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ΟΛΑ ΣΑ ΚΑΘΑΡΜΑΣΑ ΔΟΤΛΕΤΟΤΝΕ ΜΑΖΙ 

Τθν Παραςκευι 12/7/19, ςτο πολυκατάςτθμα τθσ Leroy Merlin ςτθν Πειραιϊσ μια απλι απόπειρα κλοπισ 
μερικϊν εμπορευμάτων ςτζκεται θ αφορμι προκειμζνου θ διοίκθςθ τθσ Leroy Merlin ςε αγαςτι ςυνεργαςία με 
τθν εταιρεία security OVIT ΑΕ να διαμορφϊςουν ζνα κακοςτθμζνο ςκθνικό για τθν ςτοχοποίθςθ αρχικά του 
ςυντρόφου εργαηόμενοφ Γ.Α. ωσ δικεν ςυνεργοφ, προκειμζνου να δρομολογιςουν τθν «αιτιολογθμζνθ» 
απόλυςθ ι εξϊκθςθ ςε παραίτθςθ, ενόσ αγωνιςτι με ενεργι ςυνδικαλιςτικι δράςθ ςτο χϊρο του εμπορίου και 
ςτουσ κοινωνικοταξικοφσ αγϊνεσ. Η ιςτορία που ξεκινά από ζνα ςυμβάν ρουτίνασ ανάμεςα ςτισ βιτρίνεσ και τα 
ράφια ενόσ πολυκαταςτιματοσ και που αποτελοφςε ανζκακεν, πόςο μάλλον ςτα χρόνια τθσ καπιταλιςτικισ 
κρίςθσ μια ςχετικά διαδεδομζνθ πρακτικι αυτομείωςθσ για μεγάλο κομμάτι των πιο υποτιμθμζνων τάξεων 
καταλιγει μζςα ςε ζνα 24ωρο ςε μια άνευ προθγουμζνου μετατροπι μιασ τυπικά αςιμαντθσ απόπειρασ 
κλοπισ προϊόντων αξίασ μόλισ 180 ευρϊ ςε μια αναβακμιςμζνθ δίωξθ ςυνολικά 7 εμπλεκόμενων ςυντρόφων 
και τελικά ςτθν προφυλάκιςθ του αναρχικοφ ςυντρόφου Χ.Κορτζςθ. 

