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ΓΙΑΤΙ
ΣΥΡΙΖΑ

ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μπροστά στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη καταθέτουμε
έναν μικρό αλλά πιστεύουμε περιεκτικό απολογισμό της
πολιτικής και κοινωνικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτέμβρη
του 2007 έως σήμερα. Έναν απολογισμό της πλούσιας
δράσης της ριζοσπαστικής Aριστεράς της Θεσσαλονίκης
στη διετία 2007 – 2009. Έναν απολογισμό που αποτελεί
το καλύτερο επιχείρημα για την ανάγκη υποστήριξης του
ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης
Στο ερώτημα λοιπόν γιατί ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη απαντάμε:

Γιατί έδωσε με όλες τις δυνάμεις του τη μάχη πλάι στο
εργατικό κίνημα της πόλης ενάντια στην αντιασφαλιστική
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Καραμανλή στις μεγάλες
απεργίες και διαδηλώσεις τον χειμώνα του 2007-2008.
Γιατί στήριξε και στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων
ενάντια στο κλείσιμο των εργοστασίων και τις απολύσεις
στη SIEMENS, στην AMYLUM, στον Όμιλο Λαναρά.
Γιατί βοήθησε ενεργά τον αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και της Ολυμπιακής.
Γιατί ανέδειξε, πριν από 18 μήνες, τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης της Ε.Υ.Α.Θ. και φυσικά συνεχίζει και σήμερα
μια μεγάλη καμπάνια για την αποτροπή της.
Γιατί συμμετείχε σε όλα τα κινήματα της Θεσσαλονίκης
για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης όπως
για την αξιοποίηση του χώρου των πρώην στρατοπέδων,
για την παραλία της Ν. Κρήνης, για τη μεταφορά της ΔΕΘ
και του Γ΄ Σώματος Στρατού, ενάντια στην υποθαλάσσια
αρτηρία, για τη διάσωση και την ανάπτυξη του πρασίνου.
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Γιατί πήρε μέρος στις κινητοποιήσεις στο μεγάλο πρόβλημα
των σκουπιδιών στους Ταγαράδες και στη Μαυροράχη και
πάλεψε τις θέσεις και τις προτάσεις του για την οικολογική
λύση σε αυτό το κρίσιμο θέμα για την υγεία των πολιτών.
Γιατί με τη δράση του τόσο στη βουλή όσο και με μαζικές κινητοποιήσεις αντιστάθηκε και ανέδειξε τις ιερές
business στο Βατοπέδι, στη Θέρμη και στο Πανόραμα
(ενάντια στην οικοπεδοποίηση του δάσους από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης).
Γιατί βρέθηκε για μέρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να διαδηλώνει μαχητικά τον Δεκέμβρη μαζί με τη
νεολαία της πόλης.
Γιατί συμμετείχε και στήριξε με κάθε τρόπο το κίνημα συμπαράστασης στην αγωνίστρια Κούνεβα καθώς και τη δράση των εργαζομένων και των φοιτητών ενάντια στις εργολαβίες καθαριότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Γιατί συμμετείχε με μέλη του στις αποστολές του κινήματος Free Gaza στην προσπάθεια για το σπάσιμο του
ναυτικού αποκλεισμού των Παλαιστινίων στην μαρτυρική
Γάζα.
Γιατί υποστήριξε με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα των
φυλακισμένων στις φυλακές Διαβατών για ανθρώπινες
συνθήκες κράτησης.
Γιατί βρέθηκε μαχητικά στο πλάι των αγροτών και των
κτηνοτρόφων στα μπλόκα που έστησαν γύρω από τη
Θεσσαλονίκη.
Γιατί τέλος βοήθησε το αντιρατσιστικό κίνημα της πόλης
σε κάθε κινητοποίηση έμπρακτης αλληλεγγύης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Για όλους αυτούς
τους λόγους ζητάµε
να στηριχθεί το
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ
Θεσσαλονίκης ώστε µε
µεγαλύτερη δύναµη
να συνεχίσουµε να αποτελούµε τη φωνή των κινηµάτων της
πόλης µας µέσα στη Bουλή.
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01
ANT¿ΝΟ¦ΟËΛΟΣ
¡Ε¿Ä¡ΙΟΣ
¦ïì. »èøáîéëÞ÷ Εìåàõåòï÷ åðáççåìíáôÝá÷
Γεννήθηκα το 1963 στην Ορμύλια Χαλκιδικής. Κατοικώ από το
1968 στην Θεσσαλονίκη. Το 1977 οργανώθηκα στην ΚΝΕ στο
1ο Γυμ. Χαριλάου. Από το 1982 έως το 1990 συμμετείχα στα κινήματα πόλης σαν στέλεχος του ΚΚΕ. Το 1998 ιδρυτικό στέλεχος της Ανθρώπινης Πόλης και το 2006 υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με τον Τάσο Κουράκη. Είμαι μέλος της Γραμματείας
του ΣΥΝ Α Θεσσαλονίκης και του ΣΥΡΙΖΑ στο Ε Διαμέρισμα.
