
Μέσα στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, τα 
αφεντικά βρήκαν την ευκαιρία να μας εκμεταλλευτούν 
ακόμα περισσότερο. Η υποτίμηση της εργασίας 
(μειώσεις μισθών, ανασφάλιστη εργασία, ανεργία 
κλπ) έγινε βασικό μέλημα του ελληνικού κράτους, με 
τη φτωχοποίηση της εργατικής τάξης να εντείνεται 
και... ( συνέχεια σελ. 6)

To facebook ανακοίνωσε πως το τρίμηνο 
Απρίλιος-Ιούνιος 2016 είχε κέρδη αξίας 2 δις 
δολλαρίων. Είναι να τρελένεσαι δηλαδή, όταν 
εσύ δουλεύεις για 3-4 ευρώ την ώρα. Είναι να 
τρελένεσαι και να θες να σπάσεις στο ξύλο όλα τα 
αφεντικά του κόσμου, που πλουτίζουν από την 
εργασία μας... (συνέχεια σελ. 7)

ΣελιδεΣ δρομου
Τέυχος #1, Μάρτης 2017

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων Νάξου 75 & Κρασσά, Πλ. Κολιάτσου

Εφοπλιστες - Πολιτικοι - 
Δικαστικοι - Μπατσοι - ΕΥΠ
& Ο  Ελεγχος Της ηρωινης

Λiγα πρaγματα για το καθεστωσ δουλειας που επικρατει
μεσα και εξω απο τις φυλακες των ΗΠΑ

& τον αγωνα των φυλακισμενων εναντια στη σκλαβια

Για να μην πουμε το νερο 
νερακι

ιστοριεσ απο
την ταξη μασ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

SOCIAL MEDIA: 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

[...] Πολλές από τις πλουσιότερες εταιρίες 
στο κόσμο (WHOLE FOODS market, 
WallMart, Wendy’s, John Deere,Verizon, 
Sprint, McDonald’s, Starbucks, American 
Airlines, Victoria’s Secret) πληρώνουν 
τους κρατούμενους ψίχουλα ή καθόλου και 
τους έχουν να δουλεύουν στα πάντα, από 
τη γεωργία και τη βιομηχανία, μέχρι και 
σε τηλεφωνικά κέντρα. Ετήσιος τζίρος 2 
δισ. δολάρια από 900.000 φυλακισμένους 
σκλάβους. Φυσικά όλες αυτές οι εταιρείες 
με τους εργάτες-σκλάβους χρηματοδοτούν 
με τη σειρά τους πολιτικά συμβούλια που 
φροντίζουν να ψηφίζονται κατάλληλοι 
νόμοι... (συνέχεια σελ. 4-5)

Τον Ιούνη του 2014 έπειτα από πληροφορίες των 
αμερικανικών αρχών δίωξης ναρκωτικών (DEA) 
και συντονισμένες επιχειρήσεις του λιμενικού 
πιάνονται 2,1 τόνοι ηρωίνης υψηλής καθαρότητας 
– η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί τα 
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη- που βρισκόταν 
στα αμπάρια του πλοίου “Noor 1”. Την ώρα που 
κατρακυλούσαν διεθνώς οι τιμές του πετρελαίου, 
κάποιοι έλληνες εφοπλιστές… (συνέχεια σελ. 2-3)

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα 
ξεκίνησε η συστηματική εξόρυξη μεταλλευμάτων από τα 
μεταλλεία της Σερίφου... (σελ. 6)

Για τη δολοφονία του 
Pëllumb Marnikollaj 
στο Α.Τ. Πατησίων

Στις 3 Αυγούστου 2016, ο πρώην 
κρατούμενος Pëllumb Marnikollaj, 29 
χρονών αλβανικής καταγωγής, παρουσιάζεται 
στο αστυνομικό τμήμα Πατησίων για να 
δώσει το καθιερωμένο “παρών”, όπως ήταν 
υποχρεωμένος να κάνει ύστερα από την υπό 
όρους αποφυλάκισή του. Εκεί βασανίζεται και 
δολοφονείται από τους κρατικούς υπαλλήλους 
της ασφάλειας. Για άλλη μια φορά, οι μπάτσοι 
πέρα από τα καθήκοντα του αστυνομικού, 
εκτελούν κι εκείνα του δικαστή και του 
δήμιου.[...]   (συνέχεια σελ. 8)

Το πρώτο εμφιαλωμένο νερό πουλήθηκε 
κάπου στην Αγγλία το 1600-1700, μάλλον 
σε ψωνισμένους “φυσιολάτρες” ή πιο ορθά 
σε απεγνωσμένους  άστους  αφού το νερό 
από κάποιες φυσικές πηγές θεωρούταν 
θεραπευτικό για διάφορες αρρώστιες... 
(συνέχεια σελ. 6)

Παρεμβαση στο ψητοπωλειο-
εστιατοριο ‘‘Μπαρμπαδημος’’ 

στην πλατεια Χαλεπά
[...] Μόνο “όμορφα και ωραία” δεν είναι λοιπόν 
στο “Μπαρμπαδήμο”, που δεν διαφέρει από τα 
υπόλοιπα μαγαζιά του επισιτισμού. Μιας και 
εκεί, ισχύει η ανασφάλιστη εργασία και η μη 
καταβολή των προσαυξήσεων για την εργασία τη 
νύχτα(+25% μετά τις 22:00)  τις Κυριακές(+75%) 
και τις αργίες(+100%)... (συνέχεια σελ. 5)
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Το βαπόρι από την Περσία

Τον Ιούνη του 2014, έπειτα από πληροφορίες των αμερικανικών 
αρχών δίωξης ναρκωτικών (DEA) και συντονισμένες επιχειρήσεις 
του λιμενικού, πιάνονται 2,1 τόνοι ηρωίνης υψηλής καθαρότητας 
– η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί τα τελευταία χρόνια 
στην Ευρώπη- που βρισκόταν στα αμπάρια του πλοίου “Noor 1”. Την 
ώρα που κατρακυλούσαν διεθνώς οι τιμές του πετρελαίου, κάποιοι 
έλληνες εφοπλιστές και συνεργάτες τους φαίνεται ότι προτίμησαν την 
ηρωίνη… 

Η σύλληψη του πλοίου στη Σαλαμίνα, πυροδότησε μια σωρεία 
δολοφονιών σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ντουμπάϊ, Τουρκία (8 νεκροί 
συνολικά) και δύο μυστήριους θανάτους μαρτύρων/κατηγορούμενων. 
Ο πρώτος θάνατος αφορούσε έναν τούρκο, προφυλακισμένο στον 
Κορυδαλλό για την υπόθεση Noor 1, φερόμενο ως εγκεφάλο του 
κυκλώματος διακίνησης ηρωίνης στο Βέλγιο. Ο δεύτερος, τον θάνατο 
ενός μέλους του πληρώματος, που βρισκόταν «ύπο προστασία» στο ΑΤ 
Δραπετσώνας και η κατάθεση του έκαιγε κάποιους κατηγορούμενους. 
Παράλληλα, εξαφανίστηκε  τόσο ο μεταφραστής των δικαστηρίων 
που εμπλέχτηκε στην υπόθεση, όσο και η γυναίκα του, η οποία 
κατείγγειλε την εξαφάνισή του.

Το ίδιο επεισοδιακή ήταν και η δίκη. Η πρόεδρος που αρχικάν 
ορίστηκε παραιτήθηκε χωρίς προφανή αιτία, ενώ προς το τέλος 
της δίκης, άλλος ένας από τους δικαστές της υπόθεσης έλαβε δέμα 
βόμβα. Η εισαγγελέας, που είχε προτείνει ισόβια για μια μερίδα 
κατηγορούμενων, έσπασε το χέρι της και κατείγγειλε απειλές προς 
αυτήν και την οικογενειάς της. 

Στη δίκη παραπέμφηκαν 32 άτομα. Δύο εξ αυτών κρίθηκαν 
ένοχοι για ενεργό συμμετοχή στη μεταφορά της ηρωίνης. 
Πρόκειται για τον Μάκη Γιανουσάκη (ισόβια, και 9 χρόνια) και 
τον Γιώργο Μπουρδούβαλη (ισόβια και 8 χρόνια) γνωστό και ως 
«captain George». Ο πρώτος είναι εφοπλιστής, και μέχρι πριν 
την κατάσχεση του φορτίου, ήταν και ενοικιαστής  του Noor 1. Στη 
βίλα της πρώην γυναίκας του, στη Φιλοθέη, είχαν βρεθεί 500 κιλά 
ηρωίνης. Ο Μπουρδούβαλης ήταν ναυλομεσίτης στο Ντουμπάι. Είχε 
μεσολαβήσει για τη μίσθωση του ναρκόπλοιου και για το ταξίδι του 
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελευσίνα, ενώ ήταν και ο 
καπετάνιος του πλοίου. Ανάμεσα στους λοιπούς καταδικασθέντες 
ήταν και ο πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, 
Αιμίλιος Κοτσώνης (υπέυθυνος προμηθειών). Ο Κοτσώνης είναι 
στένος συνεργάτης του προέδρου του Ολυμπιακού Β. Μαρινάκη και 
είχε μεσολαβήσει στη σύσταση της εφοπλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία Arab Waves, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που 
είχε υπό την κατοχή της το πλοίο. Μέσα από τους λογαρισμούς της 
Arab Waves θα πληρωνόντουσαν όσοι συμμετείχαν στη μεταφορά 
της πρέζας. Ο Κοτσώνης, στην κατάθεση του, παραδέχτηκε τη στενή 

του συνεργασία με τον Β.Μαρινάκη, αλλά επέμενε ότι ήταν μόνο για 
πετρελαϊκά ζητήματα. Κατα τη διάρκεια της προφυλάκισης, κάποιοι 
κατηγορούμενοι κατείγγειλαν απειλές για τη ζωή τους και εκτόξευαν 
αλληλοκατηγορίες ή ξερνούσαν νέα στοιχεία. Για παράδειγμα, 
ο Γιαννουσάκης μεταξύ άλλων έχει αναφέρει πως ο Μαρινάκης 
παρακολουθούσε τις κινήσεις του Κοτσώνη, ως στενού του συνεργάτη. 
Επίσης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είχε ενημερωθεί από το πρώην 
στέλεχος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και για το Noor 1. 

Για το φορτίο της πρέζας φαίνεται να ήταν ενήμερη και η ΕΥΠ. Από 
τον Ιούνη του 2012 και για ένα τρίμηνο, η ΕΥΠ κατέγραψε ύποπτες 
συνομιλίες κατα τη διάρκεια παρακολουθήσεων για στημένα παιχνίδια 
(δες πιο κάτω στο 4). Στις υποκλοπές διάφοροι νυν κατηγορούμενοι 
για το Noor 1, συζητούσαν μεταξύ τους, με δικαστικούς και με τον 
Μαρινάκη. Αποτελεί μυστήριο αν και γιατί η ΕΥΠ σταμάτησε τις 
υποκλοπές ενώ ανακάλυπτε τυχαία(;) μια σειρά από νέα στοιχεία, 
τόσο για το Noor 1, όσο και για τα «στημένα» που υποτίθεται πως 
ερευνούσε. Παραπέρα, είναι θολό και άγνωστο αν υπάρχουν και 
επιπλέον «παράνομες» υποκλοπές από την ΕΥΠ, που κρατιούνται 
στα αρχεία της υπηρεσίας ως διαπραγματευτικό χαρτί εγκβιασμών. 
Μέσω αυτών, η ΕΥΠ άλλοτε επιλέγει ποιοι επιχειρηματίες του 
παράνομου κεφαλαίου θα διεκπεραιώνουν και ποιοι θα μένουν έξω 
από τις «δουλειές» πελάτών/συνεργατών της υπηρεσίας. Άλλοτε, με 
το ίδιο χαρτί «στρατολογεί» νέους πληροφοριοδότες. Στην εν λόγω 
υπόθεση, ορφανός παραμένει ο ρόλος του ηγέτη της οργάνωσης. 
Ρόλος, που θα μπορούσε να αποδοθεί σε κάποιον με ζεστό χρήμα και 
πρόσωπο στην αγορά, ας πούμε έναν εφοπλιστή, πρόεδρο ομάδας, 
του οποίου  ο «αχυρανθρωπός» του είναι ήδη καταδικασμένος για 
την ηρωίνη...

