
Όταν ο κόσµος καίγεται... 
 
Νοµικές συµβουλές 
 στις πορείες? 
 στις επιθέσεις της αστυνοµίας? 
 στις συλλήψεις? 
 στο αστυνοµικό τµήµα? 
Rote Hilfe e.V. 
Κόκκινη Βοήθεια ( αναγνωρισµένο σωµατείο) 
 
Τι κάνουµε όταν ο κόσµος καίγεται; Κρατάµε την ψυχραιµία µας! 
 
Αυτός είναι ο βασικός κανόνας κάθε σχεδίου για την αντιµετώπιση 
καταστροφών,  
καθώς και του δικού µας, ώστε η σύλληψη ή η ανάκρισή σου να µην µετατραπούν  
σε µια καταστροφή. 
Καθένας και καθεµία που αναπτύσσει σήµερα πολιτική δραστηριότητα και  
αγωνίζονται ενάντια στην εκµετάλλευση και την καταπίεση, είτε είναι  
αντιφασίστας/ τρια, είτε αντιπυρηνικός/ ή διαδηλωτής/ τρια, είτε  
αντιµιλιταριστής/ τρια, είτε κοµµουνιστής/ τρια, είτε αναρχικός/ ή, πρέπει να  
υπολογίζει το ενδεχόµενο συλλήψεων κατά τη διάρκεια των πορειών και άλλων  
ενεργειών, κατασχέσεων προκηρύξεων, εφηµερίδων κλπ., κατ’ οίκον ερευνών,  
δικών και καταδικών. 
Με καινούργιους νόµους συρρικνώνονται συνεχώς ακόµα και οι ελάχιστες 
εγγυήσεις  
του καπιταλιστικού κράτους σε σχέση µε την ελευθερία γνώµης, την ελευθερία  
οργάνωσης και το δικαίωµα της διαδήλωσης. 
Η κρατική καταπίεση εδώ και πολύ καιρό δεν µειώνεται επειδή η αριστερά 
γίνεται  
όλο και ασθενέστερη – αντιθέτως, το κράτος ( ξέρει ότι) βρίσκει µπροστά του  
ελάχιστη οργανωµένη άµυνα που επιτρέπει απόπειρες ποινικοποίησης, οι οποίες  
δεν θα περνούσαν σε εποχές ισχυρών µαζικών κινηµάτων. Οι απόπειρες 
εκφοβισµού  
και στρατηγικές ποινικοποίησης αναπτύσσουν αποτελέσµατα στο βαθµό που δεν  
κατορθώσαµε να αναιρέσουµε την αποµόνωσή µας και να οργανωθούµε συλλογικά. 
Μια καλή προϋπόθεση ώστε να µπορέσουµε να βάλουµε καλά στο µυαλό µας τον 
πρώτο  
βασικό κανόνα σε µια " σοβαρή περίπτωση", είναι η εµπιστοσύνη. Όχι η  
εµπιστοσύνη στη θεϊκή παντοδυναµία, στην πορεία του πεπρωµένου ή στον  
αδιαχώριστο χαρακτήρα του γινγκ και του γιανγκ, αλλά η εµπιστοσύνη σε  
συντρόφους και συντρόφισσες που ασχολούνται µε κάποιον, όταν αυτός 
βρίσκεται  
µπλεγµένος στα σκατά και που στην αστυνοµία και την εισαγγελία το 
βουλώνουνε  
όπως ακριβώς και εσύ! 
 
Το άλφα- βήτα µιας πορείας 
 
Φυσικά και υπάρχουν διαφορές από πορεία σε πορεία. Συχνά λέµε µεταξύ µας 
ότι  
σε αυτήν την πορεία έτσι κι αλλιώς δεν θα συµβεί τίποτα και συχνά έχουµε  
δίκιο. Παρόλα αυτά πρέπει να βάλουµε καλά στο µυαλό µας κάποιους βασικούς  
κανόνες ακόµα και για µια " πορεία–περίπατο", γιατί ακόµα και τέτοιες 
πορείες  
έχουν γίνει αντικείµενο αστυνοµικής δραστηριότητας. 
 
Στο δρόµο για την πορεία  
 
Όσο αυτό είναι δυνατό, µην πηγαίνεις ποτέ µόνος ή µόνη σε µια πορεία ή µια  
άλλη ενέργεια. ∆εν έχει µόνο περισσότερη πλάκα το να πηγαίνεις µε ανθρώπους  
που γνωρίζεις και εµπιστεύεσαι, αλλά είναι και ασφαλέστερο. 
Επαγγελµατικότητα  



σηµαίνει να πηγαίνουµε µαζί και να αποχωρούµε από τον χώρο των γεγονότων 
πάλι  
µαζί. Είναι σηµαντικό µέσα στην οµάδα αυτή να συζητήσουµε προηγούµενα την  
συµπεριφορά µας σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Εκεί πρέπει να υπάρχει χώρος  
γαι τους φόβους και τις ανασφάλειες κάποιων από εµάς. Κατά τη διάρκεια της  
πορείας πρέπει η οµάδα να παραµείνει όσο το δυνατόν ενωµένη. 
Φρόντισε να έχεις κατάλληλα ρούχα και παπούτσια, µέσα στα οποία αισθάνεσαι  
βολικά και µε τα οποία, αν χρειαστεί, µπορείς να τρέξεις. Πάρε µαζί σου 
χαρτί  
και µολύβι για να µπορείς να σηµειώσεις σηµαντικές λεπτοµέρειες ( δες  
παρακάτω: έκθεση αναµνήσεων). Πάρε µια τηλεφωνική κάρτα και µερικά ψιλά. Η  
αστυνοµία είναι βέβαια υποχρεωµένη, µετά από µια σύλληψη, να σου επιτρέψει 
να  
κάνεις δυο τηλεφωνήµατα, όταν δεν έχεις χρήµατα µαζί σου, αλλά καλύτερα να  
έχουµε µια σιγουριά. Πάρε µαζί σου τα φάρµακα, που παίρνεις συνήθως, σε  
αφθονία. Καλύτερα γυαλιά από φακούς επαφής. Άφησε στο σπίτι κάθε είδους  
προσωπικές σηµειώσεις, ειδικά καταλόγους διευθύνσεων και τηλεφώνων. Σκέψου  
καλά τι σου είναι απαραίτητο. Όλα τα υπόλοιπα, στην περίπτωση µιας 
σύλληψης,  
µπορεί να τα χρησιµοποιήσει η αστυνοµία εναντίον σου. Πριν την πορεία δεν  
πρέπει να καταναλώσεις κανενός είδους ναρκωτικά ούτε και να τα πάρεις µαζί  
σου. Σε τελική ανάλυση πρέπει να διατηρήσεις διαύγεια και δυνατότητα λήψης  
αποφάσεων ανά πάσα στιγµή. Ούτε φωτογραφική µηχανή σου χρειάζεται. ∆εν 
είναι  
ο κατάλληλος χώρος για αναµνηστικές φωτογραφίες, την καταγραφή της πορείας  
και της συµπεριφοράς της αστυνοµίας θα ήταν καλύτερο να την επωµιστούν  
διακριτοί δηµοσιογράφοι ή παρατηρητές της πορείας. Σε περίπτωση σύλληψής 
σου  
οι φωτογραφίες βοηθούν έτσι κι αλλιώς την αντίπαλη πλευρά. 
Το κινητό επίσης καλύτερα να το αφήσεις σπίτι. Εάν έχεις την γνώµη ότι  
πραγµατικά χρειάζεται να το πάρεις µαζί σου στην πορεία, να έχεις συνείδηση  
του κινδύνου και να προσπαθήσεις να περιορίσεις κατά το δυνατόν τον κίνδυνο  
αυτόν: το να σβήσεις, αν είναι δυνατόν, όλες τις καταχωρίσεις τηλεφώνων και  
να αφαιρέσεις την µπαταρία και την κάρτα, όταν δεν τηλεφωνείς ( η µόνη 
σίγουρη  
προστασία από την παρακολούθηση και τον προσδιορισµό της θέσης σου) είναι  
κάποιοι βασικοί κανόνες. Πρέπει όµως να έχεις συνείδηση ότι αυτή τη στιγµή 
οι  
τεχνικές δυνατότητες ( π. χ. της αποκατάστασης σβησµένων αριθµών τηλεφώνων)  
είναι δύσκολο να εκτιµηθούν. 
 
