
 

Λοιπόν κύριοι των μεγάλων ΙδιωτικοΚρατικών καναλιών…,  
οι κάτοικοι της Λευκίμμης αντιστέκονται απλά στη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή τους, …ή στη βλαπτική,  
αντιεπιστημονική και παράνομη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή τους; …Ή μήπως και στους Δημόσιους  
και Ιδιώτες Κερδοσκόπους, καθώς και τους «φορείς της νομιμότητας και της προστασίας των  
πολιτών» οι οποίοι προώθησαν ύπουλα και υπερασπίζονται με μηνύσεις, χημικά και ΜΑΤ, τη δημιουργία  
ενός τέτοιου ΧΥΤΑ στις αυλές των σπιτιών και τα ποτάμια ΤΟΥΣ!... 

 

Κάτι αληθινά δεν πάει καλά, όταν στην μπαρουτοκαπνισμένη Λευκίμμη Κέρκυρας, 
 οι οικοδόμοι πηγαίνουν στη «δουλειά» τους μαζί με τα ΜΑΤ! 

 
 

- Υπόθεση μόνο της Λευκίμμης και του Περιβάλλοντος;… 
- Υπόθεση που καταδεικνύει το γενικό τέλμα της Πολιτείας, των ΜΜ"Ε" και των 
οικονομικών - συντεχνιακών Συνδικάτων; Ή ταυτόχρονα και…  

- Υπόθεση που πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία ενός γενικευμένου αγώνα; 
 
 
 

« ΚΑΤΩ Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ που επιβάλλουν οι άρχοντες της "ενημέρωσης"! 
« ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΠΡΑΞΙΑ από κανένα μέλος της Εργατικής και της Μαθητευόμενης 
Εργατικής Δύναμης… Από κανένα σκεπτόμενο πολίτη, ΤΩΡΑ!  

 

Εδώ και πολύ καιρό οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης της Λευκίμμης στην Κέρκυρα δίνουν έναν σκληρό και 
συγκινητικό αγώνα έναντι των Εργολάβων και σύσσωμης(!) της πολιτείας (Νομάρχες – Δημοτικά Συμβούλια – 
Εισαγγελείς – Αστυνομία)… Μέχρι και φορτηγά πλοία σταματούν κυριολεκτικά με τα χέρια τους στην προβλήτα 
της πόλης τους,… μέχρι και στη θάλασσα πέφτουν απ’ αυτά και μάλιστα με τις μηχανές εν λειτουργία και το πλοίο 
εν κινήσει!!!… Ανάγκασαν δε, το δήμαρχο Κέρκυρας και σημειωτέον πρόεδρο του συνδέσμου καθαριότητας(!), 
να αποκαλύψει τη στυγνή κερδοσκοπία των εμπλεκομένων λέγοντας επί λέξη στο Δημοτικό Συμβούλιο 
πως το έργο πρέπει να τελειώσει και ας μη λειτουργήσει στο τέλος!!! 
 

Τα πεπραγμένα της "…ευνομούμενης" πολιτείας μας προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το Δημόσιο "έργο": 
 

1. Δεν τηρήθηκαν οι αποστάσεις από τη θάλασσα, τα ποτάμια και τον υδροφόρο ορίζοντα. - Παρανομία 1η 
σύμφωνα και με τους νόμους αυτής της ίδιας της πολιτείας! Μάλιστα παρανόμησαν όταν υπάρχει και αρνητικό-
τατη εργαστηριακή ανάλυση ελαιολάδου προερχόμενου από περιοχή με ενεργό ΧΥΤΑ στη Βόρεια Κέρκυρα… 

2. Δεν τηρήθηκαν οι αποστάσεις από οικισμούς - Παρανομία 2η σύμφωνα και με τους νόμους αυτής της ίδιας της 
πολιτείας! 

3. Δεν τηρήθηκε ο νόμος που απαγορεύει το χτίσιμο ΧΥΤΑ κοντά σε οχλούσες περιοχές (εργοστάσιο βιολογικού 
καθαρισμού στα 852μέτρα!) - Παρανομία 3η, σύμφωνα και με τους νόμους αυτής της ίδιας της πολιτείας! 