Πίσω από τα δημοσιέυατα και τις δημοσιογραφίστικες 
έρευνες, η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται αλλού.

1. Το Noor 1 δείχνει πως η πρέζα είναι ένα πολύ σημαντικό  
και κερδοφόρο εμπόρευμα στην καπιταλιστική αγορά. Τόσο 
σημαντικό, που μια υπερδύναμη (ΗΠΑ), μαζί με τους συμμάχους της 
(ΝΑΤΟ) εισβάλλουν στο Αφγανιστάν, υπό το πρόσχημα «φέρνουμε τη 
δημοκρατία, πολεμώντας την τρομοκρατία». Στην πραγματικότητα 
επιδιώκουν (μεταξύ άλλων γεωστρατηγικών στόχων) να θέσουν υπό 
τον έλεγχό τους, πρώτα την παραγωγή (πρωτογενής τομέας), έπειτα 
την επεξεργασία (δευτερογενής τομέας) και τέλος την παγκόσμια 
διανομή (τριτογενής τομέας/logistics) της πρέζας και των λοιπών 
πόρων της περιοχής. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν από τέτοιου είδους 
πολεμικές επιχειρήσεις, σαν τις αντίστοιχες που έγιναν για τον 
έλεγχο της κοκαϊνης στη Λατινική Αμερική. Στο παγκόσμιο εμπόριο 
πρέζας οι ιθύνοντες νόες φοράνε κυστούμια και είναι ευηπόληπτοι 
επιχειρηματίες/επενδυτές. Οι έλληνες εφοπλιστές, οι πιο ισχυροί 
στην υφήλιο, εμπλέκονται σε τέτοιες βρωμοδουλειές, μαζί με κρατικές 
υπηρεσίες εγχώριες και μη (αμερικανική δίωξη ναρκωτικών, ΕΥΠ 

και ΕΛ.ΑΣ). Γεγονός που το καταδυκνείει και η υπόθεση με το 
κοντέινερ γεμάτο μπανάνες και 700 κιλά κοκαίνη, προερχόμενο από 
τη Λατινική Αμερική. Το πλοίο που το μετέφερε έφτασε κατα λάθος 
στο λιμάνι της Καβάλας και έτσι βρέθηκε η κοκαίνη.

2. Ο κύκλος του εμπορέυματος ηρωίνης είναι τεράστιος. Αφού 
ο χοντρέμπορας πουλήσει σε μικρότερους χοντρέμπορους, αυτοί την 
σπάνε σε ειδικά εργαστήρια, την επεξεργάζονται και την ετοιμάζουν 
για την πιάτσα. Έπειτα, η πρέζα μεταπωλείται σε έμπορους,  ύστερα 
σε «ψιλικατζήδες» και από τους «ψιλικατζήδες» στα βαποράκια. 
Έτσι τροφοδοτείται μια αγορά με σταθερή ή αυξανόμενη ζήτηση. Με 
αυτό τον τρόπο εδραιώνεται ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης, που 
ξεκινάει από το Αφγανιστάν και τελειώνει στις πιάτσες της Ευρώπης. 
Το γεγονός πως η ηρωίνη είναι παράνομο προϊόν, όχι μόνο εκτοξεύει 
την τιμή της αλλά και αναπαράγει το καπιταλιστικό σύστημα 
ποικιλοτρόπως. Αμέτρητοι άνθρωποι αρρωσταίνουν απο τη χρήση, 
ένα μέρος από αυτούς, οι πιο φτωχοί, σαπίζουν, αδρανοποιούνται 
κοινωνικά, εξοντώνονται  σιγά – σιγά ή παραμένουν στη ζωή ως 
ζόμπι με μοναδικό στόχο να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Αυτό 
με τη σειρά του προκαλεί έναν ατέρμονο κύκλο παραβατικότητας. 
Θρέφει με αυτό τον τρόπο δικηγορικά και αστυνομικά κυκλώματα, τη 
δικαστική πλέμπα και τέλος τροφοδοτεί τον πληθυσμό των φυλακών 
με εξαρτημένους κρατούμενους, υποχείρια των σωφρονιστικών 
αρχών. 

Οι έγκλειστοι «έμποροι ναρκωτικών» στην πλειοψηφία τους είναι 
χρήστες ή «αυτοφωράκηδες». Δηλαδή τα άτομα που το κύκλωμα 
ηρωίνης χαρίζει ως τρόπαια στην αστυνομία. Καταδίδονται σε αυτήν, 
ώστε να περάσουν δίπλα τους ή κοντά τους πολλαπλάσιες ποσότητες  
ναρκωτικών.

3. Οι χειρισμοί των ελληνικών διωκτικών αρχών προκαλούν 

μια σειρά από ερωτήματα για τον τρόπο εμπλοκής τους αλλά και 

εν τέλει για τις γενικότερες σχέσεις τους με την (ναρκο)μαφία.  

Εχουμε και λέμε:

α) Δεν έγινε άρση του τραπεζικού απορρήτου για κανέναν από τους 
κατηγορουμένους.

β) Δεν έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τους βασικούς 
κατηγορούμενους κατά τις ημέρες που το Noor 1 έκανε το ταξίδι από 
τον Περσικό κόλπο προς τον ελλαδικό χώρο.

γ) Δεν ζητήθηκαν τα βίντεο ούτε από τις κάμερες που υπήρχαν 
στα σπίτια γύρω από τη βίλα της Φιλοθέης, ούτε από τις κάμερες 
ασφαλείας των ξενοδοχείων «Grand Resort» και «Χίλτον», όπου 
διέμεναν οι αλλοδαποί συνεργάτες στη διακίνηση των ναρκωτικών.

δ) Δεν υπήρξε αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις αρμόδιες 
αρχές της Αιγύπτου, προκειμένου να διαβιβαστούν τα σχετικά 
έγγραφα και να διακριβωθεί ποιος κατέβαλε το αντίτιμο για τη 
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Αν ΑγΑπΑς κΑποιον πολύ Αφηςέ τον νΑ φύγέι, λέέι 
μιΑ πΑλιΑ πΑροιμιΑ. Αν γύριςέι, έινΑι ο γιωργΑκης 

πΑπΑνδρέού.

ς' Αύτούς τούς δύςκολούς κΑιρούς πού ζούμέ, έπιλέξΑμέ 
νΑ γρΑψούμέ, έκδωςούμέ, μοιρΑςούμέ χέρι μέ χέρι μιΑ 

έφημέριδΑ δρομού. οχι, δέν θΑ 'νΑι ένΑ ΑκομΑ free press, Απ' 
ΑύτΑ μέ τις δέκΑδές διΑφημιςέις κΑι πληρωμένές, ως έπι το 
πλέιςτον, κΑτΑχωριςέις. έινΑι μιΑ έφημέριδΑ χωρις κΑνένΑν 
κρύφο η φΑνέρο χορηγο. τΑ έξοδΑ τύπωμΑτος βΑρΑινούν 
ΑποκλέιςτικΑ τις τςέπές μΑς, το βΑρος της ςέλιδοποιηςης 
πέφτέι ςέ κΑποιούς έξπέρ τού έιδούς, το μοιρΑςμΑ της 
γινέτΑι Απ' ολές μΑζι κΑι η έπιλογη των κέιμένων Ακολούθέι 
μιΑ έπιπονη ΑλλΑ πΑνω Απ' ολΑ ςύλλογικη -χωρις πλέιοψηφιΑ 
κΑι μέιοψηφιές- διΑδικΑςιΑ. την έποχη πού κλέινέι ο δ.ο.λ. 
μέ έφημέριδές ςΑν το βημΑ κΑι τΑ νέΑ πού έκδιδοντΑι 
Απο το 1922 κΑι το 1931 ΑντιςτοιχΑ, κλέινέι το MeGA 
πού έχέι γΑλούχηςέι ολές τις τέλέύτΑιές γένιές πού ζούνέ 
ςτον έλλΑδικο χωρο, μπορέι νΑ μΑς πέρΑςέτέ κΑι γιΑ χΑζούς 
γιΑ Αύτη μΑς τη κινηςη.

ςιγούρΑ οι πΑρΑπΑνω έιδηςέις -κΑι έιδικΑ η 
έπΑνέκκινηςη τού πΑλΑι ποτέ κρΑτΑιού πΑςοκ 

μΑς θύμιζέι το διςτιχο "πολλΑ έχούν δέι τΑ μΑτιΑ μού, 
μ' Αύτο μού φέρνέι τρομο". έπιςης, η έκλογη τρΑμπ, ένΑ 
τοςο ςημΑντικο γέγονος, δέν θΑ μπορούςέ νΑ μΑς Αφηςέι 
ΑδιΑφορούς. πΑρΑμένούμέ Αιςιοδοξοι -οποιος προςπΑθέι 
νΑ ΑλλΑξέι τον κοςμο οφέιλέι νΑ έινΑι Αιςιοδοξος. Αλλωςτέ 
κΑι ο πιο δημοκρΑτης ομπΑμΑ έιχέ δωςέι το πρΑςινο φως γιΑ 
ςτρΑτιωτικές έπέμβΑςέις ςέ ολο το κοςμο (181 ςτο ςύνολο) 
κΑι χιλιΑδές βομβές ριχτηκΑν Απο drones, χωρις νΑ ριςκΑρέι 
ΑμέρικΑνικές ζωές. βομβΑρδιςμοι ςτη ςύριΑ μέ Αφορμη την 
ύπΑρξη τού IsIs, πού μέχρι κΑι πριν λιγΑ χρονιΑ έξοπλιζοτΑν 
έπιςημως Απ' τις ηπΑ. προςφέρέ πΑνω Απο 50 έκΑτομμύριΑ 

δολΑριΑ ςτη γΑλλιΑ γιΑ ςτρΑτιωτικη έπέμβΑςη ςτο μΑλι, έδωςέ 
ΑέροπλΑνοφορΑ γιΑ βοηθέιΑ ςτούς έύρωπΑιούς ςύμμΑχούς 
γιΑ το βομβΑρδιςμο της λιβύης -η οποιΑ έχέι βομβΑρδιςτέι 
ούκ ολιγές φορές ςτο πΑρέλθον Απο τις ηπΑ κΑι μΑκΑρι νΑ 
'χΑμέ ςέλιδές νΑ μπορούςΑμέ νΑ τΑ κΑτΑγρΑψούμέ ολΑ.

