
Ποιοι είμαστε;
Άνθρωποι σαν εσένα που συνθέσαμε πολλά «εγώ» 
για να βγει ένα μεγάλο και δημιουργικό «εμείς»

Είμαστε πολίτες, άνδρες και γυναίκες, άνεργοι, νέοι, εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό το-
μέα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες από τους πέντε νομούς της περιφέρειας. Πεποίθησή μας 
είναι πως έννοιες όπως, συμμετοχή, συλλογικότητα, αλληλεγγύη και δράση οφείλουν να ξαναμπούν 
στη ζωή όλων μας και να χαρακτηρίζουν την καθημερινότητά μας. Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο 
όπου εμείς, οι πολίτες, θα καθορίζουμε τις ζωές, το παρόν και το μέλλον μας. Γι’ αυτό και η κίνησή 
μας είναι ανοιχτή σε καθέναν και καθεμία που σήμερα ή αύριο αντιληφθεί πως αυτά που μας ενώνουν 
είναι πιο πολλά και πιο σημαντικά από αυτά που μας χωρίζουν.

Γιατί φτιάξαμε την κίνηση….
Η ζωή μας και η ζωή των παιδιών μας είναι τόσο σημαντική 
που δε μπορούμε να την αφήσουμε στα χέρια αυτών 
που κατέστρεψαν την χώρα και τον λαό

Η συλλογικότητα ήταν πάντα αναγκαία και χρήσιμη, πολύ περισσότερο σήμερα, που ζούμε τις μέρες 
του μνημονίου και της τρόικας, της μεγαλύτερης επίθεσης που δέχεται η ζωή μας, το εισόδημά μας, 
τα δικαιώματα μας, το περιβάλλον. Η κοινωνική κατεδάφιση και τα ανθρώπινα ερείπια που αρχίζουν 
να δημιουργούνται δε μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο με τη συλλογική δράση και το συντο-
νισμό. Η οργή, ο θυμός, η απογοήτευση, η απόγνωση που νιώθουμε οφείλουν να βρουν συλλογική 
διέξοδο. Αλλιώς, ο φόβος και η ανασφάλεια θα φωλιάσουν στις ζωές μας, ο καθένας θα κοιτάει να 
φάει τον διπλανό του και απλά θα παρατηρούμε την κοινωνία να βουλιάζει. 

Η κίνησή μας προσπαθεί να απαντήσει σε μια φράση που ακούγεται συχνά: «Τι τα θές; Τίποτα δε μπο-
ρεί να γίνει…». Κι όμως πολλά μπορούμε να κάνουμε. Από το να βοηθήσουμε τον διπλανό μας 
μέχρι να διώξουμε αυτή την εφιαλτική κυβέρνηση και την τρόικα.  Από το να απαιτήσουμε την ανα-
κύκλωση των σκουπιδιών και την κατάργηση των διοδίων έως να επιβάλουμε την αλλαγή πορείας 
της χώρας με αναδιανομή του πλούτου, εθνικοποίηση βασικών τομέων της οικονομίας, παραγωγική 
ανασυγκρότηση, περιβαλλοντική προστασία. Αρκεί να το πιστέψουμε και να προσπαθήσουμε να 
ξαναγίνουμε οι δημιουργοί της ιστορίας και όχι τα θύματά της. Γιατί, όσες φορές οι πολίτες, οι 
εργαζόμενοι, ο λαός κινητοποιήθηκαν μόνο τότε ακούστηκαν οι ανάγκες μας, μόνο τότε υπήρξαν 
κατακτήσεις και βελτιώθηκαν οι συνθήκες ζωής.

Η συνάντησή πολιτών από τους πέντε νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου ξεκίνησε το καλοκαίρι 
πριν τις Περιφερειακές εκλογές. Αξιοποιώντας ανάγκες και δυνατότητες που εμφανίστηκαν αποφασί-
σαμε τη δημιουργία μιας κίνησης πολιτών που θα δρα σε κάθε νομό και πόλη της περιφέρειας αλλά 
και όλοι μαζί από κοινού.
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Αντί πολιτικού πλαισίου…
Ενάντια σε όλα όσα κάνουν γκρίζα τη ζωή και το μέλλον

Η πολιτική πραγματικότητα είναι τόσο ωμή που από μόνη της διαμορφώνει το πολιτικό πλαίσιο μιας 
κίνησης πολιτών. Δεν θα είχε μεγάλη αξία η απαρίθμηση αιτημάτων και θέσεων. Κάποια ζητήματα α-
ναφέρονται σε ένα πρώτο κείμενο υπογραφών που είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι και με το οποίο 
συμφωνούμε. Ίσως, όμως, έχει μεγαλύτερη σημασία η κωδική αναφορά της λογικής που μας διέπει:

