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Ισχυρή ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
για να ακυρώσουμε όλα τα μνημόνια
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ*

Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ζητά την εκλογική στήριξη του λαού και
της νεολαίας, γιατί:
¾ Έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε πολιτική συνέπεια,
αξιοπιστία και ανιδιοτέλεια. Ο πρώτος πυρήνας που ξεκίνησε τη
συγκρότηση της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ήταν αυτοί και αυτές που,
παρ’ ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και υπουργοί, καταψήφισαν το τρίτο μνημόνιο,
βάζοντας πάνω από τις βουλευτικές και υπουργικές καρέκλες τις αξίες και τα ιδανικά τους και
κυρίως τη συνέπεια με τη βασική προεκλογική προγραμματική δέσμευση του τότε ΣΥΡΙΖΑ για
κατάργηση των μνημονίων, με βάση την οποία εκλέχθηκαν.
¾ Στηρίζουμε μέχρι τέλους και μέχρι τη νίκη το περήφανο «όχι» του λαού, και ειδικά της νεολαίας,
στο δημοψήφισμά της 5ης Ιούλη. Το «όχι» αυτό, παρ’ ότι η παραιτηθείσα κυβέρνηση το
μετέτρεψε σε λίγες ημέρες σε ταπεινωτικό «ναι», στην πραγματικότητα παραμένει ζωντανό στη
λαϊκή μνήμη, δεν ηττήθηκε και στο τέλος είναι αυτό που θα νικήσει.
¾ Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ διαθέτει, προβάλει και

προωθεί μια συγκεκριμένη, ρεαλιστική και

εναλλακτική λύση στις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας. Η εναλλακτική αυτή πρόταση
περιλαμβάνει την ακύρωση των μνημονίων, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους,
την εθνικοποίηση των τραπεζών, το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων επιχειρήσεων
και υποδομών στρατηγικής σημασίας, την κατάργηση της ταπεινωτικής εποπτείας των
δανειστών

καθώς

και

την

προώθηση

αναπτυξιακού

προγράμματος

παραγωγικής

ανασυγκρότησης.
¾ Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα αγωνιστεί για να μπει ένα τέλος στη λιτότητα, για να στηριχθούν οι
μισθοί, οι συντάξεις, οι δημόσιες κοινωνικές δαπάνες και για να σταματήσει η λεηλασία των
λαϊκών εισοδημάτων από τις μνημονιακές φορομπηχτικές πολιτικές.
¾ Όσο ισχυρότερη αναδειχτεί η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στις εκλογές, τόσο πιο δομική, ουσιαστική,
αγωνιστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση θα ασκήσει μετεκλογικά, σε όποια μνημονιακή
συγκυβέρνηση προκύψει από τα 5 κόμματα που ψήφισαν και θα εφαρμόσουν το 3ο μνημόνιο
(ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆, ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ). Για να μην προωθηθούν οι εφαρμοστικοί νόμοι του
τρίτου μνημονίου για νέο σφαγιασμό συντάξεων και μισθών, για ολοκληρωτικό ξεπούλημα της
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δημόσιας περιουσίας και για νέα φοροεξόντωση των αγροτών και των ελεύθερων
επαγγελματιών. Επίσης για να καταργηθούν με τους αγώνες του λαού το τρίτο αλλά και τα δύο
προηγούμενα μνημόνια.
¾ Η Λαϊκή Ενότητα είναι αποφασισμένη, προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να
συγκρουστεί με την Ευρωζώνη, που με εκβιασμούς θα το εμποδίζει, και να προχωρήσει στην
έκδοση εθνικού νομίσματος, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως αναγκαίο εργαλείο και μέσο για την
προώθηση της πολιτικής της για την ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική αναγέννηση
της χώρας.
¾ Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ προσπαθεί να συγκροτήσει ένα ευρύτερο πολιτικό μέτωπο και
απευθύνεται για αυτό σε όλες τις αντιμνημονιακές και αριστερές δυνάμεις και έχει ήδη κάνει
σοβαρά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
Καλούμε το λαό και τη νεολαία να πάρουν την υπόθεση της ενίσχυσης της ΛΑΪΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ στα δικά τους χέρια για μια Ελλάδα εθνικά κυρίαρχη, χωρίς καταστροφική λιτότητα και
ταπεινωτική εποπτεία, με δημοκρατία, με αξιοπρέπεια με ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση,
με κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Για μια Ελλάδα με βαθιές προοδευτικές πολιτικές, με
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές με κατεύθυνση τον σοσιαλισμό.

* Υποψήφιου βουλευτή στη Β΄ Αθηνών, ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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