
 

 

 

 

 

 
 
Στα πλαίσια του 9ου Αντιρατσιστικού φεστιβάλ, συμμετέχοντας στην θεματική ενότητα της 
αντιπληροφόρησης αποφασίσαμε ως συλλογικότητα να «μιλήσουμε» για την αντιπληροφόρηση και 
πιο συγκεκριμένα για το διαδικτυακό τόπο squat.gr. (τόπο φιλοξενίας του blog μας…) 
Αντιπληροφόρηση 
Ως αντιπληροφόρηση εννοούμε την διάδοση της είδησης και την ενημέρωση που δεν προέρχεται από 
τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε αλλά από sites, ραδιόφωνα, εφημερίδες κ.α. που πληρούν συγκεκριμένες 
προυποθέσεις (αυτοοργάνωσης, αντιιεραρχίας, μη κέρδους, πολιτική δημοσίευσης υπέρ του 
κινήματος κ.α.). Η ανάγκη για αντιπληροφόρηση πηγάζει από το γεγονός πως τα καθεστωτικά μέσα 
εσκεμμένα παραπληροφορούν την κοινωνία εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των «από τα πάνω», 
τρομοκρατούν την κοινωνία και πρόσφατα προωθούν και προμοτάρουν τους νεοναζί. 
Εποχή Internet 
Πέρα από τον δρόμο και τους τοίχους όπου μέχρι τώρα επικεντρωνόταν η προπαγάνδα μας, σήμερα 
υπάρχει και ένα άλλο πεδίο, το διαδίκτυο (sites, blogs και social media) έχει υποκαταστήσει εν μέρει 
τα συνηθισμένα μέσα ενημέρωσης. Αλλά και εδώ ελλοχεύει κίνδυνος. Πολλές φορές η είδηση 
αναπαράγεται ψευδώς και κάνει το γύρο του διαδικτύου, όπως πρόσφατα με τη ψεύτικη είδηση ότι 
έκλεισε το athens.indymedia.org είτε παλιότερα με την επίσης ψεύτικη είδηση ότι μετανάστες είχαν 
βιάσει ένα ζευγάρι (στη συγκεκριμένη «είδηση» η εθνικότητα των μεταναστών όπως και ο τόπος του 
συμβάντος άλλαζε από μέρος σε μέρος).  «Tο 80% των blogs εξυπηρετείται από δύο μεγάλες εταιρείες 
του internet, όπου η μία είναι συμφερόντων google. Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας αυτών, τα 
περισσότερα κινηματικά sites είναι στημένα πάνω σε αυτές τις υποδομές. Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα μονοπώλιο των υποδομών, με σκοπό το κέρδος από τις διαφημίσεις, αλλά και τον έλεγχο των 
πληροφοριών. Στήνοντας ελεύθερες υποδομές προσπαθούμε να αμβλύνουμε αυτές τις αντιφάσεις όχι 
μόνο παρέχοντας τα τεχνικά μέσα αλλά επίσης προωθώντας αυτές τις ιδέες και στους κύκλους του 
ανταγωνιστικού κινήματος». 
Ασφάλεια και ιδιωτικότητα 
Το κράτος και οι κατασταλτικοί του μηχανισμοί δεν θα μπορούσαν να μην επεκταθούν και στο 
διαδίκτυο. Οι διώξεις και η λογοκρισία έκαναν την εμφάνιση τους. Η συνεργασία των πολυεθνικών με 
την αστυνομία κάθε χώρας αποδείχτηκε αγαστή.  Προκειμένου να υπερασπιστούμε τόσο τη φυσική 
μας παρουσία όσο και τις ιδέες μας πρέπει να φτιάξουμε υποδομές. Μια από αυτές είναι και το 
Squat.gr 
Μέσω του squat.gr μας δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστούμε πολιτικά και μέσω διαδικτύου, δίνοντας 
μας την δυνατότητα να επιλέξουμε μια πλατφόρμα μέσα από άλλες, χωρίς να έχει να ζηλέψει τίποτα 
από αντίστοιχα εγχειρήματα πολυεθνικών εταιρειών και προσφέροντας όλα τα παραπάνω. 
Κλείνοντας παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο αυτοπαρουσίασης του squat.gr: «Έτσι τα 
χαρακτηριστικά που επιλέγουμε να έχουν οι υποδομές που αναπτύσσουμε είναι αυτά με τα οποία 
θεωρούμε ότι προωθούνται οι έννοιες της ελευθερίας και της αυτονομίας και αυτά με τα οποία 
προστατεύεται η έγκυρη και αφιλτράριστη πληροφόρηση. Είναι αντιθεσμικές, καθώς επιλέγουμε να 
μην έχουν καμία σχέση με κρατικούς φορείς, ΜΜΕ, ή άλλα θεσμικά όργανα. Είναι 
αντιεμπορευματικές, και δεν πρόκειται να έχουν σκοπό την απόκτηση κέρδους με οποιονδήποτε 
τρόπο. Είναι αντιιεραρχικές, δηλαδή ότι οι αποφάσεις θα παίρνονται μέσα από οριζόντιες δομές 
χωρίς αρχηγούς, και έτσι δεν μπορεί να αποτελέσει στέγη για κάποια συλλογικότητα (ή μη) που δεν 
λειτουργεί αντιιεραρχικά ή δεν συμφωνεί με τις οριζόντιες δομές. Επίσης δεν πρόκειται ποτέ να 
φιλοξενήσει φασιστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο». 
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