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και οι φασίστες στις τρύπες τους

τα όνειρά μας στους δρόμους στους δρόμους 



Από τα μέσα Ιούνη 2005, στο Κερατσίνι, στην Ερμού 9 (στο ύψος της 
Λεωφόρου Δημοκρατίας 54), 100 μέτρα από την πλατεία Λαού στα 
Ταμπούρια, λειτουργεί ο αυτοοργανωμένος χώρος αλληλεγγύης και ρήξης 
ρεσάλτο. Ένα εγχείρημα κοινωνικής-πολιτικής-πολιτισμικής παρέμβασης, 
αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χαρακτήρα, που έχει ως επίκεντρο της 
απεύθυνσης και της δράσης του την περιοχή του Κερατσινίου αλλά το 
βεληνεκές της παρουσίας και των παρεμβάσεών του αγκαλιάζει επίσης τις 
περιοχές της Δραπετσώνας και της Νίκαιας.
Όλα αυτά τα χρόνια το στέκι έχει καταθέσει λόγο και δράση (με κείμενα, 
εφημερίδες, αφίσες, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, συζητήσεις, προβολές 
βίντεο, συναυλίες, πορείες) για μια σειρά κοινωνικών ζητημάτων. Για 
τα ζητήματα της μισθωτής σκλαβιάς και των κοινωνικών αποκλεισμών, 
του ρατσισμού και των κοινωνικών διακρίσεων με βάση το φύλο και τη 
σεξουαλική προτίμηση, του σχολείου-φυλακή και της άρνησης στράτευσης, 
του πολιτισμού της νάρκωσης και της οικολογικής καταστροφής, της 
κρατικής-καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της κρίσης του συστήματος 
κυριαρχίας, του κοινωνικού ελέγχου και της καταστολής, του εγκλεισμού 
και της αλληλεγγύης σε φυλακισμένους αγωνιστές.
Το ρεσάλτο είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός χώρος αδιαμεσολάβητης 
επικοινωνίας, συναναστροφής και ανθρώπινης δημιουργίας, χωρίς 
ιεραρχίες και ειδικούς, μακριά από εμπορευματικές σχέσεις, θεαματικά 
και καταναλωτικά πρότυπα. Ένα πείραμα διασταύρωσης, γνωριμίας, 
συντροφικότητας και δράσης ενάντια στην εκμετάλλευση, την αλλοτρίωση 
και κάθε μορφή εξουσίας.

Το πείρα(γ)μα είναι μια πρωτοβουλία συντρόφων/-
ισσών από τη συνέλευση του Ρεσάλτο που με έναν 
αυτοοργανωμένο και αντιιεραρχικό τρόπο δοκιμάζει 
αλλά και δοκιμάζεται, μέσω ενός πειρα(γ)ματικού 
λόγου, ενάντια στον θεσμό του σχολείου και του 
εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Μακριά από 
το να αναγνωρίσει το ρόλο του μαθητή ( βλέποντας 
τον ως έναν ακόμα ρόλο από αυτούς που το κράτος 
και ο καπιταλισμός απλόχερα μοιράζουν ) προσπαθεί 
να προκαλέσει ρήγματα στη λογική που θέλει τον 
μαθητή αποκομμένο από την υπόλοιπη κοινωνία. 
Οπότε μην παραξενευτεί κανείς αν δει κείμενα που 
δεν αφορούν την μαθητική καθημερινότητα. 
Στους δρόμους και τα σχολεία του Κερατσινίου,  της 
Δραπετσώνας, της Νίκαιας, του περάματος το πείρα(γ)
μα δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται, αλλά μοιράζεται με 
την κυριολεκτική έννοια της λέξης- μιας και οι ιδέες 
μας, οι αξίες μας, οι πράξεις μας, η ζωή μας ολόκληρη 
δεν είναι εμπόρευμα να ανταλλάσσονται με χρήματα 
ή οτιδήποτε άλλο.
Πάντα επιδιώκοντας την επαφή και την επικοινωνία 
με όσους και όσες προτιμούν να είναι η άμμος και όχι 
το γράσο στα γρανάζια του συστήματος.
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να τσακίσουμε

