
«Τί βρέθηκε στο οίκημα 

Στο εσωτερικό του οικήματος βρέ-
θηκαν 200 κενά μπουκάλια, 2 σφυ-
ριά, τρεις βαριοπούλες, 2 καλέμια, 
2 μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό και 6 
αντιασφυξιογόνες μάσκες. Από τον 
ίδιο χώρο οι Αρχές κατέσχεσαν ηλε-
κτρονικό υπολογιστή, ο οποίος έχει 
ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολο-
γικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκει-
μένου να γίνει έρευνα στα αρχεία 
που υπήρχαν αποθηκευμένα στον 
σκληρό δίσκο.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Μετά την 
επέμβαση της αστυνομίας στο «αυ-
τοδιαχειριζόμενο στέκι Ρεσάλτο», 
ομάδα νεαρών έκανε... σάλτο στο 

δημαρχείο Κερατσινίου και το κατέλαβαν για μερικές ώρες. Κατόπιν διαπραγματεύσεων 
με την αστυνομία, η οποία προειδοποίησε ότι θα κάνει έφοδο, οι 42 καταληψίες αναγκά-
στηκαν να αποχωρήσουν από το δημαρχείο και προσήχθησαν στη ΓΑΔΑ. Το δημοτικό συμ-
βούλιο Κερατσινίου ζητάει την απελευθέρωση των καταληψιών, ενώ με ψήφισμα που υι-
οθετήθηκε από την πλειοψηφία καταδίκασε την αστυνομική επέμβαση τόσο στο «Ρεσάλ-
το» όσο και στο δημαρχείο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως «πολιτική πράξη» την κατάλη-
ψη του δημαρχείου. Ο Δήμος Κερατσινίου υποστηρίζει ότι δεν έγινε καμία καταστροφή ή 
ζημία στο δημαρχείο, ενώ περιέγραψε το «Ρεσάλτο» ως πολιτική κίνηση που δραστηριο-
ποιείται με πολιτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Στο μεταξύ, ο δημοτικός σύμβουλος 
Κερατσινίου Ζ. Ζούπης εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο 
δόθηκε στη δημοσιότητα το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι πουθε-
νά δεν αναγράφεται πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν παρόντες κατά την ώρα της ψηφο-
φορίας και δεν αναφέρεται ούτε και η δική του αποχώρηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για 
τους χειρισμούς του δημάρχου.»

Πηγή : Kathimerini.gr

Η χρονική συγκιρία που επέλεξαν να εισβάλουν δεν ήταν επίσης τυχαία. Πραγματοποι-
ήθηκε μια μέρα πριν τις επερχόμενες κινητοποιήσεις που ήταν προγραμματισμένες με 
αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορό-
πουλου. Η ενέργεια αυτή είχε διπλό στόχο ∙ αφενός τα άτομα που συμμετέχουν στο Ρε-
σάλτο να αποκλειστούν από τις διαδηλώσεις και αφετέρου να τρομοκρατηθούν όσοι 
είχαν σκοπό να βγουν στο δρόμο εκείνες τις μέρες. Όπως «προληπτικά» συνέλαβαν 66 
άτομα, το ίδιο «προληπτικά» προσήγαγαν 850 και συνέλαβαν άλλους 60 κατά τη διάρ-
κεια του 3ημέρου. Στη θέση αυτή βρέθηκε ο καθένας που έκανε το λάθος να βγει από το 
σπίτι του για οποιονδήποτε λόγο.

Αρα λοιπόν στο στόχαστρο της καταστολής εκείνες τις μέρες βρέθηκαν οι πάντες και τα 
πάντα, διαχρονικά όμως αυτοί που στοχοποιούνται είναι εκείνοι που συνεχίζουν ν’ αγω-
νίζονται. Είτε στο χώρο εργασίας τους, είτε στη γειτονιά τους. Τρανταχτά παραδείγματα 
αποτελούν οι κάτοικοι της Λευκίμμης που αντιστάθηκαν στην κατασκευή ΧΥΤΑ στην πε-
ριοχή τους, η Κωνσταντίνα Κούνεβα που αντιστάθηκε στην εργοδοτική ασυδοσία, όπως 
και κάθε αυτοοργανωμένο εγχείρημα που τέθηκε στο στόχαστρο των αρχών όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα(π.χ. καταλήψεις). 

