
 
Μήνυμα Παναγιϊτη Μαυροειδή για τισ ευρωεκλογζσ 

 
Η ψιφοσ ςτθν ΑΝΣΑΡΤΑ, είναι ψήφοσ πραγματικήσ εκδίκηςησ και  τιμωρίασ τθσ ΝΔ και του ΠΑΟΚ, που 
ζχουν το κράςοσ να ηθτοφν ‘’ςτακεροποίθςθ’’ ςτον πάτο τθσ κοινωνικισ κόλαςθσ που ζχουν 
δθμιουργιςει με τα μνθμόνια.  
 
Παραμονι ςτθν ευρωηϊνθ και τθν ΕΕ, ςθμαίνει ότι τα μνθμόνια γίνονται μόνιμα. ΕΕ και αριςτερι πολιτικι 

είναι δρόμοι αςφμβατοι. Είναι ςα να κζλει κάνεισ να βάλει κλιματιςμό ςτθν κόλαςθ. Αδφνατο, αλλά  και 

χωρίσ νόθμα. 

Για να ηιςουν οι εργαηόμενοι, οι άνεργοι, οι αγρότεσ, φτωχοί, πρζπει κάποιοι να πλθρϊςουν αυτοί που 

κατζχουν χίλιεσ φορζσ το περιττό, όταν ο κόςμοσ είναι ςτη ςτζρηςη. Οι ντόπιοι ςυνζταιροι και τα χζρια 

τθσ ΕΕ ςτθν μνθμονικι πολιτικι. Σο  ΕΞΩ από τθν ΕΕ, που λζει θ ΑΝΣΑΡΤΑ, πάει μαηί με ζνα ΜΕΑ ςε ζνα 

αντικαπιταλιςτικό δρόμο και  ανατροπι, με τουσ εργαηόμενουσ ςτθν εξουςία, ςτο τιμόνι τθσ κοινωνίασ. 

Σο κάλεςμα τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ,  είναι να ςυγκροτιςουμε το αντίπαλο δζοσ, αυτϊν που κα δράςουν ζξω από 

το πλαίςιο, ενάντια ςτο πλαίςιο που επιβάλλει τθν κοινωνικι κόλαςθ. Ο κόςμοσ δεν αλλάηει με λόγια. 

Αλλά μόνο όταν το ‘’εγϊ’’ γίνεται εμείσ, και όταν το ‘’εμείσ’’ γίνεται ‘’εμείσ μποροφμε’’, μζςα ςτο καμίνι 

του αγϊνα, ςτο βάδιςμα ςτο δρόμο.  

Σο νζο δόγμα ‘’ανικουμε ςτθ Δφςθ, ςτο ΝΑΣΟ, τθν ΕΕ και δεν το αμφιςβθτοφμε’’, ατιμάηει τθν αριςτερά 
και αποκραςφνει τον αντίπαλο. Η αναβολι των κοινωνικϊν αγϊνων και των ςτόχων πολιτικισ ανατροπισ, 
με τθ χριςτιανικι αναμονι μιασ κολισ ‘’λαϊκισ εξουςίασ’’ και ενόσ ‘’ςοςιαλιςμοφ που (δεν) γνωρίςαμε’’,  
μετατρζπουν τουσ αγωνιςτζσ ςε παρακολουκθτζσ.  
Η ιςχυρή παρουςία, του τρίτου, διακριτοφ πόλου τησ αντικαπιταλιςτικήσ αριςτεράσ, τησ ΑΝΣΑΡΤΑ, 
είναι όροσ για ζνα  κοινό μζτωπο ρήξησ και ανατροπήσ, μια μαχόμενθ αριςτερι ςυμπαράταξθ με ςτόχο 
τθν ανατροπι.  
Σο 2,5% τθσ ψιφου ςτθν ΑΝΣΑΡΤΑ ςτισ περιφερειακζσ εκλογζσ, να ςτερεωκεί και να βακφνει, με 
ανατροπι του αντιδθμοκρατικοφ ορίου του 3% για τθν εκλογι ευρωβουλευτϊν. Θα είναι νίκθ για το 
μαχόμενο κόςμο και όλθ τθν αριςτερά.  
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 
Ο Παναγιϊτθσ Μαυροειδισ, είναι μζλοσ τθσ Πολιτικισ Επιτροπισ  του Νζου Αριςτεροφ Ρεφματοσ για τθν 
Κομμουνιςτικι Απελευκζρωςθ και υποψιφιοσ ευρωβουλευτισ με τθν ΑΝΣΑΡΤΑ. Γεννικθκε το 1962 ςτθ Μίνκθ 
του Νομοφ Ηλείασ. Είναι Μεταλλειολόγοσ και Μεταλλουργόσ Μθχανικόσ  και ζχει εργαςτεί κυρίωσ ςτον τομζα των  
μετάλλων και τθσ παραγωγισ χάλυβα, με ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ των ςχετικϊν τεχνικϊν κανονιςμϊν και 
προτφπων. ιμερα ηει ςτθν Ανκοφςα Αττικισ και εργάηεται ςτθν Αττικι  ςτον ιδιωτικό τομζα και ειδικότερα ςτον 
κλάδο τθσ ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν. Έχει δραςτιρια ςυμμετοχι ςτο εργατικό κίνθμα, εκλεγόμενοσ κατά καιροφσ 
ςε εργατικά ςυνζδρια, αλλά και ςτθν Αντιπροςωπεία του ΣΕΕ. Είναι μζλοσ τθσ Πρωτοβουλίασ κατά του ευρϊ και τθσ 
ΕΕ, ενϊ αρκρογραφεί ςτθν εφθμερίδα ΠΡΙΝ και ςτο ιςτολόγιο αριςτερό blog 
 


