
'(*)) ína/media :: Athens :: Nev\ swire :: κναλη ·η Ευθύνης για την επίθεση στο γρ...

'ο σ ^ σ τ ε  na>«T(f»rsocc a,\t>.oc¡;· ¡>tec | ανο& ,χ ηΌί,ήτ o -¡ v!o *v.ito το úd8 oo

1125915

Ανάληψη Ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο του Κ.Σημίτη
από ΕΑΔ 8:08μμ , Πέμπτη 28  Ιανουάριου 2010  
(Τροποποιήθηκα 8:10μμ, Πέμπτη 28 Ιανουάριου 2010) 
θεματικές: Πολιτική ΒΙα/Αντι-βία

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Κ. Σημίτη στην 
οδό Ακαδημίας 35.

Ο Κ. Σημίτης είναι ένα από τα εξέχοντα μέλη της πολιτικής ται οικονομικής ελίτ. Ως 
πρωθυπουργός σχέδιασε και εκτέλεσε μια σειρά αντικοινωνικών μέτρων επιχειρώντας τον 
εκσυγχρονισυό των δομών του ελληνικού κράτους ως μηχανισμού καταπίεσης και 
ελέγχου και συνέβαλε τα μέγιστα στην αύξηση της κερδοφορίας για τα ντόπια και 
υπερεθνικά αφεντικά μέσω της υπερεντατικής εκμετάλλευσης εκατομμυρίων 
προλετάριων. Είναι ο κύριος υπεύθυνος νια την καταστολή των αγώνων πολλών 
κοινωνικών ομάδων, για τους άγριους ξυλοδαρμούς απεργών, μαθητών και 
συνταξιούχων επί διακυβέρνησης ΓίΑΣΟ~Κ7

Σήμερα το καθεστώς με την ίδια πολιτική διαχείριση τρομοκρατεί και οδηγεί στην πλήρη 
εξαθλίωση τους κοινωνικά καί οικονομικά αδύναμους και επιχειρεί νά καταστείλει όσους 
από το στρατόπεδο τών καταπιεσμένων ανταποδίδουν τα~χρ7Γή|ΐάτό ατό κράτος και τα
αφεντικά
Η ε ν έ ρ γ α ς  είχε ως στόχο ένα πρόσωπο που συμβολίζει την πολιτική και οικονομική 
εξουσία, kc; κ τέδειξε ότι οι σχεδιασμοί και η πραγματικότητα ασφυκτικής 
αστυνομοκρατίας- ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης- είναι τρωτό,. Παρά την προπαγάνδα 
των MME που αναμεταδίδουν σχεδόν σε καθημερινή βάση το υλαζονικό παραλήρημα του 
εκλεκτού του FBI και της CIA υπουργού Δημόσιας Τάξης Μ. Χρυσοχοϊδη. Του ανθρώπου 
που έχει αναλάβει τη θωράκιση του καθεστώτος απέναντι στους όλο και πιο δυναμικούς 
κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και που παρά τις πομπώδεις διακηρύξεις του δεν μπορεί 
να προστατεύσει ούτε τα γραφεία του πρώην πολιτικού του προϊστάμενου.

Έμπνευσή σας είναι οι μικροί και μεγάλοι αγώνες που ϊίνοντο1 καθημερινά στους 
δρόμους, στις φυλακές, στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, :ίναι το πλήθος των 
εξεγερμένωντου Δεκέμβρη ίου σχημάτισαν μετά οδοφράγματα και τις άγριες 
ο . "· τάσεις μία εικόνα από το μέλλον.Συντρίβοντας τις αυταπ ίτες τις κοινωνικής 
ειρή νης, αντιπαραθέτοντας στη σκλαβιά, την υποταγή και την ατανάλωση, την 
αλληλεγγύη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια,

" χοντας μα? μας τους ανέμους της κοινωνικής οργής προετοιμάζουμε τη θύελλα της 
εξεγερσπς. Δίπλα στις φωτιές που ανάβουμε μαζί με τα κοινωνικά και ταξικά μας αδέλφια 
δημιουργούμε "πς αυριανές Κομμούνες. Και τώρα και πάντα γιο ·ην Αναρχία...

Μέχρι την τελική νίκη...
Ο αγώνας συνεχίζεται...
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Επαναστατική Απελευθερωτική Δράση 
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