωση την κατοχή µεγαλύτερων µαχαιριών, 
ακόµη και αν τα χρειάζεσαι για άλλη χρήση (επαγγελµατική κλπ.).  
Οι αρχές µπορούν να απαγορεύσουν εκ των προτέρων µία διαδήλωση, αν επίκειται 
σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια ή απειλή σοβαρής διατάραξης της 
κοινωνικοοικονοµικής ζωής.  
 
Μια διαδήλωση θεωρείται παράνοµη και δεν προστατεύεται από το Σύνταγµα, όταν 
παύει να είναι ήσυχη και χωρίς όπλα και εκτρέπεται σε πράξεις βίας κατά προσώπων 
ή πραγµάτων. Στις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται παρουσία εισαγγελέα και η 
απαγόρευση ή η πρόσκληση προς διάλυση γνωστοποιείται στο πλήθος τρεις φορές. 
Να σηµειώσουµε, ότι στην Ελλάδα είναι σπάνια η σύλληψη µε αποκλειστικό λόγο τη 
συµµετοχή σε παράνοµη διαδήλωση.  
 



Η παρουσία της αστυνοµίας σε συναθροίσεις που πραγµατοποιούνται σε κλειστό 
χώρο απαγορεύεται. Ως κλειστός χώρος θεωρείται και χώρος περιφραγµένος απλώς, 
από κάθε πλευρά, η είσοδος στον οποίο µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο από 
συγκεκριµένες εισόδους (π.χ. κάµπινγκ, στάδια). Στην περίπτωση που αντιληφθείς 
την παρουσία αστυνοµικών (ένστολων ή µε πολιτικά) σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή 
συγκέντρωση που πραγµατοποιείται σε κλειστό χώρο, ενηµέρωσε τους υπόλοιπους 
συµµετέχοντες και απαίτησε την αποµάκρυνσή τους.  
 
 
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΗ  
 
- Φρόντισε να συµφωνήσεις µε τους φίλους σου ένα σηµείο συνάντησης στο οποίο να 
βρεθείς µαζί τους µετά την πορεία. Έτσι αποφεύγεται ο πανικός και οι άσκοπες 
αναζητήσεις οικείων προσώπων.  
 
- Άφησε στο σπίτι ατζέντες µε τηλέφωνα, ώστε σε περίπτωση σύλληψης να µην έχει 
πρόσβαση σε τηλεφωνικά νούµερα φίλων σου η αστυνοµία. Αν συλληφθείς και 
αναγκαστείς να παραδώσεις το κινητό σου, φρόντισε οπωσδήποτε να αφαιρέσεις την 
κάρτα σύνδεσής του ή τουλάχιστον απενεργοποίησέ το.  
 
- Μην έχεις πάνω σου ναρκωτικές ουσίες. Στην Ελλάδα τιµωρείται µε φυλάκιση 
ακόµα και η απλή κατοχή µικρής ποσότητας µαλακών ναρκωτικών. Η εισαγωγή 
ναρκωτικών στη χώρα τιµωρείται µε κάθειρξη. Απόφυγε την κατανάλωση αλκοόλ ή 
ναρκωτικών πριν τη διαδήλωση. Μειώνουν τα ανακλαστικά και την αντιληπτική 
ικανότητα.  
 
- Σηµείωσε στο χέρι σου ή µάθε απ' έξω το τηλέφωνο της Οµάδας Νοµικής Βοήθειας 
- Legal Team 2003  
 
- Στην Ελλάδα δεν θεωρείται παράνοµο το να φοράς µαντήλι, κουκούλα, γάντια ή 
άλλα προστατευτικά (περικνηµίδες, γυαλιά κολύµβησης κλπ.), αν και η χρήση τους 
θεωρείται επιβαρυντική περίσταση στο αδίκηµα της αντίστασης κατά της αρχής (από 
όσο γνωρίζουµε η διάταξη αυτή έχει περιπέσει όµως σε αχρησία). Μπορείς να 
εφοδιαστείς µε ό,τι από αυτά κρίνεις κατάλληλο, έχοντας υπόψη ότι µερικές φορές η 
λήψη υπερβολικών µέτρων µπορεί να τραβήξει την προσοχή της αστυνοµίας.  
 
- Φρόντισε να έχεις µαζί σου:  
 
α. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δηµόσιο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας από 
τη χώρα προέλευσής σου  
 
β. Τηλεκάρτα  
 
γ. Για την περίπτωση σύλληψης, κάποια φάρµακα που χρειάζεσαι οπωσδήποτε ή 
υγρό φακών επαφής.  
 
