Ανακοίνωση σωματείων και εργατικών συλλογικοτήτων
σχετικά με την παρέμβαση στο ΑΠΕ–ΜΠΕ στις 30/6/2017
Την Παρασκευή 30/6/2017 στις 8.00 το πρωί τα σωματεία ΣΕΦΚ, ΣΥΒΧΨΑ, ΣΜΕΔ και οι εργατικές
συλλογικότητες Ταξικό Μέτωπο και ΕΑΣ ΟΣΥ οργανώσαμε εργατική παρέμβαση στο «Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» (ΑΠΕ–ΜΠΕ) στην οδό Τσόχα 36. Καταγγείλαμε τον
μηχανισμό του ΑΠΕ–ΜΠΕ που κατασκεύασε “ειδήσεις” μετατρέποντας το μοίρασμα προκηρύξεων από
συνελεύσεις γειτονιάς για ελεύθερες μετακινήσεις από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) έξω από το
αμαξοστάσιο του Ρέντη στις 7 του Απρίλη του 2017 σε “ομαδική εισβολή στο αμαξοστάσιο του Ρέντη”, ενώ
δεν δίστασε στη συνέχεια να προχωρήσει στη στοχοποίηση τριών συναδέλφων εργαζομένων στα ΜΜΜ και
ενός συναδέλφου μέλους του ΣΕΦΚ.
Από τις 7.00 το πρωί είχε αποκλειστεί από διμοιρία των ΜΑΤ ο εξωτερικός χώρος του «μεγάρου Ανδρέα
Χριστοδουλίδη». Η είσοδος των εργαζομένων στο ΑΠΕ–ΜΠΕ και στο συστεγαζόμενο ΙΕΠ επιτρεπόταν μόνο
με την επίδειξη ταυτότητας στον διμοιρίτη ματατζή, ο οποίος είχε το κλειδί της εισόδου στον εξωτερικό
χώρο. Τα σωματεία και οι εργατικές συλλογικότητες που συμμετείχαμε στην κινητοποίηση απαιτήσαμε να
υπάρξει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΠΕ–ΜΠΕ Μιχαήλ Ψύλλο. Η γραμματέας του επικοινώνησε μαζί του
και αυτός, ενώ αρχικά απάντησε ότι θα μας συναντήσει, στη συνέχεια διά στόματος του κλειδοκράτορα
διμοιρίτη ματατζή δήλωσε ότι “δεν θα συναντηθεί με κανέναν¨.
Η στάση αυτή του, τοποθετημένου από την κυβέρνηση σύριζα–ανέλ, πρoέδρου του ΑΠΕ–ΜΠΕ αποτελεί
προκλητική, αυταρχική, εχθρική στάση προς τους εργαζομένους και τη συλλογική τους έκφραση.
Οχυρωμένος πίσω από τους ματατζήδες, τα γκλομπ, τα κράνη και τις ασπίδες τους αρνήθηκε να μας
συναντήσει, διότι προφανώς δεν είχε τίποτε να πει για τη λειτουργία του ΑΠΕ–ΜΠΕ στις 7 και 11 του Απρίλη.
Διότι προφανώς δεν είχε τίποτε να πει για τη λειτουργία του ΑΠΕ–ΜΠΕ που εκ του καταστατικού του έχει τη
δυνατότητα να αναρτά και στη συνέχεια να “κατεβάζει” ειδήσεις, οι οποίες αναπαράγονται από τα υπόλοιπα
καθεστωτικά ΜΜΕ. Δεν είχε τίποτε να απαντήσει σχετικά με το ότι το οργανωμένο σχέδιο
εγκληματοποίησης–ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης στις 7/4 /2017 είχε βασικό στοιχείο την ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του ΑΠΕ–ΜΠΕ, την κατασκευασμένη είδηση περί “ομαδικής εισβολής στο αμαξοστάσιο του
Ρέντη” και τη στοχοποίηση των 4 συναδέλφων. Η “είδηση” αυτή αναπαράγεται και διευρύνεται από
καθεστωτικά ΜΜΕ μέχρι και σήμερα. Συνεχίζοντας να αρνείται να πάρει θέση για τα γεγονότα αυτά
επιβεβαιώνει την αλήθεια όσων καταγγέλλουμε.