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός μετά τη δολοφονική επίθεση από ομάδα φασιστών της χρυσής 
αυγής την Τρίτη 17/09 στην Αμφιάλη. Είχε προηγηθεί, μερικές μέρες νωρίτερα, ο ξυλοδαρμός 
μελών των σωματείων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο Πέραμα και η φασιστική φιέστα 
στον Μελιγαλά, ενώ, χρόνια τώρα, η λίστα βασανισμών, ξυλοδαρμών, δολοφονιών ενάντια 
σε μετανάστες από χρυσαυγίτες είναι ατελείωτη. Τα φασιστικά τάγματα εφόδου αποτελούν 
τραμπούκικες δολοφονικές ομάδες κρούσης και κομμάτι της καταστολής κατά μεταναστών, 
αγωνιστών, διαφορετικών. Αυτών, δηλαδή, που «περισσεύουν» και αυτών που αντιστέκονται. Τα 
συστατικά στοιχεία του φασισμού είναι ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, ο μιλιταρισμός, η πατριαρχία, 
η ομοιομορφία, το μίσος προς κάθε τι διαφορετικό, η απόλυτη πειθαρχία και ιεραρχία, η 
τυφλή υπακοή και πίστη στους «ανώτερους» και ακόμα περισσότερο στον αρχηγό. Τα στοιχεία 
αυτά ενυπάρχουν σε όλους τους θεσμούς, τις δομές και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς 
του εξουσιαστικού-καπιταλιστικού συστήματος (σχολείο, στρατός, εκκλησία, ΜΜΕ κλπ) και 
ενεργοποιούνται ως ακραία και συμπαγής εκδοχή από τις φασιστικές συμμορίες. Ιδιαίτερα σε 
περιόδους συστημικής κρίσης, σκληρής ταξικής επίθεσης του κεφαλαίου, οικονομικής ανέχειας,  
θεσμικού ολοκληρωτισμού και επιβολής «καθεστώτος έκτακτης ανάγκης», όπως στον ελλαδικό 
χώρο τα τελευταία χρόνια. Το «όραμα» των φασιστών είναι η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, 
το ολοκληρωτικό κράτος, η διασφάλιση των συμφερόντων του κεφαλαίου, η συντριβή κάθε 
αντίδρασης, διαφωνίας και διαφορετικότητας, η επιβολή κοινωνικά σιγής νεκροταφείου.

Η χρυσή αυγή είναι σάρκα της σάρκας του ίδιου του συστήματος και αν και αποποιείται τη θέση 
της ως τέτοια, μόνο αντισυστημική δεν είναι. Πρόκειται για μία οργάνωση που προέρχεται και 
στηρίζεται από το βαθύ κράτος (χουντικά σταγονίδια, μυστικές υπηρεσίες, τμήματα του στρατού 
και των σωμάτων ασφαλείας). Στηρίζει ανοιχτά εφοπλιστές, τράπεζες και επιχειρηματίες, 
δηλαδή κάθε λογής αφεντικό (ντόπιο ή ξένο). Ενώ η εκλογική της εκτόξευση πριμοδοτήθηκε 
και μεθοδεύτηκε από το ίδιο το σύστημα ΜΜΕ, επιχειρηματικούς κύκλους, διεργασίες στην 
άκρα δεξιά και στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού). Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, ανοιχτά 
ως αντίβαρο στην εκτεταμένη κοινωνική αμφισβήτηση του συστήματος τα τελευταία χρόνια. Ως 
τραμπούκικος αντιεξεγερτικός μηχανισμός καταστολής και διασποράς του φόβου. Όπως και για 
την ανάπτυξη της «θεωρίας των άκρων», που εξισώνει τη φασιστική και παρακρατική βία με τις 
απεργίες, τις καταλήψεις, τις διαδηλώσεις, τις κοινωνικές-ταξικές αντιστάσεις και συγκρούσεις 
και αποσκοπεί στο χτύπημα του «εσωτερικού εχθρού».

και το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει
τον φασισμό

Nationalsozialismus:  εθνικοσοσιαλισμός στα γερμανικά (ιδεολογία του κόμματος του Χίτλερ ΝSDAP).
Από τη γερμανική λέξη προέρχεται η αγγλική Nazism και η ελληνική Ναζισμός και Ναζί.
Όταν λοιπόν οι χρυσαυγίτες λένε ότι δεν είμαστε ναζί αλλά εθνικοσοσιαλιστές ή εθνικιστές, κρύβουν την αλήθεια τους. Γιατί είναι 
και τα δύο, αφού είναι το ίδιο πράγμα.