3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΗ (ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)  
 
Φρόντισε να µην αποµακρύνεσαι από το σώµα των διαδηλωτών και έχε τα µάτια και 



τα αυτιά σου ανοιχτά, ώστε να υπερασπιστείς και τον εαυτό σου αλλά και άλλους, 
καταθέτοντας, για παράδειγµα, σε περίπτωση προβληµάτων µε την αστυνοµία.  
Σε περίπτωση που βρεθείς µπροστά σε σύλληψη ή κακοποίηση διαδηλωτή, φρόντισε 
να πληροφορηθείς τα στοιχεία του (αρκεί το ονοµατεπώνυµο!) και να ενηµερώσεις 
την Οµάδα Νοµικής Βοήθειας - Legal Team 2003 σχετικά µε την ώρα, τον τόπο και 
τα περιστατικά του επεισοδίου. Χρήσιµο είναι αµέσως µόλις βρεθείς σε ασφαλές 
µέρος να καταγράψεις ό,τι είδες µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια και να φροντίσεις να 
φτάσει από σένα ή έµπιστό σου πρόσωπο στην Οµάδα Νοµικής Βοήθειας - Legal 
Team 2003 (καλύτερα όχι φαξ ή e-mail). Τα στοιχεία σου, όπως και το περιεχόµενο 
της αναφοράς σου δεν θα γίνουν γνωστά σε κανέναν, πέρα από τα µέλη της οµάδας 
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια, αν το επιθυµείς κι εσύ, σε νοµικές 
ενέργειες υπεράσπισης διαδηλωτών ή κατά των οργάνων της τάξης που 
παρανόµησαν.  
 
Σε περίπτωση που η διαδήλωση δεχθεί επίθεση από την αστυνοµία (συνήθως µε 
χηµικά αέρια), καλό θα ήταν να αποµακρυνθείς από το σηµείο συγκροτηµένα µε τους 
συντρόφους σου, χωρίς να πανικοβληθείς. Ακολούθησε τον κύριο όγκο της πορείας 
και παράµεινε στον κεντρικότερο δρόµο. Θα ήταν καλύτερο να µην προσπαθήσεις να 
διαφύγεις από τυχόν παράπλευρους, στενούς δρόµους, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να 
αποµονωθείς. Συχνά, οµάδες αστυνοµικών βρίσκονται σε τέτοια σηµεία και 
συλλαµβάνουν όσους προσπαθούν να διαφύγουν. Σε κάθε περίπτωση, εκτίµησε όσο 
πιο ψύχραιµα µπορείς την κατάσταση και προσπάθησε σκεφτείς ήρεµα χωρίς να 
πανικοβάλλεσαι.  
 
∆εν επιτρέπεται η παρουσία αστυνοµικών µέσα στη συγκέντρωση ή τη διαδήλωση. 
Συχνά όµως υπάρχουν αστυνοµικοί µε πολιτικά. Σε περίπτωση που αντιληφθείς 
κάποιον αστυνοµικό ή σου ζητήσει αυτός τα στοιχεία σου, βρισκόµενος µέσα σε 
συγκέντρωση ή διαδήλωση, ενηµέρωσε τους άλλους γύρω σου και αφού πάρεις τα 
στοιχεία του, απαίτησέ αµέσως την αποµάκρυνσή του.  
 
Στην περίπτωση που ζητήσει ο αστυνοµικός να σου κάνει σωµατική έρευνα, 
απαίτησε να µάθεις την αιτία, τους ακριβείς λόγους που οδηγούν τον συγκεκριµένο 
αστυνοµικό να σε θεωρεί ύποπτο για διάπραξη αυτόφωρου κακουργήµατος ή 
πληµµελήµατος. Λόγοι που αφορούν την εµφάνισή σου ή το σηµείο όπου βρίσκεσαι, 
δεν θεωρούνται επαρκείς. Αν ο αστυνοµικός επιµείνει, απαίτησε να πληροφορηθείς 
τα στοιχεία του, και δήλωσέ του ότι σκοπεύεις να υποβάλεις µήνυση για δυσφήµιση 
και έργω εξύβριση, και θα επιδιώξεις αποζηµίωση για την ηθική σου βλάβη.  
 
