
Η αντιπληροφόρηση δε λογοκρίνεται
δε φιμώνεται δεν καταστέλλεται

Στην  εποχή  που  διανύουμε,  που  ο  κοινωνικός  ανταγωνισμός  εντείνεται,  μετανάστες  και 
μετανάστριες  βαφτίζονται  παράνομοι  και  στοιβάζονται  σε  στρατόπεδα  συγκέντρωσης  και 
δολοφονούνται,  ο  κοινωνικός  εκφασισμός  οξύνεται  συνεχώς  και  η  αστική  δημοκρατία 
αντικαθίσταται από το σύγχρονο ολοκληρωτισμό,  τα μέσα αντιπληροφόρησης δίνουν βήμα σε 
φωνές που ενοχλούν την κυρίαρχη τάξη. Δίνουν βήμα σε όλες και όλους εκείνους που σκόπιμα 
συκοφαντούνται,  απαξιώνονται  και  καταστέλλονται.  Είναι  εκείνα  τα  μέσα  που  λειτουργούν 
αδιαμεσολάβητα,  αυτοοργανωμένα  και  αντιιεραρχικά  ενάντια  σε  εμπορευματικές  λογικές  και 
στην προπαγάνδα των κυρίαρχων media.  Επομένως, η φίμωση των μέσων αντιπληροφόρησης τη 
συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία.

Η ιστοσελίδα athens indymedia και ο ραδιοφωνικός σταθμός Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης 
98FM αποτελούν χαρακτηριστικά μέσα αντιπληροφόρησης και λειτουργούν αδιάκοπα πάνω από 10 
χρόνια. Ωστόσο,  την Πέμπτη 11 Απριλίου,  ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, 
Σίμος  Σιμόπουλος,  μετά  απο  εισαγγελικές  πιέσεις  έκοψε  την  παροχή  internet  στο  athens 
indymedia  και  τον  98FM,  και  το  ρεύμα  στο  Ράδιο  Ένταση.  Άμεσα  ο  σύλλογος  των  χημικών 
μηχανικών με ψήφισμά του ξαναδήλωσε ότι αναλαμβάνει όλες τις παροχές ίντερνετ πολιτικών 
ομάδων που στεγάζονται στη σχολή. Παρόλες, όμως, τις πιέσεις του φοιτητικού συλλόγου και τις 
αντιδράσεις  πλήθους  αλληλέγγυων  που  πραγματοποίησαν  πορεία  την  επόμενη  μέρα  στην 
Πολυτεχνειούπολη, οι πρυτανικές αρχές υιοθετώντας τις πρακτικές του κράτους, επέλεξαν για 
άλλη μια  φορά  να  φιμώσουν  την  ελεύθερη  έκφραση.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  καλέστηκε  εβδομάδα 
πανελλαδικών και διεθνών δράσεων αλληλεγγύης στα μέσα αντιπληροφόρησης, από 15 έως 21 
Απρίλη. Έτσι,  την περασμένη βδομάδα, πλήθος δράσεων και παρεμβάσεων έλαβαν χώρα στην 
πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, και αλλού, με τις πρυτανικές αρχές άφαντες και τις αντιδράσεις 
των  διαχειριστών  του  δικτύου  ακραίες  (χαρακτηριστικά,  όταν  εξέπεμψε  ο  98fm  από  την 
κατειλημμένη πρυτανεία, η απάντηση ήταν να διακοπεί η σύνδεση με το διαδίκτυο σε όλη την 
πανεπιστημιούπολη!). Τέλος, τη Δευτέρα 22 Απρίλη, πραγματοποιήθηκε κατάληψη στην πρυτανεία 
του ΕΜΠ απ' όπου ανέβηκε η ιστοσελίδα του indymedia και εξέπεμψε ο 98fm για αρκετές ώρες.

Τα μέσα αντιπληροφόρησης είναι τα δικά μας μέσα, δίνουν φωνή στους δικούς μας αγώνες που 
δείχνουν τον κόσμο που θέλουμε να φτιάξουμε! Εμείς, οι χρήστες των μέσω αυτών, δέκτες αλλά 
και πομποί αντιπληροφόρησης, δε θα μπορούσαμε παρά να είμαστε αλληλέγγυοι με κάθε μέσο 
συλλογικής και ελεύθερης έκφρασης.

Όσες κεραίες  και  να ξηλώσετε,  όσες  παροχές  ίντερνετ  και  ρεύματος να κόψετε,  αν 
νομίζετε ότι θα μας φιμώσετε είστε γελασμένοι!

Αλληλεγγύη με athens indymedia, ραδιοζώνες ανατρεπτικής 
έκφρασης 98 fm και ράδιο ένταση

Συγκέντρωση αλληλεγγύης την ΠΕΜΠΤΗ 25/04 στις 17:00 Τσιμισκή 
με Ναυαρίνου.
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