*



Το κράτος, μαζί με όλους τους θεσμούς του, μετά την φασιστική δολοφονία έσπευσε 
να αναλάβει τον γνώριμο ρόλο του, αυτόν του εγγυητή της κοινωνικής ειρήνης, της 
απονομής δικαιοσύνης και της διαχείρισης της κοινωνικής οργής. Το ίδιο το σύστημα 
που εξέθρεψε τη χρυσή αυγή και την προώθησε, τώρα προσπαθεί να την ελέγξει και να 
την περιορίσει. Όχι γιατί εχθρεύεται την ύπαρξη της αλλά γιατί θέλει μια πιο ελεγχόμενη 
και καθοδηγούμενη από το ίδιο φασιστική οργάνωση. Κι αυτά που μεθοδεύονται ως 
νομοθετικές ρυθμίσεις και κατασταλτικές πρακτικές κατά της χρυσής αυγής, σύντομα 
θα στραφούν κατά αυτών που είναι οι πραγματικοί εχθροί του συστήματος, κατά του 
κόσμου του αγώνα. Όσον αφορά στα δήθεν έκπληκτα ΜΜΕ, που σήμερα διασύρουν 
και καταδικάζουν τη χρυσή αυγή, είναι τα ίδια που την ανέδειξαν, τη διαφήμισαν και 
την εγκαθίδρυσαν στις συνειδήσεις του κόσμου. Είναι τα ίδια που, δεκαετίες τώρα, 
διασπείρουν το ρατσισμό και τη συντηρητικοποίηση, που χρυσώνουν το χάπι της 
υποβάθμισης των ζωών μας, που συκοφαντούν τους αγώνες και τις αντιστάσεις. Ενώ οι 
περίφημες καθημερινές “ανακαλύψεις” και “αποκαλύψεις” σχετικά με τη δομή και τις 
δραστηριότητες της οργάνωσης είναι το λιγότερο υποκριτικές. Τα κρατικά, κομματικά 
και δημοσιογραφικά επιτελεία γνώριζαν πολύ καλά (και μάλιστα οι περισσότεροι 
πριμοδοτούσαν) αυτά που εδώ και χρόνια κατέθεταν μόνο οι “αιρετικές μειοψηφίες”: 
τις τραμπούκικες και δολοφονικές πρακτικές, τα μπραβιλίκια και τις μαφιόζικες 
εκδουλεύσεις, τη δομική σχέση και αγαστή συνεργασία κράτους-παρακράτους.

Οι φασίστες της χρυσής αυγής πόνταραν ιδιαίτερα στις γειτονιές μας, τη Νίκαια, το 
Πέραμα, το Κερατσίνι, περιοχές με έντονο ταξικό χαρακτήρα αγωνιστική ιστορία. Και 
προσπάθησαν να διαχύσουν το εθνικιστικό τους δηλητήριο και να στρέψουν τον κόσμο 
προς τον κοινωνικό κανιβαλισμό. Η αιματηρή τους δραστηριότητα επικεντρωνόταν σε 
τραυματισμούς και δολοφονίες μεταναστών, σε επιθέσεις σε σπίτια, παζάρια, λαϊκές 
αγορές, στους δρόμους, και συμπληρωνόταν με τα συσσίτια μίσους και φιέστες 
ναζιστικής παραληρηματικής «κατήχησης». Ενώ με τις δολοφονικές επιθέσεις στο 
Πέραμα και στην Αμφιάλη φαίνεται ότι είχαν αποφασίσει μια μετατόπιση της αιματηρής 
τους ατζέντας από τη ρατσιστική βία (που είχε εξαντλήσει την ψηφοθηρική της δυναμική) 
στον “αντικομμουνισμό”, στο χτύπημα δηλαδή των κοινωνικών-ταξικών αντιστάσεων.
Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες, προφάσεις και υπεκφυγές. 

Όποιος συνεχίζει να συμπαθεί, να ψηφίζει, να συμμετέχει, να στηρίζει, να 
μισθώνεται ή να σιτίζεται από τραμπούκικες φασιστικές συμμορίες όπως η 
Χρυσή Αυγή είναι συνένοχος των δολοφονικών τους δραστηριοτήτων.
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Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ξεσήκωσε μια θύελλα οργής σε ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο. Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες από χιλιάδες κόσμου ενάντια στη 
φασιστική απειλή και την παρακρατική βία. Στο Κερατσίνι, δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν, 
κατακλύζοντας τους κεντρικούς δρόμους αλλά και τα στενά γύρω από το σημείο της 
δολοφονίας.