Υπερασπίζουμε βασικά μας δικαιώματα, με ζωή δεκαετιών και αιώνων, που καταργούνται. Το δι-
καίωμα όλων των πολιτών σε ανθρώπινη και αξιοπρεπή εργασία με δικαιώματα. Το τύποις υπαρκτό 
αλλά πολλάκις καταπατημένο, δικαίωμα σε δωρεάν και καλής ποιότητας υγεία και παιδεία. Αρ-
νούμαστε την εισβολή ιδιωτών σε μια σειρά τομείς (σκουπίδια, νερό, δρόμοι, δημόσιες επιχειρή-
σεις, παραλίες, δημόσια γη) που αποτελούν δημόσια και κοινωνικά αγαθά, γιατί αυξάνουν το κόστος 
υπηρεσιών, χάνεται ο κοινωνικός τους χαρακτήρας, επιλέγονται όχι οι καλύτερες για το λαό και τον 
τόπο αλλά οι πιο κερδοφόρες για τις εταιρίες λύσεις, υποβαθμίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Είμαστε ενάντια στις συνεχείς αυξήσεις στο κόστος ζωής (ΦΠΑ, πετρέλαιο, ΔΕΗ, ακρίβεια, διόδια, εισι-
τήριο στα νοσοκομεία…) που συνοδευόμενες από τη συμπίεση των μισθών και την ανεργία οδηγούν 
στην φτώχεια μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ειδικά μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, οι πολίτες 
θα κληθούμε να επωμιστούμε το κόστος της ελλιπούς χρηματοδότησης των φορτωμένων με επι-
πλέον αρμοδιότητες ΟΤΑ σε συνθήκες εξαφάνισης κάθε είδους τοπικής δημοκρατίας.

Στις σημερινές συνθήκες της επιτήρησης από Ε.Ε.-ΔΝΤ και μαζικού εκβιασμού-εκφοβισμού των 
πολιτών, μέσω του υψηλού δημόσιου χρέους, επιχειρείται να γίνει αδιαμαρτύρητα αποδεκτό ένα 
πρωτόγνωρο χτύπημα στα δικαιώματά μας και το ξεπούλημα της χώρας. Όμως για εμάς η επιβίωση 
της κοινωνίας, η δημόσια περιουσία, η δημοκρατία και η λαϊκή κυριαρχία είναι πιο πάνω από την 
κερδοσκοπία των δανειστών μας, από τους οικονομικούς τους δείκτες, από τα μνημόνια που συντάσ-
σουν υπάλληλοι της ΕΕ και του ΔΝΤ και πρωτοκολλά στην ελληνική βουλή η κυβέρνηση. Δηλώνουμε 
πως δεν θα πληρώσουμε εμείς μια κρίση που δεν δημιουργήσαμε και από την οποία κάποιοι συ-
νεχίζουν να κερδίζουν. Δεν τα φάγαμε μαζί, δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε.

Μοναδική δύναμή μας η οργάνωση και ο αγώνας

Βοήθησέ κι εσύ! Γίνε μέλος της κίνησης…

Για να επιτευχθούν οι στόχοι μας όλα τα μέσα (θεσμικά, ανακοινώσεις, καταγγελίες,…) μπορούν να 
αξιοποιηθούν. Αυτό όμως που έχει τη μεγαλύτερη αξία και αποτελεσματικότητα είναι η συμμετοχή 
και η κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών. 

Ας πάψουμε πια να αφήνουμε τις ζωές μας και το μέλλον μας στα χέρια «επαγγελματιών» της πολιτι-
κής. Με την Κίνηση... ενώνουμε τις δυνάμεις μας, σπάμε τον φόβο, γινόμαστε πιο αισιόδοξοι. Συζη-
τάμε, αποφασίζουμε, οργανωνόμαστε. Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο περισσότερα μπορούμε να 
πετύχουμε. Αγωνιζόμαστε κι εμείς (όπως και χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη την χώρα) για ένα κοι-
νωνικό ρεύμα αντίστασης στην κοινωνική χρεοκοπία και εξαθλίωση. Για ένα κοινωνικό ρεύμα που 
θα σαρώσει το πολιτικό κατεστημένο, το διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα και θα 
οδηγήσει σε μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική αλλαγή προς όφελος του λαού. Για τη ζωή που μας 
αξίζει, για τα παιδιά μας και το μέλλον μας.