Γιατί τελικά....

...Ο,ΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΣΤΙΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
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- 200 κενά μπουκάλια. Από πότε αποτελεί αδίκημα να έχει κάποιος 
στην κατοχή του άδεια μπουκάλια μπύρας; Και όσον αφορά την πο-
σότητα, αν αναλογιστεί κανείς μόνο τον αριθμό των 22 συλληφθέ-
ντων, εύκολα συμπεραίνει ότι θα μπορούσαν να καταναλωθούν 200 
μπύρες μέσα σε διάστημα μιας βδομάδας.

- 2 σφυριά, 3 βαριοπούλες και 2 καλέμια. Το Ρεσάλτο είναι ένας 
ανοιχτός αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, κάτι που σημαίνει ότι όλες οι 
εργασίες συντήρησής του πραγματοποιούνται από τα άτομα που 

συμμετέχουν σ’ αυτόν. Κάτι τέτοιο όμως, προϋποθέτει και την κατοχή ανάλογων εργα-
λείων. Ευλόγως λοιπόν δημιουργείται η απορία αν στον χώρο υπήρχαν και άλλα εργα-
λεία τα οποία επειδή δεν μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν κατηγορίες δεν αναφέρθη-
καν από τα ΜΜΕ.

- 2 μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό. Το εύφλεκτο αυτό υλικό πουθενά δεν 
αναφέρεται ότι ήταν κηροζίνη που προοριζόταν για την σόμπα τύπου 
«KEROSUN» της οποίας η ύπαρξη επίσης αποκρύπτεται. Το γεγονός 
όμως ότι ο χώρος δεν έχει κεντρική θέρμανση δεν αναφέρθηκε σε κανέ-
να δημοσίευμα του τύπου.

- 6 αντιασφυξιογόνες μάσκες. Ως άτομα που δραστηριοποιούνται 
πολιτικά είναι λογικό να συμμετέχουν σε πορείες. Όπως οι προσα-
γωγές ήταν «προληπτικές», πολλές φορές «προληπτική» είναι και η 
χρήση χημικών σε διαδηλώσεις. Όι μάσκες λοιπόν είναι βασικό μέσο 
αυτοπροστασίας από τα καρκινογόνα χημικά. Δηλαδή τί θα έπρεπε 
να κάνουν? Να κάτσουν και να φάνε τα δακρυγόνα σα να μην τρέ-
χει τίποτα?

- Κατάσχεση ηλεκτρονικού υπολογιστή «Στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή πάντως που κατασχέθηκε από το «Ρεσάλτο» και 
οι νεαροί προσπάθησαν να καταστρέψουν, αξιωματικοί της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων δεν εντόπισαν 
επιλήψιμα στοιχεία, όπως αρχικά είχε αφεθεί να εννοηθεί.»                                                                                                                   
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Αυτοί που υποτίθεται ότι θα κατέστρεφαν 
όλη την Αθήνα, δεν κατάφεραν να κατα-

στρέψουν έναν Η/Υ;