Επιτροπή ερευνών (Ermittlungsausschuss EA) 
 
Συνήθως υφίσταται µια επιτροπή ερευνών (EA) της οποίας το τηλέφωνο  
ανακοινώνεται ή διαδίδεται µε σηµειώµατα. Η ΕΑ φροντίζει κύρια αυτούς που  
συλλήφθηκαν, τους βρίσκει δικηγόρους. Εάν κάποιος συλληφθεί, πρέπει να  
ειδοποιήσει την ΕΑ. Εάν γίνεις µάρτυρας µιας σύλληψης, προσπάθησε να µάθεις  
το όνοµα αυτού ή αυτής που συλλήφθηκε. Ανακοίνωσε την σύλληψη στην ΕΑ ώστε 
να  
µπορέσουν να τον/ την βοηθήσουν. Άτοµα που µετά από µια σύλληψη αφέθηκαν  
ελεύθερα πρέπει να ενηµερώσουν αµέσως την ΕΑ και να προετοιµάσουν την 
έκθεση  
των αναµνήσεών τους. 
Μία τέτοια έκθεση αναµνήσεων µπορεί να αναδειχθεί πολύ χρήσιµο, εάν 
µερικούς  
µήνες αργότερα ξεκινήσει µια ακόµα διαδικασία ερευνών ( και η αστυνοµία τα  
κρατάει όλα στα αρχεία της!). Και οι µάρτυρες των επιθέσεων πρέπει να  
προετοιµάσουν µία καταγραφή. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει  
οπωσδήποτε: χώρο, χρόνο, είδος της επίθεσης ( σύλληψη, όργιο ξυλοδαρµών,  
µεταφορά) όνοµα του θύµατος, µάρτυρες καθώς και την υπηρεσιακή οµάδα και 
την  
εµφάνιση του αστυνοµικού που βάραγε ( το ότι είχε µουστάκι δεν φτάνει!). 
Αυτό  



η έκθεση προορίζεται µόνο για την ΕΑ, στο βαθµό που αυτή υφίσταται, αλλιώς 
να  
φυλαχτεί προσεχτικά σε σίγουρο µέρος. 
 
Σε περίπτωση επίθεσης της αστυνοµίας 
 
Μην σε πιάνει πανικός. Πάρε µια βαθειά ανάσα, µείνε εκεί και πρότρεψε και 
τους  
άλλους να κάνουν το ίδιο. Το αργότερο τώρα είναι η ώρα να φτιάξουµε γρήγορα  
αλυσίδες και, αν δεν υπάρχει άλλη λύση, αρχίζουµε να υποχωρούµε αργά και  
συγκροτηµένα. Πολύ συχνά είναι δυνατόν, µέσα από το φτιάξιµο αλυσίδων 
µεταξύ  
φίλων και την παραµονή εκεί που βρισκόµαστε, να απωθηθούν επιθέσεις, και να  
εµποδιστεί η διάσπαση της πορείας, οι συλλήψεις και η εγκατάληψη 
τραυµατιών. 
 
Σε περίπτωση τραυµατισµού 
 
Φρόντισε τους τραυµατίες και βοήθησε να εξασφαλιστεί η µεταφορά τους µακρυά  
από τις µονάδες επιθέσεων της αστυνοµίας. Απευθύνσου στους τραυτιοφορείς 
της  
πορείας (Demo Sanis), στο βαθµό που υφίστανται ή οργάνωσε µαζί µε φίλους 
και  
φίλες τη µεταφορά ή τη φροντίδα των τραυµατιών. Εάν χρειαστεί να βρείτε  
κάποιο νοσοκοµείο, τότε όσο το δυνατόν κάποιο που να µην µπορεί να  
συσχετιστεί µε την εκδήλωση. Είναι επίσης σηµαντικό εκεί να µην δοθούν  
κανενός είδους πληροφορίες σχετικές µε το συµβάν, γιατί συχνά τα νοσοκοµεία  
συνεργάζονται µε την αστυνοµία και µεταβιβάζουν τα δεδοµένα. Τα προσωπικά 
σου  
στοιχεία πρέπει να είναι σωστά για το λόγο της υγειονοµικής ασφάλισης, αλλά  
παραπέρα τίποτα ή κάτι σαν " ατύχηµα στο σπίτι" ή κάτι τέτοιο. 
 
Σε περίπτωση σύλληψης 
 
Τράβηξε την προσοχή (" σκατά" καθένας και καθεµιά µπορούν να ουρλιάξουν όσο 
πιο  
δυνατά γίνεται), φώναξε το όνοµά σου ακόµα και τον τόπο καταγωγής σου, ώστε  
να µπορέσει να ανακοινωθεί η σύλληψή σου στην ΕΑ.  
Όταν καταλάβεις ότι είναι αδύνατον πλέον να ξεφύγεις, προσπάθησε να 
ηρεµήσεις  
αµέσως και το σηµαντικότερο, από αυτή την στιγµή δεν βγάζεις πλέον ούτε 
κιχ!  
Μετά την απελευθέρωση κατευθείαν να πληροφορήσεις την ΕΑ.  
Όταν γυρίσεις πάλι στο σπίτι, κάθισε κάτω και γράψε, όσο το δυνατόν  
ακριβέστερα, της συνθήκες της σύλληψής σου, καθώς και όλα αυτά που µπορείς 
να  
θυµηθείς σχετικά µε αυτό το γεγονός, ιδιαίτερα δε πιθανούς µάρτυρες του  
γεγονότος. Έλα σε επαφή µε την ΕΑ, την Κόκκινη Βοήθεια (Rote Hilfe) ή άλλη  
οµάδα νοµικής υποστήριξης. 
 
Κατά τη µεταφορά 
 
Στο δρόµο για το χώρο συγκέντρωσης των συλληφθέντων ή το αστυνοµικό τµήµα,  
µίλησε µε τους άλλους κρατούµενους για τα δικαιώµατά σας αλλά µαζί τους 
ούτε  
λέξη για το τι έκανε η οµάδα σου ή εσύ. 
∆εν θα ήταν πραγµατικά η πρώτη φορά που ανάµεσά σας θα καθόταν ένας χαφιές,  
ακόµα και αν έχεις µια καλή αίσθηση για όλους. Πρόσεξε τους άλλους και 
φέρσου  
υπεύθυνα, εάν είναι περισσότερο µπλεγµένοι µε την κατάσταση από ότι εσύ, 
αυτό  
θα ηρεµήσει κι εσένα. Συνεννοηθείτε ότι από αυτήν τη στιγµή έχει σηµασία να  
κρατήσετε µε συνέπεια το στόµα σας κλειστό. Με αυτούς που έχουν συλληφθεί  



µαζί σου ανταλλάξετε ονόµατα και διευθύνσεις ώστε αυτός/ ή που θα αφεθεί 
πρώτα  
ελεύθερος/ η να µπορέσει να ειδοποιήσει την ΕΑ. 
 
Στο τµήµα 
 
Στην αστυνοµία είσαι υποχρεωµένος ή υποχρεωµένη να δώσεις µόνο προσωπικά  
στοιχεία που είναι αποκλειστικά τα ακόλουθα: 
Επίθετο, όνοµα και εάν υπάρχει οικογενειακό όνοµα. ? 
( ∆ηλωµένη) διεύθυνση κατοικίας. ? 
Γενική επαγγελµατική κατεύθυνση ( π. χ. " φοιτητής", " υπάλληλος" ή κάτι 
άλλο,) ? 
Τόπο και ηµεροµηνία γέννησης. ? 
Οικογενειακή κατάσταση ( π. χ. άγαµος), υπηκοότητα ( φυσικά µπορείς να 
αρνηθείς?  
ακόµα και αυτές τις πληροφορίες, µόνο που τους προσφέρεις έτσι µια φτηνή  
πρόφαση να σε φωτογραφήσουν, να σου πάρουν δακτυλικά αποτυπώµατα και να σε  
κρατήσουν µέχρι και 12 ώρες – πράγµα βέβαια που µπορεί έτσι κι αλλιώς να  
κάνουν εάν το θέλουν. Κατά τ’ άλλα, η άρνηση δήλωσης προσωπικών στοιχείων  
είναι µόνο ένα πταίσµα και σου κοστίζει µερικά κατοστάρικα πρόστιµο). 
Και αυτό ήταν όµως ταυτόχρονα και το µέγιστο! Ούτε άχνα επιπλέον! Ούτε  
κουβέντα για τους γονείς, το σχολείο, την εταιρεία, τον καιρό...: απλά: 
 
Απολύτως τίποτα! 
 
Μετά από µια σύλληψη έχεις το δικαίωµα να κάνεις δυο τηλεφωνικές 
συνοµιλίες.  
Προσπάθησε να εκνευρίσεις τους αστυνοµικούς µέχρι να σε αφήσουν να πάρεις  
τηλέφωνο, απείλησε µε µήνυση. Σε περίπτωση τραυµατισµού ζήτησε να έρθει  
γιατρός και απαίτησε να σου δώσει µια έκθεση. Όταν αφεθείς ελεύθερος ή  
ελεύθερη ψάξε ένα ακόµα γιατρό να συντάξει και µια δεύτερη έκθεση. Για  
κατεστραµµένα πράγµατα να απαιτήσεις γραπτή βεβαίωση. Σε µια υπηρεσιακή  
διαδικασία αναγνώρισης ( φωτογραφίες, αποτυπώµατα) να υποβάλεις ένσταση και 
να  
ζητήσεις να πρωτοκολληθεί. Προσωπικά όµως δεν υπογράφεις τίποτα! 
 