...στις σπασμένες τράπεζες και στα μαυραγορίτικα ενεχυροδανειστήρια

Με πολύωρες συγκρούσεις στο δρόμο, παρά την καταστολή, την προσαγωγή 134 
διαδηλωτών, τις 33 συλλήψεις με σοβαρές κατηγορίες και τους 31 σοβαρά τραυματισμένους 
που μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο νοσοκομείο, με έναν διαδηλωτή να έχει χάσει την όρασή 
του στο ένα μάτι από ευθεία βολή δακρυγόνου. Με εκατοντάδες διαδηλωτές, επίσης, να 
έχουν κινηθεί προς τα γραφεία της ναζιστικής συμμορίας στη Νίκαια για να αποκοπούν 
και να συγκρουστούν με διμοιρίες των ΜΑΤ. Με φασίστες («αγανακτισμένοι πολίτες») να 
βρίζουν και να πετάνε πέτρες για άλλη μια φορά δίπλα στα ΜΑΤ. Ένας κόσμος που έδειξε 
ότι η πραγματική δυνατότητα αναχώματος στο φασισμό είμαστε εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες, 
με τα κορμιά και τις συνειδήσεις μας, τα συνθήματα και την αποφασιστικότητά μας.

ΜΠΑΤΣΟΙ , ΤV , ΝΕΟΝΑΖΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΜΑΖΙ

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ
 ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Μια δυναμική πορεία που άφησε τα σημάδια της στο τοπικό α.τ...

H Χρυσή Αυγή, είναι μια νεοναζιστική συμμορία που δημιουργήθηκε με 
βάση τις εθνικοσοσιαλιστικές θέσεις του γερμανικού ναζιστικού ρεύματος 
του μεσοπολέμου, αντλώντας στοιχεία και από τον ιταλικό φασισμό της ίδιας 
περιόδου. Όσο κι αν έχουν προσπαθήσει για μικροπολιτικούς λόγους να 
αποκρύψουν την ιδεολογική τους καταγωγή, είναι υμνητές του Χίτλερ και 
οπαδοί των πογκρόμ, των στρατοπέδων συγκέντρωσης και των κρεματορίων. 
Όσο για τον αρχηγό τους, τη δεκαετία του ΄70 έβαζε βόμβες σε κατάμεστους 
κινηματογράφους που διοργανώνονταν προβολές αριστερών ταινιών, έχει 
διατελέσει πρώτος πρόεδρος της νεολαίας της χουντικής ΕΠΕΝ, ενώ το 
όνομά του κοσμεί τη λίστα μισθοδοσίας των «εξωτερικών συνεργατών» της 
ΕΥΠ (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) σε επίσημο έγγραφο της υπηρεσίας 
που διέρρευσε στις αρχές της  δεκαετίας του ΄80.



Στη Νίκαια γίνεται αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία . Οι τραμπούκοι της 
χρυσής αυγής είχαν προγραμματισμένη  εκδήλωση στα γραφεία τους με θέμα “το 
αριστερό παρακράτος” την οποία τελικά ακύρωσαν για ευνόητους λόγους! Παρόλα 
αυτά κόσμος βρέθηκε στους δρόμους της Νίκαιας  για να συνεχίσει την αποστολή 
του μηνύματος στους τραμπούκους και δολοφόνους ότι θα τους γυρίσει πίσω στις 
τρύπες τους. Αρκετός κόσμος και δυναμικός παλμός σε όλη τη διάρκεια της πορείας 
, η οποία πέρασε και από το μπλόκο της Κοκκινιάς στην Οσία Ξένη, σημείο που 
εκτελέστηκαν ελασίτες από τα ναζιστικά τάγματά εφόδου των Γερμανών. Η παρουσία 
της αστυνομίας από νωρίς με κλούβες, ματατζήδες, μηχανές ΔΙ.ΑΣ , ελικόπτερο 
ήταν κάτι περισσότερο από προκλητική. Κατά τη διάρκεια της πορείας βρίσκονταν 
μια ανάσα από το σώμα της διαδήλωσης σε όλα τα πεζοδρόμια , τα στενά , στο πίσω 
μέρος της πορείας. Για άλλη μια φορά θέλησαν να αποφύγουν τις παρεξηγήσεις.

Ο φασισμός...