Συντονιστής δράσεων στους «Πολίτες κατά της Υποθαλάσσιας», στέλεχος του «Δικτύου Κινήσεων για την Θεσσαλονίκη»,
ασχολούμαι με προβλήματα της πόλης μας (κυκλοφοριακό,
πράσινο, Σειχ Σου, δικαιώματα των πεζών, ποδήλατα). Συμμετείχα στην οργάνωση δράσεων για να περάσουν τα στρατόπεδα
στους πολίτες, για να γίνει ο χώρος της ΔΕΘ μητροπολιτικό
πάρκο. Προσέφυγα στο ΣτΕ με άλλους δύο συντοπίτες μου για
να μην περάσει δασική έκταση στον Μητροπολίτη Άνθιμο.
Είμαι πολιτικός μηχανικός του ΑΠΘ, ασχολούμαι με ιδιωτικά
έργα, έχω μια κόρη 17 χρονών την Κατερίνα ΑντωνοπούλουΒηδενμάιερ και ένα γιο τον Δημήτρη 3 χρονών με την Μαρία
Χατζηγρηγορίου, διαφημίστρια και σεναριογράφο.
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02
¡Α«ÆΑΝΗ
Ι¿ΑΝΝΑ
Îíðïòï÷
Γεννήθηκε το 1959 στη Βέροια, είναι μητέρα μιας κόρης και
ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου.
Δραστηριοποιείται στα πλαίσια του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ και του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη και Βέροια.
Είναι μέλος της Δ.Ε.Α.
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03
·ΟÄΚΑ¢ΗΣ
ΕËΑ¡¡ΕΛΟΣ
ΟéëïîïíïìÞçï÷
Γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το 1955. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά. Από το 1973 ζει και
εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.
Είναι εκλεγμένο μέλος στην Κεντρικη Πολιτική Επιτροπή του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας.
Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Ασχολήθηκε ενεργά με τα κινήματα της πόλης ,φοιτητικό, εργατικό, αυτοδιοίκησης. Διατέλεσε Αντιπρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης και μέλος της Διοίκησης του από το
1988 έως το1996.
Πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Θεσσαλονίκης από το1998 έως
το2004 και μέλος της Διοίκησης του από το 1982 έως το2004.
Γενικός Γραμματέας του Π.Τ.Κ.Μ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1999 έως το2001 και μέλος της Διοίκησης
του το 2008.
Συμμετέχει ενεργά στην Ανανεωτική Αριστερά, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Διατέλεσε στέλεχος του Ρήγα Φεραίου
από το 1974 έως το 1979 και στη συνέχεια του Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού της Ε.Α.Ρ. και του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας από την ίδρυση του.
Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας,
της Δημοτικής Κίνησης «Θεσσαλονίκη των πολιτών και της Οικολογίας», της Συνδικαλιστικής παράταξης Σ.Ε.Π. Οικονομολόγων
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04
ΘΕΟ¢¿ÄΟ¦ΟËΛΟΣ
¡Ε¿Ä¡ΙΟΣ
¦ïì. »èøáîéëÞ÷
Γεννήθηκε στην ορεινή Aρκαδία το 1961. Σπούδασε πολιτικός
μηχανικός στο ΔΠΘ στην Ξάνθη. Aπό το 1985 ζει και εργάζεται
ως πολιτικός μηχανικός στη Θεσσαλονίκη. Eίναι παντρεμένος
και έχει δυο παιδιά.
Συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα ως μέλος της ΠΠΣΠ
και των Aριστερών Συσπειρώσεων αργότερα. Eίναι μέλος της
Συσπείρωσης Aριστερών Mηχανικών. Συμμετέχει στα κινήματα
για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων και του περιβάλλοντος ως μέλος της Eπιτροπής Kατοίκων των Bορειοδυτικών
Συνοικιών Θεσσαλονίκης, για την απόδοση των στρατοπέδων
στην τοπική κοινωνία. Συμμετείχε ενεργά στους αγώνες για την
απομάκρυνση των τοξικών από το εργοστάσιο ΔΙΑΝΑ. Eίναι μέλος της « Ένωσης Πεζών» και του «Δικτύου Κινήσεων Θεσσαλονίκης». Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 2ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος των Επιτροπών
«Ακρίβεια ΣΤΟΠ» και συμμετείχε ενεργά στη μεγάλη κινητοποίηση για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου. Συμμετέχει
στο συντονιστικό της Nομαρχιακής Kίνησης Θεσσαλονίκης
«Aριστερά!» και ήταν υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος στις
εκλογές του 2002 και 2006. Eίναι στέλεχος της Kομμουνιστικής
Oργάνωσης Eλλάδας και μέλος του Συντονιστικού του ΣΥΡΙΖΑ
Α’ Θεσσαλονίκης. Ήταν υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2007.
