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Λύση του Κυπριακού: κοινή οικονομία – κοινοί αγώνες 

Χάρης Πολυκάρπου  

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία και οι εργαζόμενοι στην 

ελληνοκυπριακή κοινότητα. Οι νέες πραγματικότητες από την οικονομική κρίση. Η ανάγκη 

για κοινή πάλη Ε/Κ και Τ/Κ εργαζομένων στα πλαίσια μιας κοινής οικονομίας. 

Η παρέμβαση μου θα καταπιαστεί με τις προκλήσεις και τις νέες πραγματικότητες που 

αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία και οι εργαζόμενοι, απότοκο των αποφάσεων του 

Μάρτη του 2013. Η απόφαση για κούρεμα καταθέσεων και η μετέπειτα πολιτική που 

εφαρμόστηκε στην Κύπρο αποτελεί σημείο καμπής στο σημερινό οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον και επηρεάζει καταλυτικά τόσο τις αντιλήψεις όσο και τις 

προτεραιότητες της κοινωνίας σε σχέση με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού 

προβλήματος. 

Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με μια γενική διαπίστωση: Η οικονομική κρίση δεν λειτούργησε 

ως ευκαιρία για να διορθωθούν τα προβλήματα και οι οικονομικές και κοινωνικές 

ανισότητες. Κάθε άλλο. Η κρίση των τραπεζών και η κοινωνικής μορφής διάσωση τους 

έγινε η ευκαιρία να υλοποιηθούν μέτρα και πολιτικές εις βάρος των εργαζομένων που 

ήταν στην προμετωπίδα της δεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού για χρόνια. 

Με πρόσχημα την κρίση επιβλήθηκαν καθολικές μειώσεις μισθών στους εργαζόμενους, 

μειώθηκαν στο ελάχιστο οι δαπάνες του Κράτους για αναπτυξιακά έργα, συρρικνώθηκε 

σημαντικά το κοινωνικό κράτος, αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας της συνεργατικής οικονομίας, 

αναπτύχθηκαν ευέλικτες μορφές εργασίας και θεμελιώθηκε ως κυρίαρχη άποψη ο μύθος 

ότι κάθε τι δημόσιο είναι κακό και διεφθαρμένο. Τι και αν το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτυχίας, διαφθοράς και κακοδιαχείρισης έλαβε χώρα στη ναυαρχίδα του 

ιδιωτικού τομές, τις τράπεζες, σήμερα ο δημόσιος λόγος είναι γεμάτος από αναφορές για 

την ανάγκη ιδιωτικοποίησης κάθε τι δημόσιου, ως μορφή εκσυγχρονισμού και βελτίωσης 

της οικονομίας μας. 

Το αποτέλεσμα ήταν οι εργαζόμενοι, αυτοί που φέρουν το μικρότερο μερίδιο ευθύνης, 

να φορτωθούν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης. Φορτίο δυσανάλογο των οικονομικών 

τους δυνατοτήτων. Στον αντίποδα, ενώ οι μισθοί έχουν συρρικνωθεί ως κομμάτι της 

παραγωγής, τα κέρδη παρουσίασαν αύξηση. Οι πολιτικές αποφάσεις των τελευταίων 

τεσσάρων χρόνων έχουν φροντίσει να φορτώσουν το κόστος της τραπεζικής κρίσης στους 

μισθούς και όχι στα κέρδη. 



Η δεύτερη διαπίστωση μου αφορά το χαρακτήρα της οικονομίας σήμερα. Η προσπάθεια 

να ταυτιστεί η οικονομική κρίση με την υπερβολική, όπως κακώς χαρακτηριζόταν, 

κοινωνική πολιτική και να προβληθεί μονοδιάστατα ως η αιτία της κρίσης το μεγάλο 

σπάταλο κράτος επέφεραν σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό χαρακτήρα της 

οικονομίας. Αλλαγές συνυφασμένες με την οικονομική φιλοσοφία που ακολουθήθηκε και 

που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδηματικά 

στρώματα. 

Σήμερα, η κοινωνική μέριμνα και το κράτος πρόνοιας καταρρέουν και αδυνατούν να 

προσφέρουν, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η ραγδαία 

μείωση σε δαπάνες κοινωνικής μέριμνας, η μείωση της οικονομικής στήριξης προς τους 

συνταξιούχους, η κατάργηση των στεγαστικών σχεδίων προς χαμηλά εισοδηματικά 

στρώματα και προς νέα ζευγάρια και η αδυναμία στήριξης δημόσιων υπηρεσιών μέριμνας 

και κοινωνικής ευημερίας έχουν αυξήσει τα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, καθιστώντας την Κύπρο τη χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση της οικονομικής 

ανισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. 

Στο τομέα της υγείας το Κράτος αδυνατεί να εξασφαλίσει στους πολίτες του αξιοπρεπή 

υγειονομική περίθαλψη. Τα δημόσια νοσηλευτήρια βρίσκονται σε οριακό σημείο και 

αδυνατούν με τα μέσα που έχουν να διαδραματίσουν στο έπακρο την αποστολή τους. Το 

Γενικό Σχέδιο Υγείας παρά τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέχρι σήμερα ολοκληρωμένη στρατηγική για τη δημόσια 

υγεία. 