Οι 2 ςφντροφοί που αρχικά, λοιπόν, υποδεικνφονται ωσ «φποπτοι» οδθγοφνται βίαια από τουσ ςεκιουριτάδεσ 
ςτο δωμάτιο αςφαλείασ και ενϊ μετά από κάποια ϊρα, θ διαφορά φαίνεται να οδεφει προσ επίλυςθ, ο πρϊθν 
καραβανάσ, υπεφκυνοσ αςφαλείασ και ιδιοκτιτθσ τθσ OVIT, Κωνςταντίνοσ Δρίβασ, αρχίηει να απειλεί και να 
εκβιάηει με χριςθ ψυχολογικισ και ςωματικισ βίασ, ϊςτε οι ςφντροφοι να κατονομάςουν τον εργαηόμενο Γ.Α. 
ωσ «ςυνεργό» τουσ. Να ςθμειωκεί ότι το «βιογραφικό» του Δρίβα περιζχει τθν ειδικι του ςτρατιωτικι 
εκπαίδευςθ γφρω από τθν άντλθςθ, ςυλλογι, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ υπθρεςιακϊν πλθροφοριϊν με ςειρά 
ςτρατιωτικϊν ςεμιναρίων που ακολουκοφν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ! Ζτςι, θ Ovit αναλαμβάνει πρόκυμα για 
λογαριαςμό τθσ Leroy Merlin τον ρόλο των καταςταλτικϊν μθχανιςμϊν του κράτουσ και θ ιςτορία αρχίςει πλζον 
να παίρνει αναντιςτοιχίεσ διαςτάςεισ. Φαίνεται αρχικά, ότι θ ςτοχοποίθςθ του Γ.Α. ςυνδζεται με τθν ενεργι και 
ανιδιοτελι ςυνδικαλιςτικι πολιτικι του δράςθ, ωσ απεργοφ, μζλουσ του Συλλόγου Εμποροχπαλλιλων Πειραιά, 
ωσ αλλθλζγγυου ςτουσ αγωνιηόμενουσ ςυναδζλφουσ, ςτουσ εργατικοφσ αγϊνεσ, ωσ ςυνεπι αγωνιςτι που 
μπαίνει ςτθ μφτθ τθσ διοίκθςθσ. Στθν άρνθςθ των 2 ςυντρόφων να νομιμοποιιςουν τθν μεκόδευςθ των 
αφεντικϊν, ο Δρίβασ τουσ απειλεί με τθν εμπλοκι τθσ ΕΛ.ΑΣ., εκμεταλλευόμενοσ χυδαία το γεγονόσ τθσ 
αναςτολισ ποινισ του Χ. Κορτζςθ για προθγοφμενθ δίωξθ του και επιχειρϊντασ με τθν βία τθν παρακράτθςθ 
τουσ ςτο χϊρο. Οι 2 ςφντροφοι ζχοντασ επιςτρζψει τα προϊόντα απαιτοφν να αφεκοφν. 3 ϊρεσ αργότερα, θ 
παρουςία αλλθλζγγυων ςυντρόφων που προςζτρεξαν να καταβάλλουν το χρθματικό αντίτιμο και να 
καταγγείλουν το περιςτατικό εργοδοτικισ βίασ, επζφερε τθν αποδζςμευςι τουσ από τθν αιχμαλωςία τουσ. 

Η πρϊτθ μεκόδευςθ καταρρζει πλιρωσ όταν θ προςωπικι-ςυντροφικι ςχζςθ του εργαηόμενου Γ.Α. με τον 
Χ.Κορτζςθ αξιοποιείται από τθν εργοδοςία, ϊςτε να εκβιαςτεί θ παραίτθςθ του, απόπειρα που πζφτει ςτο κενό. 
Αυτό αποτελεί και τθν αφορμι, ϊςτε ο εργαηόμενοσ Γ.Α. να κλθκεί ςτθν Αςφάλεια Πειραιά για απλι κατάκεςθ. 
Το κατθγορθτιριο που διαβιβάηει θ ΕΛ.ΑΣ. ςτθν Ειςαγγελία Πειραιϊσ αφορά ςε 3 πλθμμελιματα: κλοπι, 
παράνομθ χριςθ βίασ, ςωματικζσ βλάβεσ. Τθν επόμενθ μζρα, ο ςφντροφοσ Χ. Κορτζςθσ ςυλλαμβάνεται ςε 
κεντρικό δρόμο τθσ Ακινασ, από μπάτςουσ που του φοροφν κουκοφλα και τον οδθγοφν με περιπολικό ςε 
άγνωςτθ κατεφκυνςθ, ενϊ τον ξυλοκοποφν κατά τθ ςφλλθψι του, μζχρι να καταλιξουν ςτθν Αςφάλεια Πειραιά. 
Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται μια τρομοκρατικοφ τφπου ζρευνα ςτο ςπίτι του με τθν αρωγι πολυπλθκϊν 
αςτυνομικϊν δυνάμεων. 

Για την μεθοδευμζνη διόγκωςη του κατηγορητηρίου, την προφυλάκιςη και τη ςυνολικότερη απόπειρα 
πολιτικήσ εξόντωςησ του Χ.Κ. 