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05
ΚΑΛ¼ΑΚΑΚΟË
¡ΛËΚΕÄΙΑ
ΚáõèçÜôòéá ¦áîåðéóôèíÝïù
Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘΓεννήθηκε στη Καλαμάτα και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στη Πολυτεχνική
Σχολή, ΑΠΘ. Ζεί στη Θεσσαλονίκη από τότε. Πήρε ενεργά μέρος στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Το 1973 εκλέχτηκε
στην επιτροπή Πολυτεχνείου. Ήταν ανάμεσα στους 36 συλληφθέντες στις 17 Νοέμβρη 1973 και κρατήθηκε για ένα μήνα
στα υπόγεια της ασφάλειας στη Βαλαωρίτου και στις φυλακές
Διαβατών.
Μετά την μεταπολίτευση εντάχτηκε στο Ρήγα Φεραίο και διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και του
Κεντρικού Συμβουλίου της Οργάνωσης. Ήταν πρόεδρος του
φοιτητικού συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών το 1976-77 και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ τη ίδια περίοδο.
Ακολούθως εντάχτηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού και ήταν μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής της ΕΑΡ. Έλαβε μέρος σε συνέδρια της
ΕΦΕΕ και της ΠΟΣΔΕΠ. Το 1989 ήταν μέλος της αντιπροσωπίας
του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
Συμμετείχε ενεργά σε κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο του
ΙΡΑΚ, ενάντια στον ρατσισμό και τη ξενοφοβία, στις μαζικές
κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Ήταν μάρτυρας στη δίκη για
τον ξυλοδαρμό του Κύπριου φοιτητή στην υπόθεση της ζαρντινιέρας. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ και
στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ.
Από το 1981 όπου διορίστηκε Επιστημονικός Συνεργάτης είναι
στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ όπου σήμερα είναι
Καθηγήτρια και αναπληρώτρια πρόεδρος του Τμήματος.

24248 SYNASPISMOS FINAL!!!.indd 8

18/09/2009 8:33 ΠΜ

06
ΚΕÄΣΑΝΙ¢ΗΣ
ΕËΣÆÄΑÆΙΟΣ
¢èíÞóéï÷ ËðÀììèìï÷
Κριτικός Κινηματογράφου - Υγειονομικός
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957. Σπούδασε Οικονομία στο
Κλουζ-Νάποκα της Ρουμανίας και Δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη. Εργάζεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
όπου έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση.
Έχει συνεργαστεί με εφημερίδες (Θεσσαλονίκη, Καθημερινή,
Αυγή), περιοδικά, ραδιοφωνικούς (Α-103, Παρατηρητής, Εγνατία) και τηλεοπτικούς σταθμούς (ΕΤ 3 και ΝΕΤ), έχει δημοσιεύσει κείμενα σε συλλογικές εκδόσεις Για πολλά χρόνια αρχισυντάκτης στον ΕΞΩΣΤΗ στη Θεσσαλονίκη, με τον οποίο
συνεργάζεται μέχρι σήμερα. Είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού ΠΛΑΤΕΙΑ και κρατά τις στήλες της κριτικής-παρουσίασης
κινηματογράφου στο περιοδικό CITY και την εφημερίδα ΕΠΟΧΗ.
Είναι μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου
(ΠΕΚΚ), και στη Διεθνή Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI).
Οργανώθηκε στην ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος το 1976, μέλος στη
συνέχεια στο ΚΚΕ εσωτερικού, στο ΚΚΕ εσωτερικού – Ανανεωτική Αριστερά, και στην ΑΚΟΑ.
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07
ΚΟËÄΑΚΗΣ
ΑΝΑΣÆΑΣΙΟΣ
ΚáõèçèôÜ÷ ΙáôòéëÜ÷ ¦áîåðéóôèíÝïù
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1948. Είναι αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο εργαστήριο Γενετικής. Έχει
την ειδικότητα του παιδιάτρου και ασχολείται 32 χρόνια αποκλειστικά με τη διδασκαλία και την έρευνα. Επί σειρά ετών υπήρξε πρόεδρος και μέλος νοσοκομειακών επιτροπών.Διετέλεσε Γραμματέας
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (2000-2003). Το 2002 και το
2006 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Στην πολιτική του δράση αρχικά εντάχθηκε στο ΚΚΕ (19751990). Από το 1990 δραστηριοποιείται στο Συνασπισμό και είναι
μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του. Ιδιαίτερη είναι
η ενασχόλησή του με θέματα Υγείας -Παιδείας- Προστασίας
Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συμμετέχει ανελλιπώς σε κινήσεις εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Τον Σεπτέμβριο του 2007 εκλέχθηκε βουλευτής στην Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α Είναι υπεύθυνος της
κοινοβουλευτικής ομάδας για ζητήματα Παιδείας και Απόδημου Ελληνισμού. Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ -εκτός από τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του- αγωνίστηκε ενεργά ενάντια στις
απολύσεις και το κλείσιμο των εργοστασίων. Υπερασπίστηκε τα
δικαιώματα των μεταναστών και των κρατουμένων. Ανέδειξε τα
προβλήματα του σωφρονιστικού συστήματος και στάθηκε αλληγέγγυος ως μάρτυρας υπεράσπισης στα δικαστήρια σε πολίτες που διώχθηκαν για την πολιτική τους δράση.
