
Κείμενο θέσεων 
από τις 

«Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης-93,8fm» 

σχετικά με την απόπειρα καταστολής του εγχειρήματος 
στη δεδομένη κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική συγκυρία.



Πριν από 15 περίπου 
χρόνια, μια παρέα φοι-
τητών αποφασίζει τη δη-
μιουργία των Ραδιοζωνών 
Ανατρεπτικής Έκφρασης ή 
98fm, με στόχο το σπά-
σιμο της προπαγάνδας 
των κυρίαρχων Μ.Μ.Ε. 
στην ενημέρωση (αντι-
πληροφόρηση), την προά-
σπιση της ελεύθερης έκ-
φρασης και την διάχυση 
των ιδεών και του λόγου 
όσων αντιστέκονται.
Με βασικά προτάγμα-

τα την ελευθερία, την 
ισότητα, την εναντίωση 
σε κάθε μορφή εξουσίας, 

και με μέσα την αλληλεγγύη, την αυτοοργάνωση–αυτοδιαχεί-
ριση, τη μη ιεραρχική διάρθρωση και τη συμμετοχή στους 
κοινωνικούς αγώνες και τα κινήματα των καταπιεζόμενων, η 
συλλογικότητα του σταθμού μπήκε στην ραδιοφωνική και κοι-
νωνική «αρένα».
Απορρίπτοντας τη λογική της αγοράς και την εξάρτηση από 

διαφημίσεις, σπόνσορες και σχετικές χρηματοδοτήσεις, κα-
θώς επιδρούν καθοριστικά στον λόγο και τον τρόπο που αυτός 
εκφέρεται, επιχειρήθηκε η συντήρηση και λειτουργία του 
σταθμού να γίνεται με ιδία έσοδα και εισφορές των μελών 
του, όπως και του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος.
Καταλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη ραδιοσυχνότητα, επι-

διώχθηκε να επανανοηματοδοτηθεί το ραδιοφωνικό φάσμα ως 
κοινωνικό αγαθό, αποσπώντας το από τη δικαιοδοσία του 
κράτους και τη λεηλασία του από τους βαρόνους των Μ.Μ.Ε., 
λοιπούς επιχειρηματίες και τους εκπροσώπους της κυρίαρχης 
τάξης και προτάσσοντας την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση 
σε αυτό.



Επιλέγοντας τη λειτουργία του εγχειρήματος μέσα σε πα-
νεπιστημιακό χώρο και συγκεκριμένα μέσα στο στέκι–κα-
τάληψη της αίθουσας 11, αποπειράθηκε να γίνουν πράξη  
οι αρχές του πανεπιστημιακού ασύλου, περί ελευθερί-
ας έκφρασης και διακίνησης των ιδεών, η διάδοση των  
προταγμάτων του σταθμού και η αλλοίωση ενός πανεπιστημίου 
αποστειρωμένου από το κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Στόχευση, να βγουν στον αέρα ο λόγος και οι δράσεις των 

πολιτικών κρατουμένων, συλλογικοτήτων και ατόμων του Α/Α 
χώρου και του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος, των με-
ταναστών & προσφύγων, των τοπικών και ευρύτερων πολιτικών 
κινημάτων, των αντιφασιστικών αγώνων, των πολιτισμικών 
κινημάτων, ομάδων και ατόμων που ασχολούνται με την τέ-
χνη, την τεχνολογία, την οικολογία, τα ζητήματα ταυτό-
τητας και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων και 
φυσικά τους ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες, καλύπτοντας 
μια σειρά κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις κ.λπ. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το αρχείο του σταθ-

μού περιέχει πλούσιο υλικό για όλη αυτή την περίοδο  
των 15 ετών.





Η σημερινή συγκυρία

Έπειτα από 15 χρόνια, η 
πολιτική και κοινωνική συ-
γκυρία λειτουργίας του εγ-
χειρήματος είναι εντελώς 
διαφορετική.
Από την «ισχυρή Ελλάδα» 

του Σημιτικού εκσυγχρονι-
στικού αφηγήματος–φούσκας 
στις αρχές του 2000 και τις 
ολυμπιακές φιέστες, φτάσα-
με στην «αριστερή Ελλάδα» 
της πτώχευσης, της κρίσης, 
της ένδειας και της νέας 
μετανάστευσης.
Η μεσσιανική ελπίδα αποκατάστασης της πρότερης συνθήκης, 

μέσω μιας αριστερής κυβέρνησης, αποδείχθηκε εφιάλτης για 
τους αφελείς ψηφοφόρους οι οποίοι είδαν όλες τις υποσχέ-
σεις και τα οράματα τόσων ετών, να μετατρέπονται σε δηλώ-
σεις μετάνοιας απέναντι στους εκπροσώπους των δανειστών.



