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Μαζική συνέλευση της Περιφερειακής Κίνησης της Αττικής για Διακήρυξη και
πλαίσιο πάλης και παρέμβασης στις επερχόμενες τοπικές εκλογές.
Νέες εντάξεις και ευρύτερη στήριξη της κίνησης από αγωνιστές και δυνάμεις
Eπικεφαλής της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική ο Κώστας
Τουλγαρίδης, συλλογική εκπροσώπηση της κίνησης από ομάδα
Με μαζική συμμετοχή και πλούσιο διάλογο παλιών και νέων μελών της κίνησης
πραγματοποιήθηκε η τελική συνέλευση του περιφερειακού σχήματος "Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική" την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στην ΑΣΟΕΕ. Στην εισήγηση, που
παρουσίασε εκ μέρους του απερχόμενου συντονιστικού ο Νίκος Αδαμόπουλος,
περιφερειακός σύμβουλος της κίνησης, παρουσιάστηκαν το σχέδιο εκλογικής
διακήρυξης και το πολιτικό και διεκδικητικό πλαίσιο ενόψει των επερχόμενων εκλογών,
αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και του διαλόγου που πραγματοποίησε η κίνηση το
προηγούμενο διάστημα. Στη συνέχεια, η Ελένη Τριανταφυλλοπούλου, μέλος του
συντονιστικού της κίνησης, παρουσίασε την πρόταση για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα
«Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στον χώρο, η περίπτωση της Αττικής» που απευθύνεται
σε σχήματα, τοπικές πρωτοβουλίες και κινήσεις πόλης με σκοπό να τροφοδοτηθεί συλλογικά
η συζήτηση και να συντονιστούν όλο το μαχόμενο δυναμικό ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
και τα επενδυτικά σχέδια λεηλασίας στην Αττική.
Στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν από αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήματος από
διάφορες περιοχές, εκφράστηκε η θετική αποτίμηση της δράσης της κίνησης, μέσα και έξω
από το περιφερειακό συμβούλιο. Υπήρξαν αρκετές παρατηρήσεις και προτάσεις με στόχο την
εμβάθυνση και συμπλήρωση του προγραμματικού πλαισίου καθώς και παρεμβάσεις κριτικής
και αυτοκριτικής για συλλογικές ανεπάρκειες και αδυναμίες που εμφανίστηκαν. Κοινή
παραδοχή όλων των αγωνιστών ήταν η ιδιαίτερη σημασία της επερχόμενης εκλογικής
μάχης, για να εκφραστεί και να ενισχυθεί το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς που στέκεται μαχητικά μέσα στα κινήματα, με περιεχόμενο αντεπίθεσης και
ρήξης με την κυβέρνηση, την ΕΕ και τις πολιτικές τους και στο τοπικό κράτος.
Στη συνέλευση συμμετείχαν και δήλωσαν τη συστράτευσή τους με την περιφερειακή κίνηση
αγωνιστές και συνδικαλιστές με πλούσια δράση στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, όπως ο
πρόεδρος την ΠΕΝΕΝ Αντώνης Νταλακογιωργος, ο Στάθης Γκότσης, μέλος της ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ και άλλοι. Την στήριξη και ένταξή τους στην «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή»
εξέφρασαν η Φλώρα Νικολιδάκη, εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος το 2014 με την

παράταξη Δούρου και η Τίνα Μαύρου, πρώην περιφερειακή σύμβουλος Πειραιά. Στη
διαδικασία συμμετείχαν οργανώσεις και συλλογικότητες από όλο το φάσμα της
αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς.

Η συνέλευση ενέκρινε την εκλογική διακήρυξη, το πολιτικό και διεκδικητικό
πλαίσιο και αποφάσισε ομόφωνα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Κώστα
Τουλγαρίδη, εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρώην μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ,
εκλεγμένος με τις "Παρεμβάσεις" και μέλος της Γραμματείας της Πρωτοβουλίας
πρωτοβάθμιων σωματείων για συντονισμό.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η συλλογική εκπροσώπηση της κίνησης από ομάδα με τη
συμμετοχή των Δέσποινας Κουτσούμπα, Φλώρας Νικολιδάκη, Ελένης Βαφειάδου, Μ.
Καμπούρη, Σπύρου Χαϊκάλη, Ηλία Λοΐζου κ.α. και η ενίσχυση της συλλογικής και
δημοκρατικής λειτουργίας της κίνησης. Η συνέλευση εξέλεξε και νέο πολυμελές
συντονιστικό από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Αττικής.
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