Τον Αύγουστο του 2008 συμμετείχε στην αποστολή 41 ακτιβιστών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό που έσπασε, με δύο ψαροκάικα,
τον αποκλεισμό της Γάζας που είχε επιβάλλει παράνομα το Ισραήλ.
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08
ΚËÄ¡ΙΑ¼ΙΝΗ
¦ΑΣÌΑΛΙΝΑ
ÌèíéëÞ÷ »èøáîéëÞ÷ Ëð. Ιä. ¢éëáÝïù
Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το Μάη του 1968. Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής. Διοικητική υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Α.Π.Θ., έπειτα
από 12 χρόνια δουλειάς σε ερευνητικά προγράμματα σε θέματα
περιφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας.
Μέλος του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα,
της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων και της
Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης, αριστερή, φεμινίστρια, ακτιβίστρια.
Ενεργός συμμετοχή και δουλειά στα κινήματα, στο αντιπαγκοσμιοποιητικό, αντιπολεμικό, αντιρατσιστικό, στο Ελληνικό και
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις
στη Γένοβα (2001), Σεβίλλη (2002), Φλωρεντία (2002), Θεσσαλονίκη (2003), Αθήνα (2006), στα κινήματα αλληλεγγύης στους
κρατούμενους, στην Κ. Κούνεβα, στους συλληφθέντες του Δεκέμβρη.
Συμμετοχή στο συντονιστικό ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης, ως μέλος της ομάδας ΡΟΖΑ, τα τελευταία 2 χρόνια, για την αριστερή
ανασύνθεση της αριστεράς, το σοσιαλισμό και την κοινωνική
αλληλεγγύη.
Παντρεμένη με τον συναγωνιστή Δημήτρη Τσιάρα. Ονοµατεπώνυµο: Πασχαλίνα Κυργιαφίνη, Πατρώνυµο: Βρασίδας, Διεύθυνση: Φωτίου 1, 54634 Θεσσαλονίκη, Επάγγελµα: Χημικός
Μηχανικός, Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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ΚËÄΙΑΚΙ¢ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
¦ïìéôéëÞ÷ »èøáîéëÞ÷
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Σπούδασε στο Tμήμα
Πολιτικών Mηχανικών του AΠΘ. Στη διάρκεια των φοιτητικών
του χρόνων υπήρξε συνδικαλιστής των Aριστερών Σχημάτων
Φοιτητών και είχε δραστήρια συμμετοχή σε όλα τα φοιτητικά
κινήματα από το 1996 έως το 2003.
Aπό το 2003 εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως μισθωτός πολιτικός μηχανικός. Eίναι συνδικαλιστής και μέλος της προσωρινής
διοίκησης του Σωματείου Mισθωτών Tεχνικών Βορείου Ελλάδας. Είναι μέλος της Συσπείρωσης Aριστερών Mηχανικών. Συμμετείχε δραστήρια στους αγώνες των απολυμένων της ΒΦΛ και
της Siemens.
Είναι μέλος των Επιτροπών «Ακρίβεια ΣΤΟΠ» και συμμετείχε
στη μεγάλη κινητοποίηση για τη μείωση της τιμής του φυσικού
αερίου.
Συμμετέχει στο συντονιστικό της Nομαρχιακής Kίνησης Θεσσαλονίκης «Aριστερά!» και ήταν υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη στις εκλογές του 2002 και του 2006.
Συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση και τη δράση του Eλληνικού Kοινωνικού Φόρουμ. Είναι στέλεχος της Kομμουνιστικής
Oργάνωσης Eλλάδας. Είναι μέλος της Επιτροπής Εργασιακών
του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης. Ήταν υποψήφιος βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2007.
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ΛΙΟΣΑÆΟΣ
ΑΛΕ¥ΙΟΣ
ΟäïîôÝáôòï÷ - Íîåòçï÷
Γεννήθηκε το 1982. Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής ,
ιδιωτικός υπάλληλος και φοιτητής στο Παιδαγωγικό.
Από το 2004 συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα και στη
μάχη για το άρθρο 16, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου φοιτητών
της Οδοντιατρικής τις χρονιές 2006-2007.
Είναι ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΕΑ στη Θεσσαλονίκη.
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»ΑΚÄΗΣ
¦ΑΝÆΕΛΗΣ
Σùíâáóéïàøï÷ Æáø. ËðÀììèìï÷
Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη από το 1973. Είναι Κοινωνιολόγος, απόφοιτος του πανεπιστημίου Κρήτης, και μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ. Ως μέλος
της νεολαίας και του «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ των
ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» από το 1993 συμμετέχει
στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Ανήκει στη «γενιά
των 700Ε», καθώς εργάζεται στα ΕΛΤΑ ως συμβασιούχος ταχυδρόμος / διανομέας. Ένα μήνα μετά τις εκλογές θα βρεθεί και
πάλι στις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ, παλεύοντας μαζί με χιλιάδες άλλους νέους και παλιούς εργαζόμενους για το δικαίωμα
στη δουλειά και τη ζωή.