Κατά την αστυνοµική προανάκριση 
 
Μην αφήσεις να σε τυλίξουν. Μην αφήσεις να σε εκφοβίσουν οι τσαµπουκαλήδες,  
ούτε να αφήσεις να σε µαλακώσουν συµπαθητικοί θείοι γεµάτοι κατανόηση. Μη  
πιστεύεις ότι µπορείς να κοροϊδέψεις τους αστυνοµικούς. Οποιαδήποτε άλλη  
κατάσταση είναι ευνοϊκότερη για να σκεφτείς κάτι πονηρό και έξυπνο από 
εκείνη  
που κάθεσαι στο τµήµα, όπου όλα – πραγµατικά όλα– είναι ακόµα δυνατά σε  
συνεννόηση µε τους συντρόφους και τους δικηγόρους, ακόµα και όταν ο  
αστυνοµικός σου διηγείται ότι θα ήταν καλύτερο για σένα να καταθέσεις 
αµέσως:  
αυτό είναι ψέµα! Επίσης καµιά " ανώδυνη" φλυαρία " εκτός" ανάκρισης, π. χ.  
περιµένοντας στον διάδροµο ή κάπου αλλού, καµιά " πολιτική συζήτηση" µε τους  
φρουρούς: κάθε λέξη µετά την σύλληψή σου είναι µια κατάθεση! 
Ακόµα και αν νοµίζεις ότι σου προσάπτωνται πράγµατα µε τα οποία δεν έχεις  
απολύτως καµιά σχέση, πιθανά επίσης πράγµατα που δεν θα έκανες ποτέ – 
παρόλα  
αυτά κράτα το στόµα σου κλειστό. Αυτό που ελαφρύνει την θέση σου, µπορεί να  
επιβαρύνει την θέση κάποιου άλλου, εάν ένας από τους δυο υπόπτους έχει 
άλλοθι  
µένει µόνο ο άλλος. Επίσης πληροφορίες για το τι δεν έκανες βοηθούν την  
αφάλεια να κατασκευάσει µια συνολική εικόνα εναντίον σου και εναντίον 
άλλων. 
∆εν είναι όµως µόνο η αρχή της αλληλεγγύης απέναντι σε άλλους και της 
λογικής  



σε σχέση µε µια δική σου πιθανή µελλοντική ποινική δίωξη, αλλά πέρα από 
αυτά  
είναι για σένα το απλούστερο το πλέον ( σχετικά) " βολικό", το πλέον  
( σχετικά) " λιγότερο οδυνηρό" σε αυτήν την κατάσταση, να µην πεις τίποτα  
απόλυτα και ολοκληρωτικά και από την αρχή να ξεκαθαρίσεις στους ανακριτές 
ότι  
ολοκληρωτικά αρνείσαι να καταθέσεις. Μετά τις ερωτήσεις για τα προσωπικά  
στοιχεία, ακολουθούν συχνά πρώτα " ακίνδυνες" ερωτήσεις: " Πόσο καιρό µένετε  
ήδη στο...", " Ήρθατε εδώ µε το αυτοκίνητο;", " Σε ποιό εξάµηνο  
βρισκόσαστε;"... Και όταν διακρίνουν ότι εσύ, έστω και απρόθυµα, το 
εξετάζεις  
και απαντάς θα µυριστούν την ευκαιρία και θα σκαλίσουν ακόµα παραπέρα, 
ακόµα  
κι αν δεν θέλεις να απαντήσεις παραπέρα ερωτήσεις: " Τι τρέχει εάν µου πείτε  
αν κατοικείτε µε τον χψ;", " Γιατί δεν θέλετε να µου το πείτε αυτό;", " Είναι  
βέβαια δυνατόν να διαπιστωθεί σε ποιόν ανήκει το αυτοκίνητο, αυτό µόνο µας  
καθυστερεί, εάν δεν µας το πείτε από µόνος σας" κλπ, κλπ... ∆εν θα 
ησυχάσουν  
µέχρι να σε βάλουν στη συζήτηση. 
Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική τη στιγµή που εσύ αδιαµφισβήτητα  
διευκρινίσεις, και µάλιστα όσο ξεκάθαρα και µονότονα είναι δυνατόν, ώστε να  
το καταλάβει ο κάθε ανακριτής Κλουζώ, ότι εσύ αρνείσαι να καταθέσεις. Σε 
κάθε  
ερώτηση, αλλά σε κάθε ερώτηση, µε τον ίδιο τόνο σαν χαλασµένος δίσκος πικάπ  
απαντάς " αρνούµαι να καταθέσω!" " Βρέχει έξω;", " Αρνούµαι να  
καταθέσω!", " Θέλετε ένα τσιγάρο/ έναν καφέ;", " Αρνούµαι να καταθέσω!", 
" Θέλετε  
ίσως να µιλήσετε µε κάποιον άλλον;", " Αρνούµαι να καταθέσω!"... Μη φοβάσαι,  
κανένας δεν πρόκειται να σε θεωρήσει χαζό, ακόµα κι αν αυτός που βρίσκεται  
απέναντί σου, δείχνει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, αυτός ή αυτή πρόκειται πολύ  
σύντοµα να καταλάβει ότι για σένα είναι σοβαρό ζήτηµα και ότι εσύ δεν είσαι  
κάποιος που εξαπατάται, ότι γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις και θα τα  
παρατήσει. Αυτό για σένα πρώτα απ' όλα σηµαίνει σε κάθε περίπτωση έξοδο από  
τον µύλο της ανάκρισης και στην καλύτερη περίπτωση ότι µπορείς να πας στο  
σπίτι σου. 
 
Λήψη υλικού από το σώµα για ανάλυση DNA 
 
Μετά από την κίνηση ποινικής δίωξης επιτρέπεται να σας πάρουν υλικό από το  
σώµα. Αίµα για έλεγχο σχετικό µε αλκόολ ή ναρκωτικά ή σάλιο για ανάλυση 
DΝA.  
Μη συγκατατεθείτε µε κανένα τρόπο στη λήψη. Είναι απαραίτητη δικαστική 
άδεια,  
αλλά σε επείγουσες περιπτώσεις ( επίκειται κίνδυνος) µπορούν οι µπάτσοι ή ο  
εισαγγελέας να διατάξουν τη λήψη από µόνοι τους. Μια τέτοια περίπτωση δεν  
µπορεί να προκύψει καθόσον το D ΝA, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα αλκόολ ή  
ναρκωτικών στο αίµα, δεν µεταβάλλεται και δεν εξατµίζεται. 
Η λήψη του αίµατος πρέπει να πραγµατοποιηθεί από γιατρό. Η αστυνοµία µπορεί 
να  
πάρει µόνη της σάλιο µε ένα ξυλάκι για τα αυτιά. ∆εν είσαστε υποχρεωµένοι 
για  
ενεργητική βοήθεια στην λήψη. Μπορεί όµως να επιβληθεί µε τη βία. Οταν  
αντισταθείτε σε αυτό πρέπει, όπως σε κάθε συναναστροφή µε την αστυνοµία, να  
υπολογίζετε µε µια κατηγορία για αντίσταση. 
Πρέπει να διακριθεί η λήψη από την ανάλυση του D ΝA ( δηλαδή την αξιολόγηση 
του  
υλικού σε εργαστήριο). Γι’ αυτό χρειάζεται πάντοτε έγγραφη δικαστική  
παραγγελία, εκτός εάν εσείς συµφωνήσετε, το οποίο φυσικά και δεν θα το  
κάνετε. 
Η λήψη του σάλιου και η ανάλυση του D ΝA µπορούν να εφαρµοστούν και για  
µελλοντικές διαδικασίες ερευνών. Αυτό το " γενετικό δακτυλικό αποτύπωµα" θα  
αποθηκευτεί σε ένα κεντρικό γενετικό αρχείο. Να έχετε συνείδηση ότι αυτή η  
µοναδική λήψη σάλιου/ αίµατος µπορεί να σας ακολουθεί ισόβια! 



 
Αναδροµική λήψη D ΝA 
 
Η λήψη του σάλιου και η ανάλυση του D ΝA είναι δυνατή και για πρόσωπα τα 
οποία  
έχουν ήδη καταδικαστεί για να αποθηκευτεί το " γενετικό δακτυλικό αποτύπωµα"  
που αποκτήθηκε µε αυτόν τον τρόπο στο γενετικό αρχείο. Αυτό θεµελιώνεται µε  
τον κίνδυνο για υποτροπή. Εάν φτερουγίζει πάνω από το σπίτι µια πρόσκληση 
να  
εµφανιστείτε για λήψη σάλιου ή αίµατος, αναζητείστε αµέσως οµάδα νοµικής  
βοήθειας και δικηγόρο. 
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις ισχύει: 
Καµιά κατάθεση, καµιά υπογραφή! Και ιδιαίτερα καµιά υπογραφή συγκατάθεσης 
για  
εθελούσια λήψη σάλιου ή αίµατος. 
Υποβάλετε σαφή ένσταση ενάντια στην λήψη και εντολή για ανάλυση του DNA, να  
ζητήσετε να πρωτοκολληθεί αλλά να µην υπογράψετε τίποτα! 
∆ηµιουργείστε γύρω σας αναστάτωση, απαιτείστε να δείτε δικαστική παραγγελία  
και δικηγόρο! 
 