Σε περίπτωση που σου ζητηθεί εξακρίβωση των στοιχείων σου και µολονότι έχεις τα 
απαραίτητα έγγραφα, αναγκαστείς να ακολουθήσεις τους αστυνοµικούς στο 
Αστυνοµικό Τµήµα:  
 
1. Zήτησε να µάθεις την αιτία της προσαγωγής σου.  
2. ∆ήλωσε στους αστυνοµικούς ότι παρανοµούν, παραβιάζουν τα συνταγµατικά σου 
δικαιώµατα.  
3. Ζήτησε τα ονόµατα των αστυνοµικών που σε συλλαµβάνουν ώστε να γνωρίζεις 
ποιους θα καταγγείλεις.  
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ  



 
Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  
 
Φρόντισε να µην απαντήσεις σε καµία ερώτηση των αστυνοµικών, ούτε καν να 
εµπλακείς σε "φιλική κουβεντούλα". Οτιδήποτε πεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
εναντίον σου ή εναντίον άλλων.  
 
Ενηµέρωσε τους άλλους συλληφθέντες για το legal team και για τα δικαιώµατά τους, 
σε περίπτωση που δεν τα γνωρίζουν. ∆ιαµόρφωσε κατά το δυνατόν ατµόσφαιρα 
αλληλεγγύης, και συλλογικής διεκδίκησης των δικαιωµάτων σας.  
Ανταλλάξτε στοιχεία ταυτότητας µε τους άλλους συλληφθέντες, ώστε να ενηµερωθεί 
εγκαίρως η Οµάδα Νοµικής Βοήθειας 2003 - Legal Team 2003 σε περίπτωση που 
κάποιος αφεθεί ελεύθερος πιο νωρίς από τους άλλους. Μην λες τίποτα σχετικά µε τη 
"δράση" σου σε άλλους συλληφθέντες. Μπορεί να επιβαρύνει τη θέση σου.  
 
Β. ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
 
- Φρόντισε να ενηµερωθείς αν κατηγορείσαι για κάτι ή αν πρόκειται για απλή 
προσαγωγή. Στη δεύτερη περίπτωση, υποχρεούνται να σε αφήσουν µετά την 
εξακρίβωση των στοιχείων σου. Αυτό ενδεχοµένως να διαρκέσει και αρκετές ώρες. 
Εντωµεταξύ διαµαρτυρήσου για την παράνοµη κατακράτησή σου, απαίτησε την 
απελευθέρωσή σου και την επικοινωνία µε το δικηγόρο σου και δήλωσε ότι σε 
αντίθετη περίπτωση θα υποβάλεις µήνυση.  
 
- Σε περίπτωση σύλληψης και απαγγελίας κατηγοριών, κεντρική συµβουλή που 
πρέπει να διέπει όλη σου τη στάση είναι η ερµητική σιωπή σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια των αστυνοµικών να σε προσεγγίσουν. Φρόντισε να εξασφαλίσεις 
δικηγόρο. Μην απαντάς σε άλλες ερωτήσεις, πέραν των στοιχείων ταυτότητας (π.χ. 
ούτε καν αν έχεις αδέλφια, πού εργάζεσαι κλπ.) και γενικά διατήρησε µία 
αποστασιοποιηµένη στάση (αρνήσου κέρασµα καφέ κλπ.). Ακόµα και αν κρίνεις ότι 
κάτι µπορεί να διευκολύνει τη θέση σου, έχεις κάθε χρονικό περιθώριο να το 
καταθέσεις αργότερα, αφού θα έχεις µιλήσει µε δικηγόρο και µε τους οικείους σου.  
 
- Μην υπογράφεις κανένα έγγραφο (προανακριτική κατάθεση κλπ.) χωρίς την 
παρουσία δικηγόρου. Όσο εξαντληµένος κι αν είσαι, κι ακόµα κι αν η υπογραφή αυτή 
σου παρουσιαστεί ως τυπική διαδικασία, θα πρέπει να θυµάσαι ότι σηµασία για τη 
συνέχεια στο δικαστήριο έχουν αποκλειστικά τα έγγραφα της δικογραφίας.  
 
Βασικά δικαιώµατα στο αστυνοµικό τµήµα:  
 
- Έχεις δικαίωµα να ζητήσεις το έντυπο µε τα δικαιώµατά σου στη µητρική σου 
γλώσσα και την παρουσία διερµηνέα που µιλά τη µητρική σου γλώσσα, σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.  
 
- Έχεις δικαίωµα να κάνεις ένα επιτυχηµένο τηλεφώνηµα. Αν ειδοποιήσεις την 
Οµάδα Νοµικής Βοήθειας - Legal Team 2003, δώσε µας κάποιες απαραίτητες 
πληροφορίες (ονοµατεπώνυµο, τµήµα που κρατείσαι, πού και πότε συνελήφθης, 
υπηκοότητα και σε ποια γλώσσα συνεννοείσαι).  
 