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»¦Ι»¦ΑΣΗΣ
ÌÄΗΣÆΟΣ
¼áòíáëïðïéÞ÷
Γεννήθηκε το 1956 στο Χέρσο Κιλκίς. Μετοίκησε στη Θεσσαλονίκη το 1958. Το 1974 αποφοίτησε από το ΣΤ’ Γυμνάσιο
Αρένων και εισήχθη στη Φαρμακευτική Σχολή του ΑΠΘ όπου
και ανέπτυξε δράση στο φοιτητικό κίνημα. Ήδη τα χρόνια της
χούντας δε διάβαζε μόνο, οργανωνόταν και οργάνωνε. Το 1975,
πρωτοστατεί στην ίδρυση του πανσπουδαστικού συλλόγου
Σταυρούπολης.
Το 1975 - 1989, οργανώνεται στο ΠΑΣΟΚ.
Το 1982 ανοίγει φαρμακείο αναπτύσσοντας συνδικαλιστική
δράση (6 χρόνια Γραμματέας - 9 χρόνια πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς - 10 χρόνια μέλος του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου).
Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του οικολογικού - πολιτιστικού συλλόγου, «Οικοπολιτεία». Υποψήφιος δήμαρχος το 1999
και το 2006 και εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος.
Το 1996 δραστηριοποιείται στο ΔΗΚΚΙ και εκλέγεται μέλος του
Πολιτικού Γραφείου που είναι μέχρι και σήμερα. (πρωτεργάτης
της ιδέας για την ενότητα δράσης της Αριστεράς).
Το 2007 υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκη.
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¥ΗÄΟÆËÄΗ
ΑΙΚΑÆΕÄΙΝΑÄΗ AΣΗ»ΙΝΑ
¦ïìéôéëÞ÷ »èøáîéëÞ÷
Η Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη γεννήθηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας. Είναι Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ. Παντρεύτηκε το Νίκο Αικατερινάρη, γνωστό
αγωνιστή κατά της δικτατορίας, στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη. Απέκτησαν δύο παιδιά, τη Ράνια και το Νίκο. Εργάστηκε είκοσι
χρόνια ως μηχανικός στο ΥΠΕΧΩΔΕ και συνέχισε ως ελεύθερος
επαγγελματίας, μελετητής έργων υποδομής.
Χρημάτισε Πρόεδρος των Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και
μέλος της ΑΔΕΔΥ. Ήταν επί πολλές θητείες μέλος της Αντιπροσωπείας και της Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Πολιτική Δραστηριότητα
Από Αριστερή οικογένεια εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσ., έγινε μέλος
της ΚΠΕ της ΕΑΡ και σήμερα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Έγινε Νομάρχης Θεσσαλονίκης το 1990 και προώθησε δυναμικά
την επίλυση σειράς προβλημάτων του Νομού. Χαρακτηριστικές
παραμένουν οι Αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέας της περιοχής
Σέϊχ - Σου, Λειτουργίας των Λεωφορειόδρομων, τακτοποίησης
του οικοπέδου Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και η δουλειά υποδομής στην διαχείριση των απορριμμάτων.
Συνεχίζει τη Δράση της στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ και ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος
της ΚΠΕ του ΣΥΝ. Είναι υπεύθυνη του τμήματος Περιφερειακής
Ανάπτυξης και μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του Προγράμματος
του ΣΥΝ.
Κοινοβουλευτική δραστηριότητα
Εξελέγη δύο φορές Βουλευτής με τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ και τον
ΣΥΡΙΖΑ . Σε όλη τη θητεία της είχε πλούσια κοινοβουλευτική δραστηριότητα και κατατάχθηκε στην πρώτη εξάδα των πιο δραστήριων Βουλευτών, με την πρωτιά στο Περιβάλλον.
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¦Α¦ΙΑΣ
Ι¿ΑΝΝΗΣ
ΙäéöôéëÞ÷ ËðÀììèìï÷
Γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη. Ως μαθητής συμμετείχε
στα μαθητικά κινήματα, πήρε μέρος στις καταλήψεις του ’90’91, και ήταν πρόεδρος στο 15μελές του 11ου Τεχνικού Λυκείου
(Ευκλείδης).
Σπούδασε νοσηλευτική στη Λαμία. Μαζί με άλλους ίδρυσε την
Αριστερή Κίνηση Σπουδαστών και ενεργοποιήθηκε για τα προβλήματα της σχολής του.
Μετά το στρατό εργάστηκε ως οδηγός και εργάτης σε ξυλουργείο, ενώ τώρα δουλεύει ως εργαζόμενος σε εταιρία απεντομώσεων. Αμείβεται με τον βασικό μισθό.
Συμμετείχε ενεργά στο αντιρατσιστικό κίνημα μέσω της Νεολαίας ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη και της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης.
Μέλος του Ξεκινήματος από το ’91, ασχολήθηκε με πάρα πολλά
ζητήματα και εκστρατείες.
Το τελευταίο διάστημα αναπτύσσει δραστηριότητα στην Τούμπα με την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Συζεί με την Κλαίρη Κουντούρη και μοιράζονται τις δουλειές
του σπιτιού.