Τα σωματεία και οι εργατικές συλλογικότητες που οργανώσαμε τη σημερινή κινητοποίηση ξεκαθαρίζουμε
ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να αποκαλυφθεί ο μηχανισμός προπαγάνδας κυβέρνησης–κράτους και
ιδιωτικών ΜΜΕ που κατασκευάζει “ειδήσεις” και επιχειρεί να νομιμοποιήσει αφενός την εγκληματοποίηση–
ποινικοποίηση των εργατικών και κοινωνικών αγώνων και αφετέρου τη δημιουργία υγειονομικής ζώνης έξω
από τους χώρους εργασίας.
Καλούμε τα σωματεία των εργαζομένων στα ΜΜΕ να μη σιωπήσουν. Να μη συγκαλύψουν τον μηχανισμό
προπαγάνδας κυβέρνησης–κράτους και κεφαλαίου, αλλά να υπερασπιστούν την αλήθεια και το δίκαιο των
εργατικών και κοινωνικών αγώνων. Να πάρουν θέση αν θεωρούν δημοσιογραφία την κατασκευή ειδήσεων
και την οργουελιανή εγκληματοποίηση–ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης από δημοσιογράφους του
ΑΠΕ–ΜΠΕ και άλλων ΜΜΕ. Αν θεωρούν ότι δημοσιογραφία είναι να ελέγχουν την είσοδο στο ΑΠΕ–ΜΠΕ
ματατζήδες. Αν θεωρούν ότι η ταξική στάση μες στους χώρους εργασίας και ο ακηδεμόνευτος
συνδικαλισμός στα ΜΜΜ, καθώς και η διακηρυγμένη θέση για τη σημασία των ελεύθερων μετακινήσεων
στα ΜΜΜ ενάντια στην ιδιωτικοποίησή τους μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ύποπτη δράση, και επομένως
οι δημοσιογράφοι πρέπει να καλούν το κράτος να προχωρήσει σε φρονηματικές διώξεις και απολύσεις
κατασκευάζοντας “εσωτερικούς εχθρούς”.
Τα σωματεία των εργαζομένων στα ΜΜΕ χρειάζεται να πάρουν θέση αν ο σχολιασμός στη βάση
κατασκευασμένων ειδήσεων και η κανιβαλική προτροπή για απόλυση των τριών συναδέλφων από τα ΜΜΜ
αποτελεί αρθρογραφία (βλ. Α. Δρυμιώτη, Καθημερινή 29/5/2017). Αν η δημοσιοποίηση της μηδενικής

φορολογικής δήλωσης συναδέλφων που μένουν άνεργοι, επειδή είναι στη μαύρη λίστα της εργοδοσίας στον
κλάδο τους, υποκρύπτει ύποπτη δραστηριότητα. Αν η εγκληματοποίηση της πολιτικής δράσης αγωνιστών
και η στοχοποίησή τους μπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές με αναφορές στη σύλληψή τους ακόμη και πριν
από 30 χρόνια, συγκροτώντας διαχρονική καθεστωτική αφήγηση τρόμου, αποσιωπώντας ομόφωνες
δικαστικές αποφάσεις για τις υποθέσεις που διώχθηκαν.
Τα σωματεία των εργαζομένων στα ΜΜΕ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουν αν είναι μέλη των σωματείων τους
όσοι επιχείρησαν να κατασκευάσουν τη συναίνεση για να παρουσιαστούν αγωνιστές σαν μέλη
εγκληματικών οργανώσεων με κατασκευασμένες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, αν οι Παναγιώτης
Σπυρόπουλος (Ελεύθερος Τύπος, Τhe Toc), Μίνα Καραμήτρου, Νάντια Αλεξίου (CNN.gr), Bασίλης
Λαμπρόπουλος (Βήμα) είναι μέλη των σωματείων τους και ποια είναι η θέση τους για τα ακόλουθα
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Δεν θα περάσει η ποινικοποίηση–εγκληματοποίηση των παρεμβάσεων έξω από τους χώρους
εργασίας και η στοχοποίηση συναδέλφων από το ΑΠΕ–ΜΠΕ και τα καθεστωτικά ΜΜΕ
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