
Πολιτική ανακοίνωση του επικεφαλής της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής 

Δημοτικής Κίνησης «Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο» 

ΠΡΟΣ 

 Το δυναμικό των αγωνιστριών και αγωνιστών που συγκρότησαν το Φεβρουάριο του 2014 

την Αριστερή Αντικαπιταλιστική Δημοτική Κίνηση  «Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο». 

 Τις φίλες και τους φίλους που μας στήριξαν και μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους, 

ώστε να εκλέξουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Ηρακλείου δημοτικό σύμβουλο.   

 Όλους τους εργαζόμενους μέσα και έξω από το Δήμο με τους οποίους βρεθήκαμε πλάι- 

πλάι στους αγώνες σε σημαντικά πολιτικά, εργασιακά και τοπικά προβλήματα. 

 Το δημοτικό συμβούλιο ,τις δημοτικές παρατάξεις, το δημοτικό ραδιόφωνο και τα τοπικά 

μέσα ενημέρωσης . 

 Με αφορμή κάποιες ανυπόστατες καταγγελίες και ανακοινώσεις από το αυτοαποκαλούμενο 

συντονιστικό, σχετικά με την πολιτική εκπροσώπηση του σχήματος, θέλω να δηλώσω, μετά από 

συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη του σχήματος, τα εξής: 

1. Το αυτοαποκαλούμενο συντονιστικό ούτε εκφράζει και ούτε εκπροσωπεί το δυναμικό της 

Ρήξης και Ανατροπής.  Είναι αυθαίρετο και δεν έχει προκύψει από καμία συλλογική 

διαδικασία του σχήματος.  Είναι το προπέτασμα μιας ομάδας που προσπαθεί με 

διάφορες μεθόδους, τακτικισμούς, ψέματα και αντιδημοκρατικές ενέργειες να επιβάλλει 

την  άποψή της στο σχήμα.  Προς τα έξω προσπαθεί με κάθε μέσο να εμφανιστεί όχι σαν 

ομάδα –που αυτό θα ήταν δικαίωμά της- αλλά στο όνομα όλου του δημοτικού σχήματος 

χρησιμοποιώντας τον τίτλο του.                                                                                                        

Η δράση αυτής της ομάδας σε συνδυασμό με κάποιες ατομικές απαράδεκτες έως και 

χυδαίες συμπεριφορές οδήγησαν σταδιακά στην αδρανοποίηση του σχήματος και στην 

αποστράτευση αρκετών μελών του.                                                                                                               

Το τεράστιο λάθος μας ήταν ότι στο όνομα της ενότητας δεν αντιμετωπίσαμε 

αποφασιστικά αυτά τα φαινόμενα από την αρχή.   

2. Σήμερα, παραμονές εκλογών, και μετά από  την κατάσταση που δημιουργήθηκε το 

προηγούμενο διάστημα ,αυτή η ομάδα εμφανίζεται δήθεν σαν υπερασπιστής της άμεσης 

δημοκρατίας και των συλλογικών διαδικασιών, προσπαθώντας να οικειοποιηθεί τα 

σύμβολα, το όνομα και τους αγώνες του σχήματος.  Αγώνες στους οποίους οι 

περισσότεροι που ανήκουν σε αυτή την ομάδα ήταν παντελώς απόντες.                                                                                                                                                

Οι δημοκρατικές διαδικασίες που επικαλούνται είναι  μόνο στα λόγια γιατί στην πράξη 

κάνουν εντελώς τα αντίθετα: 

 Αποκαλούν συνελεύσεις του σχήματος τις συνεδριάσεις της ομάδας τους. 

 Αποκλείουν από τις ηλεκτρονικές λίστες  αποδεκτών όλους τους υπόλοιπους.  

 Δεν συμμετέχουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους  σχήματος. 



 Διαχειρίζονται δυστυχώς μόνοι τους το FB και την ιστοσελίδα του σχήματος 

αποκλείοντας και εμένα από συνδιαχειριστή. 

 Λένε ψέματα ότι έχω παραιτηθεί από το σχήμα, σαν δικαιολογία για να μην μου 

αναγνωρίζουν την πολιτική εκπροσώπηση και να έχουν το δικαίωμα, στο όνομα της 

Ρήξης, να διεκδικούν δημοτικούς χώρους 

 Βγάζουν ανακοινώσεις και καταγγελίες σαν συντονιστικό,  στο όνομα της Ρήξης και 

Ανατροπής ,εν αγνοία όλων των υπολοίπων, και χωρίς συνεδρίαση ούτε καν της 

δικής τους ομάδας. 

 Το πλέον χαρακτηριστικό όμως των αντιδημοκρατικών και πραξικοπηματικών 

ενεργειών τους είναι ότι  πρώτα ανακοίνωσαν σε κεντρική Αθηναϊκή εφημερίδα 

(Εφ.Συντ) το όνομα και την φωτογραφία του Γ.Ράγκου σαν επικρατέστερου 

επικεφαλής ,και την συμμετοχή τους στις  δημοτικές εκλογές και μετά  

προκαταλαμβάνοντας την κατάσταση με τετελεσμένες ενέργειες ,καλούν σε 

συνέλευση για να επιλέξουν τον επικεφαλής και να αποφασίσουν αν θα 

συμμετάσχουν  ή όχι σε αυτές. Έτσι φαίνεται αντιλαμβάνονται και τις δημοκρατικές 

και τις συλλογικές διαδικασίες ενός σχήματος. 

3. Μετά από όλα αυτά το μεγαλύτερο δυναμικό της Ρήξης και Ανατροπής και ο 

υπογράφων σίγουρα δεν εκπροσωπούμε και δεν στηρίζουμε αυτήν  την ομάδα που 

πραξικοπηματικά θέλει να οικειοποιηθεί το σχήμα μας. 

Σαν Ρήξη και Ανατροπή και ανεξάρτητα με το αν θα συμμετέχουμε ή όχι  στις 

επερχόμενες δημοτικές εκλογές δηλώνουμε ότι : 

 Με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στον κόσμο που μας εμπιστεύθηκε με την  

ψήφο του, θα συνεχίσουμε  με συνέπεια και μέχρι το τέλος της θητείας μας αυτό 

που ξεκινήσαμε το 2014. 

 Σε αυτό το δυναμικό και σε αυτό τον κόσμο απολογούμαστε και δεν εκχωρούμε σε 

κανένα το δικαίωμα χρήσης των συμβόλων, του ονόματος και της πολιτικής 

κληρονομιάς του σχήματός μας.  Αυτό απαιτούμε να το σεβαστούν όλοι και να 

γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σφετερισμού αυτής της παρακαταθήκης 

αποτελεί ηθικό και πολιτικό ατόπημα . 

 Αυτοί που θέλουν να οικειοποιηθούν την Ρήξη και Ανατροπή ας αποκτήσουν το 

πολιτικό ανάστημα να συγκροτήσουν δική τους κίνηση και να συμμετέχουν με 

αυτήν στις δημοτικές εκλογές. 
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