Η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση, που υποτίθεται θα στα-
μάταγε με την άνοδο της αριστεράς στην εξουσία, όχι μόνο 
δεν σταμάτησε, αλλά αντιθέτως ενισχύθηκε, απέναντι σε έναν 
αποχαυνωμένο και σοκαρισμένο από τις εξελίξεις κόσμο. 
Ελλείψει ουσιαστικής αντίστασης, οι ισχυροί της χώρας 

αλλά και οι συνεργάτες τους από το εξωτερικό, συνέχισαν τις 
νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. 
Ως αποτέλεσμα οι απολαβές τις συντριπτικής πλειοψηφίας 

των εργαζομένων, μειώθηκαν σε επίπεδα που προσεγγίζουν 
αυτά των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, οι συ-
ντάξεις θυσιάστηκαν στο βωμό της διάσωσης των τραπεζών 
και της εξυπηρέτησης του χρέους, νοσοκομεία και σχολεία 
έκλεισαν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποβαθμίστηκαν σοβαρά, 
ενώ οι κατασχέσεις πολλαπλασιάστηκαν και απέκτησαν και 
ηλεκτρονική μορφή! 
Οι υποδομές, καθώς και ολόκληρες περιοχές της χώρας που-

λήθηκαν ή παραχωρήθηκαν σε πολυεθνικούς ομίλους, ο ορυκτός 
πλούτος λεηλατείται, η προστασία του περιβάλλοντος απο-
τελεί «τεχνικό εμπόδιο» με καταστρεπτικές συνέπειες (βλ. 
Σκουριές, Σαρωνικός), οι Αμυγδαλέζες αυξήθηκαν και μετονο-
μάστηκαν σε hot spots, οι εργασιακές συνθήκες προσεγγίζουν 
αυτές προ 50 ετών, οι κάθε λογής τεχνοκράτες —τύπου Παπα-
δήμου— «δικαιώθηκαν» λόγω «αφέλειας», όπως και ο Γιωργάκης 
και οι Σαμαροβενιζέλοι, ενώ, φυσικά, τα κατηργημένα ΜΑΤ 
συνεχίζουν ακάθεκτα το έργο τους ενάντια σε όποιον/-α τολ-
μήσει να αμφισβητήσει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.
Καθώς οι ταξικοί και κοινωνικοί συσχετισμοί αλλάζουν 

προς όφελος της ολιγαρχίας, από το κάδρο της νεοφιλελεύθε-
ρης επέλασης δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα Μ.Μ.Ε. και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Παλαιοί «βαρόνοι» των μέσων (Μπόμπολας, Λαμπράκης Ψυχά-

ρης κ.α.) αντικαθίστανται από νέους (Μαρινάκης, Σαββίδης 
κ.λπ.), ενώ τα μέσα της κυβερνώσας αριστεράς ακολουθούν 
την ίδια νεοφιλελεύθερη γραμμή αλλά με… ροζ ή εναλλακτική 
αισθητική. Μέχρι και στελέχη του «ριζοσπαστικού–αντικα-
πιταλιστικού» Unfollow εντάχθηκαν στα μέσα του «αντάρτη» 
Μαρινάκη! (βλ. Παραπολιτικά). 



Μεγάλα δίκτυα που στο παρελθόν καταγγέλλονταν για προ-
παγάνδα (π.χ. CNN), τώρα συνεργάζονται με εγχώρια μέσα με 
αποτέλεσμα να διαχέονται πιο εύκολα και άμεσα οι απόψεις 
του παγκόσμιου λόμπι των ισχυρών. 
Η δε επέκταση όλων των Μ.Μ.Ε., στα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης κατέρριψε τον μύθο του ασφαλούς χώρου (safe space) 
του διαδικτύου, και πλέον ο χώρος κατακλύζεται από ειδή-
σεις των καθεστωτικών μέσων και μάλιστα σε εξατομικευμένη 
μορφή. 
Στο χώρο αυτό (του διαδικτύου) προς το παρόν, υπάρχει 

η δυνατότητα να βρει κάποιος και έγκυρες ή ενδιαφέρουσες 
πηγές ενημέρωσης, τουλάχιστον όσο αυτό παραμένει ελεύθερο.