Η κρατικι εκδικθτικότθτα οδιγθςε τελικά ςτθν μετατροπι τθσ αρχικισ κατθγορίασ τθσ κλοπισ ςτο κακοφργθμα 
τθσ «λθςτρικισ κλοπισ» με ςκοπό τθν άμεςθ προφυλάκιςι των 2 ςυντρόφων, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται με 
τθν προφυλάκιςθ του Χ. Κορτζςθ. Η αιτιολόγθςθ τθσ προφυλάκιςθσ αυτισ ςτθρίηεται ουςιαςτικά ςτθν άρνθςθ 
του να κατονομάςει τουσ υπόλοιπουσ ςυντρόφουσ και ςυντρόφιςςεσ και ςτθν κρίςθ του ανακριτι Παντελίδθ ότι 
θ πολιτικι διαδρομι του Χ.Κορτζςθ τον κακιςτά φποπτο για τζλεςθ νζων αξιόποινων πράξεων. 



Το κράτοσ και οι διωκτικοί-καταςταλτικοί μθχανιςμοί του ζχουν ανοιχτοφσ λογαριαςμοφσ με τουσ δθλωμζνουσ 
εχκροφσ τουσ και με αγωνιςτζσ που εδϊ και χρόνια δίνουν μάχεσ ςε κάκε πεδίο του κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ. 
Ο Χ.Κορτζςθσ είναι αναρχικόσ και δεν το ζκρυψε ποτζ. Ζχει καταδικαςτεί από ειδικό δικαςτιριο για τθν 
κατθγορία ςυμμετοχισ ςτθν οργάνωςθ «Επαναςτατικόσ Αγϊνασ» και ζχει φυλακιςτεί για 2 χρόνια. Ζνασ από 
τουσ πολλοφσ ανκρϊπουσ που ςτάκθκαν ςτο πλάι του απζναντι ςτθν κρατικι καταςτολι είναι και ο αναρχικόσ 
ςφντροφοσ και εργαηόμενοσ ςτα Leroy Merlin Γ.Α., ο οποίοσ και είχε παραςτεί ςτθν δίκθ του ωσ πολιτικόσ 
μάρτυρασ. Οι πολιτικζσ και προςωπικζσ ςχζςεισ των δφο ςυντρόφων είναι αρκετζσ, ϊςτε να καταςκευαςτεί 
άλλθ μια αςτυνομικι δικαςτικι δίωξθ με ςκοπό τθν πολιτικι εξόντωςθ των δφο. Η ανυποχϊρθτθ ςτάςθ τουσ 
μζςα ςτουσ αγϊνεσ είναι το καταφανζσ κίνθτρο για το ξζςπαςμα αυτοφ του κφματοσ εκδικθτικότθτασ που δρα 
παραδειγματικά προσ όλουσ όςοι ςτζκονται αλλθλζγγυοι απζναντι ςτουσ ςχεδιαςμοφσ κράτουσ-αφεντικϊν. 
Ζτςι, θ μαρτυρικι εκείνθ κατάκεςθ του ςυντρόφου Γ.Α. αποτελεί ικανι ζνδειξθ, ϊςτε να βρεκεί ξαφνικά ςτθ 
κζςθ του κατθγοροφμενου ςε βακμό κακουργιματοσ με τθν κατθγορία τθσ «άμεςθσ ςυνζργειασ ςε λθςτρικι 
κλοπι». Συνολικότερα, θ ειςαγγελζασ Αγγελοφδθ αςκεί διϊξεισ ςε άλλα 5 άτομα, ανεβάηοντασ τον αρικμό των 
διωκόμενων ςε 7. Για να δζςει και το γνωςτό ειςαγγελικό τρομοςενάριο, αναςφρεται και θ ςυνικθσ καταδοτικι 
πρακτικι του πλαςτοφ «ανϊνυμου τθλεφωνιματοσ», ϊςτε να ταυτοποιθκεί και ο αναρχικόσ ςφντροφοσ Π.Χ. για 
τθν ςυμμετοχι του ςτο περιςτατικό. Τζλοσ, τθν Πζμπτθ 18/7, ο εργαηόμενοσ Γ.Α περνά από ανακριτι και 
αφινεται ελεφκεροσ χωρίσ περιοριςτικοφσ όρουσ αφοφ αποδομικθκε πλιρωσ θ κατθγορία που του φόρτωςε θ 
ειςαγγελζασ και ξεμπροςτιάςτθκε θ εργοδοτικι μεκόδευςθ που οργανϊκθκε από κοινοφ μεταξφ OVIT-Leroy 
Merlin. 