Με τις αξίες και την έμπρακτη -ατομική και συλλογική- στάση της 
ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας. 
Σε κάθε πτυχή της ζωής μας, στις καθημερινές μας σχέσεις,
 στις γειτονιές μας, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία,
 στο δρόμο, στην επιλογή της αξιοπρέπειας και του αγώνα. 

...δε θα πεθάνει μόνος, δε θα τον απαγορεύσουν τα κόμματα, δε θα τον καταστείλει το 
κράτος, δε θα τον διαπομπεύσουν τα ΜΜΕ.
Γιατί τρέφεται από το μίσος και το φόβο, από το ρατσισμό και τον εθνικισμό, την ίδια την 
εξουσία, από ό,τι σάπιο υπάρχει σε αυτό τον κόσμο.

...τσακίζεται από όλους και όλες εμάς. 



...τσακίζεται από όλους και όλες εμάς. 
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ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ανάρτηση πανό και βάψιμό του λυκείου.

Η πορεία στο Περιστέρι, περίπου 500 μαθητές από πολλά λύκεια. Την 
πορεία είχε καλέσει το συντονστικό σχολείων Περιστερίου που έγινε με 

πρωτοβουλία του 2ου ΕΠΑΛ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μαθητική / Αντιφασιστική πορεία

Πορεία μαθητών,. μαθητριών 
φώναξαν αντιμπατσικά, 
αντιφασιστικά συνθήματα. Η 
πορεία έληξε στο δημαρχείο, 
όπου έφτασαν μέχρι το 
γραφείο του δημάρχου.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αντιφασιστική /Απεργιακή πορεία με 
αφορμή τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα καθώς και διαμαρτυρία για το 
νομοσχέδιο για το νέο σχολείο.

500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ



ΠΑΤΡΑ
“Ενάντια στην σαπίλα, ενάντια  στο “κάνω τον φόβο και τον 
θάνατο καθημερινότητά μου”, εμείς ως ανυπάκουοι μαθητές 
ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα επαναπαυθούμε ούτε λεπτό και ότι ο 
αντιφασισμός μέσα και έξω από τα σχολικά προαύλια είναι και θα 
είναι μέρος της καθημερινότητάς και της κουλτούρας μας.”

απόσπασμα κειμένου ανυπάκουων μαθητών Πάτρας

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
200 άτομα κυρίως μαθητές και 
φοιτητές κινήθηκαν προς τα γραφεία 
της Χ.Α..

ΚΑΒΑΛΑ
Αυθόρμητη συγκέντρωση προς τα 
γραφεία της Χ.Α συμμετέχουν πολλά 
άτομα νεαρής ηλικίας.
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Τα χέρια ψηφοφόρων οπλίζουν τα χέρια δολοφόνων.

ΔΡΑΜΑ
Νεολαίοι χιπχοπάδες αντέδρασαν 
αμέσως μόλις μαθεύτηκαν τα 
νέα της δολοφονίας κάνοντας 
συγκέντρωση στην πλατεία.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Μικροφωνική και πορεία από τους μαθητές 

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Σήκωσαν πανό για τον Παύλο

ΠΑΥΛΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΚΥΛΑΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΖΗΤΑΕΙ

*
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...φςυσικά αναφερόμαστε στους ηθικούς αυτουργούς , δηλαδή όλους εκείνους οι οποίοι υποστήριξαν είτε με την ψήφο 

τους είτε με τη φυσική τους παρουσία τα καθάρματα της Χ.Α. Φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε και όλους εκείνους 

που υιοθετούν τον εθνικισμό και τον ρατσισμό και με τη στάση τους αυτή προώθησαν την άνοδο του φασισμού. Το αίμα 

στα χέρια σας λοιπόν περήφανοι έλληνες! 

Μετά τη δολοφονία του Killah P ακολούθησε ένα μειντιακό πανδαιμόνιο κατά το οποίο όλα τα Μ.Μ.Ε της χώρας ανέλαβαν 

τον ρόλο του «αντιφασίστα». Οι ίδιοι που πριν μερικούς μήνες παρουσίαζαν την χρυσή αυγή ως μια υγιή πολιτική δύναμη 

και τον κάθε Κασιδιάρη ως τηλεαστέρα! Εμείς είμαστε εδώ για να υπενθυμίσουμε σε όλους αυτούς πως ο αντιφασισμός 

είναι υπόθεση των «από τα κάτω» και καμίας φαινομενικά δημοκρατικής κυβέρνησης και των παπαγάλων της. Τέλος , ο 

φασισμός δεν πλήττεται από πέντε-δέκα συλλήψεις αλλά από τη ριζική αλλαγή της κοινωνίας ενάντια στις φασίζουσες 

συμπεριφορές της.