Η κατάσταση στο ραδιόφωνο και οι ψηφιακές άδειες

Η κατάσταση στο ραδιόφωνο της χώρας δεν διαφέρει. 
Το ραδιοφωνικό φάσμα, ένας κατεξοχήν δημόσιος χώρος, αφού 
καταδυναστεύτηκε από το κρατικό μονοπώλιο μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του ’80, τεμαχίστηκε και αποδόθηκε στους 
επιχειρηματίες προς βορά οικονομικού κέρδους. 
Ως κομμάτι του άμορφου τέρατος που εξαπλώθηκε στα ερ-

τζιανά, το ενημερωτικό ραδιόφωνο επιστρατεύεται ολοένα 
και περισσότερο για να προπαγανδίσει τα μεγάλα συμφέροντα 
του κεφαλαίου, όπως αυτά εναρμονίζονται κάθε φορά με τις 
δυνάμεις στο κυρίαρχο πολιτικό σκηνικό του κράτους. 
Το λεγόμενο ψυχαγωγικό ραδιόφωνο, έχει στην πλειοψηφία 

του ταχθεί στην αναπαραγωγή της mainstream κουλτούρας και 
των εμπορικών lifestyle, υπακούοντας πιστά τις εντολές 
και τις τάσεις της εγχώριας και ξένης μουσικής βιομηχανί-
ας, αλλά και τα συμφέροντα των επιχειρηματιών του εμπορι-
κού πρωταθλητισμού. 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα χρόνια της κρίσης, ολοένα 

και περισσότερες ραδιοφωνικές συχνότητες συγκεντρώθηκαν 
στα χέρια ολοένα και λιγότερων πανίσχυρων επιχειρηματιών.



Η τελευταία κίνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην 
ενεργοποίηση του ψηφιακού ραδιοφώνου αποτελεί κομμάτι της 
ίδιας πολιτικής.
Στο όνομα της ψευδεπίγραφης ποιότητας αλλά και της εί-

σπραξης εσόδων, προωθεί μια κολοσσιαία τεχνολογική αλλα-
γή, της οποίας το κόστος θα επωμιστούν, μεταξύ άλλων, το 
ακροατήριο, που θα κληθεί να αγοράσει νέους πανάκριβους 
δέκτες, αλλά και τα κρατικά ταμεία, που, μετά την ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπεζών, θα επιδοτήσουν με λεφτά φορο-
λογούμενων τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες, για να μο-
σχοπουλήσουν τους ραδιοφωνικούς δέκτες που κατασκευάζουν.
Παράλληλα, είναι ξεκάθαρο ότι η απαιτούμενη τεχνολογία 

θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κοινωνία και τα κινή-
ματα που παλεύουν από τα κάτω, στο να έχουν πρόσβαση στη 
ραδιοφωνία: το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+ αποτελεί ακόμη ένα 
κλειστό πρότυπο (πατέντα). 
Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τα FM, όπου η ελεύθε-

ρη αυτοοργανωμένη ραδιοφωνία μπόρεσε να αναπτυχθεί, χάρη 
σε DIY κατασκευές χαμηλού κόστους, η εκπομπή στην ψηφιακή 
μπάντα μπορεί να γίνει μόνο από πομπούς κατασκευασμένους 
από συγκεκριμένες εταιρίες.
Επιπλέον, οι εκπομπές θα γίνονται ομαδικά από μια ραδι-

οφωνική Digea, η οποία, μέσω της κεντρικοποίησης των πο-
μπών, θα μπορεί, με όρους «νομιμότητας» και επικαλούμενη 
του καθεστώτος των αδειοδοτήσεων, να κλείνει το διακόπτη 
σε φωνές που αμφισβητούν το κυρίαρχο (όπως έγινε στην πε-
ρίπτωση της αναμετάδοσης της κατειλημμένης ΕΡΤ).
Επιπλέον, ενδεικτικό της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης 

που ακολουθεί η κυβέρνηση, δίνοντας ακόμη ένα παράδειγμα 
που αφορά το ραδιόφωνο, είναι ότι, ενώ το 2015 υπόσχο-
νταν την έκδοση ραδιοφωνικών αδειών για μη κερδοσκοπικούς 
σκοπούς, στοχεύοντας προφανώς στην άγρα ψήφων από ένα 
“αριστερό” ή “προοδευτικό” ακροατήριο, σήμερα ανακαλεί τη 
δέσμευσή της αυτή.
Παρότι οι Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης τάσσονται 