- Έχεις δικαίωµα να επιλέξεις δικηγόρο της αρεσκείας σου. Σε περίπτωση που 



επικοινωνήσεις µε Οµάδα Νοµικής Βοήθειας - Legal Team 2003, θα φροντίσουµε να 
έρθει δικηγόρος το συντοµότερο.  
 
- Μπορούν να σου αφαιρέσουν όλα τα κινητά αντικείµενα (π.χ. ρολόι, κινητό, 
χρήµατα, κλειδιά). Έχεις δικαίωµα να απαιτήσεις τη σύνταξη σχετικού καταλόγου.  
 
- Αν είσαι γυναίκα, απαίτησε να σου γίνει σωµατική έρευνα από γυναίκα αστυνοµικό.  
 
- Αν έχεις τραυµατιστεί, απαίτησε την εξέτασή σου από ιατροδικαστή και την έκδοση 
σχετικής γνωµάτευσης.  
 
Η αστυνοµία οφείλει να σε οδηγήσει το συντοµότερο δυνατό στον εισαγγελέα, σε 
κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών. Αν παρέλθει ένα 24ωρο από τη σύλληψή σου χωρίς 
να έχεις οδηγηθεί στον εισαγγελέα, απαίτησε να αφεθείς ελεύθερος.  
 
Γ. ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ  
 
Ο εισαγγελέας σου απαγγέλλει κατηγορίες κι έχει τις εξής δυνατότητες:  
 
α. Να σε παραπέµψει σε τακτική δικάσιµο, οπότε αφήνεσαι ελεύθερος-ελεύθερη. 
Υποχρεούσαι να δηλώσεις µία διεύθυνση µόνιµης διαµονής ή κατοικίας. Είναι 
σηµαντικό να ξέρεις ότι η δήλωση παραπλανητικής διεύθυνσης ή στοιχείων δεν 
πρόκειται να βοηθήσει σε τίποτα. Αντίθετα, εκτός από το ότι σε εκθέτει σε σχετική 
ποινική ευθύνη, δίνει την ευχέρεια στις αρχές να δικαστείς έγκυρα µε την επίδοση 
εγγράφων σε λάθος διεύθυνση, χωρίς να µπορείς, αργότερα, να παραπονεθείς ότι δεν 
έλαβες γνώση του δικαστηρίου επειδή κατοικούσες αλλού.  
 
β. Να διατάξει συµπλήρωση της προανάκρισης (σπανίως) ή κύρια ανάκριση, ιδίως σε 
περιπτώσεις που κριθεί αναγκαία η επιβολή περιοριστικών όρων (εγγύηση, εµφάνιση 
στο αστυνοµικό τµήµα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα κλπ.) ή προσωρινής 
κράτησης (στην περίπτωση κακουργηµάτων - µεταφραστική οδηγία: Βαρέων 
εγκληµάτων). Μετά από διαδηλώσεις, έχει επιβληθεί στο παρελθόν προσωρινή 
κράτηση ουσιαστικά µόνο για αδικήµατα που σχετίζονται µε κοκτέιλ µολότοφ. Η 
επίσηµη αιτιολογία για την προσωρινή σου κράτηση σε αυτή την περίπτωση είναι ο 
κίνδυνος φυγής ή τέλεσης άλλων αξιόποινων πράξεων. Κατά συνέπεια, βοηθάει η 
ύπαρξη σταθερής κατοικίας, µόνιµης εργασίας, λευκού ποινικού µητρώου κλπ.  
 
γ. Να σε παραπέµψει να δικαστείς µε την αυτόφωρη διαδικασία. Στην περίπτωση 
αυτή προσάγεσαι στο δικαστήριο εντός 24 ωρών και µπορεί να σου δοθεί µία 
προθεσµία έως τρεις ηµέρες για να ετοιµάσεις καλύτερα την υπεράσπισή σου. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της προθεσµίας µπορεί να διαταχθεί η συνέχιση της κράτησής σου.  
 
5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΦΟΥ ΑΦΕΘΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ Ή 
ΣΥΛΛΗΨΗ  
 
Ειδοποίησε τους οικείους σου ότι είσαι ελεύθερος/η, και την Οµάδα Νοµικής 
Βοήθειας 2003 - Legal Team 2003 για την κατηγορία που τυχόν σου απαγγέλθηκε, ή 
για άλλα άτοµα που τυχόν κρατούνται ακόµα. Μην "φλυαρείς" για τις πράξεις σου 
ούτε στους οικείους σου: δεν σε εξυπηρετεί σε τίποτα και µπορεί να σε ακούσουν και 
"λάθος άνθρωποι".  