Υποχρεούνται να σε αφήσουν ελεύθερο 
 
 σε σύλληψη για διαπίστωση στοιχείων? 
Κατά βάση αµέσως µόλις δώσεις τα στοιχεία σου κι εφόσον έχεις µαζί σου  
ταυτότητα. Για να ελέγξουν εάν τα στοιχεία σου είναι σωστά µπορούν να σε  
κρατήσουν παρόλα αυτά µέχρι και 12 ώρες. 
 
 σε σύλληψή σου ως υπόπτου? 
Το αργότερο στις 12 τη νύχτα της επόµενης µέρας µετά τη σύλληψη ( δηλαδή το  
µέγιστο µετά από 48 ώρες), εκτός εάν σε οδηγήσουν στο δικαστή προσωρινής  
κράτησης και αυτός δώσει σχετική εντολή ( µόνο για βαριά αδικήµατα και σε  
περίπτωση κινδύνου διαφυγής ή συσκότισης στοιχείων – µέχρι 6 µήνες αλλά και  
περισσότερο) ή διατάξει την παραποµπή σου στο αυτόφωρο ( σχετικά µε αυτό  
παρακάτω, αλλά και τότε το πολύ για µια βδοµάδα). 
 
 σε προληπτική συλληψη (" αποτρεπτική κράτηση") ? 
Εάν κατά την γνώµη της αστυνοµίας υφίσταται ο κίνδυνος να πραγµατοποιήσεις  
αξιόποινες πράξεις: µέχρι το τέλος της ενέργειας που ήθελες να πας ( πορεία,  
µέρες αντίστασης,...) το µέγιστο ανάλογα µε οµοσπονδιακό κρατίδιο από 24 
ώρες  
( όπως είναι αυτή την στιγµή στο Βερολίνο) µέχρι και 2 βδοµάδες ( Βαυαρία,  
Σαξωνία...). Επειδή οι νόµοι της αστυνοµίας µε τους οποίους αυτό 
καθορίζεται,  
γίνονται συνέχεια αυστηρότεροι, θα έπρεπε να πληροφορηθείς πριν κάνεις 
κάποια  
ενέργεια σε ένα άλλο οµοσπονδιακό κρατίδιο για να µην βρεθείς προ 
εκπλήξεων. 
 
Κατ' οίκον έρευνες 
 
Οι έρευνες στα σπίτια, σε συσχετισµό µε µεγαλύτερες ενέργειες ή µετά από  
συλλήψεις ή στα πλαίσια εκτεταµένων αστυνοµικών επιχειρήσεων, δεν είναι 
κάτι  
το ασυνήθιστο. Συχνά µπορεί να µην υπάρξει η απαραίτητη δικαστική 
παραγγελία  
 
έρευνας εξ αιτίας ενός υποτιθέµενου " επικείµενου κινδύνου". 
Οι έρευνες στα σπίτια ανήκουν στις χείριστες επιθέσεις του µηχανισµού του  
κράτους: πίσω από το προβαλλόµενο στόχο να βρεθεί κάτι, µε το οποίο µπρούν 
να  
σου προσάψουν κάτι, η διείσδυση στο σπίτι σου αποσκοπεί πάντοτε και στο να 
σε  



αποθαρρύνουν, να σου τσακίσουν το ηθικό και να κάνουν πάνω σου  
επίδειξη " παντοδυναµίας". Μπορείς να τους αντισταθείς µε τον καλύτερο τρόπο  
εάν διατηρείς την ψυχραιµία σου! Εάν σε ξύπνησαν το πρωί , πρώτα ξύπνησε  
τελείως, βάλε τον καφέ να γίνει και πήγαινε στην τουαλέτα. 
Όταν στέκονται µέσα στο σπίτι σου δεν µπορείς πλέον να εµποδίσεις την 
έρευνα.  
Μπορείς όµως να κάνεις µερικά πράγµατα ώστε να µην µετατραπεί σε 
καταστροφή. 
Το σηµαντικότερο: καµιά κατάθεση, καµιά λέξη από σένα, π. χ. για την 
κατηγορία  
εξαιτίας της οποίας συµβαίνει η έρευνα. Θα έπρεπε χωρίς άλλο να µην έχεις  
ποτέ περισσότερα αντίγραφα " εκρηκτικών" προκηρύξεων στο σπίτι σου ( θα  
µπορούσες να κατηγορηθείς για " διάδοση") πριν από πορείες ή µεγαλύτερα  
γεγονότα, π. χ. επαναστάσεις και χωρίς άλλο να αδειάσεις το σπίτι σου  
προσεκτικά ( και το κοµµάτι του µαύρου και την απόδειξη της τελευταίας  
εξαπάτησης της ασφάλειας του αυτοκινήτου) – και εάν παρόλα αυτά βρουν  
κάτι " επιβαρυντικό" στο σπίτι σου: δεν λες ούτε κουβέντα γι’ αυτό! Ούτε  
καν " αυτό δεν µου ανήκει" ή κάτι άλλο, απλά τίποτα. 
Προσπάθησε να φέρεις µάρτυρες, τηλεφώνησε σε φίλους ή φίλες και άφησε το  
τηλέφωνο δίπλα ανοικτό, ώστε αυτός ή αυτή που βρίσκεται στο ακουστικό, να  
αντιλαµβάνεται περίπου το τι συµβαίνει. Εάν είναι δυνατόν, πληροφόρησε 
το/ τη  
δικηγόρο σου. Ζήτησε να σου δείξουν την έκθεση της έρευνας και απαίτησε ένα  
αντίγραφο. Σε περίπτωση " επικείµενου κινδύνου" ζήτησε να σου αναφέρουν µε  
ακρίβεια τουλάχιστον το λόγο και τα πράγµατα για τα οποία ψάχνουν και  
σηµείωσέ τα. Σηµείωσε ονόµατα και υπηρεσιακούς αριθµούς των υπαλλήλων.  
Απαίτησε να πρωτοκολληθεί η διαµαρτυρία σου ( χωρίς ουσιαστική θεµελίωση!). 
Έχεις το δικαίωµα να παρευρίσκεσαι σε κάθε χώρο που ερευνάται και γι’ αυτό  
απαίτησε να ερευνηθούν οι χώροι µε τη σειρά. Εάν παρθεί κάτι, απαίτησε 
έκθεση  
κατάσχεσης, αλλά µην υπογράψεις! Εάν δεν κατασχεθεί τίποτα, ζήτησε να σου  
χορηγηθεί σχετική βεβαίωση. 
Όταν φύγουν, προετοίµασε αναλυτική έκθεση αναµνήσεων και πληροφόρησε την 
ΕΑ,  
την Κόκκινη Βοήθεια ή άλλη οµάδα νοµικής βοήθειας και το/ τη δικηγόρο. Μετά  
κάλεσε την καλύτερη φίλη σου, τον καλύτερο φίλο σου, γιατί µετά από κάτι  
τέτοιο τα νεύρα σου είναι τσακισµένα και έχεις κάθε δικαίωµα να τα βγάλεις  
όλα έξω να κλάψεις και/ ή να σε κανακέψουν. 
 
Κλήσεις 
 
Βδοµάδες ή µήνες µετά τη συµµετοχή σου σε µια ενέργεια/ πορεία λαµβάνεις µία  
επιστολή από τους µπάτσους ή την εισαγγελία, µερικές φορές σε παίρνουν και  
τηλέφωνο. 
Ανεξάρτητα από το εάν είσαι µάρτυρας ή κατηγορούµενος/ η στο παιχνιδάκι 
τους,  
το αργότερο τώρα είναι ο χρόνος να απευθυνθείς στην ΕΑ ή την Κόκκινη 
Βοήθεια  
και να αναζητήσεις ένα/ µία δικηγόρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή  
είναι η κατάλληλη στιγµή να δηµοσιοποιήσεις την υπόθεση, να οργανώσεις την  
πολιτική διαµαρτυρία και να αναζητήσεις αλληλεγγύη. 
Σε καµιά περίπτωση δεν είναι µια κλήση λόγος να σε πιάσει πανικός ή ξαφνικά 
ν’  
αρχίσεις να εµπιστεύεσαι έναν δικηγόρο περισσότερο από τις δικές σου  
πολιτικές πεπειθήσεις και ν’ αρχίσεις να σκέφτεσαι να ωφεληθείς από  
κάποιο " νταλαβέρι" µε την κρατική εξουσία ή τίποτα τέτοιο! Εδώ ισχύει ο 
ίδιος  
κανόνας: κρατάµε την ηρεµία µας – οργανώνουµε την αντίσταση! Μέχρι τώρα ο  
µηχανισµός καταπίεσης ήταν πάντοτε µάλλον πρόθυµος να ανακαλέσει την δίωξη  
όταν σε µια περίπτωση µπορούσε να ασκηθεί µια µεγαλύτερη δηµόσια πίεση, απ'  
όταν οι διωκόµενοι αφήνονταν να εκφοβιστούν. 
 