24248 SYNASPISMOS FINAL!!!.indd 17

18/09/2009 8:33 ΠΜ

15
¦ΕÄΚΑ
ΘΕΟ¦ΙΣÆΗ
¦ïìéôéëÞ÷ »èøáîéëÞ÷
Πολ. Μηχ/κός- Συγκοινωνιολόγος MSc. Ανήκω στη γενιά των
φοιτητικών κινητοποιήσεων για την κατάργησή του Ν. 815/79
με ενεργό συμμετοχή αλλά και συνεχή παρουσία στο χώρο των
κινημάτων και της αριστεράς.
Είμαι πολιτικός μηχανικός του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στα συγκοινωνιακά. Σήμερα εργάζομαι στον Οργανισμό Ρυθμιστικού
Θεσσαλονίκης ως υπεύθυνη συγκοινωνιακού σχεδιασμού.
Ενεργοποιήθηκα συνδικαλιστικά στο χώρο των Μηχανικών του
Δημοσίου (ΕΜΔΥΔΑΣ-ΚΜ) όπου διετέλεσα Αντιπρόεδρος κα
Γεν. Γραμματέας.
Tο 2000 εκλέχτηκα στην Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΤΚΜ),
στη συνέχεια στη Πανελλαδική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και
σήμερα στη Διοίκηση του ΤΕΕ-ΤΚΜ.
Είμαι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και της Πολ. Γραμματείας του
Συνασπισμού Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
Συμμετείχα στο ψηφοδέλτια της Δημοτικής Κίνησης «Θεσσαλονίκη των πολιτών και της οικολογίας» το 2002 και το 2006
Από αυτές τις θέσεις κοινωνικής, συνδικαλιστικής, πολιτικής και
επαγγελματικής δραστηριότητας, υποστήριξα απόψεις και προτάσεις για μια καλύτερη καθημερινότητα, μία βιώσιμη πόλη, μια
πιο δίκαιη κοινωνία.
Γεννήθηκα στη Φλώρινα το 1961 και ζω στη Θεσ/νίκη από το 1979.
Είμαι παντρεμένη με το Χρήστο Χατζηδιάκο και έχουμε δυο παιδιά.
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¦Λ¿»ΑÄΙÆΗΣ ΣÆÄΑÆΗΣ
¡éáôòÞ÷ ΕΣË
Γεννήθηκα στην Πηγή Λέσβου το 1952. Τελείωσα το Β΄ Λύκειο Αρρένων
στην Μυτιλήνη και στη συνέχεια φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
Πήρα την ειδικότητα της Παθολογίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Εκπαιδεύτηκα στην ιατρική της Εργασίας και εργάστηκα στον
ΟΣΕ ως γιατρός Εργασίας. Διορίστηκα σε θέση Επιμελητή Β΄
Παθολογίας στο ΕΣΥ, στο Νοσοκομείο « Άγιος Παύλος».Εξειδικεύτηκα στην Λοιμωξιολογία και σήμερα υπηρετώ ως αναπληρωτής Διευθυντής στο ΕΣΥ.
Από το 1974 ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ απ΄ όπου διαγράφτηκα
το 1983. Από τότε συνέχισα να ασχολούμαι με τα κοινά ως ανένταχτος στο χώρο της Αριστεράς.
Υπήρξα Γραμματέας της Ε.Ι.Ν.Β.Ε.Θ. και μέλος του Γ.Σ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
Ως Επιμελητής εκλέχτηκα δύο θητείες (4 χρόνια) στην Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου στη θέση του Γραμματέα.
Μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» από το
1997 έως το 2001 και από το 2007 έως το 2009 ως εκλεγμένος
εκπρόσωπος των γιατρών.
Μέλος του Δ.Σ. του Α΄ Π.Ε.Σ.Υ Κεντρικής Μακεδονίας από το
2002 έως το 2005 ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των γιατρών των
Νοσοκομείων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Διετέλεσα Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) από το 1998 έως το 2007 για 4 συνεχόμενες θητείες.
