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2η Ανακοίνωση Α.Δ.Α. για τα Γεγονότα
Αναφορικά με την Εξέγερση στην Ελλάδα
(Φυλλάδιο)
Ιστορικό σημείωμα
Αυτό το φυλλάδιο δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβρη του 2008, από την Αυτόνομη Δράση Αντιεξουσιαστών
(ΑΔΑ) στη Λευκωσία.

Περιεχόμενο

2η Ανακοίνω Α.Δ.Α. τα ονότα ικά Ε ’ Ελλάδα
Στις 06/12/08 0 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος δολοφονείτε εν ψυχρό από µπάτσο στα
Εξάρχεια. Αμέσως σε όλη την Ελλάδα &… γενικευμένες συγκρούσεις που 'χουν στόχο κατά κύριο
λόγο σύμβολα του κεφαλαίου και της κρατικής εξουσίας (Τράπεζες, πολυεθνικές, Αστυνοµικά
τµήµατα). Αυτά τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα σε ένα εκρηκτικό κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον παγκοσμίως. Μαθητές, φοιτητές, εργάτες, άνεργοι, μετανάστες όλοι ενωμένοι
βρίσκονται στους δρόµους και στα οδοφράγµατα. Οι καταλήψεις καθημερινώς αυξάνονται µε
κεντρικότερα Μονωτικά αγώνα το Πολυτεχνείο, την κατάληψη ΑΣΟΕΕ, την κατάληψη παραρτήματος
Πάτρας, την κατάληψη Νοµικής κ.α. Επίσης γίνονται τοπικές καταλήψεις σε Δηµαρχείο µε σκοπό την
αυτοοργάνωση των κατοίκων και την Τρίτη 17/12 έχει καταληφθεί το κτίριο της ΓΣΕΕ από εργάτες
μετονοµάζοντάς το σε «Γενική Συνέλευση Εξεγερμένων Εργατών» µε πρόταγμα την γενική απεργία. ΄
Την ίδια στιγµή σε ολόκληρο τον κόσµο πορείες, συγκεντρώσεις, καταλήψεις, επιθέσεις γίνονται από
αλληλεγγυσυς αγωνιστές, γενικεύοντας σε παγκόσμια κλίµακα την αντίσταση. Ενδεικτική είναι η
δήλωση του Σαρκοζί όταν απέσυρε τις µεταρρυθμίσεις που προορίζονταν να γίνουν, «δεν θέλω να
γίνω ο Καραμαλής της Γαλλίας». Το παγκόσµιο φαινόμενο εκµετάλλευσης, καταπίεσης, εξευτελισμού,
διαχωρισµού των κοινωνικών τάξεων, τα απάνθρωπα µεροκάµατο, οι αυξηµένες ώρες δουλείας, η
ανεργία, η ιδιοκτησία, η αύξηση της &… των αγαθών πρώτης ανάγκης, της υγείας, η παιδεία, η
διαφθορά, η συντάξεις του κώλου, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος κ.α. µε αποτέλεσµα το
κόλπο αυτό που µας πλάσαραν να είναι τόσο πολύ χυδαίο χοντροκοµμένο που πια είναι δύσκολο να
είναι πιστευτό.
Συγχρόνως, οι μπάτσοι κάνουν χρήση χημικών, συλλήψεις και διώξεις (χρησιµοποιώντας τον
τρομονόµο), ξυλοδαρµούς, απειλές με υπηρεσιακά όπλα ή και συνεργασία µε τα παρακρατικά
φασιστοειδή. Για την συνεργασία μπάτσων και «κουκουλοφόρων» υπάρχει πληθώρα στοιχείων που
κτυπούν διαδηλωτές, απειλούν κάτοικους σπιτιών, σπάνε ανεξέλεγκτα με σκοπό να τα φορτώσουν σε
αντιεξουσιαστές…
Το ΚΚΕ µε την σειρά του, παραπληροφορεί και κατάστέλλει. Αποκομµένο απ, τις εξελίξεις µιλά για
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«κουκουλοφόρους πράκτορες»(!). Η οργανωμένη προπαγάνδα των media τα οποία από την πρώτη
στιγμή συκοφάντησαν και συνεχίζουν να συκοφαντούν αυτό τον αγώνα, επικεντρώνετε στις ζημιές.