κΑι οςο γιΑ το έςωτέρικο των ηπΑ. ΑπέλΑςη 2 
έκΑτομμύριων μέτΑνΑςτων -ρέκορ γιΑ θητέιΑ 

προέδρού-, 8 διςέκΑτομμύριΑ δολΑριΑ γιΑ έπέκτΑςη τού 
φρΑχτη ςτΑ ςύνορΑ μέ το μέξικο, 3 Ανθρωποι νέκροι κΑθέ 
μέρΑ Απο ΑςτύνομικΑ πύρΑ μονο ςτο πρωτο έξΑμηνο τού 
2015 κΑι πολλΑ ΑλλΑ. μέ λιγΑ λογιΑ Αν θέλέις νΑ πΑρέις 
νομπέλ έιρηνης πρέπέι νΑ κοπιΑςέις. ΑρΑ ο τρΑμπ το γΑτΑκι 
μΑλλον πρέπέι νΑ κΑνέι πολλΑ πΑρΑπΑνω γιΑ νΑ κΑτΑφέρέι 
νΑ τον ξέπέρΑςέι. οςο κΑι νΑ προςπΑθέι μέ τΑ διΑτΑγμΑτΑ 
πού ύπογρΑφέι νΑ βριςκέτΑι ςτη μιντιΑκη έπικΑιροτητΑ έχέι 
κΑτΑφέρέι (ΑθέλΑ τού) νΑ κΑτέβΑζέι χιλιΑδές ΑμέρικΑνούς 
κΑι μέτΑνΑςτές ςτούς δρομούς κΑι Αύτο μΑς δινέι έλπιδές 
γιΑ το μέλλον των κινημΑτων ΑντιςτΑςης ςτις ηπΑ.

πΑρΑμένούμέ ςτην Αλλη πλέύρΑ τού ΑτλΑντικού. μιΑ 
έιδηςη πού μΑς έδωςέ ΑκομΑ πέριςςοτέρο ωθηςη 

ςτον ΑγωνΑ πού κΑνούμέ γιΑ την ΑνΑτροπη Αύτης της 
ςΑπιΑς κοινωνιΑς. το πνέύμΑ της νικης των ιθΑγένων ςιού 
ςτη βορέιΑ ντΑκοτΑ πού πέρΑςέ ςτΑ ψιλΑ των έλληνικων 
έιδηςέων. πριν 100 πέριπού χρονιΑ -ςτις 25/26 ιούνιού 
1875- διέξηχθη η τέλέύτΑιΑ μέγΑλη ςτρΑτιωτικη μΑχη 
μέτΑξύ ιθΑγένων βορέιοΑμέρικΑνων κΑι τού ςτρΑτού των 
ηπΑ. η τέλέύτΑιΑ 'έμφύλιΑ' μΑχη ςτΑ έδΑφη των ηπΑ μέ 
ςύνέπέιΑ την έπικρΑτηςη τού 'δύτικού' τροπού ζωης. Απο τοτέ 
'ξέχΑςτηκέ' ο 'Αγριος' νομΑδικος τροπος ζωης των ιθΑγένων. 
την Ανοιξη τού 2016 κΑποιοι Απο τούς ένΑπομέινΑντές 
150.000 ςιού κΑβΑληςΑν κΑποιΑ Απο τΑ ένΑπομέινΑντΑ 
ΑλογΑ τούς κΑι ξέκινηςΑν διΑδηλωςέις ένΑντιωμένοι ς' ένΑ 

μέγΑλέπηβολο έργο. ένΑν Αγωγο πέτρέλΑιού μηκούς 1885 
χλμ κΑι κοςτούς Ανω των 3,7 διςέκΑτομμύριων δολΑριων. 
ένΑς Αγωγος πού γιΑ νΑ ολοκληρωθέι πρέπέι νΑ πέρΑςέι 
Απο τΑ βΑθη της λιμνης oAhe ςτη πέριοχη τού stAndInG 
rock μέ Ανύπολογιςτές ςύνέπέιές, ςέ πέριπτωςη διΑρροης 
πέτρέλΑιού, ςτον ύδροφορο οριζοντΑ της έύρύτέρης πέριοχης 
οπού διΑμένούν κύριως ιθΑγένέις ςιού. ολούς Αύτούς τούς 
μηνές ςύγκρούςτηκΑν μέ τις δύνΑμέις ΑςτύνομιΑς κΑι τού 
ςτρΑτού, μέ ςύνέπέιΑ έκΑτοντΑδές ςύλληψέις κΑι δέκΑδές 
τρΑύμΑτιές. η πΑρούςιΑ τού ςτρΑτού γιΑ την κΑτΑςτολη των 
διΑδηλωςέων, πΑρομοιΑζέτΑι κΑι ςύνδέέτΑι Απο πολλούς 
διΑδηλωτές μέ τούς πολέμούς των ηπΑ ςτο ιρΑκ κΑι το 
ΑφγΑνιςτΑν, γιΑ λογούς πού Αφορούν την έκμέτΑλλέύςη 
τού πέτρέλΑιού. ςτις Αρχές δέκέμβριού, 2.000 βέτέρΑνοι 
τού ςτρΑτού των ηπΑ, φρικΑριςμένοι Απ' οςΑ έχούν βιωςέι 
ςτις θητέιές τούς, κΑτΑφθΑνούν ςτο κΑτΑύλιςμο των 
ιθΑγένων διΑδηλωτων κΑι δημιούργούν Ανθρωπινη ΑλύςιδΑ 
ΑνΑμέςΑ ςτο ςτρΑτο κΑι τούς διΑδηλωτές. ωςπού τέλικΑ ςτις 
4/12/2016 ΑποφΑςιςτηκέ Απ' την ύπηρέςιΑ τού ςτρΑτού πού 
έινΑι ύπέύθύνη γιΑ την Αδέιοδοτηςη τού έργού (UsAGe), η 
ΑνΑγκη έξέύρέςης ένΑλλΑκτικης διΑδρομης.

Αύτη η μικρη νικη των ιθΑγένων ςιού ςτη κΑρδιΑ της 
ύπέρδύνΑμης δέν μπορέι πΑρΑ νΑ φέρνέι χΑρΑ ςέ 

ολούς τούς Αγωνιζομένούς Ανθρωπούς ΑνΑ την ύφηλιο 
πού ΑντιςτέκοντΑι ςτΑ ςχέδιΑ της κΑθέ μικρης η μέγΑλης 
έξούςιΑς. ΑκομΑ κΑι τωρΑ πού ο τρΑμπ ξΑνΑέδωςέ έντολη 
γιΑ ςύνέχιςη τού έργού οι ςιού μέ τούς Αλληλέγγύούς δέν 
προκέιτΑι νΑ θΑψούν τοςο έύκολΑ το τςέκούρι τούς.

ΑύτΑ γιΑ πρωτη φορΑ κΑι κΑλη ςΑς ΑνΑγνωςη.

ΑυτοδιΑχειριζομενο Στεκι Ανω - κΑτω ΠΑτηΣιων
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διέλευση του πλοίου από τη διώρυγα του Σουέζ.

ε) Δεν εκδόθηκε νομιμοποιητικό βούλευμα για τις καταγραφείσες 
τηλεφωνικές συνομιλίες που αφορούν την υπόθεση του Noor 1, 
τις οποίες είχε καταγράψει η ΕΥΠ κατά τη διάρκεια έρευνας των 
«στημένων». 

στ) Οι λιμενικοί που ήταν υπεύθυνοι στην υπόθεση του Noor 1 λίγο 
έλλειψε να μετατεθούν από την υπηρεσία τους, παρόλο που η έρευνα 
ήταν σε εξέλιξη.

4. Η εμπλοκή του Β. Μαρινάκη.
Ο Μαρινάκης, ως πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει τη 

δυνατότητα να ξεπλένει χρήματα από παράνομες δραστηριότητες. Ως 
γόνος βουλευτή (ο πατέρας του υπήρξε για δύο τετραετίες βουλευτής 
με την νέα δημοκρατία) είχε την «ευκαιρία» για γνωριμίες, άκρες 
και επιρροές στην πολιτική εξουσία.  Ως εφοπλιστής, είναι από 
τους ισχυρότερους παγκοσμίως (το 2012 η νορβηγική ναυτιλιακή 
εφημερίδα “Τrade Winds” τον κατέταξε στην 31η θέση). Έχει 
εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με τους περισσότερους 
σταυρούς, κατεβαίνοντας με τον συνδυασμό του δικού του ανθρώπου 
Μώραλη, νυν δήμαρχο του Πειραία, του οποίου η υποψηφιότητα 
δηλώθηκε τελευταία στιγμή. Ο Μώραλης κέρδισε τις εκλογές έχοντας 
την αμέριστη στήριξη του προέδρου και συνεπώς του φίλαθλου 
κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμα και σήμερα ο Β. Μαρινάκης 
συμπεριφέρεται ως σύγχρονος Νονός. Πληρώνει και εξαγοράζει 
συνειδήσεις και ανθρώπους, κάνοντας εξυπηρετήσεις και δένοντας 
τους «ωφελούμενους» με υποχρεώσεις. Είναι συντηριτικός και 
τηρεί ευλαβικά το «πατρίς- θρησκεία- οικογένεια». Ως πρόεδρος 
του Ολυμπιακού, κάνει δωρεές προς την εκκλησία και τον δήμο 
Πειραιά, κάτι που του δίνει τη δυνατότηα να εμφανίζεται δημόσια με 
την οικογένεια του, με τον μητροπολίτη Πειραιά, το παπαδαριό και 
παράγοντες του δήμου. Ταυτόχρονα το παίζει φιλάνθρωπος, όπως 
όλοι του συναφίου του, μοιράζοντας ρούχα, τρόφιμα και επιταγές 
σε πρόσφυγές, σε οργανώσεις ΑΜΕΑ κτλ. Το μόνο που λερώνει 
το προφίλ που έχει επιμελώς χτίσει, είναι πως κατηγορείται για 
διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που συστηματικά έστηνε 
παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, υπόθεση 
που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Γιατί κόπτεται ο Μαρινάκης για τον Πειραία; Διότι, ο Πειραιάς 
αποτελεί την είσοδο των εμπορευμάτων από όλο τον κόσμο για τις 
αγορές της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Έλεγχος του λιμανιού 
δίνει τεράστιες δυνατότητες, ώστε μαζί με την μεταφορά των νομίμων 
εμπορευμάτων να γίνονται «δουλειές της νύχτας» και λαθρεμπόριο 
παντός είδους.

Το 2011 ο Μαρινάκης, μέσω των αχυρανθρώπων του στους 
οργανωμένους οπαδούς του ολυμπιακού, λάνσαρε το σύνθημα «NO 
POLITICA», που κέρδισε έδαφος μέσα στις κερκίδες του Γεώργιος 
Καραϊσκάκης. Η πολιτική αυτή παγκοσμίως δίνει το έδαφος, ώστε οι 
οπαδοί να  φλερτάρουν ανοικτά με φασιστικές ιδέες και πρακτικές. 
Διότι αυτοί που λανσάρουν το «NO POLITICA» επιδιώκουν οπαδούς 
χωρίς κριτική σκέψη, άβουλους, να θαυμάζουν και να υπακούουν 
τους ισχυρότερους. Φυσικό επακόλουθο είναι να αναχαιτίζονται 
οπαδικές εκδηλώσεις ριζοσπαστικοποίησης και αμφισβήτισης του 
συστήματος.  Αυτή η τακτική του Προέδρου έγινε η μαγιά ώστε να 
κατασκευαστεί μια εφεδρική στρατιά, που στο όνομα της ομάδας 
από οπαδοί γίνονται μισθοφόροι, έτοιμοι να υπερασπιστούν τα 
συμφέροντα του αφεντικού τους. Γεγονός που δεν άργησε να συμβεί, 
όπως θα δούμε παρακάτω.