Το 2006 ως υποψήφιος Νομάρχης Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της
Νομαρχιακής Κίνησης « Νομαρχία των Κινημάτων και της Οικολογίας» είμαι εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος. Είμαι παντρεμένος
με την Κατερίνα Πατσάρα, οπτικό στο επάγγελμα και έχουμε τρία
παιδιά. Την Χριστίνα και τον Κωνσταντίνο φοιτητές στο Φυσικό του
ΑΠΘ, και την Αντωνία μαθήτρια Β΄ Λυκείου (15ο Λύκειο)
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¦ΟËΛΙΟΣ ΛΑ·ΑÄΟΣ
Εìåàõåòï÷ ΕðáççåìíáôÝá÷
Ο Λάζαρος Πούλιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Μεγάλωσε στην όμορφη γειτονιά της Παπάφη, όπου έχει σαν στόχο να επιστρέψει κάποια στιγμή, παίζοντας στα όμορφα στενά
της περιοχής. Αποφοίτησε από το 20ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
και στη συνέχεια σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις, όπου είναι και
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Φυσικά και δεν έχει βρει κάτι
ανάλογο με τις σπουδές του όπως όλοι οι συνομήλικοί του. Εργάζεται σε περιβαλλοντική οργάνωση και ανήκει στην γενιά των
700 ευρώ ( λίγο πάνω λίγο κάτω). Το πρώτο φλερτ με την
πολιτική έγινε στις καταλήψεις του ‘91 σε ηλικία 13 χρονών. Το
2000 εντάσσεται στη νεολαία Συνασπισμού και συμμετέχει
στην πορεία κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης στη
Γένοβα, το ίδιο καλοκαίρι. Έκτοτε ξεκινάει η ενασχόληση του
με τα κοινά. Είναι ενεργό στέλεχος της Νεολαίας Συνασπισμού
μέχρι το 2007 και έχει συμμετάσχει σε όλες τις κοινωνικές διεκδικήσεις μαζί με συντρόφους και συντρόφισσες, είτε αυτές
αφορούν στην καταπολέμηση του ρατσισμού ως μέλος της
Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας είτε ως μέλος του Ελληνικού
Κοινωνικού Φόρουμ παλιότερα. Το 2008 αποφασίζει να περάσει στο κόμμα του Συνασπισμού και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ
πλέον ανήκει στην τοπική οργάνωση Τούμπας, όπου με συντρόφους και συντρόφισσες από άλλες συνιστώσες αποδεικνύουν
στην πράξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιβιώση και να πρωταγωνιστήσει δίνοντας έναν άλλον αέρα στην περιοχή της Τούμπας. Στον ελεύθερο χρόνο του ( όταν υπάρχει) παρακολουθεί
φανατικά τον Ηρακλή σε όλα τα αθλήματα και προσπαθεί για
την αυτονόμηση του συλλόγου από τις υπάρχουσες φθαρμένες
πολιτικά εξαρτώμενες καταστάσεις.
Στο κάλεσμα των φετινών εκλογών δήλωσε παρών μόλις του ζητήθηκε από το κόμμα γιατί πιστεύει ότι χαμένος αγώνας δεν είναι
εκείνος που δεν κερδήθηκε είναι εκείνος που δεν δόθηκε ποτέ.
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ΣΑ»ΑΝΙ¢ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚáõèçèôÜ÷ ¢åùôåòïâÀõíéá÷ ΕëðáÝäåùóè÷
Γεννήθηκε το 1960. Οργανώθηκε στην ΚΝΕ το 1975 και αποχώρησε το 1977.
Από το 1978, ως φοιτητής του Μαθηματικού του ΑΠΘ, συμμετείχε
στις ανεξάρτητες ομάδες αριστερών φοιτητών-ριων και στο κίνημα
των καταλήψεων ενάντια στο νόμο 815. Συμμετείχε στην δημιουργία του αυτόνομου Στεκιού στην Ικτίνου (1982-83) και στην ίδρυση
και λειτουργία του αυτοδιαχειριζόμενου «Ράδιο Ουτοπία».
Την διετία 1984 - 1985 ήτανε μέλος της συντακτικής επιτροπής
του περιοδικού «Προοπτική». Το 1984 γράφτηκε στη Γυμναστική
Ακαδημία (ΤΕΦΑΑ) συμμετέχοντας στην Αριστερή Συσπείρωση
και στην έκδοση του περιοδικού «Χωρίς Ρεκόρ». Ταυτόχρονα,
δραστηριοποιήθηκε ενάντια στην διοργάνωση και διεξαγωγή των
Ολυμπιακών αγώνων. Ως προπονητής μπάσκετ με την παιδική ομάδα του ΠΑΟΔ κατέκτησε το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης το 1992.
Υποψήφιος της «Εναλλακτικής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης» (ΕΑΣ) στις βουλευτικές εκλογές του 1989. Ενεργό μέλος
του αντιπαγκοσμιοποιητικού κινήματος. Πήρε μέρος στην πρώτη Πανευρωπαϊκή Πορεία στο Άμστερνταμ (1997) όπως και
στη Γένοβα (2001). Ιδρυτικό μέλος της δημοτικής και νομαρχιακής κίνησης «Οικολογία – Αλληλεγγύη».
Το 1998 εκλέχθηκε στο ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και
αργότερα, επί σειρά ετών, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λήμνου.
Το 2006 αποφοίτησε από το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ, με κατεύθυνση:
«Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός».
Μέλος του Δικτύου Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων.
Συμμετέχει στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και στην
Γραμματεία της Επιτροπής Πόλης Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΝ.
Είναι καθηγητής στο 4ο Επαγγελματικό Λύκειο Ευόσμου.
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ÌΑÄΑΛΑ»¦Ι¢ΟË
¢ΕΣ¦ΟΙΝΑ
Ιä. ËðÀììèìï÷
Γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1959 από γονείς αγρότες. Τελείωσε το
Πρακτικό Γυμνάσιο του Κιλκίς το 1977. Κατοικεί στο Εύοσμο Θεσσαλονίκης από το 1978 και εργάζεται συνεχώς στον ιδιωτικό τομέα.
Αποφοίτησε από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Από νεαρή ηλικία συμμετέχει στους συνδικαλιστικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.
Μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ από το 1978 μέχρι την αποχώρηση
του ΚΚΕ από τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου.