4. Δεν ενημερώθηκαν προηγουμένως οι πολίτες της περιοχής από αρμόδιους επιστήμονες ούτε έγινε κάποιο 
δημοψήφισμα… 

5. Εκταμιεύτηκαν παράνομα χρήματα της ευρωπαϊκής επιχορήγησης, όταν δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης. 
(Εδώ να σημειώσουμε πως τα ασύρματα-μικροκυματικά δίκτυα κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών 
υλοποιούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, κράτος και επιχειρήσεις, πολιτειακά νόμιμα. Ωστόσο πριν 
δημιουργηθούν οι εν’ λόγω …αγορές, δεν είχαν εκπονηθεί μελέτες επίδρασης στους ανθρώπους των 
χρησιμοποιούμενων αυτών μικροκυματικών συχνοτήτων!!!). 

 

 
 
 
 

          
 

Ο νόμος αναφέρει πως ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων πρέπει να βρίσκεται               
1500 μέτρα από κατοικίες! Η πολιτεία η ίδια που τον θέσπισε, τώρα με τα χίλια πρόσωπά της παρανομεί,  
και ταυτόχρονα έχει το θράσος να επιτίθεται κιόλας με τους Εισαγγελείς, τα ΜΑΤ, αλλά και μηνύσεις(!)  

ενάντια στους αγωνιζόμενους πολίτες της Λευκίμμης… Ελπίζουμε τουλάχιστον την επ’ αύριο  
να μην θεσπίσει κανένα καλύτερο για τα συμφέροντά της νόμο… π.χ. στα 500μέτρα… 

 



 

Αντιπολίτευση 
από Κόμμα ή 
από Τάξη   

 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το θέμα λοιπόν που τέθηκε στη Λευκίμμη δεν είναι ούτε τοπικό, ούτε απλά οικολογικό! …Αντιθέτως 
πρέπει να γίνει υπόθεση όλων όσων βρίσκονται υπό οποιασδήποτε μορφής εξουσία…  
 
 
 

Μάλιστα λίγο πιο πέρα υπάρχει κι ένα ακόμα θέμα, που κατά τη γνώμη μας χαρακτηρίζει το 
σύγχρονο αναπτυγμένο καπιταλισμό, και το οποίο τίθεται με ιδιαίτερη οξύτητα σε 
συγκεκριμένες περιόδους… Εκείνο της στάσης που πρέπει να κρατούν οι επίσης έχοντες 
δύναμη – εργαζόμενοι, έναντι μη οικονομικών και μη συντεχνιακών ζητημάτων. 
…Όταν μάλιστα η σύγχρονη εργατική δύναμη θέλει να αποτελεί τάξη αντικαταστάτρια 
των κεφαλαιοκρατών στο τιμόνι του σχεδιασμού του κόσμου. Μήπως λοιπόν πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και 
τα επίσημα συνδικάτα της, ανάμεσα στους …θεσμούς της άνωθεν «…"δίκαιης" και "ευνομούμενης" πολιτείας» 
μας, …δεδομένης της μη χρήσης της ενδογενούς αυτής δύναμης των εργαζομένων, αλλά και της μη 
διαπαιδαγώγησής τους με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα;… Κάτι ανάλογο είχε γίνει και με τον 
μεγαλειώδη αγώνα των μαθητών ενάντια στην εξεταστική καταπίεση του «Εθνικού 
Απολυτηρίου» και τις πολύπλευρες συνέπειές της… Τότε εκείνοι απλά αφέθηκαν μόνοι τους να 
πραγματοποιούν τις γνωστές πολύμηνες και ατέρμονες καταλήψεις… Σαν να μην είχαν καμιά 
άλλη ιδιότητα οι συμπαραστεκόμενοι «γονείς και οι κηδεμόνες», σαν να μην διεξάγονταν 
κοινωνικός και πολιτικός αγώνας…  
 
 

 
 
 
 

Να αναλάβει λοιπόν η εργατική δύναμη! Να αγωνιστούν ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ της Κέρκυρας (και αν χρειαστεί και όλης 
της Ελλάδας) με κείνη την ιδιότητά τους που φέρει πραγματική ΔΥΝΑΜΗ: ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ…  
 
 
 

« Να τεθούν αιτήματα απεργίας και πολύμορφων κινητοποιήσεων (από όλα τα συνδικάτα 
εργαζομένων - πρώτα και κύρια απ’ το συνδικάτο οικοδόμων) για … 

« Να σταματήσει τώρα το Δημόσιο αυτό "έργο"! 
« Να εκδιωχθούν όλοι οι «Δημόσιοι Κερδοσκόποι» απ’ τις θέσεις τους και να 
επαναπροκηρυχθούν άμεσα δημοτικές εκλογές τουλάχιστον στη Λευκίμμη! 

