
ΣΗΜΙΤΗΣ

Εδώ και δυο μήνες η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Οι πολιτικοί σε μια 
τέτοια περίοδο θα επιθυμούσαν ο λαός να έχει μνήμη χρυσόψαρου. Δυστυχώς κάτι 
τέτοιο δεν συμβαίνει.

Είναι γεγονός πως το κράτος φοβάται και τον ίσκιο του. Τρέμει μην τυχόν 
επαναληφθεί η 12η Φεβρουάριου. Την ίδια ημέρα όπου πριν εξήντα επτά χρόνια 
υπογράφθηκε η συμφωνία της Βάρκιζας 1.000.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν το 
κέντρο της πρωτεύουσας και παρά την λυσσαλέα επίθεση των δυνάμεων 
καταστολής, η οποία σε σφοδρότητα θύμισε Ιούνη του 2011, παρέμεναν στους 
δρόμους μέχρι αργά το βράδυ στήνοντας οδοφράγματα. Τράπεζες, 
ενεχυροδανειστήρια και μεγάλα εμπορικά καταστήματα έγιναν στόχος των 
διαδηλωτών. Οι στιγμές που ζήσαμε εκείνη την ημέρα θα μας ακολουθούν και θα 
μας εμπνέουν μια ζωή.

Το κράτος έβαλε μπροστά τις επίλεκτες δυνάμεις του: τα Μ.Μ.Ε. Έχουν αποδείξει 
πως στην παραπληροφόρηση, την εξαπάτηση και τον αποπροσανατολισμό είναι οι 
καλύτεροι. Άρχισαν να μιλούν για παρακρατικούς, για ασφαλίτες. Ξαφνικά 
θυμήθηκαν τα νεοκλασικά κτίρια του κέντρου της Αθήνας, αυτά που ο 
Καραμανλής γκρέμιζε το ένα μετά το άλλο για να γίνουν πολυκατοικίες. Μέχρι και 
αύξηση της ανεργίας σκαρφίστηκαν λόγω των επεισοδίων.

Συνεχώς αναδεικνύονται υποθέσεις όπως συλλήψεις οφειλετών στην εφορία ή σε 
ασφαλιστικά ταμεία, δημοσίων υπαλλήλων που έκλεβαν με παραθυράκια που 
έβρισκαν δημόσιους οργανισμούς, γιατρών που υπερσυνταγογραφούσαν, κτλ.
Τόσα χρόνια δεν τα γνώριζαν; Απλά τους άφηναν για να μπορούν οι πολιτικοί και 
οι επιχειρηματίες να τρώνε δισεκατομμύρια από μίζες. Τώρα τους συλλαμβάνουν 
για να πειστεί ο κόσμος ότι πράγματι «μαζί τα φάγαμε», να νιώσει ενοχές για την 
τωρινή κατάσταση, ότι οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς και οι βουλευτές δεν 
φταίνε για την κατάντια αλλά φταίνε 100,200 δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι 
επαγγελματίες.

Έπειτα θυμήθηκαν τους μετανάστες. Βέβαια το κλίμα προετοιμαζόταν καιρό τώρα 
με αφορμή το παραεμπόριο, το οποίο όπως λένε είναι ο κύριος υπεύθυνος για το 
κλείσιμο των καταστημάτων. Φυσικά και δεν ισχύει αλλά άντε και να το δεχτούμε 
για το κέντρο. Στις γειτονιές της Αθήνας όπου δεν υπάρχει παραεμπόριο πως 
κλείνουν το ένα μετά το άλλο; Τα εξιλαστήρια θύματα ήταν πάντα οι μετανάστες. 
Για την εγκληματικότητα, την ανεργία και πλέον σύμφωνα με τα σκουλήκια 
Χρυσοχοϊδη και Λοβέρδο και για την δημόσια υγεία. Η λύση λοιπόν βρέθηκε. 
Πογκρόμ και μάντρωμα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ότι ακριβώς είχε πει ο 
Καρατζαφέρης πριν καιρό και γελάγαμε.

