
Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου
από τον ειδικό φρουρό Κορκονέα, ένα χρόνο μετά την κοινωνική εξέγερση
που ξέσπασε ήδη από το ίδιο βράδυ της έκτης του Δεκέμβρη και διήρκησε
για έναν ολόκληρο μήνα, βυθίζοντας σε απελπισία τους διαχειριστές της εξου-
σίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν για το οικο-
νομικό και πολιτικό σύστημα, που δοκιμάζει τη χειρότερη κρίση
νομιμοποίησης εδώ και έναν αιώνα. Βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο, απ’
όπου οι εξεγερμένοι και οι εξεγερμένες του Δεκέμβρη του 2008 απειλούν
να εφορμήσουν και να καταστρέψουν το κλίμα κοινωνικής συναίνεσης που
με κόπο και δάκρυα προσπαθεί να εγκαταστήσει στους δρόμους των πόλεων
ολόκληρο το σώμα των πολιτικών υπερασπιστών της εκμετάλλευσης και της
καταπίεσης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, το Κράτος επιλέγει να κάνει φανερές
τις προθέσεις του, επιστρατεύοντας την προκλητική αδιαλλαξία του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης (που, στην προσπάθειά του να νομιμοποιήσει τη θέση του
ως πολιτικού προϊσταμένου δολοφόνων, μετονόμασε τον εαυτό του σε
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη). 

Το Σάββατο 5/12, δυνάμεις των ΜΑΤ, συνεπικουρούμενες από δεκάδες
ασφαλιτών, σπάζουν την πόρτα του αναρχικού στεκιού Ρεσάλτο, που λειτουρ-
γεί εδώ και μια πενταετία στο Κερατσίνι ως ανοιχτός κοινωνικός χώρος, με
παρεμβάσεις και εκδηλώσεις για ζητήματα που αφορούν την περιοχή και όχι
μόνο. Εκείνη τη στιγμή στο χώρο βρίσκονταν 22 σύντροφοι και συντρόφισ-
σες, οι οποίοι βρέθηκαν στο πάτωμα με στραμμένες τις κάννες των περιστρό-
φων των μπάτσων στα κεφάλια τους. Την ίδια στιγμή τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης αρχίζουν να μεταδίδουν ότι «εξαρθρώθηκε τρομοκρατική ορ-
γάνωση αντιεξουσιαστών, μετά από είσοδο της αστυνομίας σε γιάφκα», ότι
«στη γιάφκα βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά» και ότι «πρόκειται για μια μεγάλη
επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ». Μέσα σε λίγη ώρα, κι ενώ οι κλούβες της αστυνομίας
μεταφέρουν τους συντρόφους και τις συντρόφισσες στη ΓΑΔΑ, ομάδα περί-
που 100 συντρόφων επιτίθεται στους ασφαλίτες που είχαν μείνει να φρου-
ρούν το χώρο του στεκιού, αναγκάζοντάς τους να κλειδωθούν μέσα και
αναποδογυρίζοντας τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που είχαν σταθμεύσει απ’
έξω. Αργότερα, άλλοι 42 σύντροφοι και συντρόφισσες επιλέγουν να κατα-
λάβουν το δημαρχείο του Κερατσινίου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους 22
του Ρεσάλτου. Οι αστυνομικές δυνάμεις σπεύδουν στο δημαρχείο και προ-
ετοιμάζουν εισβολή, παρά το γεγονός ότι δεκάδες κάτοικοι του Κερατσινίου
αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι έχουν αποκλείσει την είσοδο, προκειμένου
να μην επιτρέψουν τη σύλληψη των καταληψιών. Οι δολοφόνοι του Χρυσο-
χοΐδη, έχοντας λάβει τις περίφημες εντολές για «μηδενική ανοχή», συγκρούον-
ται με τους κατοίκους και εισβάλλουν στο δημαρχείο, συλλαμβάνοντας και
τους 42 συντρόφους και συντρόφισσες. Η συνολική προληπτική «συγκομιδή»
του Χρυσοχοΐδη έφτασε αισίως τους 64 αναρχικούς και αναρχικές μέσα σε
ένα βράδυ.

Το επόμενο πρωί, τα ΜΜΕ μας «αποκάλυψαν» σε τι συνίσταντο τα «όπλα
και τα εκρηκτικά» που βρέθηκαν στο Ρεσάλτο: άδεια μπουκάλια μπύρας, ση-
μαίες, αντιασφυξιογόνες μάσκες και «εύφλεκτο υλικό». Αργότερα, θα μά-
θουμε ότι το περιβόητο εύφλεκτο υλικό δεν ήταν παρά φωτιστικό πετρέλαιο
που χρησιμοποιείται ως καύσιμο της θερμάστρας του στεκιού. Η ηγεσία του
Υπουργείου, μπροστά στον επαπειλούμενο εξευτελισμό της, σπεύδει να διαρ-
ρεύσει στον Τύπο ότι «Η έφοδος στο Ρεσάλτο στηρίχτηκε σε πληροφορίες
για οργάνωση επίθεσης σε κρατικό κτήριο». Τα προσχήματα όμως είναι αδυ-
νατόν να σωθούν, ειδικά αφού κάτοικοι του Κερατσινίου και των γύρω πε-
ριοχών παρεμβαίνουν στα ΜΜΕ και αποκαθιστούν την αλήθεια: το Ρεσάλτο 

ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ 
64 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 
ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 
ΤΩΝ ΠΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 
6ης και 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ



είναι ανοιχτό αντιεξουσιαστικό στέκι που λειτουργεί στην περιοχή και διορ-
γανώνει δεκάδες εκδηλώσεων, (για τους μετανάστες, για τα εργατικά ατυχή-
ματα στη ζώνη του Περάματος, για την αλληλεγγύη σε διωκόμενους/ες
αγωνιστές, για τους έμφυλους διαχωρισμούς κ.α.). Πανικόβλητοι οι επίδοξοι
διαμορφωτές μιας ανώδυνης για την εξουσία «κοινής γνώμης» αρχίζουν να
ιδρώνουν στα παράθυρά των δελτίων και να μασάνε τα λόγια τους, για άλλη
μια φορά έκθετοι στα μάτια όλων. Η «γιάφκα» είναι ανοιχτό αντιεξουσιαστικό
στέκι, τα «εκρηκτικά» είναι το πετρέλαιο της σόμπας, τα «όπλα» είναι οι ση-
μαίες και τα άδεια μπουκάλια. 

Παρόλα αυτά, οι 22 σύντροφοι και συντρόφισσες από το Ρεσάλτο παρα-
πέμπονται στον εισαγγελέα με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, που
αφορούν τη «σύσταση συμμορίας» και την «κατοχή και προμήθεια εκρηκτικών
υλών», ενώ οι 42 σύντροφοι και συντρόφισσες από το δημαρχείο του Κε-
ρατσινίου παραπέμπονται κατηγορούμενοι/ες για έξι πλημμελήματα. Είναι
σαφές ότι η επιχείρηση της αστυνομίας προέκυψε από μία απλούστατη
ανάγκη του Κράτους και των αφεντικών: να τελειώνουν με τους αναρχικούς
και τις αναρχικές, με τους εξεγερμένους και τις εξεγερμένες, με τους αντιστε-
κόμενους και τις αντιστεκόμενες. Να διασπείρουν το φόβο και τον πανικό
σε όσους και όσες έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν στις πορείες που
είχαν καλεστεί για τις 6/12 και τις 7/12. Να διαφυλάξουν τα κεκτημένα
τους από την οργή που ξεσπάει και αφορά μόνο αυτούς.

Και πάλι, δεν υπολόγισαν καλά: οι πορείες των επόμενων ημερών ήταν
όχι μόνο μαζικές αλλά και ξεκάθαρα επιθετικές απέναντι στο στρατό κατοχής
των πόλεων που καθοδηγείται από τον Χρυσοχοΐδη. Οι προθέσεις και οι
πράξεις των διαδηλωτών προκάλεσαν την οργή του γελοίου Υπουργού της
καταστολής, ο οποίος και διέταξε τους δολοφόνους υπαλλήλους του να μην
δείξουν έλεος. Έτσι, εποχούμενοι μπάτσοι της ομάδας Δ, εφόρμησαν πατών-
τας πεζούς διαδηλωτές (σε μία περίπτωση μάλιστα στέλνοντας μία αγωνίστρια
61 ετών στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση), άλλοι συνάδελφοί τους
τράβηξαν τα περίστροφά και κυνήγησαν διαδηλωτές, ενώ σε άλλες περιπτώ-
σεις πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες κατά μαθητών. Οι προληπτικές προ-
σαγωγές ξεπέρασαν τις 500 μόνο στην Αθήνα, ενώ σε όλη τη χώρα
εκδηλώνονταν πράξεις αλληλεγγύης στους συλληφθέντες και τους διωκόμε-
νους.  

Εμείς, ως άνθρωποι που επιλέξαμε να λειτουργούμε ένα ανοιχτό αντιεξου-
σιαστικό στέκι, ως άνθρωποι που επιλέξαμε την αδιαπραγμάτευτη σύγκρουση
με τον κόσμο της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, αυτοοργανώνοντας τις
ανάγκες και τις επιθυμίες μας, παρεμβαίνοντας για όποιο θέμα μας αφορά
χωρίς να υπακούμε στις ντιρεκτίβες των κομματικών μηχανισμών, χωρίς να
επιτρέπουμε σε εκείνους που μας εκμεταλλεύονται να καθορίσουν για εμάς
τα όρια της νομιμότητας και της παρανομίας, έχουμε να διαμηνύσουμε στον
Υπουργό, στους προκατόχους και τους διάδοχούς του τα εξής...

Είμαστε οι χιλιάδες που έχουν συστήσει συμμορία, με σκοπό την κατα-
στροφή του κόσμου που σας θρέφει και σας συντηρεί.

Είμαστε οι χιλιάδες που επιτιθέμεθα στα ιερά σύμβολα της ασέλγειάς σας
πάνω στην κοινωνία.

Είμαστε οι χιλιάδες που «αμαυρώνουμε την μνήμη» του περυσινού σας
φόβου.

Είμαστε οι χιλιάδες που δημιουργούμε από κοινού την όψη του σημερινού
σας φόβου.

Είμαστε χιλιάδες, είμαστε ανυποχώρητοι/ες και συνεχώς πληθαίνουμε.

στέκι αντίπνοια
Αριστοβούλου και Πυλάδου,

Κάτω Πετράλωνα,
κάθε Τετάρτη (7-9 μ.μ.) και

Σάββατο (6-9 μ.μ.)
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