« Να εκδιωχθούν απ’ τις θέσεις τους όλοι όσοι έστειλαν μηνύσεις και ΜΑΤ ! 
« Να συρθούν στα Δικαστήρια τα Πανελλήνιας Εμβέλειας Ιδιωτικά και Κρατικά ΜΜ"Ε" , μαζί 
και το ΕΣΡ, για προφανείς λόγους! 

 

« Να …διαπαιδαγωγηθούν κατάλληλα τα πρόσωπα της καπιταλιστικής πολιτείας για τους 
αγώνες που έρχονται, ενάντια όχι μόνο στις επιβλαβείς και άδικες παρανομίες της, αλλά και 
στους επιβλαβείς και άδικους νόμους της!... 

 
 
 
 

Η σύγχρονη εργατική δύναμη δεν μπορεί να αρκείται στο ρόλο του παραγωγού και του καταναλωτή (λιτού ή 
μαζικού)! Μπορεί να γίνει συνειδητή και ελεύθερη δημιουργός του εαυτού της, και του κόσμου όλου! 

 

 
 

 
 
 

website: http://forevolutionsite.blogspot.com/   e-mail: forevolutionow@gmail.com  

 

 
 

«Κι εσύ λαέ βασανισμένε…»  Εικόνα απ’ την εισαγγε-
λική και αστυνομική επιβολή της "Κερδοσκοπικής Δημο-
κρατίας" στη Λευκίμμη… 
 
 
   

Και μια ερώτηση: Αν τα διάφορα πρόσωπα της πολι-
τείας αντιμετωπίζουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, όσους αγω-
νίζονται αταλάντευτα ενάντια σε ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑ-
ΝΟΜΙΕΣ, τότε πώς αλήθεια θα αντιμετωπίζουν όσους 
αγωνίζονται αταλάντευτα ενάντια σε ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ 
ΝΟΜΟΥΣ;… 

Οι …Νομοκράτορες, οι Δήμαρχοι, οι Νομάρχες, οι Εισαγγελείς, οι 
Αστυνομικοί, οι προϊστάμενοι-εργοδότες, οι …αγορα-κράτορες, 
και όλα τα πρόσωπα της εξουσίας έχουν το …δικαίωμα να παρα-
νομούν, να βλάπτουν και να αδικούν!!! Αν ταυτόχρονα κάποιοι 
πολίτες πέσουν θύματα αυτού του δικαιώματος της εξουσίας, το 
δίκαιο μπορούν πάντα να το βρουν: …Στα δικαστήρια, ή στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, ή και στο Ευρωδικαστήριο! (…Αλή-
θεια όμως αυτή είναι μια «σύγχρονη ευνομούμενη και δίκαιη 
κοινωνία»; Ή μια σύγχρονη ιδιότυπη Χούντα;)… Αν επιπλέον, 
κάποιοι πολίτες τολμούν να αντιστέκονται σ’ αυτό το δικαίωμα 
(του "…βλάπτειν", του "…αδικείν" και του "…παρανομείν" ) της 
εξουσίας, τότε εκείνη μπορεί να τολμά και να στέλνει …μηνύ-
σεις(!), Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης και χημικά αέρια, ακόμα 
και στις γειτονιές των σπιτιών τους!!! …Και τέλος τα πανελλήνι-
ας εμβέλειας ΜΜ"Ε", παρ’ ότι συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, 
έχουν δικαίωμα να μετατρέπουν τους καταλαμβανόμενους πό-
ρους (χρόνο, συχνότητες, υλικά κι εργατική δύναμη), σε πόρους 
πανελλήνιας αποσιώπησης, απομόνωσης των πολιτών και στην 
καλύτερη των περιπτώσεων θολής, λειψής και επιβλαβούς εν-
τέλει ενημέρωσης των δύο λεπτών το μήνα!!!... 
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