ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είµαστε πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας, προοδευτικοί δηµοκράτες, άνθρωποι µε όραµα,
που συνδυάζουµε µεταξύ µας διαφορετικά οικονοµικά, επαγγελµατικά, κοινωνικά ή
ακαδηµαϊκά δεδοµένα και όµως ο καθένας στον τοµέα του ή/και στην ειδικότητα του, βάσει
του κοινωνικού και πολιτικού εθελοντισµού, έχει πολλά να προσφέρει για τους σκοπούς και
στόχους του κοινωνικού κινήµατος που έχουµε δηµιουργήσει. Ο καθένας αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο µίας αλυσίδας τεχνοκρατών και ειδικών σε διάφορους τοµείς που θέλουν να
βελτιώσουν αυτό τον τόπο.
Δεν υπάρχουν ιδεολογίες ή προτιµήσεις για το ποιοι απαρτίζουν το κίνηµα µας. Ένα είναι το
απαιτούµενο. Να είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε συµφέροντα του κοµµατικού ή του
τραπεζικού κατεστηµένου.
ΤΙ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΜΑΖΙ
Είµαστε ευαισθητοποιηµένοι πολίτες, που παρακολουθούσαµε τα τελευταία χρόνια το
δηµόσιο βίο και τον πολιτικό πολιτισµό, να διολισθαίνουν σε όλο και χαµηλότερα επίπεδα µε
καταστροφικές συνέπειες για τον τόπο µας, την οικονοµία και το βιοτικό επίπεδο της τεράστιας
πλειοψηφίας του Κυπριακού Λαού. Πολλοί προσπαθήσαµε µέσω διάφορων παραδοσιακών
συλλογικών οργανώσεων ή και µέσω µεµονωµένων πρωτοβουλιών να αλλάξουµε κάποια
δεδοµένα για το καλό του τόπου µας και το συµφέρον όλων των πολιτών. Όµως δυστυχώς η
διαφορετική φωνή πνιγόταν από καλά στηµένους και µε δηµόσιο χρήµα χρηµατοδοτούµενους
κοµµατικούς µηχανισµούς, εκµηδενίζοντας κάθε προοπτική επιτυχίας για βήµατα προς τα
εµπρός και εκσυγχρονισµό του πολιτικού βίου.
Αποτέλεσµα των πιο πάνω ήταν να οδηγήσει τους πολίτες σε απαξίωση των πολιτικών και του
πολιτικού βίου και να οδηγήσει την τεράστια πλειοψηφία αυτών στην αποχή και στη µη
συµµετοχή στα κοινά και στο δηµόσιο βίο. Εµείς όµως αρνούµαστε να ακολουθήσουµε τον
ίδιο δρόµο και παραµένουµε µάχιµοι και µε διάθεση να βελτιώσουµε τον τόπο µε σκοπό την
διαφύλαξη της επιβίωσης του λαού µας.
Δεν έχουµε χρόνο και ούτε ο τόπος µας έχει το χρόνο να περιµένει τα κόµµατα του
κατεστηµένου να αλλάξουν και να επιτελέσουν το θεσµικό ρόλο τους σε ένα δηµοκρατικό
πολίτευµα. Για αυτό το λόγο βγαίνουµε µπροστά µε σκοπό και επιθυµία να µας
ακολουθήσουν και άλλοι είτε πολίτες είτε οργανωµένα σύνολα. Πολίτες και οργανωµένα
σύνολα που θα συνεργάζονται βάση των κοινών θέσεων και που ταυτόχρονα θα διατηρούν την
ανεξαρτησία τους και την ατοµική τους άποψη σε όσα ζητήµατα υπάρχουν διαφωνίες όπως
αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζει ένα υγιές και όχι φανατισµένο και µε παρωπίδες πολιτικό
σύνολο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
1. Να επαναφέρουµε στους πολίτες ΟΛΑ τα δικαιώµατα που τους έχουν αφαιρεθεί από τα
θεσµικά όργανα του Κράτους, είτε αυτά αφορούν σε ατοµικά και/ ή σε συλλογικά δικαιώµατα
είτε αφορούν σε ατοµικές ελευθερίες.
2. Να εξυγιάνουµε το δηµόσιο βίο και να επαναφέρουµε τη χρηστή διοίκηση στους Κρατικούς
Φορείς εξουσίας και το σεβασµό στους νόµους και στο Σύνταγµα, καταπολεµώντας τη
διαφθορά που έχει γίνει ασήκωτο βάρος και κατασπαράζει χωρίς τέλος τα δηµόσια
οικονοµικά.
3. Να αποκόψουµε τον οµφάλιο λώρο µεταξύ του κοµµατικού και τραπεζικού κατεστηµένου,
όπου έχει καταντήσει να υποθηκεύει όχι µόνο το παρόν των σηµερινών γενεών αλλά και το
µέλλον των µελλοντικών γενεών αφού η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πάντα αρωγός στο
κάλεσµα των Τραπεζών και αυτών που τις εξυπηρετούν.
