
ΚΟΙΛΑΚΟΤ ΤΛΒΙΑ- ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ 

Γεννικθκε ςτθν Ακινα. Αποφοίτθςε από το πρϊτο λφκειο Αμαρουςίου. 
Δραςτθριοποιικθκε ςτο φοιτθτικό κίνθμα ςτθν Θεςςαλονίκθ και ςτθν ΕΑΑΚ. Διατζλεςε 
πρόεδροσ του ςωματείου μιςκωτϊν τεχνικϊν και μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 
Εργατικοφ Κζντρου Ακινασ. Είναι μζλοσ τθσ Αντιπροςωπείασ του ΣΕΕ, με τθν Αριςτερι 
Ενωτικι Πρωτοβουλία- Εργαηόμενοι Μθχανικοί. Εργάηεται ωσ πολιτικόσ μθχανικόσ ςε 
τεχνικι εταιρεία.  

Δήλωση 

Θ ΑΝΣΑΡΤΑ κεωρεί πωσ ςτισ ευρωεκλογζσ μπορεί να ςταλεί ζνα ςαφζσ και κακαρό 
μινυμα. Ενάντια ςτισ μνθμονιακζσ κυβερνιςεισ και τα κόμματα τουσ ΝΔ και ΠΑΟΚ, που 
παραδίνουν τα πάντα ςτον βωμό τθσ παραμονισ τθσ ευρωηϊνθσ και τθσ μακροθμζρευςθσ 
τθσ ΕΕ. Για τθν ιττα των φαςιςτϊν- δολοφόνων τθσ Χρυςισ Αυγισ, αλλά και τθν ακφρωςθ 
των εναλλακτικϊν για το ςφςτθμα, μιντιακϊν λφςεων (Ποτάμι) 

τισ ευρωεκλογζσ, πρζπει να υπάρξει επίςθσ, ςαφισ καταδίκθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ 
οποία λειτουργεί για τουσ τραπεηίτεσ, τουσ τοκογλφφουσ, τουσ ολιγάρχεσ που αρπάηουν τον 
πλοφτο που παράγουμε, τουσ εργοδότεσ που πλθρϊνουν μιςκοφσ πείνασ ι δεν πλθρϊνουν 
κακόλου. Και είναι θ πολιτικι τθσ ΕΕ, που οδθγεί εδϊ και χρόνια, ςτθν διάλυςθ του 
τεχνικοφ κλάδου και ολόκλθρων τομζων τθσ βιομθχανίασ, ςτθ μακροχρόνια εκχϊρθςθ των 
υποδομϊν ςτουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ, ςτθν επιςτθμονικι απαξίωςθ και ςτθν 
κατάργθςθ τθσ απαςχόλθςθσ για χιλιάδεσ μθχανικοφσ, μιςκωτοφσ και 
αυτοαπαςχολοφμενουσ. 

Θ ψιφοσ ςτθν ΑΝΣΑΡΤΑ ςτζλνει ιςχυρό μινυμα αλλαγισ πολιτικισ και επιλογισ ενόσ 
άλλου δρόμου. Για τθν κατάργθςθ των Μνθμονίων, των υποδουλωτικϊν Δανειακϊν 
υμβάςεων, τθν διαγραφι του χιλιοπλθρωμζνου χρζουσ, τθν κρατικοποίθςθ των τραπεηϊν, 
τθν απελευκζρωςθ από το κακεςτϊσ τθσ επιτροπείασ και του κοινοβουλευτικοφ 
ολοκλθρωτιςμοφ. Αυτόσ ο δρόμοσ δεν μπορεί να προχωριςει μζςα ςτθ φυλακι του ευρϊ 
και τθσ ΕΕ. 

Θ ςφγχρονθ «χοφντα» δεν πρόκειται να φφγει δια τθσ ψιφου. Θ διαρκισ μετατόπιςθ του 
ΤΡΙΗΑ ςε όλο και ςυντθρθτικότερεσ κζςεισ, θ εντεινόμενθ επίδειξθ νομιμοφροςφνθσ και 
αποφυγισ τθσ ςφγκρουςθσ με τθν ΕΕ, θ αναίρεςθ ςτοιχειωδϊν δεςμεφςεων του (πχ 
επαναφορά 13ου και 14ου μιςκοφ, επαναφορά του κατϊτερου μιςκοφ), κακθλϊνουν τθ 
δυναμικι του κινιματοσ. Και από τθν άλλθ το ΚΚΕ, τάςςεται ενάντια ςτθν αγωνιςτικι 
μετωπικι ςφμπραξθ των μαχόμενων δυνάμεων και δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεται τθν 
ανάγκθ για ςφγκρουςθ τϊρα. 

Απζναντι ςε αυτζσ τισ λογικζσ θ ΑΝΣΑΡΤΑ επιχειρεί να ςυγκροτιςει μια πρόταςθ 
ςυμμετοχισ, ςυλλογικοφ αγϊνα, κοινισ δράςθσ των μαχόμενων δυνάμεων για τθ ριξθ και 
τθ ςφγκρουςθ.  

Θ αποφαςιςτικι ενίςχυςθ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ, θ αλλαγι των ςυςχετιςμϊν μζςα ςτθν αριςτερά 
ςε όφελοσ του πιο μαχθτικοφ, αντιςυςτθμικοφ ρεφματόσ τθσ, κα ςυμβάλλει ςε ζνα μαηικό 
κίνθμα ανατροπισ, για μια άλλθ πορεία, με το λαό ςτο τιμόνι των κοινωνικϊν και πολιτικϊν 
εξελίξεων. Γι αυτό θ ψιφοσ ςτθν ΑΝΣΑΡΤΑ είναι θ πιο χριςιμθ ψιφοσ, είναι ψιφοσ 
πραγματικισ αριςτερισ ςτροφισ, νζων δρόμων ανατροπισ. 

 