Τον τελευταίο καιρό ασχολούνται με την ημερομηνία των εκλογών, τα καινούρια 
κόμματα που ιδρύθηκαν, την αυτοδυναμία ή όχι της Ν.Δ., τα γκάλοπ των 
εταιρειών δημοσκόπησης, τις συνεργασίες των κομμάτων.

Ταυτόχρονα με όλη αυτή την προσπάθεια αποπροσανατολισμού, η αστυνομοκρατία 
στο κέντρο της Αθήνας ειδικά αλλά και στις γειτονιές έχει ξεπεράσει κάθε όριο. 
Εξαγγέλθηκαν νέες προσλήψεις μπάτσων, οι οποίοι εξοπλίζονται με την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας. Για αυτούς μάλλον πράγματι λεφτά υπάρχουν. Τρέμουν την 
αντίδραση του κόσμου. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από τα μέτρα που έλαβαν ώστε να 
πραγματοποιηθεί η παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Έχουν καταλάβει πως οι μέρες 
τους είναι μετρημένες. Ο λαός δεν ξεχνά ούτε τα χαράτσια, ούτε τις μειώσεις 
μισθών και συντάξεων, ούτε τα εργασιακά δικαιώματα που χάθηκαν σε μια νύχτα, 
ούτε την υπέρογκη φορολογία. Καθημερινά βιώνει την ανεργία, την ακρίβεια, την
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φτώχεια, τις απολύσεις, τις ατελείωτες ουρές για γιατρό στο ΙΚΑ, για επίδομα στον 
ΟΑΕΔ, τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία, την μιζέρια, την 
κατάθλιψη, τις αυτοκτονίες.

Τα ψέματα έχουν τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε πόλεμο. Η κοινωνική 
ειρήνη είναι πλέον μια αυταπάτη. Έτσι αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε έναν 
ισχυρό εμπρηστικό μηχανισμό την Τρίτη 03 Απριλίου 2012 στις 20:50, στον 
πέμπτο όροφο, στην οδό Ακαδημίας 35 όπου στεγάζονται το γραφείο του Κώστα 
Σημίτη και το ομώνυμο ίδρυμα.

Ο Σημίτης είναι ένας από τους εκλεκτούς των Αμερικανών και των Γερμανών 
εξουσιαστών. Διατελώντας πρωθυπουργός από το 1996 έως το 2004 υπηρέτησε 
επάξια τόσο τα ξένα όσο και τα ντόπια αφεντικά. Επί των ημερών του η χώρα 
ξόδεψε τρισεκατομμύρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, υποβρύχια, αεροπλάνα 
και συστήματα ασφαλείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Γερμανία άλωσε την 
ελληνική αγορά και η ΞΙΕΜΕΝε άρχισε τα έργα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Κατά 
την διάρκεια της πρωθυπουργίας του κατασκευάστηκαν δρόμοι και γέφυρες μόνο 
και μόνο για να οικονομήσουν μεγαλοεργολάβοι προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ μαζί με 
τον Λαλιώτη.

Επί των ημερών του «καταλληλότερου» η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ με μαγειρεμένα 
όπως ήταν γνωστό και αποδείχθηκε τα στοιχεία των δημόσιων λογαριασμών. Ας 
είναι καλά η ΟοΙόπταπ εθοόε και ο τωρινός διορισμένος πρωθυπουργός.

Άλλο ένα κατόρθωμα του «εκσυγχρονιστή» είναι το σκάνδαλο του 
χρηματιστηρίου, όπου χιλιάδες μικροεπενδυτές έχασαν περιουσίες και 
αποταμιεύσεις.

Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την καταστολή των αγώνων μαθητών, φοιτητών και 
συνταξιούχων. Παρόλα αυτά κάποιοι ακόμα τον παρουσιάζουν σαν το ισχυρό χαρτί 
του ΠΑΣΟΚ και προσπαθούν να τον βγάλουν από την ανυπαρξία. Εμείς όμως του 
δηλώνουμε: Δεν αργεί η στιγμή που θα προσαχθείς σε επαναστατικά δικαστήρια 
εσύ και οι όμοιοι σου για να δικαστείς για την συμβολή σου στην καταπίεση, την 
εξαθλίωση και τον θάνατο που έχεις οδηγήσει τόσους ανθρώπους.