ξεκάθαρα ενάντια στον έλεγχο των συχνοτήτων από κράτος 
(και κεφάλαιο) και δεν αποτελεί, επουδενί, επιδίωξή η 



απόκτηση ραδιοφωνικής άδειας, δεν μπορούμε να μην υπο-
γραμμίσουμε την υποκριτική αυτή στάση της υποτιθέμενης 
αριστερής κυβέρνησης, που ετοιμάζεται να ξαναμοιράσει το 
σύνολο των ραδιοφωνικών συχνοτήτων, με ξεκάθαρα οικονομι-
κά και κεφαλαιοκρατικά κριτήρια, ελπίζοντας ταυτόχρονα να 
τροφοδοτήσει με τις εισπράξεις την αέναη τρύπα του χρέους 
των κρατικών ταμείων.



Η καταστολή

Σε μια τέτοια συγκυρία, όπου οι ολιγάρχες κυριολεκτικά 
επελαύνουν, δεν γίνεται να μην συνδυαστεί αυτή η ισχυρο-
ποίηση τους, με την όξυνση της καταστολής, παρά την «εναλ-
λακτική» της διαχείριση. 
Στέκια, καταλήψεις, εγχειρήματα, κοινωνικοί χώροι, κι-

νήματα όλων των ειδών, που δραστηριοποιήθηκαν έντονα τα 
προηγούμενα χρόνια, υφίστανται τις κατασταλτικές και ποι-
νικές εφορμήσεις του κράτους. 
Η νέα συνθήκη που διαμορφώνεται θέλει την παύση των 

όποιων αντιστάσεων απέναντι στις «αγνές» προθέσεις των πο-
λυεθνικών (βλ. περίπτωση Σκουριών), του «κάλους» των επεν-
δύσεων (βλ. Ελληνικό), των νέων «εμιράτων», (βλ. φυσικό 
αέριο) και της υγιούς επιχειρηματικότητας που δίνει θέσεις 
εργασίας…(βλ. περιπτώσεις hot hot, Χωριάτικο κ.λπ.).
Εκκενώσεις, ποινικές διώξεις, ξυλοδαρμοί, κατεδαφίσεις, 

προσαγωγές, επιθέσεις φασιστών–τραμπούκων, συγκαλυμμένες 
και μη, συνιστούν το οπλοστάσιο του καθεστώτος απέναντι 
σε όσους αντιστέκονται.



Στη νέα συνθήκη όπου τα όρια της νομιμότητας έχουν στε-
νέψει ασφυκτικά, όλο και περισσότερες δράσεις ενάντια 
στην καθημερινή εξαθλίωση και την εμπορευματοποίηση των 
πάντων, χαρακτηρίζονται παράνομες ή επιδιώκεται η δαιμο-
νοποίησή τους. 
Τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. αναλαμβάνουν το χτίσιμο του προ-

φίλ των συλλογικοτήτων και ατόμων που δρουν ενάντια στα 
σχέδια τους, το οποίο περιλαμβάνει, από ασύστολα ψεύδη 
(fake news) (π.χ. δράσεις Ρουβίκωνα), μέχρι την ωμή συκο-
φαντία και καταδίκη ατόμων, λόγω συγκεκριμένων πολιτικών 
θέσεων–δράσεων ή ποινικοποίηση ακόμα και των προσωπικών 
σχέσεων (βλ. περιπτώσεις Σίψα, Θεοφίλου, Ηριάνας, Περι-
κλή, συγγενικών προσώπων μελών ΣΠΦ και Ε.Α. κ.λπ.). 
Στόχος, η εξάλειψη των δράσεων και των φωνών αντίστασης 

απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, η κυριαρχία του νεοφιλε-
λεύθερου λόγου.



