
Δύο μήνες πριν, στη μάχη του ΟΧΙ νιώσαμε ότι έχουμε τη δύναμη. Ότι όλες και όλοι εμείς, νέες 
και νέοι, άνεργοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, μπορούμε να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας, να 
αρνηθούμε τους εκβιασμούς των δανειστών, των εργοδοτών, των καναλιών, να πάρουμε τις τύχες μας στα 
χέρια μας. 

Λίγο μετά νιώσαμε όλες και όλοι προδομένες και προδομένοι. Γιατί η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ 
διάλεξε το δρόμο της ταπεινωτικής συμμόρφωσης και οδηγηθήκαμε στο Τρίτο Μνημόνιο και στην παράταση 
του εφιάλτη της ανεργίας, της φτώχιας, του ξεπουλήματος. 

Τώρα έχουμε μπροστά μας εκλογές στις οποίες τα παλιά και τα νέα κόμματα του μνημονιακού τόξου, ο 
ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ, οι ΑΝΕΛ, κατεβαίνουν με κοινό πρόγραμμα το μνημόνιο, ετοιμάζονται να 
συγκυβερνήσουν και καυγαδίζουν απλώς και μόνο για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην αυριανή κυβέρνηση 
συνεργασίας στην καταστροφή. 

Όλες και όλοι εμείς πώς χωράμε σε αυτό το στημένο σκηνικό; Η δική μας οργή και αγανάκτηση για 
τη ζωή που μας κλέβουν, η αγωνία μας για ένα μέλλον που γίνεται όλο και αβέβαιο, η ελπίδα να μπορέσουμε 
να αλλάξουμε τα πράγματα, ποια θέση έχει σε μια εκλογική μάχη που όλα σχεδόν τα κόμματα μάς κουνάνε 
το δάκτυλο και μας λένε «τα κεφάλια μέσα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση»;

Εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος. Μπορούμε να βγούμε από 
το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πραγματική φυλακή των λαών. Μπορούμε να εθνικοποιήσουμε 
τις Τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον τόπο να παράγει και να δημιουργεί, 
να σταματήσει να διώχνει τα παιδιά του, με τους εργαζομένους στο τιμόνι, με δημοκρατικό σχεδιασμό, λαϊκή 
πρωτοβουλία, αυτοδιαχείριση και εργατικό έλεγχο. Μπορούμε να έχουμε δημοκρατία πραγματική για να 
αποφασίζει ο ίδιος ο λαός.

Αυτός ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Θέλει αγώνα και συλλογική προσπάθεια. Βάζει την υγεία, την 
παιδεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό πάνω από τα κέρδη. Αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να ανοίξει ένα 
μονοπάτι ελπίδας για μια κοινωνία που δεν την αφήνουν να αποφασίσει η ίδια για το μέλλον της.

Από τη μάχη 

της ελπίδας

δεν 
απέχουμε!

Με τη ΛΑΪΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

για να νικήσει 
το ΟΧΙ του λαού!

για τον άλλο δρόμο χωρίς χρέος 
και μνημόνια, έξω από ευρώ και ΕΕ

για το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα



Η Λαϊκή Ενότητα δεν είναι ένα ακόμη κόμμα που ζητά την ψήφο για να την εξευτελίσει μετά. Πιστεύει ότι 
η διεκδίκηση της εξουσίας στο όνομα του λαού, έχει νόημα μόνο όταν στηρίζεται σε ένα λαό οργανωμένο, 
αγωνιζόμενο και μαχητικό.

Η Λαϊκή Ενότητα γεννήθηκε με το μεγάλο ΟΧΙ στις 5 Ιούλη, αλλά οι ρίζες της είναι βαθιές. Βρίσκονται στις 
Πλατείες και τις απεργίες, τις φοιτητικές καταλήψεις και τις λαϊκές συνελεύσεις, στα κινήματα αλληλεγγύης 
και τα πειράματα αυτοδιαχείρισης, στον αγώνα για μια Αριστερά πραγματικά ριζοσπαστική και ανατρεπτική, στη 
συλλογική αναζήτηση για το σοσιαλισμό του 21ου πρώτου αιώνα.

Η Λαϊκή Ενότητα είναι το πρώτο βήμα για να συναντηθούν, σε ένα κοινό μέτωπο αγώνα, ανατροπής και 
δημιουργίας, όλες και όλοι εκείνοι που επιμένουν ότι το ΟΧΙ δεν ηττήθηκε, όλες και όλοι που πιστεύουν ότι 
υπάρχει εναλλακτική λύση στα μνημόνια, όλες και όλοι που επιμένουν ότι Αριστερά σημαίνει ρήξη με τον 
ιμπεριαλισμό και τις δυνάμεις του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου. Γι’ αυτό και θα είναι εδώ και την επομένη μέρα, 
παίρνοντας πρωτοβουλίες για το αριστερό ριζοσπαστικό μέτωπο που χρειαζόμαστε, βάζοντας πλάτη στους 
αγώνες, βαθαίνοντας την κουβέντα για το μεταβατικό πρόγραμμα της εποχής μας.

Μπροστά στις εκλογές πολλοί είναι αυτοί που θέλουν απλώς να γυρίσουν την πλάτη στους επαγγελματίες 
της πολιτικής, να τους χλευάσουν, να τους τρολάρουν. Όμως αυτό δεν φτάνει. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει 
να απέχουμε από τη μάχη για τη ζωή και το μέλλον μας. Ο κόσμος δεν αλλάζει με εκλογές, αλλά οι εκλογές 
μπορούν να είναι βήμα για να αλλάξουμε τον κόσμο.

Ισχυρή Λαϊκή Ενότητα στις εκλογές σημαίνει ότι δεν αφήνουμε την Αριστερά να ταυτιστεί ούτε με την 
ταπείνωση ούτε με το συμβιβασμό, ότι το ΟΧΙ παραμένει ζωντανό, ότι παλαιά και νέα μνημονιακά κόμματα 
θα έχουν ισχυρό αντίπαλο μέσα και έξω από το κοινοβούλιο.
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