Η ςτοχοποίθςθ του αναρχικοφ κινιματοσ και των πολφμορφων εκφάνςεϊν του, θ ενορχθςτρωμζνθ προςπάκεια 
εγκλθματοποίθςθσ των κοινωνικϊν ταξικϊν αγϊνων, θ απόπειρα ςτοχοποίθςθσ και εξόντωςθσ αγωνιςτϊν-ριϊν, 
το τςάκιςμα κάκε ζκφανςθσ αυτοοργανωμζνου και ακθδεμόνευτου αγϊνα, θ τρομοκράτθςθ και ο αφοπλιςμόσ 
των κινθμάτων βρίςκονται ςτον πυρινα του δόγματοσ «τάξθ-ανάπτυξθ-αςφάλεια» που υπθρετεί εδϊ και 
χρόνια το πολιτικό προςωπικό του ελλθνικοφ κράτουσ εν μζςω ςυςτθμικισ καπιταλιςτικισ κρίςθσ. Από τισ 
κραυγζσ για πάταξθ τθσ ανομίασ και ιςοπζδωςθ των Εξαρχείων, τθν εκκζνωςθ των καταλιψεων, με πρόςφατθ 
τθν εκκζνωςθ τθσ ςτεγαςτικισ κατάλθψθσ «Μπροφκλυν» ςτα Γιάννενα, τθν τρομοκράτθςθ των τοπικϊν 
αντιςτάςεων (χτφπθμα τθσ πορείασ γειτονιάσ ςτο Κουκάκι ενάντια ςτο AirBnB και τθν τουριςτικι ανάπλαςθ) ωσ 
τθν ποινικοποίθςθ τθσ απεργίασ, τθν επικείμενθ κατάργθςθ του αςφλου, τθν φρονθματικι δίωξθ με κριτιριο 
τθν πολιτικισ τουσ ταυτότθτα 20 πρϊθν και νυν πολιτικϊν κρατουμζνων για λόγουσ δθμόςιασ ζκφραςθσ τθσ 
αλλθλεγγφθσ ςε αγϊνεσ εντόσ τθσ φυλακισ, το κράτοσ και τα αφεντικά οικοδομοφν το ςφγχρονο ολοκλθρωτικό 
πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ κάκε κοινωνικισ εςτίασ αμφιςβιτθςθσ και αγϊνα. Δθλϊνουμε ςυλλογικά παρόντεσ και 
παροφςεσ ςτο μζτωπο του κοινωνικό - ταξικοφ πολζμου. Δθλϊνουμε ότι δε κα αφιςουμε κανζναν ςφντροφο 
μόνο του απζναντι ςτισ καταςταλτικζσ μεκοδεφςεισ, καμία αγωνιηόμενθ ανυπεράςπιςτθ απζναντι ςτο κράτοσ, 
τα αφεντικά και τα τςιράκια τουσ, απζναντι ςε αυτοφσ που διαπράττουν πραγματικά τθν μεγάλθ λθςτεία, 
απομυηϊντασ κζρδθ διςεκατομμυρίων. Μια διαρκι και κακθμερινι λθςτεία, άλλοτε ξεκάκαρα βίαιθ, άλλοτε 
αποςπϊντασ μεκοδικά τθν ςυναίνεςθ των εκμεταλλευόμενων κι άλλοτε βρίςκοντάσ τουσ να ορκϊνουν 
δυναμικά ανάςτθμα ενάντιά τθσ. 

Καμία πρόκλθςθ δεν κα μείνει αναπάντθτθ-Να τςακίςουμε τθν τρομοκρατία κράτουσ και αφεντικϊν. 
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