Την ίδια περίοδο, 2012-2013, οι νεοναζί της χρυσής αυγής 

απολάμβαναν απροκάλυπτα την πλήρη ασυλία από όλους τους 
κρατικούς μηχανισμούς. Ο έλεγχος του λιμανίου μπήκε στο στόχαστρο 
των νεοναζί κάνοντας εμφανή την παρουσία τους: δημιουργία 
ταγματών εφόδου στις συνοικίες του Πειραιά, εμπρησμοί και επιθέσεις 
σε σπίτια μεταναστών εργατών, επίθέσεις σε συνδικαλιστές της 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος, ίδρυση φασιστικού 
σωματείου στη ζώνη που εκτελεί χρέη γραφείου ευρέσεως εργασίας 
μόνο για έλληνες με μεροκάματο 18 ευρώ/8ωρο κ.α.. Μαρινάκης και 
χρυσή αυγή, αμφότεροι ένωσαν τις δυνάμεις τους για 
να εξυπηρετήσουν τα συμφεροντά τους. Ο οπαδικός 
στρατός έβρισκε μεροκάματο στις δουλειές των 
νεοναζί, που ανέβαιναν σε ψήφους και ο πρόεδρος 
κατακτούσε σιγά-σιγά τον έλεγχο του λιμανιού και 
των πέριξ. Χαρακτηριστική της δαιδαλώδους και 
κατ εξακολούθηση συνέργειας του Προέδρου με 
την χ.α. είναι η περίπτωση του βουλευτή Κούζηλου. 
Ο υποπλοίαρχος Νίκος Κούζηλος ήταν πρώην 
καπετάνιος στο Κύθνος, δηλαδή το όνομα του 
σαπιοκάραβου πριν βαφτιστεί Noor 1! Ο κοριός της 
ΕΥΠ έχει πιάσει τον Κοτσώνη να εκμυστηρεύεται σε 
συνεργάτη του ότι σκέφτεται να πει στον Κούζηλο να 
αναλάβει το καράβι και να το φέρει μέχρι την Αίγυπτο. 
Κοτσώνης και  Κούζηλος ήταν «συναγωνιστές» και 
σε άλλα μετερίζια, αφού το πρωτοπαλίκαρο της χ.α. 
στον Πειραιά ήταν μπλεγμένος και σε οπαδικές 
συγκρούσεις. Επιπλέον, Κούζηλος και Λαγός έκαναν 
ότι μπορούσαν το 2012-13 για να διαλύσουν τα 
σωματεία των λιμενεργατών και να δημιουργήσουν 
εργοδοτικά σωματεία. Ο Κούζηλος, μαζί με άλλους 
φασίστες,  προφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία 
του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα (αποφυλακίστηκε 
τον Αυγουστο του 2016). Τότε οι κρατικές αρχές 
αποφάσισαν για τους δικούς τους λόγους να βάλουν 
φρένο στην ασυλία των νεοναζί και δημοσιοποίησαν 
την εμπλοκή μπάτσων, αστυνομικών τμημάτων 
(Αιγάλεω, Νίκαια, Δραπετσώνα, Αγ. Παντελεήμονας 
κ.α) και εφοπλιστών (Ρέστης, Πάλης) με τους 
χρυσαυγίτες.

Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.

Ο Μαρινάκης δεν αποτελεί την εξαίρεση αλλά 
τον κανόνα για τους προέδρους των ΠΑΕ των 
ελληνικών ομάδων. Είναι γνωστό πως ο Αλαφούζος 
έγινε εφοπλιστής ψωνίζοντας κοψοχρονιά «καράβια 
με το κιλό» από την κατεστραμμένη Ρουμανία. 
Ομοίως, ο Μελισσανίδης πλούτισε κάνοντας 
λαθρεμπόριο πετρελαίου, κατά τη διάρκεια του 
πρώτου πολέμου στον κόλπο. Φαίνεται εν τέλει πως 
το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα αποτελεί ένα τεράστιο 
πλυντήριο ξεπλύματος χρήματος από τις παράνομες 
δραστηριότητες των κατα τα άλλα ευηπόληπτων 
προέδρων. Ένας κανόνας που ισχύει παγκόσμια και 
όχι μόνο για την ελλάδα.

Στην εν λόγω υπόθεση του Νoor 1, όπου είναι 
ανακατεμένοι πολιτικοί, δικαστές, ΕΥΠ, μπάτσοι, 
χρυσαυγίτες, εφοπλιστές, η DEA, δημοσιογράφοι 
και πολλά άλλα καθάρματα, δεν  θα «λάμψει» όλη 
η αλήθεια. Όλοι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης 
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είναι «ευηπόληπτοι 

πολίτες» και κάνουν το παιχνίδι τους πάνω στις ζωές μας. Σε κάθε 
περίπτωση, αυτό που λάμπει είναι η σαπίλα του συστήματος. Ένας 
φαύλος κύκλος που αναπαράγεται με τη βία, την εκμετάλλευση 
και την υπακοή στην εξουσία, ένας κύκλος που θα σπάσει όταν 
θα πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας και θα αποφασίζουμε εμείς 

για εμάς.  

 

Τον Μάη του 2016 κυκλοφόρησε από την δανειστική «Σαλιμπάμπιος» Βιβλιοθήκη του Αυτοδιαχειριζόμενου 
Στεκιού Άνω Κάτω Πατησίων, το βιβλίο με τίτλο «Η εφοδος των καπιταλιστών στο διάστημα. Η δυστοπία 
της αποίκησης των πλανητών» του συντρόφου με το ψευδώνυμο Ελευθέριος ζώης.

Το βιβλίο αποτελεί μιά έρευνα για την κούρσα της κατάκτησης του διαστήματος και του αποικισμού άλλων 
πλανητών, που διεξάγεται από κράτη και ιδιωτικές εταιρείες με όπλα την αλματώδη εξέλιξη της διαστημικής 
τεχνολογίας και τις παχυλές επιχορηγήσεις των κρατικών προυπολογισμών.

Το βιβλίο δίνεται με ελεύθερη συνεισφορά και μπορείτε να το βρέιτε, στο Άνω Κάτω Πατησίων καθώς και σε 
άλλες καταλήψεις και αυτοοργανομένους & αυτοδιαχειριζόμενους χώρους της Αθήνας.

«Ο Άρης λοιπόν έχει γίνει ελκυστικός στους καπιταλιστές και το επιστημονικό τους προσωπικό για αποίκηση για τους 
εξής λόγους: α) οι υπόλοιποι πλανήτες είτε είναι πολύ μακριά, είτε είναι πολύ κοντά στον Ήλιο, με συνέπεια, τόσο ακραίες 
θερμοκρασίες απόλυτου ψύχους ή “κολασμένης” ζέστης. β) Είναι ο πιο κοντινός στη Γη και προς το παρόν είναι αδύνατον να 
καλυφθούν από τη γήινη τεχνολογία οι τεράστιες αποστάσεις που απέχουν οι υπόλοιποι πλανήτες. γ) Ο Άρης θεωρείται ο 
πλανήτης που μοιάζει πιο πολύ με τη Γη. δ) Με την αποστολή MRO της NASA, οι αρχικές ενδείξεις της ύπαρξης νερού σε 
διάφορες μορφές μετασχηματίζονται σε αποδείξεις (τα επιτελεία διατηρούν μια επιφυλακτικότητα που εδράζει στον αντα-
γωνισμό τους). ε) Το πλούσιο σε μέταλλα και σε άλλα πολύτιμα στοιχεία υπέδαφος του Άρη, που δίνει την δυνατότητα να 
παράγονται στις μελλοντικές βάσεις κατασκευαστικά υλικά για κάθε χρήση. στ) Η μεγάλη πιθανότητα να περιέχει υψηλές 
ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρά του. Πολύ μεθάνιο σημαίνει ύπαρξη ζωής μιας και παράγεται από την έντονη δρα-
στηριότητα μικροοργανισμών. Αν υπάρχουν μικρόβια και βρεθούν, από την ανάλυσή τους θα προκύψουν πολλά δεδομένα 
τόσο και για τη ύπαρξη της ζωής εδώ, όσο και για τις δυνατότητες του αποικισμού εκεί. ζ) Είναι ο πλανήτης για τον οποίο 
γνωρίζουμε τα περισσότερα από κάθε άλλο πλανήτη στο ηλιακό σύστημα. η) Η σχετική “ευκολία” που θα μπορούσε να κα-
τασκευαστεί μια ανθρώπινη αποικία στην επιφάνειά του.

[...] Η αποίκηση του διαστήματος είναι η αιχμή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, επέκτασης και κυριαρχίας. Ένας νέος κό-
σμος συσσώρευσης και κερδοφορίας απλώνεται μπροστά στα χέρια των καπιταλιστών και των κρατών-χορηγών τους, ο 
κόσμος του διαστήματος, και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εκμεταλλευτούν, να περιφράξουν και να αρπά-
ξουν όσα περισσότερα καταφέρουν. Έτσι γεννήθηκε το καπιταλιστικό σύστημα, με την εποχή της αποικιοκρατίας, έτσι είναι 
προδιαγεγραμμένο να είναι το μέλλον της κεφαλαιοκρατικής οργάνωσης των κοινωνιών. Η έφοδος των καπιταλιστών στο 
διάστημα δεν αποτελεί μια προφητεία, συμβαίνει εδώ και τώρα.»

Ο Κούζηλος στην προεκλογική του εκστρατεία (2014) για δήμαρχος Πειραιά ψαρεύει 
ψήφους στην ιχθυόσκαλα & υποσχεται πως τα τάγματα εφόδου θα τακτοποιήσουν 

τους εργάτες - ψαράδες που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας...