ΠΑΎΛΟΣ ΦΎΣΣΑΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΈΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΧΑΊΡΊ 

ΤΟΎ ΦΑΣΊΣΤΑ ΡΟΎΠΑΚΊΑ ΜΈ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΩΝ.

     ΟΎΤΈ ΣΤΟ ΚΈΡΑΤΣΊΝΊ ΟΎΤΈ ΚΑΊ ΠΟΎΘΈΝΑ 

ΤΣΑΚΊΣΤΈ ΤΟΎΣ ΦΑΣΊΣΤΈΣ ΣΈ ΚΑΘΈ ΓΈΊΤΟΝΊΑ! 

Rage Against The School Machine
 Αναρχική συνέλευση μαθητών/τριών απο σχολεία του Κερατσινίου, της Δραπετσώνας, της Νίκαιας 

anarchyinclass@hotmail.com

Βρέθηκαν 500.000 δακτυλικά αποτυπώματα...

κείμενο από την αναρχική συνέλευση μαθητών/τριών από σχολεία 
του κερατσινίου, της δραπετσώνας, της νίκαιας που μοιράζεται στα 

σχολεία της περιοχής

*



Βγάζoυμε φωτοτυπία το σχέδιο σε κόλλα Α3. Κόβουμε γύρω γύρω το στένσιλ με ένα 
κοπίδι ωστε να μέινει κενό ότι είναι μαύρο στο σκίτσο.
Μετά το χτυπάμε με σπρέυ στον τοίχο.
*

stencil



δημιουργήθηκε μετά από ανοιχτό κάλεσμα (αφίσες, flyer, πανό) το απόγευμα του 
Σαββάτου 28/9, στην πλατεία Νίκης, στην Αμφιάλη. Η προσέλευση του κόσμου (κυρίως 
νεολαίων) ήταν σημαντική. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στη δολοφονική δράση των 
ταγμάτων εφόδου της χρυσής αυγής κατά μεταναστών, αγωνιστών, διαφορετικών και 
στην ίδια τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα αλλά επεκτάθηκε στην ερμηνεία του φασισμού 
ως ολοκληρωτικού τρόπου διαχείρισης-επιβολής του συστήματος εκμετάλλευσης και 
υποταγής, στις δομικές σχέσεις κράτους-παρακράτους, στην υποστήριξη και ανάδειξη 
των φασιστών από επιχειρηματικούς κύκλους, ΜΜΕ, κρατικές υπηρεσίες κλπ, στην 
περίφημη θεωρία των «δυο άκρων» που στοχεύει στην καταστολή του κόσμου του 
αγώνα. 

Η αυτόνομη αντιφασιστική συνέλευση στο Κερατσίνι 

Στο τελευταίο μέρος της συνέλευσης αποφασίστηκαν μια σειρά τοπικών δράσεων:

Παρέμβαση με κείμενα, συνθήματα και πανό σε κάθε συνοικία του Κερατσινίου.

Απεύθυνση στους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της περιοχής.

Αντιφασιστικά γκράφιτι (θα ανακοινωθούν πότε και που θα γίνουν).

Προβολές αντιφασιστικών ντοκιμαντέρ, ταινιών και animation σε κεντρικές πλατείες της 

περιοχής (θα ανακοινωθούν πότε και που θα γίνουν).

Επόμενη συνέλευση, το Σάββατο 5/10, 6.00μμ, στην πλ. Νίκης, στην Αμφιάλη.

Αντιφασιστική πορεία, την Παρασκευή 11/10, 6.00μμ, με αφετηρία την πλ. Νίκης, στην Π. 

Τσαλδάρη, στην Αμφιάλη.



Παρασκευή 11/10, 6.00μμ
Πλ. Νίκης (τριγωνάκι-ζαρτέν)
Π.Τσαλδάρη - Αμφιάλη

      ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟN ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
             ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΡΕΦΕΙ

 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

:
σε σχέση με το φασισμό,
 τη σχέση κράτους-παρακράτους 
και τη θεωρία των άκρων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ερμού 9,κερατσίνι
100 μ. από την πλ.Λαού

Παρασκευή 18/11 

8.00 μ.μ στο ρεσάλτο


