
     Η κοινωνία της  μόλυνσης δεν καθαρίζεται μόνο ανατρέπεται.

Το κράτος του κεφαλαίου βρίσκεται σήμερα σε απόλυτη σύγκρουση με 
τη ζωή.
Στόχος του είναι η φύση ,ζώα και άνθρωποι απόλυτα υποταγμένοι στο 
βωμό του κέρδους.
Η συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον , είναι 
αποκρουστική έννοια για κάθε εξουσιαστή , διότι έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τα παράνομα συμφέροντά του.
Ένα από τα εγκλήματα αυτά , συντελείται  σήμερα και στην περιοχή του 
Αμβρακικού κόλπου. Σε ένα οικοσύστημα που έχει υποστεί τις εξής 
καταστροφικές  παρεμβάσεις στο όνομα της «ανάπτυξης».
Η δημιουργία μικρών και μεγάλων φραγμάτων σε Λούρο και Άραχθο 
έχει σαν αποτέλεσμα τη μη φυσιολογική ροή νερού , το σπάσιμο της 
τροφικής αλυσίδας, την επέμβαση σε χλωρίδα –πανίδα , την αλλαγή του 
μικροκλίματος της περιοχής.
Η τεράστια μόλυνση των ποταμών με απόβλητα μικρών και μεγάλων 
επιχειρήσεων (σφαγεία, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες, 
ιχθυοκαλλιέργειες, ελαιοτριβεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, κ.α.).
Ανεξέλεγκτες «νόμιμες» και παράνομες χωματερές που μολύνουν τον 
υδροφόρο ορίζοντα (Χ.ΥΤ.Α.).
Βιολογικοί καθαρισμοί : ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ.
Αλόγιστη χρήση χημικών και φυτοφαρμάκων( ψεκασμοί, ζιζανιοκτόνα, 
υπερλίπανση, αντιβιοτικά από τις ιχθυοκαλλιέργειες, κ.α.).
 Η υποθαλάσσια σήρραγα ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας και η κατασκευή 
μαρίνας για σκάφη αναψυχής που περιορίζει την δίοδο απ’ όπου γίνεται 
η ανανέωση των υδάτων στον Αμβρακικό.
Οι ιχθυοκαλλιέργειες που δημιουργούν ιζήματα και υπερτροφίες 
επιβαρύνοντας ένα ήδη ασφυκτικό περιβάλλον.
Η χρήση παράνομων μέσων ψαρέματος(τράτες) σαρώνουν ότι έχει 
απομείνει.
Ένας Αμβρακικός που μόνο οι πινακίδες δείχνουν ότι αποτελεί 
προστατευόμενο καταφύγιο σπάνιων πουλιών .
Όμως το τέλος δεν ήλθε ακόμα. Αυτό το έργο το έχουν αναλάβει οι 
εταιρείες καυσίμων με την συναίνεση του κράτους και των τοπικών 
αρχών.
ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ και η 
ενδεχόμενη επέκτασή τους αποτελούν μία ενεργοποιημένη βόμβα στο 
βυθό του Αμβρακικού.
Η παρουσία  τους είναι σε απόλυτη αντίθεση με την εκφρασμένη 
αγωνιστική διάθεση των κατοίκων της περιοχής , οι οποίοι έχουν 
αντιληφθεί τον κίνδυνο ενός ενδεχόμενου «ατυχήματος»  στη 
συγκεκριμένη μονάδα.
Ο Αμβρακικός αποτελεί σημείο αναφοράς για την συνέχιση της ζωής στη 
περιοχή και αυτό θα το πετύχουμε μόνο με συνεχή επαγρύπνηση, 
ενημέρωση και δράση.



Να απαντήσουμε δυναμικά με όλες τις μορφές αγώνα στους 
κρατικούς και καπιταλιστικούς μηχανισμούς που συντηρούν και 
επωφελούνται από τη μόλυνση και την «αποκατάστασή» της.
Να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση της φύσης και των 
ανθρώπινων κοινωνιών. Ενάντια στην μόλυνση του κέρδους και 
της και της «ανάπτυξης».

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΡΤΑΣ.