Παράλληλα, με πρόσχημα την κρίση επιδιώκεται η σταδιακή κατάργηση της συμβολής 

του Κράτους στη παραγωγή για να αφεθεί ο χώρος στο ιδιωτικό κεφάλαιο να 

λειτουργήσει μονοπωλιακά. Στη βάση αυτής της στρατηγικής επιδίωξης ο στόχος των 

ιδιωτικοποιήσεων των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών έχει αναδειχθεί σε επίσημο 

δόγμα της σημερινής Κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα μια σειρά άλλων δημόσιων 

οργανισμών, που συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία, οδηγούνται συνειδητά στο 

μαρασμό και στο σταδιακό κλείσιμο. 

Με πρόσχημα την οικονομική κρίση, η σημερινή οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης 

θέλει να περιοριστεί στο ελάχιστο την κοινωνική ιδιοκτησία και να καταργήσει τη 

συμβολή του Κράτους στη στήριξη της κοινωνίας. 

Η τρίτη διαπίστωση αφορά την κοινωνία και τους εργαζόμενους, που βρίσκονται σήμερα 

απέναντι σε νέα δεδομένα και αντιμετωπίζουν το μέλλον με μεγαλύτερες δυσκολίες και 

αβεβαιότητα. 

Αφενός τα πλείστα νοικοκυριά έχουν βρεθεί υπερδανεισμένα, απότοκο της υπέρμετρων 

προσδοκιών και της φούσκας στην αγορά ακινήτων που είχαν δημιουργηθεί πριν από την 

κρίση. Σήμερα καλούνται να καλύψουν τα αυξημένα δάνεια τους έχοντας υποστεί 

σημαντικές μειώσεις στους μισθούς και στο εισόδημα τους. Παράλληλα μια σειρά από 

νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονισμοί έχουν κάνει πιο εύκολη και απλή τη δυνατότητα 



των τραπεζών να κατάσχουν περιουσίες με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να βρίσκονται 

απέναντι στο κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους. 

Αφετέρου, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές. Εργασία 

με περιορισμένα δικαιώματα, απορυθμισμένα ωράρια και ένταση της εκμετάλλευσης 

των εργαζομένων, είναι τα φαινόμενα που επικρατούν σήμερα. Η Κύπρος κατέχει τη 

πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ποσοστά υποαπασχολούμενων ατόμων. Αυτών, 

δηλαδή, που εργάζονται με μερική απασχόληση και με λειψό μισθό. Το ποσοστό του 

πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας έχει 

διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης παρά την μερική μείωση των ποσοστών 

ανεργίας από τα ιστορικά ψηλά επίπεδα της περιόδου 2013 – 2014, ο αριθμός των 

αδρανών πολιτών, των ατόμων, δηλαδή, που δεν αναζητούν πλέον εργασία, αυξήθηκε 

δραματικά. 

Τέλος, όσο και αν η Κυβέρνηση αρνείται να το παραδεχτεί, η πραγματικότητα είναι ότι 

στην κοινωνία επικρατεί απογοήτευση. Η αποθάρρυνση ενός σημαντικού μέρους της 

κοινωνίας για συμμετοχή στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας και η άρνηση μεγάλου 

μέρους των ατόμων που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό να επιστρέψουν για 

εργασία στην Κύπρο, θα έχει ισχυρές κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις στο μέλλον. 

Αφενός επιδεινώνει την ήδη επιβαρυμένη δημογραφική σύνθεση της χώρας, αφετέρου 

διαβρώνει το εργατικό δυναμικό και μειώνει τις παραγωγικές δυνατότητες της. Η 

ανάπτυξη εργατικού δυναμικού με εμπειρίες που να μπορεί να στηρίξει την παραγωγική 

διαδικασία και να προσφέρει μέλλον στους νέους αποτελεί βασικό μας καθήκον για το 

μέλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και σε μια επανενωμένη Κύπρο. 

Από τα πιο πάνω είναι σαφές ότι η Κυπριακή οικονομία με τις υφιστάμενες δομές και τη 

σημερινή οικονομική φιλοσοφία που ακολουθείται αδυνατεί να προσφέρει συνθήκες 

ευημερίας στο σύνολο της κοινωνίας. Πολύ περισσότερο δε που τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι προκλήσεις από την οικονομική κρίση δεν 

αποτελούν χαρακτηριστικό της μιας ή της άλλης κοινότητας. Είναι φαινόμενα οριζόντια, 

για αυτό και η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και η επανένωση του νησιού πρέπει 

να είναι εφαλτήριο νέων, κοινών, αγώνων από τις δύο κοινότητες. 

Η λύση του Κυπριακού είναι ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη αλλά και για ενίσχυση 

των ταξικών αγώνων απέναντι στις ιδεοληψίες και τους δογματισμούς που αναδύθηκαν 

με πρόσχημα την κρίση ενάντια στους εργαζόμενους. Είναι ευκαιρία να ενισχυθεί ο κοινός 

αγώνας για να υπερασπιστούμε τις εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, για ευημερία και πρόοδο για το σύνολο του Λαού. 

 


