
Πογκρόμ «Δημοκρατίας» 

Να μην τους αφήσουμε να ασελγήσουν άλλο στις πλάτες μας, τέρμα πια στην αστική τους 

δημοκρατία – χούντα! Να μην επιτρέψουμε οι ζωές μας να γίνουν βορρά στα χέρια του 

εκάστοτε καθεστώτος! Μπορεί να ακουγόμαστε γραφικοί, μπορεί όλα αυτά τα 

χιλιοειπωμένα να κουράζουν αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις συνθήκες που 

επικρατούν τόσα και τόσα χρόνια. Με πρόσχημα τη δημοκρατία, οι υπερασπιστές της τα 

τελευταία χρόνια με μνημόνια, τρομονόμους, καταστολή (που έχει φτάσει στο σημείο να 

θρηνούμε νεκρούς σε απεργιακές συγκεντρώσεις), γεμάτες φυλακές, νεκρά παιδιά στο 

Φαρμακονήσι , χιλιάδες αυτοκτονίες και γεμάτους τους δρόμους από άστεγους, έρχεται 

και αποκαλεί τους αναρχικούς τρομοκράτες. Εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια του κόσμου 

λόγω της οικονομικής εξουθένωσης, της τρομολαγνείας και της παραπληροφόρησης από 

τα ΜΜΕ έχουν ξεκινήσει ένα πογκρόμ με καθαρά εκδικητικό χαρακτήρα απέναντι στον 

αντιεξουσιαστικό – αναρχικό χώρο αποδεικνύοντας ότι δεν είμαστε απλά μερικές εστίες 

ανομίας αλλά ένα κύτταρο αντίστασης επικίνδυνο για το «γυάλινο κόσμο τους».  

Το τελευταίο διάστημα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μία σειρά γεγονότων που 

επιβεβαιώνουν κάθε μέρα και περισσότερο το μένος του κράτους απέναντι σε όλους 

όσους αντιστέκονται. Έχουμε απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, ξυλοδαρμούς διαδηλωτών 

από την αστυνομία, προσπάθεια ταύτισης των αναρχικών με τους φασίστες (θεωρία των 

δύο άκρων), προσαγωγές που μετατρέπονται με το έτσι θέλω σε συλλήψεις, δεκάδες 

βίαιες εισβολές σε σπίτια αντιεξουσιαστών με απειλές και τρομοκράτηση των συγγενικών 

και φιλικών τους προσώπων, η εκδικητική διπλή σύλληψη του Σακκά, η άρνηση εξόδων 

στο Σ. Στρατούλη και οι ειδικές  μεταχειρίσεις στους φυλακισμένους αγωνιστές (στέρηση 

αδειών, ξυλοδαρμοί, απομονώσεις, απάνθρωποι τρόποι κράτησης στα νοσοκομεία κ.α. ).  

Όλα αυτά είναι τα επιτεύγματα της «Δημοκρατίας» τους που βρωμάει φασισμό. Έχουμε 

πόλεμο λοιπόν, είμαστε εδώ με ψηλά το κεφάλι να τσακίσουμε κράτος και παρακράτος. 

Είτε από τους δρόμους, είτε από τις φυλακές δε μας τρομάζουν, δε μας φιμώνουν.. μας 

εξοργίζουν!  
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