
Για την εμπρηστική επίθεση στον Radio Revolt 88.7  

Την Τρίτη 9/11 στις 11 το βράδυ ο αυτοοργανωμένος σταθμός Radio Revolt στη Θεσσαλονίκη 
δέχεται την τρίτη κατα σειρά εμπρηστική επίθεση από παρακρατικούς (έχουν προηγηθεί άλλες 
δύο επιθέσεις το καλοκαίρι του 2009). Η επίθεση αυτή συνιστά απόπειρα δολοφονίας αφού οι 
βόμβες μολότοφ ρίχτηκαν στο εσωτερικό του βαγονιού ενώ παράλληλα οι φασίστες εμπόδιζαν 
την έξοδο των ατόμων από αυτό. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε όλο το βαγόνι όπου στεγάζεται ο 
σταθμός, το οποίο κάηκε ολοσχερώς μιας και δεν επιτράπηκε στην πυροσβεστική να μπει στον 
πανεπιστημιακό χώρο αν δεν συνοδευόταν από τις διμοιρίες μπάτσων που υπήρχαν στην 
περιοχή. Κατά την προσπάθεια της κατάσβεσης με αυτοσχέδια μέσα από αλληλέγγυους, κόπηκε 
με πρυτανική εντολή και η παροχή νερού. 
 
Από την επόμενη μέρα το πρωί τα ΜΜΕ στον καθιερωμένο τους ρόλο, παρουσιάζουν μια ακόμα 
παρακρατική επίθεση σαν συμμορίτικη συμπλοκή, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του κόσμου, 
διαστρεβλώνοντας για άλλη μια φορά την επικαιρότητα προς την κατεύθυνση που θέλουν 
(άσυλο, καταστολή κτλ.).Είναι οι ίδιοι που μετατρέπουν τις ρατσιστικές επιθέσεις σε 
"διαμαρτυρίες αγανακτισμένων πολιτών" και που τους τελευταίους μήνες δίνουν όλο και 
μεγαλύτερο βήμα σε φασιστικά καθάρματα. Η επίθεση αυτή, που κατά τύχη δεν είχε θύματα, 
συνάδει απόλυτα με τον ιστορικό ρόλο των φασιστών όπου τα τελευταία χρόνια σκόπιμα έχει 
απονοηματοδοτηθεί , εντάσσοντάς τους στην πολιτική σκηνή σαν μία ακόμη δημοκρατική 
άποψη. Ο φασισμός τρέφεται από την αρρωστημένη αίσθηση υπεροχής, απ' την βλακεία του 
διαχωρισμού των ανθρώπων σε ράτσες, φύλα κλπ, την αντιδραστική καταστροφή κάθε τι 
διαφορετικού .Είναι μια παθογένεια που συμπυκνώνει την ιδεοληψία και την μισαλλοδοξια που 
βρίσκουν έδαφος εν μέσω κρίσης. 
 
Ο Radio Revolt είναι ένας αυτοοργανωμένος αναρχικός ραδιοφωνικός σταθμός που από την 
αρχή της λειτουργίας του εχει τοποθετηθεί στη μεριά αυτών που αντιστέκονται, σε εκείνους που 
σπάνε την γενικευμενη σιωπή που μας επιβάλουν, που ανοίγουν ρήγματα στην μονοπωλιακή 
κρατική προπαγάνδα.Τα θεμέλια του είναι ποτισμένα με την αλληλεγγύη που πηγάζει από την 
βάση της λειτουργίας του και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο τίποτα, ούτε φωτιές ούτε οτιδήποτε 
άρρωστο έχουν προσπαθήσει να κάνουν οι θρασύδειλοι παρακρατικοί δε θα σταματήσει την 
λειτουργία του. 
 
Στεκόμαστε δίπλα στο Radio Revolt όπως και σε κάθε άλλο αυτοοργανωμένο εγχείρημα που 
δέχεται επίθεση από κράτος και παρακράτος . 
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