Άρνηση κατάθεσης ως ύποπτος ή κατηγορούµενος 



 
Ως κατηγορούµεν/ η έχεις το δικαίωµα να αρνηθείς την κατάθεση σε κάθε φάση 
της  
διαδικασίας. Αυτό θα έπρεπε να κάνεις οπωσδήποτε κατά την αρχή της δίωξης,  
ποτέ µια λέξη " επί της ουσίας" µετά τη σύλληψη, κατ' οίκον έρευνα, κατά την  
ανάκριση! Εάν διώκεσαι από την αστυνοµία, δεν χρειάζεται καν να πας εκεί, 
ενώ  
στον εισαγγελέα και στον ανακριτή ( και φυσικά στη δίκη σου, εάν υπάρξει)  
πρέπει να εµφανιστείς αλλά όχι και να µιλήσεις. Εάν αργότερα στη δίκη 
θέλεις  
να δώσεις µια δήλωση " πολιτική" ή " επί της ουσίας", µπορεί πάντα αργότερα 
να  
το συζητήσεις µε ηρεµία µε τους/ τις συντρόφους/ ισσες σου, την Κόκκινη 
Βοήθεια  
και το/ τη δικηγόρο. 
 
Άρνηση µαρτυρίας 
 
Ως µάρτυρας επίσης καµιά λέξη στην αστυνοµία ή την εισαγγελία! Κι εδώ 
ισχύει ο  
κανόνας ότι δεν πάµε στην αστυνοµία, ενώ στον εισαγγελέα και στο δικαστή  
πρέπει να πας, αλλιώς µπορούν να σε συλλάβουν και να σε οδηγήσουν εκεί. 
Στην πρώτη φάση της διαδικασίας, αµέσως µετά την ενέργεια, µετά από 
σύλληψη,  
έρευνα, στην ανάκριση, πριν µπορέσεις να συνεννοηθείς µε άλλους  
κατηγορούµενους, οµάδα νοµικής βοήθειας, την Κόκκινη Βοήθεια, τους 
δικηγόρους  
κλπ., κάθε µαρτυρική κατάθεση είναι µόνο λάθος και ζηµιογόνα για σένα και 
γι’  
άλλους, θα πρέπει να κρατήσεις το στόµα σου κλειστό ανεξάρτητα µε το τι σε  
απειλούν ή τι σου υπόσχονται. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει  
καµιά " υπερασπιστική κατάθεση" και καµιά " ανώδυνη µαρτυρία"! Απλά καµιά 
λέξη,  
αυτός είναι ο απλούστερος και ο συντοµότερος δρόµος να βγεις πάλι έξω από  
αυτό το µύλο ( σύγκρινε παραπάνω µε την αστυνοµική προανάκριση). 
Εάν είσαι αργότερα προσκεκληµένος ως µάρτυρας από τον εισαγγελέα ή στο  
ακροατήριο, θα πρέπει να συνεννοηθείς µε τους άλλους που συµµετέχουν και  
κύρια τους κατηγορούµενους, τι και ποια κατάθεση εκ µέρους σου θα µπορούσε 
να  
προσφέρει κάτι ή να κάνει ζηµιά. Επειδή η δικαιοσύνη της κρατικής ασφάλειας  
οργανώνει στις πολιτικές δίκες πολύ περισσότερα από την προσαγωγή και την  
καταδίκη ξεχωριστών ατόµων, όπως π. χ. τη διερεύνηση οµάδων αντίστασης, τη  
διάλυση της αλληλεγγύης µέσα από την επιλογή ατόµων, τη διάσπαση µέσα από 
την  
προώθηση χειρονοµιών υποταγής κλπ., κλπ. – γι’ αυτό πολύ συχνά ακόµα και 
στο  
ακροατήριο η µοναδική σωστή συµπεριφορά των µαρτύρων είναι η συνεπής και  
γενική άρνηση µαρτυρίας. 
Ως µάρτυρας υπόκειται κανείς βασικά στο καθήκον µαρτυρίας κατάθεσης, στο 
βαθµό  
που δεν υπάρχει κανένα δικαίωµα για άρνηση µαρτυρίας ( π. χ. για συγγενείς, 
σε  
αυτούς περιλαµβάνονται και ο/ η αρραβωνιαστικός/ κιά). Μπορεί να επιβληθεί µε  
πρόστιµο ή µε αναγκαστική κράτηση. 
 
Το άρθρο § 55 
 
Σε συγκεκριµένες ερωτήσεις έχεις το δικαίωµα να µην απαντήσεις, εάν θα  
µπορούσες µε αυτές πιθανά να επιβαρύνεις τον εαυτό σου, το αποκαλούµενο  
δικαίωµα άρνησης µαρτυρίας (§ 55 ΚΠ∆). Μερικοί προτείνουν αυτό ως µέσο για 
να  
µη πουν τίποτα και παρόλα αυτά να αποφύγουν την αναγκαστική κράτηση. 
Επειδή όµως πρέπει µεταξύ άλλων να θεµελιώσεις το γιατί η απάντηση σε µια  



συγκεκριµένη ερώτηση θα επιβάρυνε την θέση σου, λες τις περισσότερες φορές 
το  
ίδιο πολλά σαν να απαντούσες την ίδια την ερώτηση. Τελικά προσφέρεις στην  
αντίθετη πλευρά και περαιτέρω πληροφορίες. 
Εκτός αυτού, υπάρχουν πάντα ερωτήσεις, κατά τις οποίες η αυτοεπιβάρυνση 
είναι  
τελείως αδιανόητη και τις οποίες σύµφωνα µε αυτή την " τακτική" θα έπρεπε να  
απαντήσεις και έτσι βρίσκεσαι ήδη να µιλάς και η πράξη δείχνει ότι  
κανείς/ καµιά σε µια τέτοια κατάσταση δεν µπορούν να θέσουν κάποια όρια από  
µόνοι/ ες τους. Σε τελική ανάλυση προσφέρεις µε αυτό στη δικαιοσύνη της  
κρατικής ασφάλειας τη χειρονοµία υποταγής που ζητούν από εσένα και  
συνεισφέρεις σε µια διάσπαση µέσα στην οµάδα των µαρτύρων και των  
κατηγορουµένων κι έτσι δεν είναι πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις δυνατή  
µια κοινή στρατηγική της δίκης. Εποµένως σε προειδοποιούµε κατηγορηµατικά 
να  
µην προσπαθήσεις να αποµακρυνθείς από την υπόθεση µε την µέθοδο της 
" άρνησης  
µαρτυρίας λόγω αυτοεπιβάρυνσης"! 
 
Αναγκαστική κράτηση 
 
Σε όποιον/ α δεν καταθέσει ως µάρτυρας, αν και θα όφειλε, ( δηλαδή δεν έχει  
δικαίωµα άρνησης µαρτυρίας), µπορεί να επιβληθεί αναγκαστική κράτηση. Αυτός 
ο  
τρόπος αποβλέπει κατά κύριο λόγο στη βίαια απόσπαση καταθέσεων, λειτουργεί  
όµως και ως καψόνι και µέτρο καθαρής καταπίεσης ενάντια σε ατίθασους, για  
τους οποίους οι ανακριτές γνωρίζουν ακριβώς ότι και µετά από µια 
αναγκαστική  
κράτηση δεν πρόκειται να πάρουν καµιά κατάθεση. Επιτρέπεται να οριστεί  
αναγκαστική κράτηση για το πολύ 6 µήνες, δηλαδή και περισσότερες φορές  
µικρότερης διάρκειας που όταν συνυπολογιστούν δίνουν το πολύ 6 µήνες.  
Αναγκαστική κράτηση µερικές φορές απειλείται και από τον εισαγγελέα, αλλά 
και  
εδώ ισχύει ο ίδιος κανόνας: διατηρούµε την ψυχραιµία µας: µόνο ο δικαστής  
µπορεί να ορίσει καταναγκαστική κράτηση, όχι ο εισαγγελέας! Πριν από µια  
αναγκαστική κράτηση υπάρχει λοιπόν κατά κανόνα καιρός για να προετοιµαστεί  
κάποιος, να σχεδιάσει µια καµπάνια, να φροντίσει για το νοίκι και άλλα, να  
ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες για τη δουλειά, το σχολείο κλπ. Όποιος/ α  
απειλείται να βρεθεί σε µια τέτοια κατάσταση πρέπει αµέσως να έρθει σε 
επαφή  
µε την Κόκκινη Βοήθεια. 
∆εν αφήνουµε ποτέ κανέναν/ καµία που βρίσκονται σε αναγκαστική κράτηση  
µόνους/ ες τους. 
 
