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(1η Ανακοίνωση) Η Κρατική Τρομοκρατία Δολοφονεί (Φυλλάδιο)

(1η Ανακοίνωση) Η Κρατική Τρομοκρατία
Δολοφονεί (Φυλλάδιο)
Ιστορικό σημείωμα
Αυτή η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά τον Δεκέμβρη του 2008, από την Αυτόνομη Δράση
Αντιεξουσιαστών (ΑΔΑ) στη Λευκωσία. Το πιο πιθανόν η ανακοίνωση δεν τυπώθηκε ποτέ.

Περιεχόμενο

H KPATIKH ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ
To βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκέμβρη οι κρατικοί δολοφόνοι περιπολούσαν σε κεντρικό δρόμο των
Εξαρχείων, όταν δέχτηκαν λεκτικούς διαπληκτισµούς από τον κόσμο. Αµέσως o µπάτσος έβγαλε το
όπλο του και πυροβόλησε εν ψυχρώ ένα παιδί 16 χρονών, o οποίος διακοµίστηκε νεκρός στον
Ευαγγελισμό. Αμέσως µετά το κέντρο της Αθήνας κατακλύστηκε από Μάτσου; και κλούβες. ενώ ο
κόσμος συγκεντρώθηκε στον Ευαγγελισμό όπου απώθησε την είσοδο των µπάτσων µέσα στο
νοσοκοµείο. Λίγο αργότερα τα ΜΑΤ έκαναν επίθεση στην Τσαµαδού µε αποτέλεσµα µια σύλληψη, ενώ
ο κόσµος από όλη την Αθήνα κατευθύνεται για συνέλευση στο πολυτεχνείο. Συνελεύσεις και
συγκεντρώσεις γίνονται και σε άλλες πόλεις. Αργότερα το βράδυ συγκρούσεις γίνονται έξω από το
πολυτεχνείο, καθώς και αυθόρµητη πορεία στην Αθήνα που χτυπήθηκε από τα ΜΑΤ ενώ έχουν
καταληφθεί επίσης η ΑΣΟΕΕ και η Νομική. Ταυτόχρονα γενικεύονται οι συγκρούσεις στην Ερμού και
έγινε επίθεση στο ΑΤ Ακροπόλεως. Τις πρώτες πρωινές ώρες οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν στο
Πάντειο.

Τα σύγχρονα Τάγµατα Ασφαλείας µας δολοφονούν
«Η δηµοκρατία τους δολοφονεί, μέσα σε ένα κλίμα γενικευµένης φτώχειας, ελέγχου, καταστολής και
εκµετάλλευσης. Η κρατική βία ένστολη αυτή την φορά πυροβολεί και σκοτώνει. Ένα µικρό παιδί,
έναν νεαρό, από αυτούς που τα ΜζΜΕ και οι πολιτικοί της µίζας και της διαφθοράς αποκαλούν
αλήτες. Μια σφαίρα που βρίσκει τη δηµοκρατία τους στο πιο ευαίσθητο σημείο και της χαρίζει το
θάνατο. Πάντα και παντού οι σφαίρες των δολοφόνων της αστυνοµίας είχαν αυτή την δυνατότητα,
να σκοτώνουν περισσότερα από αυτά που αρχικά πυροβολούσαν. 'Ενα ολόκληρο σύστημα κρατικής
και ιδιωτικής διαφθοράς, από δικαστές, αστυνόμους, πολιτικούς-βουλευτές, επενδυτές και
τραπεζίτες, παπάδες και αστυνόµους. Με το µεγαλύτερο µέρος του λαού να βρίσκεται σε βαθύ
λήθαργο, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς ίχνος τσίπας, να χάφτει τις αηδίες που του προσφέρουν. Σήµερα
αυτός ο λαός θα κληθεί να αποδείξει την εμπιστοσύνη του σε αυτό το διεφθαρμένο σύστηµα και να
αποδεχθεί µια ακόµα θυσία, αυτή την φορά ενός νεαρότατου µέλ ους, ενός παιδιού, ενός δολοφονη
μενου παιδιού. Η κρατική βία πιο έντονη από ποτέ ελεγχει, παρακολουθεί. εξοπλίζεται, διοικείτε από
κυνικούς δολοφόνους. απολαµβάνει ασυλίας. από τους διεφθαρμένους πολιτικούς που; προστατεύει
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και τελικά δολοφονεί. Η απανθρωπιά και η κτηνωδία ενός ολοκληρωτικού συστήµατος διασφαλίζει
την ηθική και εξουσιαστική συγκρότηση στα όπλα των φονιάδων της αστυνομίας. Δεν θα
υπογράψουμε πάνω στο σώµα του νεαρού συντρόφου μας καµία συνθήκη κοινωνικής και ταξικής
ειρήνης“. Όλα συνεχιζονται…» από Ράδιο Κλειδαρότρυπα- Global Newswire
Σαν Κύπριοι και αγωνιζόµενοι άνθρωποι εκφράζουµε την οργή μας απέναντι στην στυγνή δολοφονία
του νεαρού. Καλούµε τον κόσµο σε πορεία Δευτέρα, ώρα 14:00 (111” την Πλ. Ελευθερίας µέχρι την
Ελληνική Πρεσβεία.
Να θυµηθούμε µόνο στην Κύπρο:
- Δολοφονίες σε Χλώρακα το 91' (µε πρόσχη μα τον διαξιφισµό ενός ζευγαριού), µοτοσικλετιστή στο
Λιοπέτρι το 96΄, πισωπλατη δολοφονία Τ. Τρύφωνος στην Λεµεσό και δύο πρόσφατες δολοφονίες
Σύριων οικονοµικών µεταναστών
Σε καµιά απ* αυτές δεν διώχθηκε κανένας µπάτσος και όλες είχαν την αιτιολογία είτε του
εξοστρακισµού της σφαίρας είτε της …ρσοκράτησης- Βασανισµούς, σε κρατητήρια, σε φυλακές, σε
ελέγχους στους δρόμους (πδ. 2006 βασανισµός 2 φοιτητών που κινηµατογραφήθηκε από
ερασιτέχνη), σε διαδηλώσεις (ξυλοκόπηµα συντρόφων - Πρεσβεία Ισραήλ 02', Αµερικανική O3 ΄,
Βάσης Ακρωτηρίου 03 ' και φυλάκιση δύο συντρόφων µε κατασκευασµένες κατηγορίες.
- Έρευνες σε σπίτια και κοινωνικούς χώρους, παρενόχληση, παρακολούθηση, εξευτελισ µοί… η λίστα
δεν τελειώνει!
H ΣΙΩΠΗ
ΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ
TO ΔΠζΑΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ Ol ΕΞΕΓΕΡΙν[ΕΝΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ / ΔΕΝ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕ
Υ.Γ. Στην Πάφο αυτή την στιγµή γίνονται συγκρούσεις σε αστυνοµικό τμήµα από µαθητές.
Αυτόνοµη Δράση Αντωξουσιαστών και σύντροφοι/ισσες WWW.adakiprus.blogspot.com /
adakiprus@hotmail.com
Χρειάζεται Αγγλική Μετάφραση, Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Χρειάζεται Επιμέλεια OCR,
Φυλλάδια, Αυτόνομη Δράση Αντιεξουσιαστών - ΑΔΑ (Ομάδα), Δολοφονία Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου,
Αστυνομία, Κρατική Καταστολή, Λευκωσία (νότια), Λευκωσία, Δεκαετία 2000-2009, 2008
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