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ΕΡΑΣ (Ομάδα)

ΕΡΑΣ (Ομάδα)
Η Επιτροπή για μια Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (ΕΡΑΣ)
ήταν σοσιαλιστική ομάδα με δράση στη Λευκωσία και τη Λεμεσό
μεταξύ των χρονιών 2011-2014, η οποία διασπάστηκε το 2013. Με
την διάσπαση της ΕΡΑΣ δημιουργήθηκαν η Αριστερή Παρέμβαση
και το Γρανάζι. Μια καταγραφή της διάσπασης αποπειράθηκε σε
online άρθρο που δημοσιεύτηκε στο blog νεκατώματα.

Επιτροπή για μια
Ριζοσπαστική Αριστερή
Συσπείρωση (ΕΡΑΣ)

Περιοχή:
Περίοδος
Δράσης:
Πολιτική
Τοποθέτηση:
Ιστοσελίδα:
Αρχειοθετημένη
Ιστοσελίδα:
Facebook:

Λευκωσία
(νότια),
Λεμεσός
2011-2014
Σοσιαλισμός
Link
Link
Link

Ταυτότητα Ομάδας
Η ΕΡΑΣ δημιουργήθηκε από στελέχη ομάδων της ριζοσπαστικής
Αριστεράς και του κινήματος που θέλησαν να ενώσουν τις
δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια συλλογικότητα που να
διαθέτει την κρίσιμη μάζα για να μπορεί να παρέμβει με
αποτελεσματικότητα στην κυπριακή πολιτική σκηνή. Τα μέλη της
1)
ΕΡΑΣ συμμετέχουν σε αυτή με την προσωπική τους ιδιότητα.

Φυλλάδια
(??/12) Ούτε τροικανα μέτρα, ούτε κυβερνητικά ισοδύναμα. Οι κοινωνικές μας κατακτήσεις δεν
είναι διαπραγματεύσιμες. Οργανώστε την κοινωνική αντίσταση.
(04/12) Δεν μπορείς να κάνεις έξωση σε μια ιδέα
(07/13) Δημόσια Συζήτηση: Γιατί κλείνουν την ΕΡΤ - Τα ΜΜΕ στην εποχή του νεοφιλελεύθερου
αυταρχισμού
(03/13) Κουρέψτε τον Πλούτο και Όχι τις Καταθέσεις του Κόσμου
(04/13) Η Εργατική Πρωτομαγιά και οι αγώνες του σήμερα
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Μπροσούρες
(08/12) Σχέδιο Κοινωνικής Αντίστασης

Ηλεκτρονικά Άρθρα
(11/11) Ο δρόμος για τη συσπείρωση της ριζοσπαστικής αριστεράς
(01/12) Είναι το ΚΚΕ πρότυπο για την κυπριακή Αριστερά;
(04/12) Βίαιη καταστολή του κινήματος Κατάληψης της Νεκρής Ζώνης
(11/12) Διάγραμμα Αρχών και Οργανωτικής Διάρθρωσης της ΕΡΑΣ
(12/12) Η τοποθέτηση της ΕΡΑΣ για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές
(12/12) Τι αντιπροσωπεύει ο Σταύρος Μαλάς. Η θέση της Αριστερής Πτέρυγας
(12/12) Το ΑΚΕΛ μπροστά στο Μνημόνιο: μια αριστερη διακυβερνηση σε πορεία υποχωρήσεων,
απογοητεύσεων και δακρύων.
(12/12) 'Ας αναλάβουν επιτέλους και οι συνθήκες τις ευθύνες τους'
(01/13) Μια απάντηση στο σ. Ν.Τριμικλινιώτη. Nέα εποχή, νέα προοπτική, νέα Αριστερά
(01/13) Απάντηση μέλους της ΕΡΑΣ προς το Νίκο Τριμικλινιώτη
(12/13) Κείμενο 7 μελών της ΕΡΑΣ - Καταψηφίστε τους υποψήφιους της Δεξιάς. Ψηφίστε Σταύρο
Μαλά
(02/13) Η Ριζοσπαστική Αριστερά μπροστά στην εποχή των μνημονίων
(02/13) Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη των εκλογών: η ριζοσπαστική αριστερά στο
δρόμο της αντίστασης
(02/13) Η φυσιογνωμία της ΕΡΑΣ
(02/13) «Ράβδος στη γωνία, άρα βρέχει»; ή η Ριζοσπαστική Αριστερά μπροστά στην αλήθεια
των εκλογών;
(05/13) Για το κτίσιμο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Κύπρο
(05/13) Πρωτοβουλία μελών της ΕΡΑΣ
(10/13) Το Σκάνδαλο της Δρομολαξιάς και Μνημονιακές Σκοπιμότητες
Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Ομάδες, Σοσιαλισμός, Δεκαετία 2010-2019, Λευκωσία (νότια),
Λευκωσία, Λεμεσός
1)

Επίσημη ιστοσελίδα ΕΡΑΣ
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