
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ! 

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ! ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ! 

ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ! ΚΑΤΩ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ! 
Μέσα σε 15 μέρες η νέα κυβέρνηση πήρε πίσω όλα 

όσα υποσχόταν.  

Ξεκίνησε με το να ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις της 

ΑΗΚ, Cyta και ΑΛΚ. 

 

Τώρα συμφώνησε για 6,75% κούρεμα ΟΛΩΝ των 

καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ και με 9.9% των 

καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ.  

Μας έκοψαν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα 

επιδόματα και τώρα επιτίθενται στις δημόσιες 

υπηρεσίες, στα ταμεία συντάξεων (καταθέσεις άνω 

των 100.000 που δεν μπορούν να φύγουν από την 

Κύπρο) και στις προσωπικές μας καταθέσεις!  

Κι όλα αυτά για να ξεχρεώσουμε τις τράπεζες – και 

να μπορούμε να δανειστούμε για να τις σώσουμε!!! 

Για να τους δίνουμε λεφτά και να υποθηκεύσουμε το 

μέλλον μας και των επόμενων γενεών, για να 

γλυτώσουν τα κέρδη τους! 

Είναι φανερό ότι όλες αυτές οι πολιτικές δεν είναι 

για να σώσουν την οικονομία της Κύπρου αλλά για 

να σώσουν τα κέρδη των τραπεζών και να 

υποβιβάσουν την δική μας ζωή! 

 

Δεν ευθυνόμαστε εμείς! Δεν πληρώνουμε! 

Πρέπει να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε: 
• Να μην πληρώσουμε το χρέος των τραπεζών! Ούτε τα προηγούμενα χρέη στις αγορές, ούτε τα 17 δις 

που θέλουν τώρα! Άρνηση πληρωμής του χρέους τώρα! 

• Όχι στην υπογραφή του μνημονίου – έξω η τρόικα από την Κύπρο! 

• Να μην δεχτούμε τις πολιτικές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις συμφωνίες της 

Λισαβόνας, του Μάαστριχτ, το Νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και τελικά το  μνημόνιο! 

• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις! Να δοθούν πίσω τα επιδόματα! Να πάρουν πίσω όλα τα μέτρα λιτότητας, 

τις περικοπές και τις φορολογίες που πέρασαν την προηγούμενη περίοδο! 

• Κρατικοποίηση των τραπεζών κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και διαχείριση! Αν δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν και θέλουν την βοήθεια του κράτους να γίνουν κρατικές για να 

μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις καταθέσεις και να σβηστούν τα δάνεια του κόσμου και όχι των 

μεγαλοεπιχειρήσεων! 

• Να περάσει στο δημόσιο κάθε βιομηχανία που καθορίζει την πορεία της οικονομίας και βρίσκεται σε 

κρίση – όχι σε ιδιωτικά μονοπώλια και επιδοτήσεις που τελικά χρεώνουν το κράτος και δεν οδηγούν σε 

ανάπτυξη. 

Μαζικά κινήματα παντού! 
Να μην τους αφήσουμε να περάσουν τα μέτρα! Αποκλεισμό της βουλής την Κυριακή και  Δευτέρα, όταν θα 

ψηφίζουν τα μέτρα του κουρέματος! Να μην τους αφήσουμε  να μπουν μέσα στην βουλή για να τα ψηφίσουν! 

Να οργανωθούμε σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σε γειτονιές, σε σχολεία, σε συλλόγους και φορείς!  

Οι εργαζόμενοι, νεολαία, συνταξιούχοι και όλη η κοινωνία, σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία 

είναι ήδη στους δρόμους! Ας ενωθούμε μαζί τους! Αυτοί είναι οι συνάδελφοι μας, αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας 

ενάντια στις πολιτικές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο.  

 

Αντίσταση παντού! Την κρίση να την πληρώσει το κεφάλαιο και οι τράπεζες! 
Χρειαζόμαστε ένα δυνατό κίνημα ενάντια στο μνημόνιο, την Τρόικα, την ΕΕ και τις πολιτικές τους! 

Για να γίνει αυτό χρειάζεται η συμμετοχή όλων! Ελάτε σε επαφή, παλέψτε μαζί μας να το φτιάξουμε! 

 

ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

99190164, nedacy.wordpress.com, nedacyprus@gmail.com 