∆ιαδικασία αυτοφώρου 
 
Από το 1994 και αλλού το 1997 υφίσταται η αποκαλούµενη " συνοπική 
διαδικασία"  
και η " εγγύηση µιας ακροαµατικής διαδικασίας" – που εισήχθη ρητώς  
για " περιπλανώµενους εγκληµατίες", δηλαδή διαδηλωτές, για " µικρότερα  
αδικήµατα" ( προβλεπόµενη µέγιστη ποινή µέχρι 1 χρόνο) να κάνουν µια σύντοµη  
δίκη. Συλλαµβάνεσαι και κρατείσαι ( το µέγιστο για 1 βδοµάδα), µέχρι µερικές  
µέρες αργότερα που σου γίνεται η δίκη µε περιορισµένα δικαιώµατα 
υπεράσπισης  
και χωρίς τη δυνατότητα να προετοιµαστείς κατάλληλα. 
Ήδη µέσα από αυτό γίνεται ξεκάθαρο το εξής: Στη διαδικασία του αυτοφώρου 
δεν  
συµµετέχουµε ποτέ ενεργητικά! Καµιά κατάθεση, καµιά συνεργασία. Αυτό µπορεί  
ένας άνθρωπος µόνο να το " περάσει", να το αφήσει να περάσει απο πάνω του 
σαν  
µια καταιγίδα, αφού δεν υπάρχει ούτε καν υπεράσπιση! Εκεί, παραβλέποντας  
κάποιες ακραίες εξαιρέσεις, µπορούν να επιβληθούν µόνον χρηµατικά πρόστιµα 
ή  



καταδίκες µε αναστολή, βρίσκεσαι µετά από αυτή την καρικατούρα δικαστικής  
διαδικασίας πάλι ελεύθερος, µπορείς να πάρεις ανάσα, να σκεφτείς, να  
συζητήσεις και αν µέσα σε µιά εβδοµάδα ασκήσεις ένδικα µέσα ( έφεση) να  
προετοιµαστείς µε όλη σου την ησυχία για την " κανονική" δίκη. 
Κατά την ακροαµατική διαδικασία θα έπρεπε νε προσπαθήσεις να βρεις το/ τη  
δικηγόρο σου, ώστε ήδη µε αυτό να αποτρέψεις τη διαδικασία του αυτοφώρου 
και  
που µπορεί να προσπαθήσει να σε ξεµπλέξει. 
Και στη διαδικασία του αυτοφώρου έχει νόηµα να υπάρχει ένας/ µια δικηγόρος,  
ακόµα κι αν σε αυτήν τη δίκη δεν είναι δυνατή µια ουσιαστική υπεράσπιση. Σε  
καµιά περίπτωση δεν θα έπρεπε, εάν δεν είναι παρών δικηγόρος να κάνεις  
κάποιες αιτήσεις ή κάτι άλλο ακόµα και το δικαστήριο σου υποδείξει ότι αυτό  
µπορείς να το κάνεις µόνος/ η σου. Προπαντώς να µην προτείνεις  
κάποιους " µάρτυρες υπεράσπισης" ή κάτι παρόµοιο: δεν σε βοηθάει και τους  
µπλέκεις κι αυτούς, έχουν ήδη υπάρξει µάρτυρες που ορίστηκαν από  
κατηγορούµενους χωρίς υπεράσπιση, πρώτον βρέθηκαν στην ίδια διαδικασία  
κατηγορούµενοι και δεύτερον µε µια επιπλέον κατηγορία για " ψευδορκία" στη  
διαδικασία όπου ήταν µάρτυρες. Εποµένως: ∆εν κάνουµε καµιά αίτηση, δεν  
προτείνουµε κανέναν µάρτυρα! 
 
∆ικαστική απόφαση συνοπτικής διαδικασίας χωρίς συζήτηση 
 
Αντί για µια διαδικασία, είναι δυνατόν να σου φτάσει στο σπίτι µία ωραία 
πρωΐα  
ως κατηγορούµενο/ η µετά από µια ενέργεια µια αποκαλούµενη δικαστική απόφαση  
συνοπτικής διαδικασίας χωρίς συζήτηση. Αυτό είναι σαν µια καταδίκη χωρίς  
διαδικασία, εάν υποβάλεις ένσταση µέσα σε δυο βδοµάδες, παίρνεις ένα 
ραντεβού  
για µια τελείως κανονική πρωτοβάθµια δίκη και η δικαστική απόφαση 
συνοπτικής  
διαδικασίας είναι ακόµα µόνο το κατηγορητήριο. Ούτε υποχρεούσαι ούτε  
χρειάζεται να θεµελιώσεις την έφεση. Ισχύει όπως και µετά από µια κλήση ο  
κανόνας να έρθεις αµέσως σε επαφή µε την ΕΑ, την Κόκκινη Βοήθεια, άλλη 
οµάδα  
νοµικής βοήθειας, εάν υπάρχει, ή άλλους υπόπτους για την ίδια ενέργεια και 
µε  
το/ τη δικηγόρο. 
Το µόνο σηµαντικό είναι να τηρήσεις την προθεσµία των δυο βδοµάδων, αλλιώς 
η  
δικαστική απόφαση συνοπτικής διαδικασίας γίνεται τελεσίδικη. Εάν δεν 
µπορείς  
να το κάνεις αυτό λόγω απουσίας από το σπίτι σου, π. χ. διακοπές, πρέπει  
αµέσως µετά την εοιστροφή σου να παρουσιαστείς στο δικαστήριο και να τους 
το  
ανακοινώσεις και να το αποδείξεις. ( η αποκαλούµενη " επαναφορά στην  
προηγούµενη κατάσταση"). 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Πολιτεύµατος 
 
Επίσης και όταν ακριβώς έχεις φορτωµένη στην πλάτη µια ποινική διαδικασία  
µπορεί να συµβεί να προσπαθήσουν να σε στρατολογήσουν ως χαφιέ οι " φιλικοί  
κύριοι" της " Υπηρεσίας Προστασίας Πολιτεύµατος" (VS) ( υποθετικά µπορούν να  
φροντίσουν για µια αναστολή ή για µια ελαφριά ποινή, αλλά για κάτι τέτοιο 
δεν  
υφίσταται καµιά µα καµιά νοµική βάση και καµιά απολύτως εγγύηση). 
Η VS δεν έχει κανένα νοµικό πλαίσιο χειρισµού για να σε υποχρεώσει σε µια  
συζήτηση µε αυτήν. Για αυτό ισχύει: 
Μην αφεθείς σε καµιά συζήτηση! Μην δώσεις κανενός είδους πληροφορίες! ∆ιώξε  
τους, ασ' τους να στέκονται στο δρόµο, πέταξέ τους έξω από το σπίτι σου,  
κίνησε την προσοχή αυτών που είναι παρόντες για την παρουσία τους! 
Ετοίµασε αµέσως µια έκθεση αναµνήσεων και µια περιγραφή των προσώπων! 
Πήγαινε  



στην επόµενη οµάδα νοµικής βοήθειας και δηµοσιοποίησε την απόπειρα 
συζήτησης,  
η πείρα έχει δείξει ότι αυτή είναι η µόνη δυνατότητα να απαλλαγείς οριστικά  
από την ταλαιπωρία. 
 
Πιθανές επιπτώσεις της πολιτικής ποινικής δίωξης σχετικές µε το δίκαιο των  
αλλοδαπών 
 
