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"Σα δάζε ηνπ Ακαδνλίνπ έρνπλ θάηη λα καο πνπλ. Ο σθεαλόο έρεη θάηη λα καο 

πεη. Ε γε έρεη θάηη λα καο πεη. Σν λεξό έρεη θάηη λα καο πεη. Ε Μεηέξα Φύζε 

έρεη θάηη λα καο πεη. ηελ νηθνινγηθή θακπάληα ηνπ νξγαληζκνύ Conservation 

International ην κήλπκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θύζεο πήξε ηελ κνξθή ππέξνρσλ 

(πξαγκαηηθά) βίληεν, πνπ καο βγάδνπλ από ηνλ κηθξόθνζκό καο θαη καο 

δείρλνπλ, λαη αθόκα κία θνξά, ηε κεγαιύηεξε εηθόλα: ελόο καγεπηηθνύ 

πιαλήηε, κηαο κεγαιεηώδνπο, ζνπ-θόβσ-ηελ-αλάζα-κε-ηελ-νκνξθηά-κνπ 

Φύζεο πνπ ππήξρε πξηλ από εκάο, ζα ππάξρεη κεηά από εκάο. «Ε θύζε δε 

ρξεηάδεηαη ηνπο αλζξώπνπο. Οη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη ηε θύζε» είλαη ην 

κόην ηεο θακπάληαο."  

http://flix.gr/news/nature-is-speaking-campaign.html  

 

"Έλα απιό θαη θαηαηνπηζηηθό άξζξν γηα ην λεξό θαη πξνηάζεηο γηα ιύζεηο 

δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Γιιάδα."  

 http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/koinoniko-kai-politiko-problima-se-sxesi-me-

nero 

 

"Ύζηαηε έθθιεζε" 

«Απηή είλαη παξαπάλσ από κηα νηθνλνκηθή θαη θαζεζησηηθή θξίζε: είλαη κηα 

θξίζε πνιηηηζκνύ.» 

http://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/manifesto-ellenika/ 

 

 

"Παλειιαδηθή πκκαρία γηα ην Νεξό, πιινγηθόηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

Νεξνύ από όιε ηελ Γιιάδα ζπκθώλεζαλ ζηε ζπγθξόηεζε παλειιαδηθήο 

ζπκκαρίαο κε ην όλνκα: «Παλειιαδηθή πκκαρία γηα ην ΝΓΡΟ - Δίθηπν 

Ηηλεκάησλ θαη πιινγηθνηήησλ»." 

https://athens.indymedia.org/post/1535647/ 

 

"Σν θαληαζηαθό ηεο αέλαεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (κεγέζπλζεο) θαη ηνπ 

θαηαλαισηηζκνύ έρεη απνδεηρζεί όηη νδεγεί ζε αθόκα κεγαιύηεξε αληζόηεηα, 

αδηθία, απηαξρηζκό θαη εμάληιεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Έρνπκε εηζέιζεη ζε 

κηα επνρή ζηελ νπνία ε αλάπηπμε δελ είλαη νύηε εθηθηή νύηε βηώζηκε. Ηη 

όκσο ππάξρεη ελαιιαθηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηελ αλαζύληαμε 

ηεο θνηλσλίαο". Πξσηνβνπιία ζπλελλόεζεο γηα ηα θνηλά-Ηνηλόο ηόπνο.  

http://www.koinos-topos.org/ 

http://flix.gr/news/nature-is-speaking-campaign.html
http://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/manifesto-ellenika/
https://athens.indymedia.org/post/1535647/
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"Αθηηβηζηέο ζην Νηηηξόηη ησλ ΕΠΑ πξνζέθπγαλ ζηα Ελσκέλα Έζλε 

θαηαγγέιινληαο ηελ απόθαζε ησλ αξρώλ ηεο πόιεο λα θόςνπλ ην λεξό ζε 

ρηιηάδεο θαηνίθνπο... Ε ππεξεζία πδξνδόηεζεο ηνπ Νηηηξόηη έρεη ρξένο 5 δηο 

δνιαξίσλ θαη γηα ην ιόγν απηό είρε αξρίζεη λα ζπδεηείηαη ε ηδησηηθνπνίεζή 

ηεο. Οη αθηηβηζηέο θαηαγγέιινπλ όηη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνύ ζηελ πόιε 

γίλεηαη εηο βάξνο ησλ βαζηθώλ δηθαησκάησλ όπσο απηά έρνπλ δηαηππσζεί 

ζε ζρεηηθή έθζεζε ησλ Ελσκέλσλ Γζλώλ γηα ην αλζξώπηλν δηθαίσκα ζην 

πόζηκν λεξό θαη ηελ θαζαξηόηεηα." 

http://tvxs.gr/news/kosmos/aktibistes-toy-ntitroit-ston-oie-%C2%ABgiati-nero-

einai-dikaioma%C2%BB 

 

 

"Μηα λέα ηαηλία-ληνθηκαληέξ θέξλεη ηε γηγαληηαία εηαηξεία ηξνθίκσλ, Nestle, 

πξν ησλ επζπλώλ ηεο, ζρεηηθά κε  ηηο πξαθηηθέο ηεο ζηελ εκθηάισζε λεξνύ. 