Την ίδια ώρα παίρνει Θέση η αντί-πληροφόρηση συντρόφων με καταλήψεις ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σταθµών όπως ΕΡΤ κ.α, για την πληροφόρηση και οργάνωση του αγώνα δίνοντας τέλος
στην παραπληροφόρηση των MIME οι οποίοι προσπαθούν να δυσφηµήσουν τον κοινωνικό αγώνα των
εξεγερμένων ως υποστηρικτές της άρχουσας τάξης και του κράτους. Τα ΜΜΕ εκμεταλλεύονται
ακόµη μια φορά το κοινωνικό σύνολο προς όφελος πολιτικοουςονομικών συμφερόντων
προσπαθώντας να αποκοιµίσει τις μάζες αψηφώντας την απάνθρωπη καταναγκαστική υποδούλωση
του κοινωνικού συνόλου στην παγκόσμια επιχείρηση εκμετάλλευσης που αυτή την στιγμή μας πίνει
την τελευταία σταγόνα αίμα.
Στην Κύπρο μόλις πληροφορηθήκαµε την είδηση της δολοφονίας οργανώσαμε πορεία διαμαρτυρίας
με σύντροφους προς την Ελληνική πρεσβεία, όπου αντιµετωπίσαμε συρματοπλέγματα, ασφαλίτες και
διμοιρίες. Η αυθόρμητη σύγκρουση µε τους µπάτσους οδήγησε σε 2 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες
σύντροφοι αφέθηκαν ελεύθεροι µετά από παρέμβαση της πορείας έξω απ, το αστυνομικό τμήµα,
προσάποντάς τους κατασκευασµένες κατηγορίες. Την εποµένη γίνεται πάλι πιο μαζικό κάλεσµα από
αντιεξουσιαστές και σύντροφους με την παρουσία κι άλλων κομματιών τις ευρύτερης αριστεράς,
προς την Ελληνική πρεσβεία και την µεθεπόμενη κάλεσμα πορείας απ' τους σύντροφους στην Λεμεσό.
Παράλληλα κι άλλες πορείες μαθητών πραγματοποιούνταν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου,
αντιδρώντας στην κρατική βία.
Τα ΜΜΕ στην Κύπρο συνεχίζοντας το παραμύθι και την παραπληροφόρηση των Ελληνικών
καθεστωτικών media, αλλά με περισσότερη επιτυχία, δεν ασχολήθηκαν στο ελάχιστο µε την ουσία,
απλά έδωσαν έμφαση στις συγκρούσεις της πρώτης πορείας. Συγκεκριμένα αποκάλεσαν τον
αντιεξουσιαστικό χώρο ως «µιμιτιστές»(!). Η διεθνής αντεπίθεση των εκµεταλλευοµένων και των
καταπιεσµένων ενάντια στην κυριαρχία είναι και δική µας υπόθεση. Είµαστε αλληλέγγυοι στους
Εξεγερµένους της Ελλάδας και παντού, κάτι που δεν μπορούν να κατανοήσουν οι διάφοροι
δημοσιογραφίσκοι.
Είναι πρόκληση σε μας και όλους τους αγωνιζόµενους ανθρώπους της Βόρειας και Νότιας Κύπρου νεολαίους, εργάτες, άνεργους, μετανάστες κλπ.- να συσπειρωθούµε και να αντικρίσουµε τα
προβλήµατά µας, να αντισταθούµε και να απαιτήσουμε.
Παντού, o καπιταλισμός σπέρνει φτώχεια και το κράτος κατάστέλλει. Αλληλεγγύη στον αγωνιζόµενο
ελληνικό λαό Ας οργανωθούμε παντού στον κόσμο για να φτιάξουμε µια κοινωνία βασισµένη στην
ελευθερία και στην κοινωνική και οικονοµική ισότητα.
Αυτόνομη Δράση Αντωξουσιαστών www.czdakiprus. blogspot.com / adakiprus@hotmail.com
Υ.Γ.1: Το Σάββατο 20/12, από τις 15:00 µέχρι 20:00 παρέμβαση στην Πλ. Ελευθερίας Ενάντια στην
Κρατική Τροµοκρατία. Και ποδηλατοπορεία Critical Mass στις 17:00. Υ.Γ.2: Θα υπάρχει
αναλυτικότερο κείµενο τόσο για τα γεγονότα στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και προεκτάσεις του
θέµατος.
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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