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Ανακοίνωση ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο λαό της Λευκίμμης, που εδώ και μέρες βρίσκεται αντιμέτωπος
με ένα στρατό κατοχής (ΜΑΤ), που έχει εγκατασταθεί στο χωριό τους, για να προστατεύει τον
παράνομο ΧΥΤΑ, που φύτεψαν κυβέρνηση, τοπικό κράτος, τοπικοί παράγοντες και εργολάβοι.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η τοπική εξουσία στη Λευκίμμη, με λογική «αποφασίζουμε και
διατάζουμε», προχωράει στο άνοιγμα του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Λευκίμμης, παρ’ ότι έχει κριθεί
ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Και προκειμένου να υλοποιήσουν τα σχέδια τους,
δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις της κρατικής καταστολής, οι οποίες παρατάσσονται
απέναντι στον εχθρό λαό που αγωνίζεται για τη ζωή και την υγεία του. 16 διμοιρίες ΜΑΤ έχουν
στρατοπεδεύσει και έχουν μετατρέψει σε κατεχόμενη περιοχή την Λευκίμμη.
Οι κάτοικοι δεν μπορούν να κυκλοφορούν στην περιοχή, οι αγρότες να πάνε στα χωράφια τους χωρίς
ειδική άδεια από την αστυνομία, «η συνάθροιση 3 ατόμων και άνω» ενοχοποιείται, οι συγκεντρώσεις
αντιμετωπίζονται με χημικό πόλεμο και έχει εξαπολυθεί όργιο «προληπτικών» προσαγωγών αγωνιστών.
Κατασκευάζουν κατηγορίες την ώρα που μετατρέπουν ένα ολόκληρο χωριό σε ανεξέλεγκτη χωματερή, Τις
προηγούμενες μέρες τραυμάτισαν ακόμα και ένα 11χρονο παιδί. Οι τοπικοί άρχοντες διοικούν με
εκτελεστικά όργανα τα όργανα καταστολής. Αυτό είναι το αστικό κράτος αυτή είναι η «αστική
δημοκρατία τους». Δολοφονούν εν ψυχρώ τη Λευκίμμη.
Ο αγώνας των κατοίκων της Λευκίμμης δεν είναι μία υπόθεση μόνο του σήμερα. Είναι ένας αγώνας που
έρχεται από το 2008, με αποκορύφωμα τη δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ και τον θάνατο μιας
γυναίκας τον Μάιο του 2008. Βρίσκεται στο παρόν και το αποτέλεσμα του θα προδιαγράψει το μέλλον
της περιοχής. Το 2008, παρά και την τότε προσπάθεια τρομοκράτησης των κατοίκων με στρατιωτικού
τύπου κατοχή της Λευκίμμης για πολλούς μήνες, και την βιομηχανία κατασκευής διώξεων εναντίον των
πρωτοπόρων αγωνιστών του κινήματος, η ενότητα και η αγωνιστικότητα, που στηρίχτηκαν και από την
ολοκληρωμένη επιστημονικά και νομικά τεκμηριωμένη προσέγγιση των Λευκιμμιωτών για το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων, κατάφεραν να προσωρινά να ματαιώσουν το εγκληματικό έργο.
Οι τοπικοί άρχοντες, με τη συνενοχή της κυβέρνησης, εκθέτουν την ανθρώπινη υγεία και τους
εργαζόμενους στην καθαριότητα και το περιβάλλον σε μεγάλο κίνδυνο τιμωρητικά απέναντι στον
ηρωικό λαό της Λευκίμμης. Οι δημοτικές αρχές, η τωρινή και οι παλιότερες, έχουν μετατρέψει την
Κέρκυρα σε απέραντο σκουπιδότοπο. Προετοιμάζουν την ακόμα μεγαλύτερη εκχώρηση της καθαριότητας
στα ιδιωτικά συμφέροντα, καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό, που εντέχνως προωθούσαν επί
δεκαετίες, με προσήλωση σε ξεπερασμένες και καταστροφικές λύσεις, μεθοδεύουν την αποψίλωση –
διάλυση της υπηρεσίας καθαριότητας και είναι υπεύθυνοι για την οργή και την αγανάκτηση του λαού της
περιοχής, που αναγκάζεται να ζει τόσα χρόνια με το πρόβλημα.
Χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία, απαξίωσης του δημόσιου πλούτου, όπως κάνουν με την
εγκατάλειψη των δημόσιων χώρων, όπως έκαναν με τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, τα Αεροδρόμια και κάθε κοινωνικό
αγαθό που θέλουν να το εκχωρήσουν στο κεφάλαιο. Και όλα αυτά με τις οδηγίες της Ε.Ε. που, προκειμένου
να πάρουν τις επιδοτήσεις οι εργολάβοι, χρειαζόταν να φτιαχτεί ένας λάκκος όπως-όπως για να
προλάβουν την προθεσμία (30 Ιούνη), που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την απορρόφηση των

κονδυλίων! Η υπόθεση μύριζε από την αρχή κερδοφορία για τα τοπικά λαμόγια, όμως σήμερα πραγματικά
βρωμάει!!
Και ενώ θα μπορούσαν από το 2008 μέχρι σήμερα να είχαν προχωρήσει την Διαλογή στην πηγή και την
Ανακύκλωση, που θα είχε λύσει οριστικά το πρόβλημα προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος,
δεν έχουν κάνει ούτε βήμα. Και βέβαια όχι τυχαία, αλλά συνειδητά, ακολουθείται η επιλογή εξυπηρέτησης
των εργολάβων, εναρμονισμένη με το συνολικότερο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελος
του κεφαλαίου, όπως γίνεται, όχι μόνο στην Λευκίμμη αλλά και στη Φυλή, στην Αιγιαλεία, στο Γραμματικό
και σε όλη την Ελλάδα.
Γιατί 20 χρόνια μετά την αποτυχημένη χωροθέτηση του 1997 και 10 χρόνια μετά την τραγική εξέλιξη
των επεισοδίων του 2008, επιλέγεται ξανά μια τόσο εξόφθαλμα καταστρεπτική, παράνομη και
αντιεπιστημονική πρόταση όπως η εναπόθεση δεματοποιημένων σύμμεικτων απορριμμάτων; Ποιοι
κερδίζουν από την καταστροφή του περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού πλούτου της Λευκίμμης,
από την καταστροφή των επόμενων γενιών; Πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσει δήμος και Περιφέρεια
στην ολοκληρωμένη διαχείριση; Μήπως δεν τους το επιτρέπει η πρόσδεσή τους με τις 2 κύριες μερίδες
του κεφαλαίου που κάνουν κουμάντο στην Κέρκυρα;
Πρωταρχικά το κεφάλαιο της τουριστικής βιομηχανίας και δευτερευόντως το εργολαβικό
κεφάλαιο εδώ και δεκαετίες ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα χωρίς η Κέρκυρα, τα χωριά και η πόλη της, να
έχουν εν έτει 2018 ούτε οδικό δίκτυο, ούτε αποχέτευση, ούτε ύδρευση, ούτε ολοκληρωμένη διαχείριση
λυμάτων και απορριμμάτων.
Σε αυτό τους τον σχεδιασμό δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και το μαύρο δεκανίκι τους, τους
ανώνυμους και επώνυμους φασίστες της περιοχής, παρεμβαίνοντας στο κίνημα αντίστασης,
ψαρεύοντας σε θολά νερά με παρακρατικές μεθόδους και επιδίωξη την υπονόμευση του αγώνα.
Καταγγέλλουμε το σχεδιασμό της κυβέρνησης, περιφέρειας, δημοτικής αρχής, τις μεθοδεύσεις
υπονόμευσης και συκοφάντησης του αγώνα, την τρομοκρατία, την καταστολή και την παρουσία των ΜΑΤ
στη Λευκίμμη. Καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό, τις εργατικές και πολιτικές και κοινωνικές
συλλογικότητες στη δημιουργία ενός μαζικού κινήματος αλληλεγγύης για την περιφρούρηση του
σπουδαιότερου δικαιώματος, του δικαιώματος στον αγώνα την αξιοπρέπεια ενάντια στον εκφασισμό της
ζωής μας.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΠΩΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ Η
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ
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ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΤΑ ΜΑΤ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΧΙ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΥΤΑ (ΧΩΜΑΤΕΡΗ) ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ !
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ !
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΡΑ, ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙBΑΛΛΟΝΤΟΣ !
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

Επιτροπή για θέματα πόλης, χώρου, περιβάλλοντος του ΝΑΡ για την
Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 17/7/2018
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