
Μειώσεις μισθών, περικοπές στις κοινωνικές παροχές –
στην παιδεία, στην υγεία, στις συντάξεις – ανεργία, φτώ-
χια, εξαθλίωση. Αυτά έχει να προσφέρει ο καπιταλισμός
απ’ εδώ και μπρος προκειμένου να διατηρήσει τα ψηλά
ποσοστά κέρδους. Οι ντόπιοι και ξένοι τραπεζίτες και
χρηματιστές δεν είναι τίποτε άλλο από αδίσταχτοι τοκο-
γλύφοι και τζογαδόροι που απομυζούν τους λαούς τον
ένα μετά τον άλλο. Αυτές είναι οι «Αγορές». Αυτούς είναι,
που φωνάζουν οι ντόπιοι εκπρόσωποι τους ότι πρέπει
«να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους».

Το κεφάλαιο οργανωμένο σε διεθνές επίπεδο και έχον-
τας περάσει στα χέρια του τεράστιο πλούτο και μέσα από
την Ε.Ε. είναι σε θέση να επιβάλλει τις πολιτικές του ενάν-
τια στους εργαζόμενους. Στόχος του να πάρει πίσω όλες
τις εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις των προηγού-
μενων δεκαετιών.
Οι κυβερνήσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο υποστη-
ρίζουν αυτή την επίθεση. Διότι υποστηρίζουν την λογική
του κεφαλαίου και του κέρδους. Oι κυβερνήσεις έχουν
γίνει υποχείρια των αγορών!

Η Κύπρος έχει πάρει ήδη τον δρόμο της Ελλάδας της Πορ-
τογαλίας της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας Όσοι πι-
στεύουν ότι αυτά τα μέτρα θα είναι τα τελευταία και θα
λύσουν το πρόβλημα είτε στρουθοκαμηλίζουν είτε παί-
ζουν το παιχνίδι των τραπεζιτών και χρηματιστών. Σε
καμία από αυτές τις χώρες οι περικοπές δεν έχουν ανα-
κόψει την πορεία προς την χρεοκοπία! Όσες έχουν μπει
στο μηχανισμό ήδη, με κάθε αποδέσμευση δόσης κα-
λούνται να προχωρήσουν και σε άλλες περικοπές! Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα, τα ελλείμματα και το χρέος να αυ-
ξάνονται συνεχώς και οι εργαζόμενοι να ζούνε σε συνθή-
κες πείνας!

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι για την κρίση δεν ευθύνονται
ούτε οι ξένοι εργάτες, όπως προπαγανδίζει η ακροδεξιά,
ούτε οι Έλληνες εργαζόμενοι ούτε οι «ψηλοί» μισθοί του
δημόσιου τομέα. Για την κρίση ευθύνονται οι ντόπιοι και
διεθνείς τοκογλύφοι και κερδοσκόποι που για να διατη

ρήσουν τα κέρδη τους επιβάλλουν –μέσω των κυβερνή-
σεων που ελέγχουν– πολιτικές λιτότητας.

Τα κόμματα της δεξιάς και του κέντρου (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ,
ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ, ακόμη και οι Οικολόγοι), στην Κύπρο, σαν
φορείς της λογικής του κεφαλαίου, είναι σήμερα στην
πρώτη γραμμή ενάντια στα εργατικά δικαιώματα και κοι-
νωνικές κατακτήσεις. Από την άλλη όμως η ηγεσία του
ΑΚΕΛ και η κυβέρνηση του, έχοντας εγκαταλείψει την τα-
ξική ανάλυση της κοινωνίας, έχοντας εγκαταλείψει κάθε
προοπτική στήριξης σε μαζικές-λαϊκές κινητοποιήσεις,
βουτηγμένο στην λογική της διαχείρισης του καπιταλι-
σμού, κυριολεκτικά σέρνεται από την άρχουσα τάξη των
κεφαλαιοκρατών στις επιλογές της.

Το εργατικό κίνημα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
βρίσκονται σήμερα σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και
δέχονται πιέσεις τόσο από την ντόπια όσο και διεθνή
αστική τάξη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δημιούργησε η ασυδοσία των
εργοδοτών!
Το έλλειμμα της Κύπρου, που για το 2011 λένε ότι θα
φτάσει πάνω από 1 δις ευρώ, 6.5% του ΑΕΠ, έχει δημι-
ουργηθεί, όχι από τον σπάταλο κράτος αλλά από την
μείωση των εσόδων! Μόνο τα δύο έτη 2009-2010 το
κράτος έχασε 2.4 δις ευρώ, από τους φόρους που δεν
εισέπραξε από την τουριστική βιομηχανία, ως «μέτρο
ανάπτυξης»! Την ίδια στιγμή οι εργοδότες συνέχιζαν να
απολύουν προσωπικό, για να μην χάσουν τα κέρδη
τους, εκτινάσσοντας την ανεργία στα ύψη!

Τα δημιούργησαν οι τράπεζες!
Στο δημόσιο χρέος (περίπου 10 δις ευρώ) συνυπολο-
γίζονται και τα 3 δις τα οποία η κυπριακή κυβέρνηση
δέσμευσε για να μπορούν οι εμπορικές κυπριακές τρά-

πεζες να πάρουν δάνειο με 1% επιτόκιο, από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα χρήματα που πήραν με τα
χρήματα των φορολογουμένων, τα «τζόγαραν» σε ελλη-
νικά ομόλογα για να βγάλουν παραπάνω κέρδος αφού
το επιτόκιο που ζητούσαν ήταν κοντά στο 6%! Λόγω
του κουρέματος του ελληνικού χρέους όμως θα χά-
σουν 3,6 δις ευρώ, τα οποία μπορεί να χρειαστεί να τα
πληρώσει το κυπριακό κράτος από τα δικά μας χρή-
ματα!