4. Να παλέψουµε για τα εργασιακά δικαιώµατα των πολιτών που έχουν χάσει διαχρονικές
κατακτήσεις δεκάδων χρόνων του εργασιακού κινήµατος στο βωµό της δηµόσιας οικονοµίας
και της βιωσιµότητας της και που τελικά κάποιοι άλλοι, όχι µόνο δεν πλήρωσαν για την κρίση,
αλλά θησαύρισαν στην πλάτη των εργαζοµένων. Να παλέψουµε για καλύτερες συνθήκες
εργασίας και για ποιοτική απασχόληση των νέων και των µακροχρόνια ανέργων.
5. Να δώσουµε µάχη για τη δηµόσια υγεία, τα δικαιώµατα του ασθενούς και τα δηµόσια
νοσηλευτήρια τα οποία θα πρέπει να κρατήσουν το δηµόσιο χαρακτήρα τους, αφού αποτελούν
αναγκαιότητα για τον τόπο µας και συσσωρευµένο πλούτο δεκάδων χρόνων σε επενδύσεις και
δηµοσιονοµικές δαπάνες.
6. Να εργαστούµε για την αναβάθµιση της παιδείας και τον εξορθολογισµό της, ενισχύοντας
τις φωνές και τις νουθεσίες αυτών που είναι στην πρώτη γραµµή, δηλαδή των εκπαιδευτικών
και των συλλογικών τους οργάνων, καθώς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήµατα, τις
ελλείψεις και τα διαχρονικά κενά και, να διαβουλευτούµε παραγωγικά µε όλους όσους είναι
οι αναγκαίοι εµπλεκόµενοι φορείς.
7. Να προωθήσουµε την πράσινη ανάπτυξη µε εφαρµόσιµες λύσεις και βάσει των προνοιών
των στόχων για τη βιώσιµη ανάπτυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών παραδίδοντας
µαθήµατα πρωτοπορίας σε διεθνές επίπεδο και όχι ντροπής αποτελώντας τον τελευταίο τροχό
της άµαξας όταν µας αναγκάζουν να συµµορφωθούµε µε τις διεθνείς υποδείξεις.
ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ
Οι στόχοι και οι επιδιώξεις µας δεν είναι εύκολοι και ούτε τρέφουµε ψευδαισθήσεις για το
πόσα εµπόδια θα βρούµε µπροστά µας αφού, τα τελευταία χρόνια, ζούµε µία επικοινωνιακή
κατ’ επίφαση δηµοκρατία από δηµοσιογράφους προερχόµενους από τα καθιερωµένα και

χρηµατοδοτούµενα ΜΜΕ. Θα στοχοποιηθούµε, είµαστε, όµως, αποφασισµένοι να παλέψουµε
µέχρι την επίτευξη των στόχων µας, η οποία θα προκύψει από τη συνεχή πάλη και αγώνα από
οποιοδήποτε βήµα ή ευκαιρία µας δοθεί.
Είµαστε µέλος της µεγάλης Ευρωπαϊκής Οικογένειας, µε ένα δικό της νοµικό σύστηµα και
µε δικούς της κανόνες που υπερισχύουν της δικής µας έννοµης τάξης και δεν θα διστάσουµε
να αποταθούµε στους ελεγκτικούς µηχανισµούς της και τα θεσµικά όργανα της για αρωγή σε
παραβιάσεις του κοινοτικού κεκτηµένου που γίνονται εδώ στην Κύπρο. Δεν θα διστάσουµε να
καταγγείλουµε πρόσωπα και καταστάσεις για την πάταξη της διαφθοράς και την
καταλήστευση του δηµόσιου πλούτου.
Πέραν της συνεχούς παρέµβασης µας στον πολιτικό και δηµόσιο βίο, φιλοδοξούµε να
συµµετέχουµε στις εκλογικές διαδικασίες της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε δικούς µας
υποψήφιους, ως συνδυασµός ανεξαρτήτων υποψηφίων, µε σκοπό να έχουµε λόγο και ρόλο
ως πραγµατικοί αντιπρόσωποι του λαού που θα ανατρέψουµε το πολιτικό κατεστηµένο και θα
σταµατήσουµε την αφαίµαξη του λαού µε τις στοχευµένες νοµοθεσίες για την εξυπηρέτηση
των λίγων και των τραπεζών.
Η προσπάθεια µας είναι να µπορέσουµε να αλλάξουµε σε σύντοµο χρόνο τον τρόπο και την
προσέγγιση που το Κράτος αντιµετωπίζει τον πολίτη του και ο πολίτης το Κράτος του. Η σχέση
πρέπει να είναι αµφίδροµη και αµοιβαία, αφού για να συνυπάρχουν και τα δύο το ένα
προϋποθέτει το άλλο. Αυτή την στιγµή το Κράτος µέσω των θεσµών και αυτών που τους
ελέγχουν, προχωρεί ακάθεκτα στην εξόντωση και την εξαθλίωση του µέσου πολίτη στο βωµό
των µεγάλων συµφερόντων και κανένας δεν διαµαρτύρεται έµπρακτα και αποφασιστικά αφού
αρκούνται σε βερµπαλισµούς για ικανοποίηση ο καθένας του δικού του ακροατηρίου.
Δεν αποτελούµε κανένα κίνδυνο για κανένα κόµµα που δρα και συµπεριφέρεται ορθά και
δηµοκρατικά και µε διαφάνεια. Δεν µπορούµε όµως να πούµε το ίδιο για τα άλλα κόµµατα
και τα γνωστά συµφέροντα.