Ήδη κατά τη διάρκεια µιας ανακριτικής διαδικασίας ( δηλαδή πριν από την  
καταδίκη) µπορεί να προσπαθήσει να σε απελάσει η υπηρεσία αλλοδαπών.  
Προϋπόθεση είναι η κατηγορία για ένα " βαρύ" ποινικό αδίκηµα, π. χ. βαριά  
διατάραξη κοινής ειρήνης. Ενάντια σ’ αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις,  
µπορεί να προχωρήσει κανείς µε επιτυχία µε την ανάµειξη ενός δικηγόρου. Για  
ανθρώπους χωρίς γερµανικό διαβατήριο, η βοήθεια από οµάδες υποστήριξης και  
από δικηγόρους είναι πολύ σηµαντικότερη έτσι κι αλλιώς. Ο κίνδυνος να  
απελαθείς είναι πολύ µεγαλύτερος µετά την καταδίκη. 
Τη σχετικά µεγαλύτερη προστασία ενάντια στην απέλαση έχουν πρόσφυγες, των  
οποίων έχει αναγνωριστεί η αίτηση ασύλου ή που έχουν καθεστώς ανοχής λόγω  
απειλής βασανιστηρίων ή απειλής θανατικής ποινής. Βρίσκονται υπό την  
προστασία της ευρωπαϊκής συνθήκης ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της συνθήκης  
προσφύγων της Γενεύης, σύµφωνα µε τις οποίες σε τέτοιες περιπτώσεις  
απαγορεύεται η απέλαση. Βέβαια η πολιτική συνεργασία, π. χ. ανάµεσα στη  
Γερµανία και την Τουρκίαεπέτρεψε να υπάρξουν πρακτικές και νοµικές  
αποκλίσεις. 
Περισσότερο απειλούνται µε απέλαση άνθρωποι που παραµένουν στην Γερµανία  
παράνοµα, π. χ. πρόσφυγες, των οποίων η διαδικασία ασύλου έχει κλείσει  
τελεσίδικα και που δεν έχουν πάρει καθεστώς ανοχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις  
πρέπει αµέσως µετά από µια σύλληψη από την αστυνοµία να γίνει µε τη βοήθεια  
δικηγόρου µια ( δεύτερη) αίτηση ασύλου, γιατί µε αυτό µπορεί η απειλούµενη  
απέλαση τουλάχιστον να αναβληθεί και θα κερδηθεί χρόνος για να αναζητηθούν  
περαιτέρω βήµατα. 
Από τη µια µεριά µέσα από την πολιτική δραστηριότητα υφίσταται αυξηµένη 
απειλή  
για µια καταδίκη ποινικού δικαίου, από την άλλη µπορούν να προκύψουν νέοι  
λόγοι ασύλου. Έτσι µπορεί να στηριχτεί µια αποκαλούµενη αίτηση συνεπειών 
του  
ασύλου επειδή κατηγορείσαι σε µια ποινική διαδικασία σαν ακτιβιστής ενάντια  
στο κράτος του οποίου έχεις την υπηκοότητα. 
( το τελευταίο απόσπασµα έχει παρθεί περιληπτικά από την οµάδα νοµικής  
πληροφόρησης του Tübingen). 
 
Αυτοπαρουσίαση της Κόκκινης Βοήθειας (Rote Hilfe e.V.) 
 
Η Κόκκινη Βοήθεια είναι µια οργάνωση αλληλεγγύης που υποστηρίζει πολιτικά  
διωκόµενους από το αριστερό φάσµα. Προσανατολίζεται στους πολιτικά  
διωκόµενους και διωκόµενες από τη Γερµανία, αλλά συµπεριλαµβάνει, ανάλογα 
µε  
τις δυνάµεις της, και διωκόµενους και από άλλες χώρες. Η υποστήριξή µας  
ισχύει για όλους που σαν αριστεροί εξ αιτίας της πολιτικής τους  
δραστηριότητας, π. χ. για κείµενα που δυσφηµίζουν το κράτος και εµπίπτουν 
την  
ευθύνη του νόµου περί τύπου, για συµµετοχή σε αυθόρµητες απεργίες, για  
αντίσταση σε επιθέσεις της αστυνοµίας ή που χάνουν τη θέση εργασίας τους εξ  
αιτίας της υποστήριξης πολιτικών κρατουµένων, οδηγούνται στο δικαστήριο και  
καταδικάζονται. Επίσης και αυτούς και αυτές που διώκονται σε ένα άλλο 
κράτος  
και στους οποίους εδώ δεν δίνεται πολιτικό άσυλο. 
 
1. Τόσο πολιτική όσο επίσης και υλική βοήθεια 
 
Μαζί µε τους κατηγορούµενους προετοιµάζουµε τη δίκη και δηµοσιοποιούµε?  
ιδιαίτερα το πολιτικό της υπόβαθρο. 



Φροντίζουµε µέσα από εκδηλώσεις αλληλεγγύης, την πραγµατοποίηση εράνων και 
τα?  
χρήµατα των συνδροµών των µελών µας, ώστε τα οικονοµικά βάρη να σηκωθούν 
από  
πολλούς µαζί. Ιδιαίτερα τα έξοδα των δικηγόρων και της δίκης µπορούν να  
αναληφθούν µερικά ή και συνολικά, αλλά επίσης µπορούν να αναληφθούν και  
πληρωµές για την διαβίωση, όταν υψηλά χρηµατικά πρόστιµα, απώλεια της θέσης  
εργασίας, ή φυλάκιση έχει φέρει τα θύµατα ή τις οικογένειές τους σε  
δυσκολίες. 
Σχετικά µε τους πολιτικούς κρατούµενους, διατηρούµε σύµφωνα µε τις?  
δυνατότητές µας προσωπική επαφή και υποστηρίζουµε να βελτιωθούν οι συνθήκες  
κράτησης, και ιδιαίτερα να ανακληθούν οι συνθήκες αποµόνωσης. Απαιτούµε την  
απελευθέρωσή τους. 
 
2. Η Κόκκινη Βοήθεια δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυµα 
 
Η υποστήριξη των ξεχωριστών ατόµων πρέπει ταυτόχρονα να είναι µια συµβολή 
στο  
δυνάµωµα του κινήµατος. Σε καθένα και καθεµιά που συµµετέχουν στον αγώνα  
πρέπει να µπει στην συνείδησή τους ότι κατόπιν, εάν διωχθούν ποινικά δεν  
στέκονται εκεί µόνοι και µόνες τους. Εάν ο σηµαντικότερος λόγος της 
κρατικής  
δίωξης αυτών που κατέβηκαν στο δρόµο µαζί, µέσα από την επιλογή ξεχωριστών  
ατόµων, είναι να τους αποµονώσουν και µέσα από παραδειγµατικές ποινές να 
τους  
εκφοβίσουν, η Κόκκινη Βοήθεια αντιπαραβάλλει την αρχή της αλληλεγγύης και  
εθαρρύνει µε αυτό στην συνέχιση του αγώνα. 
Εκτός από την άµεση υποστήριξη των θυµάτων, η Κόκκινη Βοήθεια βλέπει ως  
καθήκον της τη συµµετοχή στην αντιµετώπιση των πολιτικών διώξεων υπό ευρεία  
έννοια. Συνεισφέρει π. χ. πριν από τις διαδηλώσεις, ώστε οι ίδιοι/ ες που  
παίρνουν µέρος και άλλοι/ ες όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα να  
προστατεύονται από τραυµατισµούς και συλλήψεις από την κρατική εξουσία. 
Έτσι  
κινητοποιείται ενάντια στην όξυνση των νόµων της προστασίας του κράτους και  
την παραπέρα αποδόµηση των δικαιωµάτων της υπεράσπισης, ενάντια στην  
αποµόνωση στα κρατητήρια, ενάντια σε παραπέρα περιορισµούς της ελευθερίας 
της  
γνώµης και της συγκέντρωσης. 
 
3. Συµµετοχή και οργάνωση της εργασίας στην Κόκκινη Βοήθεια 
 
Στην Κόκκινη Βοήθεια ανήκουν ων µέλη µόνο ξεχωριστά άτοµα. ∆εν υφίσταται 
καµιά  
συλλογική συµµετοχή οµάδων ή οργανώσεων – ακόµα και αν συχνά µέλη άλλων  
οργανώσεων είναι ταυτόχρονα και µέλη της Κόκκινης Βοήθειας. 
Η Κόκκινη Βοήθεια οργανώνει τη δουλειά της σε δυο επίπεδα: 
Πρώτα σε οµοσπονδιακό επίπεδο: Τα µέλη ( το 2002 περίπου 4000) ψηφίζουν?  
εκπροσώπους στην οµοσπονδιακή συνέλευση των εκπροσώπων που αποφασίζει για 
τις  
βασικές αρχές και τα σηµεία αιχµής της δουλειάς της Κόκκινης Βοήθειας. Με 
τις  
εισφορές τους εξασφαλίζουν το υλικό υπόβαθρο της υποστήριξης. Για τη  
χρησιµοποίηση των χρηµάτων που να ανταποκρίνεται στους στόχους της Κόκκινης  
Βοήθειας ( των εισφορών των µελών όπως και των εισφορών που συγκεντρώθηκαν 
σε  
συγκεκριµένες ευκαιρίες), είναι υπεύθυνο το οµοσπονδιακό διοικητικό  
συµβούλιο. Το οµοσπονδιακό διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει για τη διάθεση 
των  
εισφορών των µελών, οργανώνει εράνους και κεντρικές καµπάνιες σε  
συγκεκριµένες περιπτώσεις και είναι υπεύθυνο για την τρέχουσα δουλειά. Σε  
οµοσπονδιακό επίπεδο, η πληροφόρηση των µελών και η δουλειά δηµοσιότητας  
γίνεται βασικά µέσα από την τριµηνιαία εφηµερίδα της Κόκκινης Βοήθειας που  



εκδίδεται από το οµοσπονδιακό διοικητικό συµβούλιο. 
 Από την άλλη, σε µερικές πόλεις υφίστανται τοπικές οµάδες της Κόκκινης?  
Βοήθειας ( περίπου 35 το 2002). Ο τρέχων κατάλογος δηµοσιεύται κάθε φορά στο  
οπισθόφυλλο κάθε εφηµερίδας της Κόκκινης Βοήθειας. Σε αυτές τις πόλεις η  
δουλειά της υποστήριξης και της δηµοσιότητας είναι προσανατολισµένη όσο το  
δυνατόν στις τοπικά τρέχουσες πολιτικές δίκες και πραγµατοποιείται σε  
συνεργασία µε άλλες τοπικές πρωτοβουλίες και οργανώσεις. Οι συνελεύσεις των  
µελών και τα διοικητικά συµβούλια των τοπικών οµάδων αποφασίζουν 
ανεξάρτητα,  
για τα σηµεία αιχµής της δουλειάς τους και σχετικά µε την διάθεση των 
τοπικά  
συγκεντρωµένων χρηµάτων από τους εράνους. 
 