Και δεν είναι μόνο αυτό! Οι τράπεζες έχουν και 24 δις
σε δάνεια σε ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα
οποία αν δεν μπορέσουν να ξεπληρωθούν, οι κυπρια-
κές τράπεζες θα καταρρεύσουν! Τα 24 δις είναι το
130% του κυπριακού ΑΕΠ (περίπου 18 δις)! Αυτά τα
χρέη επιχειρεί σήμερα το κεφαλαίο και οι εκπρόσωποι
του να φορτώσουν στις πλάτες των εργαζόμενων.

Για να σταματήσουμε την επίθεση του καπιταλισμού:
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΓΩΝΑΣ – ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ

Τα χρέη και τα ελλείμματα δεν τα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι!

Οι περικοπές δεν θα σταματήσουν την κρίση!



Τα παραπάνω δεν είναι άγνωστα. Ούτε στα κόμματα ούτε
στις συντεχνίες. Τα κόμματα πήραν τις αποφάσεις τους:
την κρίση θέλουν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Οι συν-
τεχνίες όμως, σαν εκπρόσωποι των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων πρέπει να αντισταθούν. Τελικά όμως, παρότι
στα λόγια εμφανίζονται «απειλητικές» στην πράξη δεν εί-
δαμε σοβαρές κινητοποιήσεις. Η 4ωρη στάση εργασία
την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου από τις συντεχνίες του δημό-

σιου και ευρύτερα δημόσιου τομέα κάθε άλλο παρά μπο-
ρεί να θεωρηθεί σαν επαρκής για να σταματήσει την επί-
θεση που δέχονται οι εργαζόμενοι. Είναι φανερό ότι οι
συντεχνίες δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν ουσιαστική
μάχη για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση, κι
αυτό φαίνεται κι από το γεγονός ότι δεν ζητούν ακύρωση
των μέτρων αλλά να είναι πιο ισορροπημένα!

Αντίσταση τώρα!
Οι εργαζόμενοι να μην πληρώσουν ούτε σεντ για την κρίση!

Οι δυναμικές κινητοποιήσεις είναι η μόνη διέξοδος που έχουμε ως εργαζόμενοι για να σταματή-
σουμε τον οδοστρωτήρα των περικοπών και των μέτρων που έρχονται!
• Να ξεσκεπάσουμε το ρόλο του ντόπιου και του διεθνούς κεφαλαίου και των εκπροσώπων του,
• Να σφυρηλατήσουμε την ενότητα ανάμεσα στον ιδιωτικό τον δημόσιο τομέα
• Να φέρουμε το εργατικό κίνημα της Κύπρου σε κοινή πορεία με τα ευρωπαϊκά κινήματα!

Παλεύουμε για:
• Καμία περικοπή στο δημόσιο και ευρύτερα δημόσιο τομέα, στην ΑΤΑ, στις κοινωνικές παροχές και στους

μισθούς!
• Καμία αύξηση τιμών και του ΦΠΑ – φρένο στη διαρκή άνοδο των τιμών, των μονοπωλίων καυσίμων και

βασικών προϊόντων: γάλα - ψωμί, που οι τιμές τους έχουν πάει στα ύψη!
• Ούτε ένα σεντ στις τράπεζες και το μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο! Δημόσιες επενδύσεις σε δουλειές, στην

εκπαίδευση, στην υγεία και στις κοινωνικές παροχές!
• Φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο και στην εκκλησιαστική περιουσία!
• Πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής!
• Κρατικοποίηση τραπεζών του χρηματοπιστωτικού τομέα, των ασφαλιστικών εταιρειών
• Να περάσει στο δημόσιο κάθε μεγάλη βιομηχανία που καθορίζει την πορεία της οικονομίας και βρί-

σκεται σε κρίση, όπως είναι ο τουρισμός καθώς και όλα τα μονοπώλια και ολιγοπώλια στην παραγωγή
και το εμπόριο.

• Εργατικός και κοινωνικός έλεγχος και διαχείριση, για πραγματικό εκδημοκρατισμό του δημόσιου τομέα
και των μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων, για πάταξη της διαφθοράς.

• Όχι στην Ευρώπη των αφεντικών και των αγορών! Για μια Ευρώπη στην υπηρεσία των εργαζομένων, κι
όχι των πολυεθνικών, για μια Σοσιαλιστική Ενωμένη Ευρώπη!

Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, οι «αγορές», οι τράπεζες
δηλαδή και οι κερδοσκόποι επιβάλλουν περικοπές
στο δημόσιο και ιδιωτικοποιήσεις, καταστρατήγηση
εργασιακών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα την ανερ-
γία, υποαπασχόληση, πείνα και εξαθλίωση. Η δύναμή
μας είναι η ενωμένη δράση μας. O αγώνας μας πρέ-
πει να έχει ενωτικά και διεθνιστικά χαρακτηριστικά.
Χρειάζεται συντονισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σαν πρώτο μέτρο απαιτείται η πάλη για μια 24ωρη
πανευρωπαϊκή γενική απεργία.

Η Νέα Διεθνιστική Αριστερά συνδέεται διεθνώς,
σε πάνω από 45 χώρες με οργανώσεις και κόμματα
μέσα από την Επιτροπή για μια Εργατική Διεθνή
(CWI- Committee for a Workers’ International), με
κοινό στόχο όλα τα παραπάνω.

Η επίθεση είναι διεθνής και απαιτεί διεθνή αντίσταση!

Πάλεψε μαζί μας! Έλα σε επαφή: τηλ. 99190164 – nedacyprus@gmail.com

ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ


