
ΕΕ Φρανκφούρτης
Για την επιβολή ελευθερίας διαδήλωσης!

Πριν απ τη διαδήλωση
• πηγαίνετε στις προκαταρτικές συναντήσεις
• οργανωθείτε, σχηματίστε ομάδες
• σημειώστε τον αριθμό της ΕΕ: 0160 - 95 65 74 26

Εξοπλισμός
Μαζί σου:
• ισχύουσα ταυτότητα
• Μολύβι, χαρτί, τηλεκάρτα και αρκετά χρήματα
• Απαραίτητα φάρμακα
• Κατάλληλα ρούχα (ενδεχομένως αλλαξιές)
• Τροφή & χάρτη της πόλης
Ποτέ μαζί σου:
• Οινόπνευμα και άλλες ναρκωτικές ουσίες
• Ατζέντες (ούτε αποθηκευμένες στο κινητό)
• Δεδομένα (π.χ. στικάκι USB) και άλλες προσωπικές καταχωρήσεις

Στη διαδήλωση
• Κρατάτε τη διαδήλωση κλειστή (εν ανάγκη σχηματίστε αλυσίδες)
• Ξεκινώντας συνεννοηθείτε μεταξύ σας
• Παραμένετε ήσυχοι και μη διαδίδετε φήμες
• Φύγετε μαζί απ τη διαδήλωση

Σύλληψη – και μετά;
• Κατά τη σύλληψη φώναζε δυνατά το όνομά σου.
• Η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει τα στοιχεία, δηλ. να ζητήσει την 

ταυτότητα και τη δήλωση του επιθέτου, του ονόματος, της διεύθυνσης, 
ημερομηνίας και τόπου γέννησης, γενικού χαρακτηρισμού επαγγέλματος (π.χ. 
εργάτης/-τρια, υπάλληλος, φοιτήτρια)
όχι όμως του σχολείου, του τόπου εργασίας, δηλώσεις για τους γονείς, λοιπά 
προσωπικά στοιχεία κλπ.

• Μην υπογράψεις τίποτα. Δεν μπορείς σε μια τέτοια κατάσταση να ξέρεις, τι 
επιπτώσεις μπορεί να έχει η υπογραφή σου.

• Δεν είσαι και υποχρεωμένος να υπογράψεις τίποτα. Δεν μπορείς να έχεις 
επιπτώσεις για την άρνηση υπογραφής.

Συμβουλές συμπεριφοράς 
σε διαδηλώσεις
Ανάκριση:

• Επίμενε στα δικαιώματά σου.
• Έχεις το δικαίωμα για ένα τηλεφώνημα (ΕΕ, δικηγόρο), σύμφωνα με την §34 II 

HSOG (Νόμος Έσσης για Δημόσια Ασφάλεια & Τάξη).
• Αν έχεις εφηβική (κάτω των 18) ή μετεφηβική ηλικία (ως 21), έχουν οι γονείς 

σου το δικαίωμα να μάθουν πού κρατείσαι και τι σου σημβαίνει. Ισχύουν πολύ πιό 
αυστηρές διατάξεις για τη συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντί σου (PDV 382: 
Υπηρεσιακός. Κανονισμός Αστυνομίας 382).

• Αν έχεις τραυματιστεί, έχεις το δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης.
• Σε καμιά περίπτωση μην κάνεις κατάθεση επί της ουσίας! (Άρνηση κατάθεσης 

κατά §12 εδ. Β‘ HSOG)
Και έξω απ την ανάκριση:
Όχι συζητήσεις με την αστυνομία. 
Κάθε συζήτηση είναι και μια ανάκριση.
Όλα, όσα πεις μπορεί να, αλλά και θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σου και κατά των 



φίλων σου, ακόμα κι αν νομίζεις ότι λες κάτι απαλλακτικό.
• Μην πέσεις στην παγίδα υποσχέσεων της αστυνομίας, έτσι κι αλλοιώς δεν 

μπορεί να τις τηρήσει.
• Μην αφήνεις να σε εκφοβίσουν με απειλές.
• Όχι συζητήσεις για τα γεγονότα, προσοχή στους χαφιέδες και τους κοριούς!
• Η αστυνομία μπορεί να σε κρατήσει το πολύ ως τα μεσάνυκτα της επόμενης 

μέρας. Για περισσότερη διάρκεια κράτησης πρέπει να προσαχθείς στον ανακριτή.
• Μπορεί και να σου συμβεί να κρατηθείς και πριν από μια δραστηριότητα/ 

διαδήλωση, το πολύ ως το τέλος της δραστηριότητας. Μετά ζήτησε οπωσδήποτε 
την προσαγωγή σε δικαστή.

• Ή μπορεί να σου κάνουν αποβολή από τον χώρο, δηλαδή απαγορευση να 
περάσεις σε ένα ορισμένο μέρος. Αν το κάνεις παρά ταύτα, μπορεί να σε πάρουν 
προς φύλαξη.

Αριθμός της ΕΕ: 
0160 - 95 65 74 26

Εξακριβωση στοιχείων:
• Μπορεί να σου γίνει εξακρίβωση στοιχείων (δακτυλικα αποτυπωματα, 

φωτογραφία). Αυτό είναι ανεξάρτητο από την κατηγορία.
• Δεν έχεις καμία νομική δυνατότητα να αποτρέψεις την διαπίστωση στοιχείων, 

αλλά κράτησε την αυτοκυριαρχία σου και μην ανέχεσαι τα πάντα!
• Μην κάνεις καμιά δήλωση για λοιπά προσωπικά χαρακτηριστικά (ελιές, ουλές, 

τατουάζ κλπ.).
• Οπωσδήποτε θα έπρεπε να κάνεις ένσταση κατά της εξακρίβωσης στοιχείων.
• Πρόσεξε, η ένστασή σου να γραφεί στα πρακτικά.
• Και εδώ μην υπογράψεις τίποτα.

Μετά την απόλυση
• Τηλεφώνησε στην ΕΕ και πες ότι αφέθηκες ελεύθερος.
• Σύνταξε αμέσως από μνήμης πρακτικά (ΠΜ) με δηλώσεις για τις συνθήκες της 

σύλληψής σου και της σύλληψης άλλων.
• Έχει σημασία να γράψεις το ΠΜ όσο πιό λεπτομερώς μπορείς, ιδιαίτερα για 

τον τρόπο της σύλληψής σου και για το τι σας έκαναν. Στο μέτρο του δυνατού, 
κατάγραψε τις διευθύνσεις των μαρτύρων και των συγκρατουμένων σου. Φέρε 
τα πρακτικά στην ΕΕ ή στον / στη δικηγόρο.

• Πήγαινε να περιποιηθούν τα τραύματά σου. Πες να σου δώσουν ιατρική 
βεβαίωση για τα τραύματά σου. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις δηλώσεις για 
τα γεγονότα που συνδέονται με τον τραυματισμό σου.

Συμπεριφορά σαν μάρτυρας
• Αν παρακολουθήσεις μια σύλληψη, προσπάθησε να κρατήσεις τα ονόματα και 

τις διευθύνσιες των συλληφθέντων και  άλλων μαρτύρων, σημείωσε τον τόπο, τις 
συνθήκες και την ώρα. Σημασία έχουν και πληροφορίες για συνέπειες λόγω της 
νομοθεσίας περί αλλοδαπών και για τραυματισμούς.

• Αν σου είναι δυνατό, σημείωσε και τον αριθμό της αστυνομικής μονάδας, 
τους υπηρεσιακούς αριθμούς των αστυνομικών και τους αριθμούς των 
αυτοκινήτων.

• Μετάδωσε τις πληροφορίες αυτές αμέσως στην ΕΕ!
• Βοηθούν επίσης και από μνήμης πρακτικά με ό,τι παρατήρησες.



ΕΕ Φρανκφούρτης
Γ ι α τ η ν ε π ι β ο λ ή ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς 
διαδήλωσης!

Λόγω των εξελίξεων της αστυνομικής 
καταπίεσης τα τελευταία χρόνια 
δημιουργήθηκε η ανάγκη οργάνωσης 
διαρκούς Ερευνητικής Επιτροπής (ΕΕ) 
στην Φρανκφούρτη. Στην συγκυρία 
α δ ι ά λ ε ι π τ η ς κ α τ α π ί ε σ η ς κ α ι 
αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά τις 
δ ιαδηλώσεις στη Φρανκφούρτη , 
σημασ ία έχε ι να βοηθηθούν ο ι 
πληγέντες.
Το θεωρούμε χρέος μας να επιβάλουμε 
την ελευθερία διαδήλωσης και να 
δώσουμε στους δ ιαδηλωτές την 
βεβαιότητα ότι δεν είναι  μονάχοι στο 
έ λ ε ο ς τ ων ο ρ γ ά νων κ ρ α τ ι κ ή ς 
καταστολής. Θέλουμε να μη φτάσουμε 
σ τ ο σ η μ ε ί ο , δ ι α δ η λ ω τ έ ς ν α 
παραιτούνται απ το δικαίωμά τους να 
εκδηλώνουν ελεύθερα τη γνώμη, τη 
διαμαρτυρία και την αντίστασή τους απ 
τον φόβο των συνεπειών κρατικής 
καταπίεσης.

Email:
info@ea-frankfurt.org
Επικοινωνία μόνο με κρυπτογραφημμένα email!
Fingerprint:
F863 DBE1 8C76 88BA 9F3C DE73 CE04 F1CF 775D 6368

Διαδίκτυο:
ea-frankfurt.org

Αριθμός της ΕΕ: 
0160 - 95 65 74 26
Μην πανικοβάλλεσαι! Κράτησε την αυτοκυριαρχία σου και μην ανέχεσαι τα 
πάντα! Επίμενε στα δικαιώματά σου!