Τον Ιούνιο, ίσως και νωρίτερα, έρχονται νέα μέτρα. Το έχουν πει εδώ και καιρό και 
το γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η αυταπάτη που ακούει στο 
όνομα εκλογές πρέπει να τελειώνει. Γελιέται οικτρά όποιος πιστεύει ότι η άσκηση 
των πολιτικών εξαθλίωσης είναι απλά θέμα προσώπων. Άλλαξε κάτι με την 
παραίτηση Παπανδρέου; Ίσα-ίσα που οι εξουσιαστές βρίσκουν την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσουν τις εφεδρείες τους και να δείξουν κιόλας ότι «προβαίνουν σε 
ανανέωση». Φεύγει δηλαδή ο κακός Παπανδρέου και έρχεται ο «σοβαρός» και 
«μετρημένος» Παπαδήμος. Θα αλλάξει κάτι με τον Σαμαρά; Ούτε φυσικά είναι 
λύση ο Καμμένος ή τα καθάρματα της ΔΗΜΑΡ ή η Μπακογιάννη. Ότι και να λένε 
λίγη εξουσία θέλουν οπότε θα τρέξουν και θα συνεργαστούν με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ 
μόλις κληθούν. Στα φασιστοειδή του ΛΑΟΣ και της Χρυσής Αυγής ούτε καν 
αναφερόμαστε. Η ουσία είναι ότι όλοι αυτοί αποτελούν την πολιτική πτέρυγα των 
μεγαλοεργολάβων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών και μιας μερίδας πληθυσμού 
που από διάφορες θέσεις παρασιτούν εις βάρος του υπόλοιπου πληθυσμού.

Μόνη λύση ο δρόμος της βίαιης αντιπαράθεσης με την εξουσία. Η εξέγερση του 
Δεκέμβρη του 2008 και η 12η Φλεβάρη δείχνουν τον δρόμο. Καλούμε κάθε 
νοήμων άνθρωπο, σύντροφο, κοινωνικό αγωνιστή, επαναστάτη αναρχικό, 
αριστερό χωρίς εκλογικές αυταπάτες να πυκνώσει τις τάξεις της αντίστασης, του 
αντάρτικου και τελικά της επανάστασης που θα ρίξει οριστικά και αμετάκλητα στον 
γκρεμό τα παράσιτα της εξουσίας και θα φτιάξει ένα καινούριο, ελεύθερο και 
ισότιμο κόσμο.



Κλείνοντας εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας στους 
φυλακισμένους αγωνιστές της 17Ν, στα μέλη και σε όσους κατηγορούνται για 
συμμετοχή στις οργανώσεις Επαναστατικός Αγώνας και Συνομωσία Πυρήνων της 
Φωτιάς, κάποιοι από τους οποίους κάνουν απεργία πείνας. Επίσης στους δεκάδες 
αγωνιστές που βρίσκονται στα κελιά του καθεστώτος και δίνουν μαθήματα 
αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης ή έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με την δικαστική 
χούντα.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ-ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ του οποίου ο θάνατος είναι άλλη μια κρατική 
δολοφονία. Σύντροφε Δημήτρη αναπαύσου ήσυχος γιατί όπως λέει και ένα 
σύνθημα: Αυτό είναι σωστό, ριπές από καλάσνικοφ να βάλουνε μυαλό.

Υ.Γ.1: Ένας δεκαοκτάχρονος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο ύστερα από τον 
ξυλοδαρμό του από μπάτσους στην Κρήτη. Μπάτσοι, την επόμενη φορά στο 
Σύνταγμα δεν θα κρέμονται μόνο τα ρούχα σας από το δέντρο. Θα είστε και εσείς 
μέσα σε αυτά.

Υ.Γ.2: Φασίστες έχετε αποθρασυνθεί και θα πληρώσετε...

Οργάνωση «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ»