Ο Μαρινάκης, ως μέγας ευεργέτης, με τον μητροπολίτη Πειραιά Σεραφείμ
κατά τα εγκαίνια μιας εκκλησίας στα Καμίνια (12/2015)

Ο πρόεδρος του ολυμπιακού, Β. Μαρινάκης με τον φίλο και συνεργάτη του Α. 
Κοτσώνης στο Καραϊσκάκη. Ο  Κοτσώνης καταδικάστηκε σε 8 χρόνια, για την 

υπόθεση του ναρκόπλοιου Noor 1, 
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Στιγμιότυπα από την εργασία των φυλακισμένων στις ΗΠΑ.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 αντιστοιχούσαν 110 
κρατούμενοι ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή ένα ποσοστό 
της τάξης του 0,1%. Από τότε το ποσοστό αυτό ξεκίνησε να 
ανεβαίνει για να διπλασιαστεί τη δεκαετία του 1980 και να 

ξαναδιπλασιαστεί τη δεκαετία του 1990. Το 1998 η αναλογία 
ήταν 445 ανά 100.000 κάτοικους (ποσοστό 0,45%), ενώ 
για τους ενήλικες άντρες έφτανε τους 1.100 ανά 100.000 

(1,1%). Παρατηρείται επίσης και μια ποιοτική αλλαγή της 
σύνθεσης των κρατουμένων, καθώς από το συνολικό αριθμό 

κρατουμένων, εκείνοι που το 1978 σχετίζονταν με ναρκω-
τικά έγιναν υπερδιπλάσιοι το 1998. Από το 1980 μέχρι το 
1997 οι κρατούμενοι από 500.000 εκτινάχθηκαν στο 1,8 
εκατομμύρια. Μετά την εικοσαετία 1970-1990 χτίσθηκαν 

περίπου χίλιες φυλακές, ενώ 150 χτίστηκαν μόνο το 1995.
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 Το αφεντικό της εν λόγο 
επιχείρησης είναι ο Ιωάννης 

Κορδάτος γνωστός στο 
ναυτιλιακό-βιομηχανικό κλάδο, 

κάτοικος Κηφισιάς βέβαια, ο 
οποίος ξέρει να περιποιειται 

τον εαυτό του με ακριβά γούστα 
και από πάνω να μας μιλάει για 

κρίση και ότι δεν “βγαίνει”.
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Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησε 
η συστηματική εξόρυξη μεταλλευμάτων από τα μεταλλεία 
της Σερίφου (που υπήρχαν από την αρχαιότητα) με τη χρήση 
σύγχρονων μέσων. Η πρώτη εταιρεία εκμετάλλευσης των 
μεταλλείων ιδρύθηκε το 1870 με την επωνυμία ‘’Ελληνική 
Μεταλλευτική Εταιρεία’’ ενώ το 1880 η εκμετάλλευση των 
σιδηρομεταλλευμάτων πέρασε στα χέρια της Εταιρείας 
Μεταλλείων Σερίφου και Σπηλιαζέζα Λαύριον Α.Ε. , 
που προέκυψε από τη συγχώνευση της πρώτης με την 
εταιρεία ‘’Σέριφος’’, και δημιουργήθηκε με τη βοήθεια 
της Οθωμανικής Τράπεζας βρετανικών, γαλλικών και 
οθωμανικών συμφερόντων. 

Tο 1884-85 η εταιρεία εκχώρησε την εκμετάλλευση των 
σιδηρομεταλλευμάτων στον γερμανό Αιμίλιο Γρώμμαν και 
από την περίοδο εκείνη άρχισε να παρατηρείται ανοδικός 
ρυθμός παραγωγής μέχρι και το 1910. Ταυτόχρονα αυξήθηκε 
και ο πληθυσμός των κατοίκων του νησιού λόγω της εισροής 
εργατών και από άλλα νησιά των Κυκλάδων.  Η οικονομία 
της Σερίφου βασιζόταν κυρίως στον αγροκτηνοτροφικό τομέα 
και τα μεταλλεία προσέφεραν ένα σταθερό μεροκάματο. Έτσι 
ο πληθυσμός του νησιού διπλασιάστηκε εκείνη την περίοδο 
από 2.134 κατοίκους στους 4.000 το 1912. 

Ο ανοδικός ρυθμός παραγωγής όμως συνδυαζόταν με 
τις άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργατών 
μεταλλωρύχων. Οι εργάτες στοιβάζονταν σε παράγκες που 
τους παρείχε η εταιρεία δίπλα στα μεταλλεία, το ωράριο 
εργασίας ήταν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, 
τα μεροκάματα μηδαμινά και δεν υπήρχε κανένα μέτρο 
προστασίας με αποτέλεσμα τα εργατικά ‘’ατυχήματα’’ να 
αποτελούν καθημερινό φαινόμενο και εκατοντάδες να 
πεθαίνουν από προβλήματα υγείας και κατάρρευση στοών 
στα μεταλλεία. Οποιαδήποτε απαίτηση των εργατών ή 
προσπάθεια δημιουργίας σωματείου τιμωρούνταν με 
απόλυση. 

Οι ήδη άθλιες συνθήκες που επικρατούν επί Αιμίλιου 
Γρώμμαν εντείνονται όταν η διοίκηση των μεταλλείων 
περνάει, μετά το θάνατό του, στα χέρια του γιού του Γεώργιου 
το 1912. Με τη βοήθεια μπράβων (μαγκουροφόρων) ο 
Γεώργιος Γρώμμαν καταλάμβανε εκτάσεις που ανήκαν 
στους κατοίκους του νησιού και περιείχαν μεταλλεύματα 
χωρίς να καταβάλει το νόμιμο αντίτιμο, αλλά προσφέροντάς 
στους ιδιοκτήτες τους μια θέση εργασίας στα μεταλλεία και 
ένα μεροκάματο της πείνας.  

Υπό αυτές τις συνθήκες οι εργάτες στράφηκαν στο 
συνδικαλιστή Κωνσταντίνο Σπέρα, ο οποίος κατάγονταν 
από τη Σέριφο και είχε μεγάλη εμπειρία σε εργατικούς 
αγώνες ως μέλος του εργατικού κέντρου Αθήνας και λόγω 
της συμμετοχής του στους αγώνες των καπνεργατών στην 
Καβάλα το 1914. Με τη βοήθεια του Σπέρα δημιουργήθηκε 
το πρώτο ‘’Σωματείο Εργατών Μεταλλευτών Σερίφου’’ με 
γενική συνέλευση στις 24 Ιουλίου 1916 στο οποίο ομόφωνα 
εξελέγη πρόεδρος.  

Τα πρώτα σημεία πίεσης του σωματείου προς την 
εταιρεία ήταν η καταπάτηση του 8ωρου, που είχε θεσπιστεί 
για τις υπόγειες εργασίες από το 1912, και η απουσία 
οποιουδήποτε μέτρου ασφάλειας της ζωής των εργατών στα 
ορυχεία. Με βάση αυτά τα αιτήματα, η εταιρεία απευθύνθηκε 
στο κράτος και στις 2 Αυγούστου 1916 στάλθηκε στη Σέριφο 
ένας υπάλληλος από το Υπουργείο Οικονομικών για να 
επιθεωρήσει τις συνθήκες εργασίας. Κρίνοντας ότι όλα 
βαίνουν καλώς ο υπάλληλος του Υπουργείου προέτρεψε 
τους εργάτες να συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά μέχρι 

να ανακοινωθεί η επίσημη απόφαση.  Η αναφορά αυτή ήταν 
και η αφορμή για την κήρυξη απεργίας στις 7 Αυγούστου 
1916, με σκοπό να μη φορτωθεί μετάλλευμα στο πλοίο 
‘’Μαννούσι’’. Με το ξεκίνημα της απεργίας ορίστηκε ένα 
άμεσα ανακλητό εργατικό συμβούλιο που συντόνιζε τις 
καθημερινές ασχολίες και καταλήφθηκε το λιμάνι ώστε να 
μη φορτώνονται μεταλλεύματα στα εμπορικά πλοία. 

Μην μπορώντας να ελέγξει τους εργάτες και αρνούμενη 
να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους η εταιρεία στρέφεται 
ακόμα μια φορά για βοήθεια στο κράτος. Στις 20 
Αυγούστου αποστέλλεται από την Κέα σώμα 30 ατόμων 
της χωροφυλακής με επικεφαλής τον Χαρίλαο Χρυσάνθου 
και με εντολή να εξασφαλίσουν με κάθε τρόπο τη φόρτωση 
και τον απόπλου των πλοίων. Το σώμα της χωροφυλακής 
κάλεσε τους επικεφαλείς των απεργών με πρόφαση να 
διαπραγματευτούν και τους συνέλαβε ενώ στην πορεία 
με συνοδεία του ειρηνοδίκη Δημητρίου Κόντου και του 
ενωμοτάρχη Ιωάννη Τριανταφύλλου  κινήθηκε προκλητικά 
προς το λιμάνι που βρίσκονταν 400 απεργοί και 1500 
ακόμα αλληλέγγυοι κάτοικοι. Στο λιμάνι οι χωροφύλακες 
παρατάχθηκαν σε θέσεις μάχεις μπροστά στους απεργούς. 
Ο Χρυσάνθου έδωσε εντολή στους απεργούς να ξεκινήσουν 
το φόρτωμα των πλοιών εντός πενταλέπτου και όταν 
αυτοί κάθισαν κάτω πυροβόλισε και σκότωσε τον απεργό 
Θεμιστοκλή Κουζούπη. Ακολούθησε αντίδραση των εργατών 
με ενεργή συμμετοχή των γυναικών και ο Χρυσάνθου 
διέταξε πυρ στο απόσπασμα. Στη μάχη των εργατών με 
τους χωροφύλακες δολοφονήθηκαν ακόμα τρεις εργάτες 
(Mιχάλης Zωίλης, Mιχάλης Mητροφάνης και Γιάννης 
Πρωτόπαπας). Οι απεργοί έπνιξαν τον Τριανταφύλλου στη 
θάλασσα και λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου τον Χρυσάνθου.  

Με τους επικεφαλής νεκρούς, το σώμα της χωροφυλακής 
τράπηκε σε φυγή. Μη γνωρίζοντας τη μοίρα των 
συντρόφων τους που είχαν συλληφθεί και πιστεύοντας 
ότι δολοφονήθηκαν, οι εργάτες αρπάζουν τα παρατημένα 
όπλα των χωροφυλάκων και δυναμίτη και κινούνται προς 
τα γραφεία της εταιρείας με σκοπό να τα ανατινάξουν. 
Στις συμπλοκές έξω από τα γραφεία της εταιρείας 
δολοφονήθηκαν ακόμα δυο εργάτες και τρεις χωροφύλακες. 
Με το σώμα της χωροφυλακής τραυματισμένο και άοπλο 
αποφασίζεται η αποφυλάκιση της διοίκησης του σωματείου 
προκειμένου να σταματήσουν τη μάχη οι εργάτες. Με την 
αποφυλάκιση του Σπέρα τα πνεύματα ηρεμούν. Οι απεργοί 
καταλαμβάνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού, 
κόβουν τα τηλεγραφικά σύρματα και με παρότρυνση του 
Σπέρα καλούν σε βοήθεια ναυτική δύναμη της Γαλλίας από 
τη Μήλο για να περιθάλψει τους τραυματίες. Οι Γάλλοι αφού 
έστειλαν δύο πλοία στη Σέριφο και δήλωσαν στους απεργούς 
ότι δε θα αναμειχθούν ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές που 
απέστειλαν το πολεμικό πλοίο ‘’Αυλίς’’ με 250 στρατιώτες 
για να επιβλέπουν την κατάσταση στο νησί.  

Οι πρωτεργάτες της απεργίας καθώς και η γυναίκα που 
σκότωσε τον Χρυσάνθου συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν 
στη Σύρο, αλλά η διοίκηση αφέθηκε ελεύθερη αφού κατά τη 
διάρκεια των γεγονότων βρισκόταν υπό κράτηση. Ο Σπέρας 
φυλακίστηκε στις φυλακές του φρουρίου Φιρκά στα Χανιά. Οι 
χωροφύλακες που δολοφόνησαν απεργούς δεν δικάστηκαν 
ποτέ. Τα αιτήματα των απεργών που αφορούσαν την τήρηση 
του 8ώρου, τις αυξήσεις του μεροκάματου, την καταβολή 
οδοιπορικών κ.ά. ικανοποιήθηκαν μερικώς με τη συμφωνία 
εργατών και εργοδοσίας στις 25 Νοεμβρίου 1917.  

Το 1933 ο Γεώργιος Γρώμμαν παρέδωσε τη διοίκηση των 
μεταλλείων στο γιο του Αιμίλιο μέχρι 
και την κατοχή οπότε και κατατάχτηκε 
ταγματάρχης στα Ες-Ες και ανέλαβε για 
λογαριασμό των ναζί την εκμετάλλευση 
των μεταλλείων στα Χανιά. 