Οη επηθξηηέο ιέλε όηη ε πνιπεζληθή είλαη πνιύ απαζρνιεκέλε  ζηελ εμόξπμε 

ησλ ππόγεησλ πδάησλ γηα ηα εκθηαισκέλα λεξά ηεο, αθήλνληαο ηνπο 

ληόπηνπο, ζπρλά ζε θησρέο γσληέο ηνπ θόζκνπ, κε ηα βξώκηθα ππνιείκκαηα." 

http://filistina.wordpress.com/2012/10/31/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE

%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-

%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%B7-

%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/,  

 

"ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ην λέν πιαίζην αμηνπνίεζεο πδάησλ… Ο αλ. 

ππνπξγόο ΠΓΗΑ, ηαύξνο Ηαιαθάηεο, ζέηεη ζήκεξα ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε 

ην ζρέδην Ηνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηεο ρξήζεο 

λεξνύ θαη ηεο εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο πδάησλ… Σν ρέδην Δηαρείξηζεο 

ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Τδαηηθνύ Δηακεξίζκαηνο, 

δηακνξθώλεηαη από ηελ Γηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Γλέξγεηαο θαη Ηιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Δηεύζπλζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Ηξήηεο, θαζώο θαη κε 

Γξεπλεηηθά Ζδξύκαηα ηνπ λεζηνύ." 

http://www.energypress.gr/news/YPEKA:-Ws-tis-14-3-se-dhmosia-diaboyleysh-to-

neo-plaisio-axiopoihshs-ydatwn 

http://www.cretalive.gr/culture/view/sto-mikroskopio-...-to-nero1/147343 

 

Αlain Badiou "Να πάξνπκε κε ην κέξνο καο ηνλ πινύην ηεο ύπαξμήο καο." 

"O θαπηηαιηζκόο ιέεη όηη ν άλζξσπνο δεη κόλν γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ . Γίλαη 

έλα δών πξνζθνιιεκέλν, ζπλαξζξσκέλν κε ην ζύζηεκα ησλ ζπκθεξόλησλ 

ηνπ (είλαη αιήζεηα), πνπ θαηαιήγεη όκσο θάησ από ηελ εμνπζία ηνπ έλα 

ηδηόηξνπν, απεξίζθεπην θαη ζθιαβσκέλν παηδί πνπ αλαδεηά ηα κέζα γηα λα 

http://tvxs.gr/news/kosmos/aktibistes-toy-ntitroit-ston-oie-%C2%ABgiati-nero-einai-dikaioma%C2%BB
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http://filistina.wordpress.com/2012/10/31/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://filistina.wordpress.com/2012/10/31/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://filistina.wordpress.com/2012/10/31/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://filistina.wordpress.com/2012/10/31/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://filistina.wordpress.com/2012/10/31/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80/
http://www.energypress.gr/news/YPEKA:-Ws-tis-14-3-se-dhmosia-diaboyleysh-to-neo-plaisio-axiopoihshs-ydatwn
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απνθηά δηαξθώο θαηλνύξγηα παηρλίδηα. Αιιά ηί είλαη δσή; Aπηό ην 

ζπξξηθλσκέλν είδνο αλζξώπηλεο θηώρεηαο θαη παηδηάζηηθεο επηζπκίαο; Tί 

είλαη κηα δσή αληάμηα ηνπ νλόκαηόο ηεο; ε ηί ζα κπνξνύζε λα αληηζηνηρεί ε 

παξνπζία ηεο; Σελ δσή νθείινπκε λα ηελ αλαδεηάκε εθεί πνπ ε επηζπκία δελ 

αλάγεηαη ζην ζπκθέξνλ». 

Αlain Badiou Σί εκαίλεη λα Δεη Ηαλείο - Ηξίζε ηνπ Ηαπηηαιηζκνύ  

πλέληεπμε ζηνπο Γηώξγν Βέιηζν, άββα Μηραήι θαη Δεκήηξε Βεξγέηε (2011). 

http://www.youtube.com/watch?v=lUTsPXFWUD4 

 

 

 

«APPROVAL OF MONSTROUS PUMPED-HYDRO ENERGY STORAGE FACILITY» 

https://sites.google.com/site/pancretannetagainstindustrrse/news/pressrelease-

monstrouspumpedhydro20-9-2014 , 30/09/1014 

 

Zerstörungim Namender Troika 

(έλα άξζξν γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ Γιιεληθώλ 

παξαιηώλ ζην όλνκα ηεο ηξόηθαο) 

http://www.taz.de/!143229/ 

 

«Greek Min of Interior threatens of arrests over water referendum and government 

"slides" on democratic deficit» 

http://www.savegreekwater.org/?p=4080 
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