Σε περίπτωση που έχεις κακοποιηθεί, φρόντισε να εξεταστείς σε δηµόσιο νοσοκοµείο 
και ζήτα αντίγραφο της γνωµάτευσης.  
 
6. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  
 
Σε περίπτωση που σου ζητηθεί να καταθέσεις ενόρκως ως µάρτυρας, ζήτησε 
δικηγόρο γιατί συνηθίζεται το φαινόµενο να εξετάζεται κάποιος ως µάρτυρας και στη 
συνέχεια, αν του απαγγελθεί κατηγορία, να επιβαρύνεται µε βάση τις ένορκες 
καταθέσεις του. Ζήτησε δικηγόρο και, αν απορριφθεί το αίτηµά σου, ζήτησε αυτό να 
καταγραφεί στα πρακτικά. ∆εν έχεις δικαίωµα να αρνηθείς την κατάθεσή σου, 
φρόντισε όµως να δίνεις απαντήσεις του τύπου "δεν γνωρίζω τίποτα σχετικά". Είναι 
γεγονός ότι η κατάθεση στοιχείων σε αυτό το στάδιο δεν βελτίωσε τη θέση κανενός 
κατηγορουµένου. Οποιαδήποτε ευνοϊκή κατάθεση µπορεί να γίνει µόνο µετά από 
συνεννόηση µε δικηγόρο.  
 
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ  
 
Κατά τις κινητοποιήσεις ενάντια στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, ένα µεγάλο µέρος 
των διαδηλωτών και των διαδηλωτριών θα καταλύσει στο χώρο του πανεπιστηµίου. 
Στην Ελλάδα το πανεπιστηµιακό άσυλο είναι κατοχυρωµένο. Αυτό σηµαίνει ότι 
απαγορεύεται η επέµβαση της αστυνοµίας σε όλους τους χώρους του πανεπιστηµίου 
χωρίς την πρόσκληση ή την άδεια του αρµοδίου τριµελούς πανεπιστηµιακού 
οργάνου, εκτός αν συµβούν αυτόφωρα κακουργήµατα ή αυτόφωρα εγκλήµατα κατά 
της ζωής. Αυτό δε σηµαίνει ότι τα αδικήµατα που τελούνται εντός των 
πανεπιστηµιακών χώρων µένουν ατιµώρητα, αλλά ότι εντός αυτών δεν µπορεί να 
γίνει σύλληψη εκτός από τις περιπτώσεις των αδικηµάτων που προαναφέρθηκαν.  
 
8. ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ  
 
Μπορεί να διαταχτεί η απέλαση αλλοδαπού από τη χώρα, είτε µε δικαστική είτε µε 
διοικητική απόφαση. Στην πρώτη περίπτωση η απέλαση µπορεί να διαταχθεί εναντίον 
αλλοδαπού που βρίσκεται νόµιµα στη χώρα, είτε αυτός είναι πολίτης της Ε.Ε. είτε 
όχι, κατόπιν καταδικαστικής απόφασης που επιβάλλει ποινή άνω των τριών µηνών. 
∆ιοικητική απόφαση απέλασης εκδίδεται από την αστυνοµική διεύθυνση για λόγους, 
µεταξύ άλλων, δηµόσιας τάξεως.  
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους αλλοδαπούς διαδηλωτές να έρθουν σε επαφή 
µε την Οµάδα Νοµικής Βοήθειας - Legal Team 2003 για την άσκηση των 
προβλεπόµενων ένδικων µέσων εναντίον της απόφασης απέλασης.  
 
Μην ξεχνάς: η γνώση είναι δύναµη!  
∆εν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιµία, προκειµένου να αντιµετωπίσεις µε επιτυχία 
το µηχανισµό της κρατικής καταστολής (αχρείαστο να' ναι…) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΕΝlΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΚΡΥΓΟΝΩΝ 
www.blackcrosscollective.org 
www.blackcrosscollective.org 
www.geocities.com/dakrygona/ 
www.iospress.gr/ios1998/ios19980913a.htm 
www.iospress.gr/ios1998/ios19980913b.htm 
www.iospress.gr/ios1998/ios19980913c.htm 
www.socialtopia.gr/aktivism/demonstrations.htm 
 