Βιβλιογραφία
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Σε αυτή την στήλη στην εφημερίδα , με διαφορετικό θέμα σε επόμενη κάθε έκδοση της,
σκαλίζοντας το παρελθόν θέλουμε να φωτίζουμε στιγμές & γεγονότα από αγώνες, που ακόμα συνεχίζονται...

Μέσα στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, τα αφεντικά βρήκαν την 
ευκαιρία να μας εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο. Η υποτίμηση της 
εργασίας(μειώσεις μισθών, ανασφάλιστη εργασία, ανεργία κλπ) έγινε 
βασικό μέλημα του ελληνικού κράτους, με τη φτωχοποίηση της εργατικής 
τάξης να εντείνεται και η μη ικανοποίηση των αναγκών που συντελούν στη 
διαβίωσή μας, να είναι εμφανέστατη. Μία από αυτές τις βασικές ανάγκες, η 
μετακίνησή μας μέσα στην πόλη, πέρα από τις αυξήσεις τιμών που είχαν 
γίνει το τελευταίο διάστημα, δέχεται ξανά νέο πλήγμα.

Τα νέα μέτρα, που θα ξεκινήσουν το 2017 αφορούν την αντικατάσταση 
του σημερινού εισιτηρίου με ένα ηλεκτρονικής μορφής. Η χρέωση των 
διαδρομών πλέον θα γίνεται με βάση την απόσταση, όπου οι πιο μακρινές 
διαδρομές θα έχουν και αύξηση της τιμής. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα 
είναι ονομαστικό, πράγμα που σημαίνει ότι κινήσεις αλληλεγγύης, όπως 
να το δώσεις σε άλλο επιβάτη απαγορεύονται, μιας και θα είναι αδύνατες. 
Πέρα από αυτό, έρχονται να προστεθούν και οι μπάρες εισόδου-εξόδου 
στους σταθμούς του ηλεκτρικού, του μετρό και του προαστιακού. Εκεί θα 
πρέπει να περνάς το ηλεκτρονικό εισιτήριο πάνω από το μηχάνημα για να 
μπορείς να εισέρχεσαι και να εξέρχεσαι. Βλέπουμε, πως αυτή η κρατική 
πολιτική στοχεύει στην οικονομική αφαίμαξη των πιο αδύναμων, με την 
κυνική ομολογία που λέει ότι όποιος δεν έχει να πληρώσει δεν μπορεί να 
μετακινείται, να πηγαίνει στη δουλειά του, να διασκεδάσει. Ένας κοινωνικός 
αποκλεισμός, με τη δημιουργία ζωνών κυκλοφορίας, όπου όσοι δεν έχουν 
λεφτά, περισσεύουν κι ας κόψουν το κεφάλι τους. Το πακέτο σε όλο αυτό 
το δόγμα νόμος και τάξη, έρχονται να συμπληρώσουν οι κάμερες μέσα σε 
σταθμούς, συρμούς και λεωφορεία, όπου τα στοιχεία μας θα καταγράφονται 
και θα είναι στη διάθεση του καθενός και της αστυνομίας. Μια εικόνα 
που δεν μπορεί παρά να μας δημιουργεί έμφυτη ανασφάλεια και φόβο. 
Και δώρο μέσα σε όλα αυτά προσφέρονται τραμπουκισμοί ελεγκτών και 
υποτιμητικά βλέμματα σεκιουριτάδων.

Αν όπως λένε ο ΟΑΣΑ και Αττικό Μετρό “δεν βγαίνουν”, εμάς μας 
ρώτησαν αν βγαίνουμε; Όταν για την μετακίνησή μας εκβιαζόμαστε να 
δίνουμε σε εισιτήρια το μήνα, σχεδόν το 10% του βασικού μισθού. Πράγμα 
που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός μας είναι πολύ χαμηλότερος και τα 
300-400 ευρώ που παίρνουμε τα υπολογίζουμε μέχρι τελευταίου λεπτού 
αν μπορούμε να πληρώσουμε το νοίκι, τους λογαριασμούς του ρεύματος 
και του νερού, το σουπερμάρκετ. Λόγος για το αν μπορούμε να αγοράσουμε 
ένα βιβλίο ή να πάμε κινηματογράφο ούτε καν. Και η αλήθεια είναι ότι μια 
χαρά βγαίνουν και αυτοί, και τα δοικητικά τους συμβούλια και το κράτος. 
Αφού λεφτά για κάμερες, μπάρες ελεγκτές υπάρχουν. Όπως υπάρχουν 
για κομματικούς dj του Συριζα να παίζουν μουσική σε λεωφορεία χωρίς 
ηχοσυστήματα με μισθό 1300 ευρώ. Όπως για να διασωθούν οι τράπεζες 
και να μην πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία οι εργοδότες. Λεφτά 
υπάρχουν φυσικά για τα F-16 με κόστος πτήσης ανά ώρα 10.000 ευρώ 
περίπου. Τσαμπατζήδες λοιπόν δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι όλοι αυτοί 
που μας εξουσιάζουν, μας καταπιέζουν και ζουν από τη δική μας κλεμμένη 
εργασία.

Για να μην λέμε μόνο λόγια, το τελευταίο διάστημα αναπτύχθηκε ένα 
κίνημα το οποίο έχει ως κύριο πρόταγμά του, τις ελεύθερες μετακινήσεις 
στην πόλη. Άνθρωποι με κοινά συμφέροντα πραγματοποιούν μαζικές 
δράσεις ενημέρωσης μοιράζοντας κείμενα σε στάσεις, κολλώντας αφίσες 
σε σταθμούς και συζητώντας  με άλλους επιβάτες. Λειτουργούν συλλογικά, 
εναντιώνονται στους ελέγχους και στους ελεγκτές, στέκονται έμπρακτα 
αλληλέγγυοι σε άλλους επιβάτες, δεν ρουφιανέυουν και σαμποτάρουν 
ακυρωτικά μηχανήματα βγάζοντας τα εκτός λειτουργίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΙΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

για Να Μαθαινουν ΟΙ Παλιοι
& να Θυμουνται οι  νεοι
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To facebook ανακοίνωσε πως το τρίμηνο 
Απρίλιος-Ιούνιος 2016 είχε κέρδη αξίας 2 δις δολλαρίων. 
Είναι να τρελένεσαι δηλαδή, όταν εσύ δουλεύεις για 3-4 
ευρώ την ώρα. Είναι να τρελένεσαι και να θες να σπάσεις 
στο ξύλο όλα τα αφεντικά του κόσμου, που πλουτίζουν από 
την εργασία μας. Ξέχωρα από τη σχέση εκμετάλλευσης 
όμως, τα social media δρουν εκφυλιστικά στο κομμάτι 
της επικοινωνίας, των ανθρώπινων σχέσεων και εν γένει 
αυτού που ονομάζουμε κοινωνικοποίηση. Ζούμε (σ)την 
εποχή του ατομικισμού, κατακερματισμένοι, με τα πάντα 
να περιστρέφονται γύρω από το εγώ (εαυτό) μας. Άλλωστε 
δεν είναι καθόλου τυχαία η παρανοϊκή μόδα των selfies, 
μια εμμονή με τον ίδιο μας τον εαυτό, παρουσιαζόμενο 
πάντα σε μια στημένη και “σωστή” πόζα. Μια selfie 
βέβαια που θα ήταν άχρηστη. Γιατί αν δεν είχαμε τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης να τη δείξουμε για να “δειχτούμε”, 
θα κοιταζόμασταν στον καθρέφτη. To υβρίδιο Homo Selfius 
που δημιουργείται, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
που αποστρεφόμαστε. Εγωισμός, ναρκισσισμός, 
αυτοαναφορικότητα, παρτακισμός, κ.α.

 Έχουμε αντικαταστήσει λοιπόν την πραγματικότητα, 
με εικονικές επαφές, με ψεύτικα προφίλ, με άβαταρς που 
αντιπροσωπεύουν εμάς, αλλά δεν είμαστε εμείς. Γιατί στον 

κόσμο του διαδικτύου ο καθένας μπορεί να φτιάξει τον 
ιδανικό και τέλειο εαυτό του. Να τον περιγράψει, να 
τον σχηματίσει και να τον εκθέσει όπως αυτός θέλει, να 
κρύψει τα ελαττώματα του και να πει ένα κάρο ψέματα 
προσποιούμενος κάτι άλλο από αυτό που είναι. Έτσι το 
φαίνεσθαι αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το είναι, 
από το ίδιο το βίωμα. Και όλα αυτά για να καλύψουμε τις 
ανασφάλειες που ο ίδιος ο καπιταλισμός γεννά. Όλα αυτά 
για να αρέσουμε στους 1000 “φίλους” ή followers που 
κάποιους από αυτούς δεν τους έχουμε δει ποτέ, κάποιους 
που δεν ξέρουμε γιατί τους κάναμε “φίλους”, κάποιους 
που δεν ξέρουμε αν είναι αυτοί που λένε. Αφιερώνουμε 
καθημερινά πολύτιμο χρόνο από τη ζωή μας σε μια 
ψευτοκοινότητα, όπου μπορούμε να μιλάμε για τα πάντα, 
χωρίς να λέμε τίποτα, χωρίς να αναπτύσουμε ουσιαστική 
επαφή. Με την ιδιώτευση να αυξάνεται, όντας κλεισμένοι 
στο σπίτι μπροστά από μια οθόνη ή συνεχώς λογκαρισμένοι 
στο κινητό, και την ιδιωτικότητα να πηγαίνει περίπατο αφού 
εκθέτουμε άκριτα τις προσωπικές μας στιγμές.

Για εμάς τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι η μηχανή 
θανάτου της αυθεντικότητας. Μέσα αποξένωσης, σάρκα από 
τη σάρκα του καπιταλιστικού τέρατος και καθρέφτης του. 
Για εμάς λοιπόν που ζούμε στις πραγματικές κοινότητες. 

Εκεί που ενδυναμώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, 
κάνουμε like σε όλους εμάς που δεν είμαστε τέλειοι, αλλά 
προπαθούμε να την παλέψουμε με τις αντιφάσεις μας. 
Κάνουμε share την αλλυλεγγύη και τη συντροφικότητα 
χωρίς ανταλλάγματα και ποστάρουμε συνθήματα στους 

τοίχους, όταν δεν τους γκρεμίζουμε. Και έτσι για το 
τέλος ένα μικρό comment: Μια μέρα, αυτό 
τον σάπιο κόσμο θα τον καταστρέψουμε.
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ΤΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

H ''κατάρα'' του εμφιαλωμένου νερού 
με τις ευλογίες των κερδοσκόπων

Το πρώτο εμφιαλωμένο νερό πουλήθηκε 
κάπου στην Αγγλία το 1600-1700, μάλλον 
σε ψωνισμένους “φυσιολάτρες” ή πιο ορθά σε 
απεγνωσμένους  άστους  αφού το νερό από 
κάποιες φυσικές πηγές θεωρούνταν θεραπευτικό 
για διάφορες αρρώστιες, μάλιστα μέχρι το 1900 
πουλιόταν στα φαρμακεία. Βέβαια, τη μεγάλη 
καινοτομία στον κόσμο των εμπορευμάτων που 

έφερε το πλαστικό (βλ. τάπερ, μπουκάλια κ.α.) 
ακολούθησε πρώτη η εταιρία Perrier το 1973, με 
το πλαστικό μπουκάλι να παράγεται μαζικά, σε 
αντίθεση με το δύσχρηστο και ακριβό γυάλινο.