Και εδώ η χειροβομβίδα που 
δεν εμφανίστηκε ποτέ

Η επόμενη μέρα βρίσκει τους συλληφθέντες στα δικαστήρια του Πειραιά, κατηγορούμε-
νους για σοβαρές κακουργηματικές πράξεις : κατοχή και προμήθεια εκρηκτικών υλών και 
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αντιτρομακρατικού νό-
μου. Αφού πέρασαν από εισαγγελέα και ανακριτή αποσύρθηκαν οι κατηγορίες της σύ-
στασης εγκληματικής οργάνωσης. Μετά από 2 μέρες αφέθηκαν ελεύθεροι και οι 22 με 
περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις συνολικού ύψους 51.000€. Ενά ποσό εξοντωτικό για 
τους συλληφθέντες και κυρίως για τον ενοικιαστή του οικήματος του οποίου η εγγύηση 
έφτασε τα 15.000€. Όταν η αστυνομία προσπαθεί να κατασκευάσει ενόχους βαφτίζο-
ντας τις ενδείξεις αποδείξεις, χωρίς να μπορεί να το στηρίξει, τότε μέχρι και η αστική 
δικαιοσύνη αναγκάζεται να τους αφήσει ελεύθερους.

Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, το Ρεσάλτο δραστηριοποιείται από το 2005 και ασχο-
λείται με θέματα τόσο τοπικά, όσο και ευρύτερα κοινωνικά, γι’ αυτό και στοχοποιήθηκε. 
Ζητήματα όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και η ανάπλαση δημόσιων χώρων απα-
σχολούν καθημερινά σε τοπικό επίπεδο τα άτομα της συλλογικότητας. Παράλληλα η ενα-
σχόλησή τους περιλαμβάνει και προβλήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως ο ρατσι-
σμός, τα ναρκωτικά και τα εργασιακά. Γεννάται εύλογα το ερώτημα γιατί επέλεξαν να 
εισβάλουν συγκεκριμένα στο Ρεσάλτο, ενώ διάφορες οργανώσεις και κόμματα μπορεί 
να ασχολούνται με τα ίδια ζητήματα? Η απάντηση μπορεί να δοθεί από τον τρόπο που 
επιλέγει ν’ αγωνιστεί ο καθένας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα άτομα της συλλογικό-
τητας επέλεξαν ν’ αγωνιστούν αντιιεραρχικά, αυτοοργανωμένα και χωρίς τη διαμεσολά-
βηση είτε των ΜΜΕ, είτε των τοπικών αρχών.

Με αυτόν τον τρόπο δράσης κατάφεραν να έχουν την αποδοχή της γειτονιάς κάτι που φά-
νηκε από την αντίδραση που είχαν οι κάτοικοι(και όχι μόνο) όταν έγινε η έφοδος, πραγ-
ματοποιώντας αυθόρμητη συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία που κατέληξε στο Δη-
μαρχείο του Κερατσινίου. Ακολούθησε κατάληψη του Δημαρχείου προκειμένου να γίνει 
ενημέρωση σχετικά με τα γεγονότα, η οποία δε θα προέρχεται από τα ΜΜΕ και από την 
αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι στο κτίριο οι καταληψίες δεν προξένησαν καμία φθορά 
(παρ’ ότι στα ΜΜΕ ειπώθηκε το αντίθετο), η αστυνομία προέβη στην εκκένωση του χώ-
ρου και στην σύλληψη των 42 ατόμων που βρίσκονταν εκεί. Τις επόμενες μέρες οδηγή-
θηκαν στον εισαγγελέα για να αφεθούν και αυτοί με τη σειρά τους ελεύθεροι, με δίκες 
βέβαια να εκκρεμούν εις βάρος τους. Αλληλέγγυο στους συλληφθέντες του Ρεσάλτο και 
στους καταληψίες του Δημαρχείου ήταν και το Δημοτικό συμβούλιο κατα πλειοψηφία με 
ανακοίνωση που εξέδωσε την επόμενη μέρα.

- Χειροβομβίδα κρότου-λάμψης. Το πιο επιλήψιμο από όλα τα παρα-
πάνω στοιχεία δεν υπήρχε στην 1η ανακοίνωση της αστυνομίας με 
τα ευρήματα, αλλά εμφανίστηκε ξαφνικά στη 2η . Επίσης δεν δημο-
σιεύτηκε ποτέ η εικόνα της.


