
Η Ομάδα Νομικής Βοήθειας είναι μια ομάδα δικηγόρων που συστάθηκε ως 
απάντηση στα δεκάδες περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας και ενόψει των 
κινητοποιήσεων της 17ης Νοεμβρίου και της 6ης Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της 
νύχτας καταστολής στα Εξάρχεια το βράδυ μετά την πορεία στο Πολυτεχνείο, 
δικηγόροι της Ομάδας βρέθηκαν άμεσα στη ΓΑΔΑ και κατήγγειλαν τα βασανιστήρια 
και την παραβίαση δικαιωμάτων των συλληφθέντων.

ΟΔΗΓΟΣ της ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)

Σε περίπτωση που παραβρεθείς σε σύλληψη ή κακοποίηση διαδηλωτή/τριας, 
φρόντισε να πληροφορηθείς τα στοιχεία τους (αρκεί το ονοματεπώνυμο!) και να 
ενημερώσεις τους οικείους ή το δικηγόρο τους σχετικά με την ώρα, τον τόπο και 
τα περιστατικά του επεισοδίου. Εάν έχεις τη δυνατότητα χρησιμοποίησε το κινητό
σου τηλέφωνο για να τραβήξεις βίντεο το περιστατικό της σύλληψης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μπορεί να σε σταματήσουν αστυνομικοί με στολή ή με πολιτικά, οπουδήποτε και 
να ζητήσουν να εξακριβώσουν τα στοιχεία σου. Από τον αστυνομικό με 
πολιτικά, απαίτησε την επίδειξη ταυτότητας. Κατόπιν επίδειξε ταυτότητα ή 
διαβατήριο. Από τη στιγμή που έχεις το σχετικό έγγραφο, δεν έχεις υποχρέωση 
να τον ακολουθήσεις στο τμήμα.

Η σωματική έρευνα είναι παράνομη σε κάθε περίπτωση που κάποιος δε 
θεωρείται ύποπτος για διάπραξη αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος. 
Εάν ο αστυνομικός την επιβάλλει, απαίτησε να μάθεις τους λόγους καθώς και τα 
στοιχεία αυτού που τη διεξάγει.

Σε περίπτωση προσαγωγής στο Α.Τ., παρότι έχεις τα απαραίτητα έγγραφα:
• Ζήτα να μάθεις την αιτία της προσαγωγής σου.
• Δήλωσε στους αστυνομικούς ότι παρανομούν, παραβιάζουν τα ατομικά σου 

δικαιώματα.
• Ζήτα τα ονόματα των αστυνομικών που σε συλλαμβάνουν, ώστε να γνωρίζεις 

ποιους θα καταγγείλεις για παράνομη σύλληψη και παράνομη κατακράτηση 
(ακόμη και αν τελικώς δεν το κάνεις).



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ και ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ.

1. Απαίτησε να μάθεις για ποιο συγκεκριμένα αδίκημα σε 
συλλαμβάνουν και αρνήσου ότι διέπραξες την οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

2. 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/τις άλλους συλληφθέντες/είσες 
για τα δικαιώματά τους, σε περίπτωση που δεν τα γνωρίζουν. Διαμόρφωσε κατά 
το δυνατόν ατμόσφαιρα αλληλεγγύης, και συλλογικής διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων σας.

Β. ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Φρόντισε να ενημερωθείς αν κατηγορείσαι για κάτι ή αν πρόκειται για απλή 
προσαγωγή. Σε κάθε περίπτωση ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με 
δικηγόρο. Στην περίπτωση της προσαγωγής, πίεσε για την άμεση απελευθέρωσή 
σου, επαναλαμβάνοντας πως κρατείσαι παράνομα.

Σε περίπτωση σύλληψης και απαγγελίας κατηγοριών, κεντρική συμβουλή που 
πρέπει να διέπει όλη σου τη στάση είναι η σιωπή σε οποιαδήποτε προσπάθεια των
αστυνομικών να σε προσεγγίσουν.

Δεν απαντάς σε άλλες ερωτήσεις, πέραν των στοιχείων ταυτότητας (π.χ. ούτε 
καν αν έχεις αδέλφια, πού εργάζεσαι κ.λπ.) και μέχρι να έρθει δικηγόρος δεν 
υπογράφεις τίποτα παρά μόνο αρνείσαι τις κατηγορίες.

Απαίτησε την επικοινωνία σου με συνήγορο.

Αρνήσου να απολογηθείς προανακριτικά χωρίς δικηγόρο.

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/η, 
ακόμη και αν σου έχουν αποδοθεί κατηγορίες.



Βασικά δικαιώματα στο αστυνομικό τμήμα:

1. Έχεις δικαίωμα να ζητήσεις το έντυπο με τα δικαιώματά σου στη μητρική σου 
γλώσσα.

2. Έχεις δικαίωμα να κάνεις ένα επιτυχημένο τηλεφώνημα. Επειδή στην πράξη 
το δικαίωμα αυτό καταστρατηγείται από την αστυνομία, απαίτησε επίμονα την 
άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τους οικείους σου καθώς και με δικηγόρο.

3. Μπορούν να σου αφαιρέσουν όλα τα κινητά αντικείμενα (π.χ. ρολόι, κινητό, 
χρήματα, κλειδιά). Έχεις δικαίωμα να απαιτήσεις τη σύνταξη σχετικού 
καταλόγου. Παράδωσε το κινητό μόνο αφού αφαιρέσεις την κάρτα και σε κάθε
περίπτωση απενεργοποίησέ το.

4. Αν είσαι γυναίκα, απαίτησε να σου γίνει σωματική έρευνα από 
γυναίκα αστυνομικό. Οποιαδήποτε παρουσία προσώπου άλλου από αυτού που 
διενεργεί τη σωματική έρευνα είναι παράνομη.

5. Αν έχεις τραυματιστεί, απαίτησε: Την άμεση μεταφορά σου σε νοσοκομείο, 
ακόμη και στην περίπτωση φαινομενικά ελαφρού τραυματισμού.

Αξίζει να τονιστεί το εξής: πράξεις των κρατικών οργάνων που παραβιάζουν την 
σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (ξυλοδαρμοί, ξεγυμνώματα
κοκ.), πρέπει να καταγγέλλονται, να δημοσιοποιούνται και αντιμετωπίζονται 
ως βασανιστήρια.

Μην ξεχνάς: η γνώση είναι δύναμη!

Σκοπός τους είναι να μας τρομοκρατήσουν.

Όμως, σ’ αυτούς τους καιρούς, καθένας και καθεμιά από μας, σε κάθε στιγμή, από 
τη διαδήλωση, μέχρι την αντιμετώπιση της κρατικής καταστολής, δεν παύει να 
είναι ενεργό κομμάτι του κινήματος.

Επικοινωνία: omadanomikisvoitheias@gmail.com
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