Το γιατί οι εταιρίες πουλάνε νερό είναι λίγο 
πολύ γνωστό και την απάντηση μπορεί να τη 
βρει κάνεις εύκολα, αφού η μυρωδιά του κέρδους 
ζέχνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι κερδοσκόποι   
πετυχαίνουν τους σκοπούς τους χειραγωγώντας 
τους υποψηφίους πελάτες-θύματα, δημιουργώντας 
τους επίπλαστες ανάγκες. Καταφέρανε λοιπόν να 
κάνουν το νερό εμπόρευμα. Αν κάποτε κάποιος 
παράγγελνε νερό, στους περισσότερους θα 
φαινόταν αστείο, σήμερα βέβαια φαίνεται νορμάλ 
ακόμα και στους πιο ριζοσπαστικούς κύκλους. 
Αγαθά που η φύση μας τα παρέχει ελεύθερα, 
πλέον φαντάζει φυσιολογικό να τα πληρώνουμε 
και μάλιστα πανάκριβα. Μπορεί να γελάμε όταν 
λέμε ότι  αυτοί είναι ικανοί να μας πουλάνε και 
αέρα κοπανιστό, άλλα σε κάποιες μολυσμένες 
πόλεις της Κίνας ήδη αγοράζουν αέρα σε φιάλες 
από τον Καναδά! 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Coca-Cola, η Pepsi, 

η Nestle και οι άλλες μεγάλες εταιρίες ποτών 
έχουν δαπανήσει αμέτρητα εκατομμύρια για να 
μας κάνουν να φοβόμαστε το νερό της βρύσης. 
Μας λένε ότι αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως 
αυτό που πίνουμε είναι αγνό και καθαρό – και 
βέβαια για να είμαστε μέσα στη μόδα- θα πρέπει να 
αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό. Έτσι, μέσα στην 
πόλη που καθημερινά κινούμαστε, όταν διψάμε 
προτιμάμε να αγοράσουμε ένα μπουκαλάκι, παρά 
να ζητήσουμε ένα ποτήρι νερό από μια τυχαία 
καφετέρια ή να γεμίσουμε νερό από τη βρύση μας 
σε ένα παγούρι. Στην τελική, το νερό που τρέχει από 

τη βρύση μας το δεν το προτιμάμε, 
και παραδόξως πληρώνουμε 
περίπου 1000 φορές περισσότερο 
για το εμφιαλωμένο (το κυβικό της 
ΕΥΔΑΠ κοστίζει 0,35 ευρώ, ενώ 
ένα κυβικό εμφιαλωμένου νερού 
κοστίζει ως και 400). Όλο αυτό 
δυστυχώς εδραιώνει τη λογική 
ότι το νερό είναι εμπόρευμα, και 
επιπλέον ένας πολύ επικερδής 
τομέας για τους καπιτα-ληστές.

''Το εμφιαλωμένο νερό είναι 
το περισσότερο περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο καταναλωτικό προϊόν''. 
Αυτά λέει η Nestle, αλλά ποιον 
πείθει; Αρκετός κόσμος, κυρίως 
από τη δύση, αποφεύγει τις 
δημόσιες υπηρεσίες ύδρευσης, 

ενισχύοντας τις εταιρίες εμφιάλωσης νερού 
-και καλά λόγω καλύτερης ποιότητας. Επίσης, 
οι μεγάλες κοινοπραξίες τροφίμων και ποτών 
συμβάλλουν στη βιομηχανική μόλυνση με 
συνθετικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, των 
οποίων τα υπολείμματα καταλήγουν σε υπόγεια 
στρώματα νερού. Παράλληλα, χιλιάδες τόνοι 
πλαστικού από τα μπουκάλια θάβονται, άλλοι 
τόσοι καίγονται, ενώ ελάχιστο πλαστικό καταλήγει 
να ανακυκλώνεται. Επίσης, μην ξεχνάμε όλα 
τα καύσιμα που χρειάζονται για τη μετακίνηση 
του εμπορεύματος, αλλά και τη διάβρωση του 
πλαστικού από τη ζέστη, με τόνους μπουκάλια να 
ψήνονται στον ήλιο, καθιστώντας τα επικίνδυνα 
για την ατομική μας υγεία.

Από την εμπορευματοποίηση στην 
πλήρη ιδιωτικοποίηση-εξαθλίωση

''Το νερό είναι τρόφιμο και όπως όλα τα άλλα 
πρέπει να έχει αγοραστική αξία''. Αυτό διαμηνύει 
ο  Peter Brabeck-Letmathe, διευθυντής της 
Nestle, κι έτσι ο μεγαλύτερος εχθρός των 
εταιρειών εμφιάλωσης νερού είναι η βρύση. Στην 

εποχή όπου ο καπιταλισμός γίνεται ακόμα πιο 
επιθετικός, ο νεοφιλελευθερισμός και η ελεύθερη 
αγορά αντικαθιστούν βίαια το κράτος πρόνοιας, 
αφού το ιδιωτικό κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο 
προσπαθεί να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο στη 
διαχείριση του νερού. Και το κάνει με το γνωστό 
ιδεολόγημα που καθημερινώς μας πιπιλάνε το 
μυαλό και λέγεται ανάπτυξη, που πάει πάντα 
πακέτο με την ιδιωτικοποίηση. Έτσι, το ίδιο το 
κράτος τόσο με την εσκεμμένη αδιαφορία και 
την εγκατάλειψη του δικτύου (μη συντήρηση 
έργων, έλλειψη υποδομών σε δημόσιες βρύσες 
ή ξερίζωμα αυτών, κάποτε υπήρχαν δημόσιες 
βρύσες παντού), όσο και με αναφορές σε υψηλό 
κόστος βιωσιμότητας υπηρεσιών (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) 
πλασάρει ως λύση την ιδιωτικοποίηση και το 
ξεπούλημα όλων των εγκαταστάσεων, του δικτύου 
και της τεχνογνωσίας σε τιμές σοκ! Η ανάπτυξη 
λοιπόν έρχεται και φέρνει επιβάρυνση-αύξηση 
του κόστους ζωής, αποκλεισμό από ελεύθερα 
αγαθά και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ πλουσίων 
και φτωχών. Η διαχείριση του νερού ερημώνει 
ολόκληρες περιοχές (φράγματα κι εκτροπές 
ποταμών). Δεν ξεχνάμε βέβαια πως ανάπτυξη -αν 
μη τι άλλο- σημαίνει περαιτέρω εκμετάλλευση και 
λεηλασία του φυσικού πλούτου.

Η συνεργασία κράτους-επιχείρησης συνεχίζεται 
όταν το πρώτο σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνει 
τις τιμές του νερού πριν από την ιδιωτικοποίηση, 
δίνοντας στους ιδιώτες τη δυνατότητα να 
μειώσουν αμέσως τις τιμές και να κερδίσουν την 
κοινωνική συναίνεση. Οι ιδιώτες από ισχυρή 
διαπραγματευτική θέση (διαθέτουν ήδη τον έλεγχο 
του δικτύου) “ασκούν πιέσεις” προκείμενου να 
βελτιώσουν τη σύμβαση προς όφελός τους, με 
αποτέλεσμα γρήγορα οι τιμές να εκτινάσσονται στα 
ύψη. Φυσικά, οι αρχικές δεσμεύσεις για επεκτάσεις 
και εκσυγχρονισμό των συστημάτων πόσιμου 
νερού και αποχέτευσης εγκαταλείπονται (η 
ανάπτυξη που λέγαμε). Οι εταιρίες έχουν 
οικονομικό όφελος από την ελλειπή συντήρηση 
των δικτύων και φυσικά αποφεύγουν τις 
εξαιρετικά δαπανηρές αντικαταστάσεις λόγω 
παλαιότητας. Ιδιαίτερα επικίνδυνο για την υγεία 
μας ως καταναλωτές είναι το γεγονός ότι δεν 
έχουν κανένα λόγο να λαμβάνουν εξαντλητικά 
και δαπανηρά μέτρα προστασίας και έλεγχου 
της ποιότητας του νερού. Το αντίθετο μάλλον 
συμβαίνει, αφού οι ίδιες εταιρίες πλασάρουν 
ως καλύτερο το εμφιαλωμένο.

Η έλλειψη πόσιμου νερού παρατηρείται 
πλέον σε όλο τον πλανήτη και δεν έχει να κάνει 
με τις βροχοπτώσεις, άλλα με τη μόλυνση και 

την υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Για 
παράδειγμα η Πολωνία έχει συχνές βροχοπτώσεις, 
άλλα οι λίμνες, τα ποτάμια και ο υδροφόρος 
ορίζοντάς της είναι τόσο μολυσμένα, που τελικά 
το πόσιμο νερό της δεν είναι περισσότερο από 
αυτό του Μπαχρέιν(!). Όσοι είναι υπέρ των 
ελεύθερων αγορών, οι εταιρίες δηλαδή και τα 
τσιράκια τους, προσπαθούν να πείσουν ότι η 
διαχείριση από ιδιώτες θα μειώσει τη ζήτηση του 
νερού, με σκοπό να αποφευχθεί η έλλειψη και 
η σπανιότητά του. Μπούρδες! Η οικιακή χρήση 
έχει ελάχιστη κατανάλωση, αν τη συγκρίνουμε 
με τη βιομηχανική και τη γεωργική χρήση. Το 
αποκορύφωμα το βλέπουμε στην Αφρική, όπου 
σε πάμπολλες χώρες το νερό είναι σπάνιο για τον 
πληθυσμό, αλλά άφθονο για τις εταιρείες εξόρυξης 
χρυσού, διαμαντιών και λοιπών ορυκτών, 
όπου απαιτούνται χιλιάδες κυβικά νερού για 
την παραγωγή μερικών γραμμαρίων καθαρού 
μετάλλου. Εν τέλει, αυτό που αποφεύγουν να πουν 
τα αφεντικά είναι το κυριότερο: το εμπόρευμα 
πουλιέται σε αυτόν που έχει να το πληρώσει και 
όχι σε αυτόν που το έχει πιο άμεσα ανάγκη.

Στον παγκόσμιο χάρτη υπάρχουν περιοχές, 
όπου κράτη με επάρκεια πόσιμου νερού ελέγχουν 
πληθυσμούς εντός ή και εκτός των συνόρων τους. 
Ο παγκόσμιος οικονομικός νταβατζής δε λείπει 
από το παιχνίδι της διαχείρισης. Το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο έχει φροντίσει όσες χώρες 
χρειάζονται μια ...διευκόλυνση να τις αναγκάσει 
σε πλήρη ιδιωτικοποίηση του νερού, το οποίο 
περνάει σε εταιρίες συγγενών και φίλων. Κάτι 
που μας θυμίζει την περίπτωση της ΕΥΑΘ και 
προσεχώς της ΕΥΔΑΠ...

(...συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Για να μην πούμε το νερό νεράκι Για να μην πούμε το νερό νεράκι



Ι. ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Στις 3 Αυγούστου 2016, ο πρώην κρατούμενος Pëllumb 
Marnikollaj, 29 χρονών αλβανικής καταγωγής, παρουσιάζεται 
στο αστυνομικό τμήμα Πατησίων για να δώσει το καθιερωμένο 
“παρών”, όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει ύστερα από την υπό 
όρους αποφυλάκισή του. Εκεί βασανίζεται και δολοφονείται από 
τους κρατικούς υπαλλήλους της ασφάλειας. Για άλλη μια φορά, 
οι μπάτσοι πέρα από τα καθήκοντα του αστυνομικού, εκτελούν κι 
εκείνα του δικαστή και του δήμιου.