Οι Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης (93,8 fm), έχο-
ντας πάρει, σαφώς, θέση στο πλευρό όσων αντιστέκονται 
και μετέχοντας με τον δικό τους τρόπο σε αυτόν τον αγώ-
να, αντιμετωπίζουν, μαζί με άλλα αντίστοιχα εγχειρήματα 
αντιπληροφόρησης, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, 
ένα πολύμορφο φάσμα καταστολής (π.χ. περίπτωση καταστολής 
γερμανικού indymedia). Αυτό έχει διαχρονική ισχύ, που δι-
αρκεί, ουσιαστικά, από την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 
εγχειρήματος, μέχρι σήμερα. 
Περιλαμβάνει θεσμικούς τρόπους καταστολής όπως: επέμβα-

ση αστυνομίας στο studio της ΑΣΟΕΕ και κατάσχεση υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού, στοχοποιητικές–κατασταλτικές κινήσεις 
Πρυτανείας ΕΜΠ (π.χ. διακοπή του internet), μηνύσεις, 
δίκες του αθηναϊκού indymedia, διώξεις από ΕΕΤΤ.
Αλλά και μη θεσμικούς όπως: παρεμβολές με μορφή «ραδιο-

φωνικού πολέμου» από άλλους σταθμούς τυχοδιωκτών και απατε-
ώνων, όπως ο Free fm και προσφάτως, ο Dirla fm, οι οποίοι 
έπαιζαν και παίζουν πάνω στην συχνότητα του σταθμού, ενώ πα-
ράλληλα βγάζουν χρήματα από τηλεφωνικές κλήσεις τύπου 090.



Στο πρόσφατο διάστημα, η δημοτική αρχή του Ηρακλείου 
Αττικής, ως επικεφαλής του δημοτικού ραδιοφώνου Επικοι-
νωνία 94 fm, κατέθεσε καταγγελία στην ΕΕΤΤ, για υποτιθέ-
μενες παρεμβολές στην συχνότητά τους, σε μια περίοδο που 
το σήμα των Ραδιοζωνών δεν έφτανε ως τις περιοχές που 
αναφέρθηκαν στην καταγγελία(!!).
Η εν λόγω ενέργεια, δίνει το δικαίωμα στους κατασταλ-

τικούς μηχανισμούς να εισβάλλουν και να κατασχέσουν τον 
εξοπλισμό εκπομπής του σταθμού. 
Να σημειωθεί ότι, επικεφαλής της ΕΕΤΤ είναι ο καθηγητής 

του ΕΜΠ Δημήτριος Τσαμάκης, η διττή ιδιότητα του οποίου 
εξυπηρετεί σαφώς τα συμφέροντα των πρυτανικών αρχών, ως 
προς την εκδίωξη κάθε ριζοσπαστικής έκφρασης από τους πα-
νεπιστημιακούς χώρους.
Τέλος, ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι, εμμέσως πλην σα-

φώς, μας έγινε η νουθεσία να αλλάξουμε συχνότητα και να 
πάμε στην άκρη της μπάντας των fm (με ότι αυτό συνεπάγε-
ται…), κάτι που φυσικά απορρίψαμε. 
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εξαγγελθείσα «κά-

θαρση» του ραδιοφωνικού τοπίου εκ μέρους της κυβέρνησης, 
που περιλαμβάνει τον περιορισμό του αριθμού των συχνοτή-
των, τον καθορισμό νέου πλαισίου αδειοδοτήσεων και την 
μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο, καθορίζουν το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο είναι αναγκασμένο να δρα το εγχείρημα.



Η συνέχεια

Παρά την καταστολή και τις αντιξοότητες, ο σταθμός έχει 
επιλέξει να συνεχίσει το έργο του μαζί με τα άλλα εγχειρή-
ματα, τους ακροατές του και τους αλληλέγγυους, εμμένοντας 
στην αντιπληροφόρηση, βγάζοντας τις φωνές των αδυνάτων, 
των καταπιεσμένων, όσων αντιστέκονται και συνεχίζουν να 
αγωνίζονται. 
Μετέχουμε στους αγώνες και συνεχίζουμε την προσπάθεια 

μας δημιουργώντας δικτυώσεις με εγχώρια και μη εγχειρήμα-
τα, παλεύοντας για ελεύθερη έκφραση και ενημέρωση, πέρα 
από τις νόρμες του mainstream και των εμπορικών κατανα-
γκασμών, και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αυτό επιφέρει.
Συνεχίζουμε να κάνουμε τις εκπομπές μας, τα ρεπορτάζ, 

τις καλύψεις των αγώνων, των δράσεων και των εκδηλώσεων, 
επιδιώκοντας, μαζί με τους συντρόφους/ισσες μας, να κά-
νουμε πράξη τα προτάγματα για τα οποία πρωτοξεκινήσαμε.




