
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

Κορωνάκη Βαρβάρα (Βέρα), εκπαιδευτικός.  

Είναι μέλος του Δικτύου Ριζοσπαστικής Οικολογίας- Άμεση Δημοκρατία 

(ΔΡΟ), γραμματέας του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Οικοζωή, αντιπρόεδρος 

του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας. 

Δραστηριοποιείται  σε κινηματικές πρωτοβουλίες πολιτών ενάντια στην 

αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και τη λεηλασία του τόπου από το 

ντόπιο και ξένο κεφάλαιο στο όνομα της «ανάπτυξης» και στο κίνημα για 

τη διάσωση του Ερημίτη. 

 

Μαρκάτης Λευτέρης, ειδικευόμενος γιατρός πνευμονολόγος.   

Συμμετείχε στο φοιτητικό κίνημα μέσα από τις γραμμές των ΕΑΑΚ. 
Συνδικαλιστής στο χώρο της υγείας (πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ 
Κέρκυρας και μέλος του Ενιαίου Σωματείου εργαζομένων του 
Νοσοκομείου Κέρκυρας). Μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΑΡΑΝ. Υποψήφιος 
στις βουλευτικές εκλογές του 2009 και 2012 με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στις 
περιφερειακές εκλογές του 2010 και 2014 με την Αντικαπιταλιστική 
Αριστερά στα Ιόνια. 
 

Μπαρουξή Αγγελική, αρχιτέκτων μηχανικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Συμμετείχε στο φοιτητικό κίνημα μέσα από τις γραμμές των ΕΑΑΚ. 

Συμμετέχει ενεργά στο αντιφασιστικό κίνημα και στο κίνημα ενάντια στο 

ξεπούλημα του Ίσσου. Μέλος του συλλόγου αρχιτεκτόνων και του 

Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών . Μέλος της ΑΡΑΣ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,  

υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του 2014 στην κεντρική 

Μακεδονία. 

 

Τσάμης Χρήστος, οικοδόμος 

Μέλος του σωματείου οικοδόμων Κέρκυρας, μέλος του Νέου Αριστερού 

Ρεύματος για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, μέλος της Τοπικής 

Επιτροπής ΑΝΤΑΡΣΥΑ Κέρκυρας. Ήταν υποψήφιος στις περιφερειακές 

εκλογές του 2010 και του 2014 με την Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα 

Ιόνια.  



Η πραγματικότητα που βιώνουμε 

Η καθημερινή πραγματικότητα που  βιώνουν τα εργαζόμενα στρώματα 
δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό και την απραξία. Η φτώχια κυριαρχεί 
ολοένα και περισσότερο –παρά τα «success story» -  την ίδια ώρα που τα 
οφέλη για τις ανώτερες τάξεις μεγεθύνονται όσο ποτέ. 

Παράλληλα, τίποτα δε δείχνει πως οι «θυσίες» θα σταματήσουν, εάν η 
επόμενη κυβέρνηση κληθεί να υλοποιήσει την όποια πολιτική της, χωρίς 
να απεγκλωβιστεί από τον κλοιό του χρέους και του ευρώ. Με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο, σε όλες τις χώρες της ΕΕ εφαρμόζονται προγράμματα 
λιτότητας, κι ας μη λέγονται μνημόνια.  

Η σημασία αυτών των εκλογών 

Υπάρχει ανάγκη, αυτή τη στιγμή, να καταδικαστεί εκλογικά η πολιτική της 
αφαίμαξης του λαού. Επίσης,  η μετωπική  αγωνιστική σύμπραξη των 
εργαζομένων, των ανέργων και των λαϊκών  στρωμάτων μπορεί να βγάλει  
ξανά στο προσκήνιο τους αγώνες, μακριά τόσο από τη λογική της 
ανάθεσης σε μια  προοδευτική κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ) όσο και από την 
παραπομπή των πάντων στο απώτερο μέλλον (ΚΚΕ). 

Επομένως πρέπει: 

 Να καταψηφιστούν όλες οι δυνάμεις που στηρίζουν τη μνημονιακή 
λαίλαπα και τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. 

 Να ακυρωθεί εκλογικά και πολιτικά η νεοναζιστική ρατσιστική Χρυσή 
Αυγή και κάθε ακροδεξιά νεοφασιστική δύναμη. 

 Να μην ενισχυθούν οι δυνάμεις που καλλιεργούν αυταπάτες για 
επίλυση των προβλημάτων της χώρας και του λαού χωρίς σύγκρουση 
με το εγχώριο και διεθνές κεφάλαιο. 

 Να μην επιβραβευτεί η περιχαράκωση και η  άρνηση δημιουργίας 

μετώπου με σαφές αριστερό και λαϊκό πρόσημο.  

 
 

 

Κόκκινη ψήφος για την ανατροπή 
 

Η στήριξη στην  ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ 
σημαίνει υποστήριξη ενός μεταβατικού προγράμματος για έξοδο από την 
κρίση προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων με άξονες: 
 

 τη διαγραφή του χρέους (που ο λαός το έχει πληρώσει ξανά 
και ξανά) 

 τη ρήξη και αποδέσμευση από ευρωζώνη και ΕΕ του 
κεφαλαίου, της λιτότητας, της φτώχιας 

 την κατάργηση μνημονίων, δανειακών συμβάσεων και 
εφαρμοστικών νόμων 

 τις εθνικοποιήσεις των στρατηγικών τομέων της οικονομίας 
με  εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, ώστε να διασφαλιστεί η 
εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών  

 τις ουσιαστικές κατακτήσεις προς όφελος της εργαζόμενης 
πλειοψηφίας σε βάρος του κεφαλαίου (σταθερή εργασία 
για όλους, δωρεάν παροχή όλων των κοινωνικών αγαθών, 
αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων, μισθοί και συντάξεις που 
να διασφαλίζουν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, γενναία 
αύξηση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου) 

 την υπεράσπιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών και 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών 

 

Η πάλη για το πρόγραμμα αυτό συνδέει τις αγωνίες των λαϊκών 
στρωμάτων που συνθλίβονται από την κρίση, την μετωπική 
ανασυγκρότηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος και το στρατηγικό 
στόχο της ανατροπής του καπιταλισμού, για τη δημιουργία μιας 
κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.  

 

Κέρκυρα, Γενάρης 2015               
 

 