Το ελληνικό κράτος από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να 
κουκουλώσει τη δολοφονία, λέγοντας ότι πρόκειται για αυτοκτονία, 
τη στιγμή που η σορός του δολοφονημένου “χάνεται” από νοσοκομεία 
σε νεκροτομεία για 9 ημέρες. Οι συγγενείς του προλαβαίνουν κι 
εντοπίζουν τη σορό του, λίγο πριν θαφτεί ως “άντρας αγνώστων 
στοιχείων”. Η δεύτερη ιατροδικαστική έκθεση δείχνει σημάδια 
κακοποίησης και βασανισμού. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία 
φορά που το κράτος συγκαλύπτει δολοφονία μεταναστών ή 
κρατούμενων σε κελιά, αστυνομικά τμήματα ή χαντάκια.

ΙΙ. ΟΙ ΑΓΑΘΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας και κάθε αστυνομίας είναι 
λίγο ως πολύ γνωστός και ξεκάθαρος. Ως κυρίαρχος μηχανισμός 
άσκησης της νόμιμης κρατικής βίας, αναλαμβάνει τη διατήρηση της 
κοινωνικής “ευημερίας”. Μιας ευημερίας που δεν είναι τίποτα άλλο 
από την de facto προάσπιση των συμφερόντων των πλουσίων. 
Ενδεικτικό παράδειγμα η εποχή των μνημονίων, όπου η υποτίμηση 
της ζωής και της εργασίας των από τα κάτω συνεχίζεται αμείωτη, με 
τους μπάτσους να πρωτοστατούν στην καταστολή των αγώνων, των 
απεργιών, των διαδηλώσεων και της κάθε μορφής αντίστασης με 
ξυλοδαρμούς, βασανισμούς, χημικά, πλαστικές σφαίρες. Επιπλέον, 
οι κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί εξοπλίζονται με υλικό και 
έμψυχο δυναμικό, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Εξίσου γνωστές και μη εξαιρετέες είναι οι σχέσεις της αστυνομίας 
με τη χρυσή αυγή, τόσο σε ιδεολογικό επίπεδο, καθώς το 50% των 
μπάτσων ψήφισε το νεοναζιστικό κόμμα στις εκλογές του 2015, 
όσο και σε πρακτικό, αφού έχουν πολλάκις συνεργαστεί σε πογκρόμ 
και ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια στους μετανάστες, σε επιθέσεις 
αγωνιστών και καταλήψεων και στη συγκάλυψη δολοφονικών 
επιθέσεων, με αποκορύφωμα τη δολοφονία του αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα. Διαιωνίζουν έτσι μια σχέση κράτους-παρακράτους 
που δεν σταματά μόνο εκεί, αλλά επεκτείνεται στο κομμάτι της 
παραοικονομίας του κεφαλαίου, με πάμπολλες υποθέσεις εμπλοκής 
ένστολων σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, δουλεμπόριο, 
πορνεία, μπραβιλίκια κλπ.

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι θάνατοι όπως αυτός του Pëllumb Marnikollaj σε αστυνομικά 
τμήματα αλλά και σε μεταγωγές, κρατητήρια, φυλακές, στρατόπεδα 
συγκέντρωσης δεν είναι ούτε τυχαίοι ούτε πρωτόγνωροι. Αντιθέτως 
αποτελούν συνέχεια μιας κρατικής πολιτικής που εναντιώνεται 
σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες(μετανάστες, τοξικοεξαρτημένοι, 
ρομά, μικροπαραβάτες, κρατούμενοι) όσο και στον εσωτερικό 
εχθρό, σ’ αυτούς δηλαδή που αγωνίζονται ενάντια στα αφεντικά και 
την εξουσία. Εξάλλου κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα αναρίθμητα 
περιστατικά αστυνομικής βίας από την αρχή του ‘90 στους αλβανούς 
μετανάστες (βλ. “σκούπες”, ξυλοδαρμούς, ταπεινώσεις).

Ο ρόλος αυτός της αστυνομίας συνεχίστηκε και εντάθηκε τα 

τελευταία χρόνια, καθώς τα κύματα των μεταναστών και των 
προσφύγων από την αφρικανική ήπειρο και την Ασία συνέχισαν 
να καταφτάνουν στην ελλάδα. Ακόμα και αστικοί, ευρωπαϊκοί 
θεσμοί όπως η διεθνής αμνηστία και το συμβούλιο της ευρωπαϊκής 
ένωσης, των οποίων ο ρόλος είναι η προώθηση ενός βιώσιμου 
και “ανθρώπινου” καπιταλισμού, κάνουν λόγο για συνθήκες που 
“παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή” μέσα σε ελληνικά σωφρονιστικά 
ιδρύματα και αστυνομικά τμήματα, όπου οι πρακτικές των μπάτσων 
και οι συνθήκες περίθαλψης και υγιεινής είναι εγκληματικές. 
Αξιοσημείωτη είναι και η ατιμωρησία των αστυνομικών, για 
ξυλοδαρμούς μέχρι θανάτου, βασανιστήρια, ποινικές διώξεις και 
λοιπά ανδραγαθήματα κατά μεταναστών, ανθρώπων με ψυχικά 
νοσήματα, αντιφασιστών, διαδηλωτών, αλλά και ανθρώπων 
που βρέθηκαν μάρτυρες και προσπάθησαν να αποτρέψουν ή να 
καταγγείλουν την αστυνομική αυθαιρεσία.

ΙV. (ΑΛΛΗ ΜΙΑ) ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ

Η συγκεκριμένη δολοφονία ανέδειξε κι ένα πλέγμα φορέων 
και θεσμών που λειτούργησαν από κοινού ή επικουρικά για το 
κουκούλωμα της υπόθεσης. Από τους μπάτσους που καλύπτουν 
τους δολοφόνους συναδέλφους τους, στον ιατροδικαστή και την 
εισαγγελία, ενδεχομένως και τις δομές υγείας και τέλος τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, όλοι ενήργησαν προς την απόκρυψη και 
την αποσιώπηση ενός βίαιου θανάτου, με την ελπίδα πως το 
γεγονός θα θαβόταν μέσα στη θερινή ραστώνη του Αυγούστου, 
ποντάροντας ίσως στο ότι ο δολοφονημένος είναι μετανάστης, 
φτωχός και “περιθωριακός”. Αλλά ακόμα κι αν η υπόθεση φτάσει 
στο δικαστήριο, η πεπατημένη οδός δεν παρουσιάζει κινδύνους για 
τους δολοφόνους. Ακόμα και στη δίκη της εξόφθαλμης δολοφονίας 
του φυλακισμένου Ίλια Καρέλι, μέχρι και ο ιατροδικαστής άλλαξε 
την κατάθεσή του, λέγοντας πως το κάταγμα στο στέρνο δεν προήλθε 
από χτύπημα, υπονοώντας εν ολίγοις πως για τον θάνατο ευθύνεται 
η αδύναμη καρδιά του και όχι η φάλαγγα ή τα δεκάδες χτυπήματα 
στο πρόσωπο και το σώμα του νεκρού, ύστερα από δυόμιση ώρες 
βασανιστηρίων.

Επίσης, στα γεγονότα των ημερών ήρθε να προστεθεί και η 
δολοφονία ενός 33χρονου από το Καζακστάν που πυροβολήθηκε 

στην Καλλιθέα στις 10/9 από αστυνομικό, ο οποίος δεν ήταν σε ώρα 
υπηρεσίας και ισχυρύστηκε μάλιστα πως το όπλο εκπυρσοκρότησε. 
Μαγικά βέβαια δεν είναι μόνο τα όπλα των μπάτσων που ρίχνουν 
μόνα τους, αλλά και οι πένες των δημοσιογράφων, που για άλλη 
μια φορά ξεπλένουν μια δολοφονία δημιουργώντας το προφίλ του 
κακού θύματος και του καλού –πλην άτυχου- αστυνομικού.

Και τέλος, το τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, 
που είχε διαπρέψει ως αντιπολίτευση με πύρινα διαβήματα κατά 
της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, απουσίασε ηχηρά από την 
επικαιρότητα για την υπόθεση Marnikollaj. Μας θύμισε έτσι για 
άλλη μια φορά πως το κράτος έχει συνέχεια, ανεξάρτητα από τη 
δεξιά ή την αριστερή χροιά του και πως όσοι κατέχουν πλειοψηφικό 
μερίδιο στην εξουσία αποδεικνύονται στυγνοί κι αμείλικτοι.

V. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΔΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ – ΑΠΑΝΤΑΜΕ

Ενάντια στην κρατική βαρβαρότητα και τη βία αφεντικών-
εξουσιαστών που προσπαθούν να μας κααδικάσουν σε μια 
εκκωφαντική σιωπή, γνωρίζουμε πως η ταξική μας μνήμη είναι 
πιο δυνατή από τη λήθη. Δεν θα συνηθίσουμε ούτε την οσμή του 
θανάτου, ούτε το συναίσθημα της απάθειας. Αντιθέτως, σπάμε τον 
φόβο, εχθρευόμαστε το έθνος, πολεμάμε τον ρατσισμό, διεκδικούμε 
τον δημόσιο χώρο και χτίζουμε σχέσεις πέρα από την εκμετάλλευση, 
δημιουργώντας κοινότητες αγώνα στη γειτονιά. Με όπλο την 
αλληλεγγύη μας, παίρνουμε θέσεις μάχης και συγκρουόμαστε 
καθημερινά με αυτόν τον σάπιο κόσμο.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 
ΔΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ

ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ PELLUMB 
MARNIKOLLAJ

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Για τη δολοφονια του Pë llumb marnikollaj στο α.τ. Πατησιων

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 
πορεία για την δολοφονία του Pellumb 
Marnikollaj προς  το αστυνομικο τμήμα 

πατησίων, που βρίσκεται στην οδό Αγίας 
Λαύρας. Η πορεία διοργανώθηκε από το 

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Άνω Κάτω Πατησίων 
και από το Στέγαστρο και πραγματοποιήθηκε με 

την στήριξη δεκάδων συντρόφων/ισσων από όλη 
την Αθήνα. Η πορεία, που συμμετείχαν περίπου 

400 άτομα, ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα 
της Γκράβας, πήγε προς το ΑΤ, το όποιο ήταν 
αποκλεισμένο από δυνάμεις της αστυνομίας, 

και συνέχισε στην οδό Γαλατσίου, έστριψε στην 
Πατησίων και τελείωσε στον ησάπ Άνω Πατήσια.

Το Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων βρίσκεται, από τον Σεπτέμβρη του 1996,  Νάξου 75 & Κρασσά, στην Πλ. Κολιάτσου. Το 
στέκι είναι μια κατάληψη, που λειτουργεί αυτοοργανωμένα και αντιεραρχικά, όπου σε εβδομαδιαία βάση, η πολιτική της συνέλευσή αποφασίζει 

και υλοποιεί συλλογικά μια σειρά από εκδόσεις, εκδηλώσεις, μοιράσματα, συγκεντρώσεις, παρεμβάσεις, διαδηλώσεις...Το Στέκι, κάθε Τρίτη & 
Παρασκευή μετά τις 20:00, είναι ανοιχτό. η ηλεκτρονική μας σελίδα είναι το “www.anokato.espivblogs”  και το email μας: anokato. 