4. Η Κόκκινη Βοήθεια αντιλαµβάνεται τον εαυτό της ως οργάνωση αλληλεγγύης 
για  
το σύνολο της αριστεράς 
 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι εγείρει κάποια απαίτηση αποκλειστικής εκπροσώπησης  
( αντίθετα αποβλέπουµε στην συνεργασία µε όσο το δυνατόν περισσότερες άλλες  
οµάδες νοµικής βοήθειας, συγκέντρωσης κονδυλίων αλληλεγγύης, οµάδες ενάντια  
στην καταπίεση, επιτροπές ερευνών κλπ.), αλλά ότι θέτει στον εαυτό της την  
απαίτηση να µην καταπιαστεί σε αποκλεισµούς. 
 
Στο καταστατικό της δεσµεύεται ότι: 
 
" Η Κόκκινη Βοήθεια είναι µια οργάνωση προστασίας και αλληλεγγύης, 
ανεξάρτητη  
από κόµµατα, και πάνω από ρεύµατα. 
Η Κόκκινη Βοήθεια οργανώνει ανάλογα µε τις δυνατότητές της την αλληλεγγύη 
για  
όλους, ανεξάρτητα από κοµµατική ένταξη ή κοσµοθεωρία για αυτούς και αυτές 
που   
διώκονται στην οµοσπονδιακή Γερµανία εξαιτίας της πολιτικής τους  
δραστηριότητας. Με αυτή την έννοια πολιτική δραστηριότητα είναι π. χ. η  
προσχώρηση στους στόχους του εργατικού κινήµατος, του αντιφασιστικού,  
αντισεξιστικού, αντιρατσιστικού, δηµοκρατικού ή συνδικαλιστικού αγώνα και 
του  
αγώνα ενάντια στον κίνδυνο του πολέµου. Η αλληλεγγύη µας ισχύει για 
εκείνους  
και εκείνες που για αυτό τον λόγο έχασαν τη θέση εργασίας τους, τους  
επιβλήθηκε απαγόρευση επαγγέλµατος, οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και  
καταδικάστικαν σε χρηµατική ποινή ή ποινή φυλάκισης ή υποφέρουν από άλλες  
διακρίσεις. 
Για το λόγο αυτο η αλληλεγγύη της Κόκκινης Βοήθειας ισχύει για τους 
πολιτικά  
διωκόµενους από την αντίδραση σε όλες της χώρες της γης. 
(§2 του καταστατικού της Κόκκινης Βοήθειας)  
 
Θέλουµε να προσφέρουµε όχι µόνο υλική, αλλά και πολιτική βοήθεια. Θέλουµε  
λοιπόν να δηµοσιοποιήσουµε, στο βαθµό που µας το επιτρέπουν οι δυνάµεις 
µας,  
αυτό για το οποίο διώκεται κάποιος. Γι’ αυτό επιδιώκουµε την πολιτική  
αντιπαράθεση µε αυτούς του οποίους υποστηρίζουµε, παίρνουµε επίσης πιθανά  
θέση στην ενέργειά τους. ∆εν εξαρτάµε όµως την υποστήριξή µας από το βαθµό  
της συµφωνίας µας. 
Αυτή η πολιτική κοινωνικότητα δεν ήταν πάντα αυτονόητη για την Κόκκινη  
Βοήθεια. ( σύγκρινε σχετικά την µπροσούρα: "20/70 χρόνια Κόκκινη Βοήθεια" 
που  
µπορεί να βρεθεί στο τµήµα πωλήσεων λογοτεχνίας της Κόκκινης Βοήθειας.) Το  
ότι αυτή η πολιτική κοινωνικότητα σήµερα δεν βρίσκεται µόνο στο καταστατικό  
αλλά είναι καθηµερινή πρακτική, µπορεί κάποιος να το αναγνωρίσει  
πραγµατικότερα σε περιπτώσεις συγκεκριµένων πληρωµών υποστήριξης. Οι  



περιπτώσεις των αιτήσεων του εκάστοτε τελευταίου τριµήνου, που 
υποστηρίχτηκαν  
ή απορρίφτηκαν, δηµοσιεύονται αποσπασµατικά σε κάθε εφηµερίδα της Κόκκινης  
Βοήθειας. 
 
5. Χρειάζεται η αριστερά µια ευρεία οργάνωση υποστήριξης; 
 
Κατα κανόνα άτοµα που συλλήφθηκαν ή δικάζονται κλπ., υποστηρίζονται από το  
πολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο συνέβηκε η διωκόµενη ενέργεια. Όποιος  
καταδικαστεί για µπλόκο στρατιωτικής εγκατάστασης, µπορεί σε πρώτη γραµµή 
να  
υπολογίζει µε την αλληλεγγύη οµάδων του κινήµατος ειρήνης, διωκόµενοι  
αντιφασίστες και αντιφασίστριες µε την αλληλεγγύη του αντιφασιστικού  
κινήµατος. Νοµίζουµε ότι αυτή η κοντινή µορφή αλληλεγγύης είναι πάνω απ' 
όλα  
η σηµαντικότερη και δεν έχουµε µε κανένα τρόπο την πρόθεση να την  
υποκαταστήσουµε. Πάνω από αυτήν θέλουµε να συµπληρώσουµε: 
Υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι που π. χ. συµµετέχουν σε µια πορεία ως άτοµα και?  
στην περίπτωση µιας σύλληψής τους δεν µπορούν να απευθυνθούν σε ένα άµεσο  
κύκλο υποστήριξης. 
Καµιά φορά το βάρος µέσα από τα δικαστικά έξοδα κλπ., ή επίσης και των?  
απαιτήσεων για δηµοσιότητα τόσο υψηλά που δεν µπρορούν να αναληφθούν από 
µια  
οµάδα µόνη της. 
Σε πολλές περιπτώσεις οι ανακρίσεις, η έγερση κατηγοριών και οι δίκες µέσα?  
από πολλούς βαθµούς κρατάνε τόσο πολύ, ώστε οι πολιτικές συσπειρώσεις στο  
µεταξύ έχουν αλλάξει και όταν η καταδίκη γίνει τελεσίδικη, δεν υπάρχει 
κανείς  
πλέον µε τον οποίον µπορεί να µιλήσει κανείς για υποστήριξη. 
 
Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρούµε απαραίτητη µια οργάνωση αλληλεγγύης: 
 
Που µπορεί να δουλεύει σε διάρκεια, ανεξάρτητα από τις πολιτικές?  
δραστηριότητες. 
Που βάσει κανονικών εσόδων από τις εισφορές, µπορεί να κάνει υποσχέσεις?  
µακρόχρονων υποστηρίξεων. 
Που είναι οργανωµένη σε οµοσπονδιακό επίπεδο και που δεν είναι δεσµευµένη?  
στις µεγάλες πόλεις. 
Που αισθάνεται υπεύθυνη για τους πολιτικά διωκόµενους από όλα τα κοµµάτια 
του?  
αριστερού κινήµατος.  
Που µπορεί να αντιδράσει σε οµοσπονδιακό επίπεδο στην όξυνση των νόµων και?  
στο κύµα των δικών. 
Που είναι σε θέση να σχηµατίσει και να υποστηρίξη οικονοµικά και πολιτικά?  
καµπάνιες σε οµοσπονδιακό επίπεδο. 
 
Η αλληλεγγύη πρέπει να οργανωθεί! 
 
Αυτή τη στιγµή τοπικές οµάδες της Κόκκινης Βοήθειας βρίσκονται σε: 
 
Berlin, Bielefeld, Bonn, Braunschweig, Bremen, Darm stadt, Dresden, 
Duisburg,  
Erfurt, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hagen – Lüdens cheid, Halle, Hamburg,  
Hannover, Harburg – Land, Heidelberg, Heilborn, Jen a, Kiel, Köln, Leipzig,  
Leverkusen, Lübeck, Magdeburg, München, Münsterland  – Emsland, Nürnberg –  
Fürth – Erlangen, Oberhäusern, Osnabrück, Plauen, P otsdam, Quedlinburg,  
Ruhrgebiet / Ost, Schweinfurt, Strausberg, Südthüri ngen, Wuppertal. 
 
Την πιο πρόσφατη εκδοχή του " Οταν ο κόσµος καίγεται..." βρίσκεις πάντοτε 
στο  
www.rote-hilfe.de  

 