Μέλος του Συνασπισμού από την ίδρυσή του. Ήταν μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ και της Πολιτικής Επιτροπής
Θεσ/νίκης.
Πρόεδρος του Συνδικάτου Ιματισμού (1981-1992), Πρόεδρος
του Εργοστασιακού Σωματείου TOPS (1985-1990).
Μέλος της Διοίκησης του ΕΚΘ και της ΓΣΕΕ. Σήμερα είναι
αναπληρώτρια Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσ/
νίκης, αναπληρωτής Πρόεδρος του Συνδικάτου Ιματισμούκλωστοϋφαντουργίας και πλεκτικής Β. Ελλάδας.
Μέλος της Γραμματείας της Πολιτικής Επιτροπής Θεσ/νίκης του
Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας – επικεφαλής της Αυτόνομης Παρέμβασης Θεσσαλονίκης
Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα και συμμετέχει στην Επιτροπή
Εργασιακών του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης.
Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Καπουσίζη, και έχει μία κόρη
και έναν γιο.
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ÌΑÆ·Η¡Ε¿Ä¡ΙΟË
ΕΛΕËΘΕÄΙΑ
¦ôùøéïàøï÷ ¡áììéëÜ÷ ¼éìïìïçÝá÷
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979 και μεγάλωσε στη Νεάπολη όπoυ ζει μέχρι και σήμερα. Αποφοίτησε από το Ενιαίο
Πολυκλαδικό Λύκειο το 1997.
Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο ΑΠΘ, όπου και συνδικαλίστηκε μέσω του ΔΑΡΑΣ.
Αντιπροσωπευτικό μέλος της γενιάς της επισφάλειας, της ημιαπασχόλησης και της κακοπληρωμένης εργασίας, εργάζεται τα
τελευταία χρόνια ως ωρομίσθια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε γειτονικούς νομούς.
Μετράει ήδη 10 χρόνια οργανωμένης δράσης στην Αριστερά
και στο κίνημα μέσα από τις γραμμές της Νεολαίας Συν και του
Συνασπισμού.
Έχει διατελέσει μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και της Γραμματείας της οργάνωσης και Γραμματέας της Νεολαίας Θεσσαλονίκης, ενώ το 5ο Συνέδριο του ΣΥΝ την εξέλεξε στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπη και την Εκτελεστική Γραμματεία του
κόμματος.
Η ενεργή συμμετοχή και παρουσία της στο αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα και τους διάφορους σταθμούς του ανά τον κόσμο
την καθόρισε τόσο, όσο την ενέπνευσε η προοπτική της ενότητας της Αριστεράς όπως αυτή εκφράστηκε μέσω του εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα με τη συμμετοχή του στους εργατικούς αγώνες και τα κοινωνικά κινήματα, έχει συλλογικά
επεξεργαστεί και διαμορφώσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα
ριζοσπαστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Για το σήμερα
και για το αύριο. Εφικτών και ρεαλιστικών, αλλά με αριστερό
πρόσημο, σε σύνδεση με μια άλλη πορεία της κοινωνίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται μέσα στην κοινωνία, στα κινήματα
και τους θεσμούς, στη βάση αυτού του προγράμματος.
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ με σαφήνεια από την ιδρυτική του
διακήρυξη και με όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του έχει
τοποθετηθεί και δεσμευθεί ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο προγραμματικής σύγκλισης και κυβερνητικής συνεργασίας ή ακόμη και «ανοχής» στα κόμματα που είναι υπεύθυνα
για την αντιλαϊκή πολιτική.
Η κρίση, η φτώχεια, η κοινωνία των 600 ευρώ, η κατάργηση των δικαιωμάτων στην εργασία, την παιδεία, την υγεία
και την κοινωνική ασφάλιση, η δραματική υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής και
των δύο κομμάτων, που εναλάσσονται για δεκαετίες πια
στην κυβέρνηση.
Το δίλημμα της ακυβερνησίας, που τίθεται είτε από αυτούς που προωθούν την αυτοδυναμία, είτε αυτούς που
θέλουν τη συγκυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων, είναι υποκριτικό. Γιατί ο στόχος τους είναι η υφαρπαγή της
ψήφου του λαού, προκειμένου να εξαπολύσουν ένα νέο
κύμα επίθεσης στους εργαζόμενους και τη νεολαία. Γιατί
γνωρίζουν ότι, αν στην πολιτική σκηνή υπάρχει μια σύγκλιση, αυτή αφορά τις πολιτικές των δύο μεγάλων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.
Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη από ισχυρή πολιτική και κοινωνική αντιπολίτευση.
Σε σύνδεση με τους αγώνες, τις αγωνίες αλλά και την αγανάκτηση του λαού.
Ισχυρή αντιπολίτευση για την αλλαγή των συσχετισμών
και όχι για την εναλλαγή κεντροαριστερής ή κεντροδεξιάς διαχείρισης της κρίσης.
Ισχυρή αντιπολίτευση για τα συμφέροντα των λαϊκών
στρωμάτων, των εργαζόμενων και της νεολαίας.

ΣΥΡΙΖΑ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
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