Χαιρετισμός Γιώργου Πέρου, ΠΑΜΕ Ελλάδας
Αγαπητοί σύντροφοι
Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση να
είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας και να συμμετέχουμε στο 27 ο Συνέδριο σας
Εκ μέρους του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος της Ελλάδας, των Συνδικάτων, των
Ομοσπονδιων και των ΕΚ που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και στην μεγάλη ταξική οικογένεις
της ΠΣΟ στην Ελλάδα σας εκφράζουμε θερμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και συντροφικές
ευχές για την επιτυχία του Συνεδρίου της ιστορικής ΠΕΟ.
Το ΠΑΜΕ, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας απο την πρώτη στιγμή της ιδρυσής του
ειχε αδερλφικες συντροφικές σχέσεις με το αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου, την
ΠΕΟ. Σε πολύ δύσκολες στιγμές, στους πολύ μεγάλους αγώνες που πρωτοστάτησε το ΠΑΜΕ
στην Ελλάδα, η στήριξη και η Αλληλεγγύη της ΠΕΟ ήταν σταθερή και αταλάντευτη. Ξεχωριστή
στιγμή η πρωτοβουλία αλληλλεγγύης της ΠΕΟ στους ηρωικούς χαλυβουργούς και στην 9μηνη
απεργία τους που συγκλόνισε τον εργατόκοσμο της Ελλάδας και της ευρώπης.
Για όλη αυτή τη στήριξη και αλληλεγγύη επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και προσωπικά τον
σύντροφο Πάμπη Κυρίτση, που όλα αυτα τα χρόνια σαν Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ έχουμε
σταθερή συντροφική σχέση στον κοινο αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της
εργατικής τάξης
Αγαπητοί σύντροφοι,
Το συνέδριο της ΠΕΟ λαμβανει χώρα σε μια περίοδο που εκτός απο τις εξελίξεις στην Κύπρο, η
εργατική τάξη σε διεθνές επίπεδο έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των αντεργατικών
πολιτικών αλλά και τον ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, που μεχρι
σημερα εκφράζονται με τοπικές πολεμικές συγκρούσεις, να μετατραπούν σε γενικευμένη
σύρραξη με δραματικές συνέπειες για τους λαούς. Αυτές οι εξελίξεις δεν είναι ασύνδετες μεταξύ
τους. Αλλά είναι ακριβώς το κυνήγι του κέρδους, η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη που απαιτεί
την σφαγή των εργασιακών δικαιωμάτων, το πετσόκομμα των μισθών, τις ιδιωτικοποιήσεις της
Υγείας και της Παιδείας, το χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων. Μπροστά
στο κυνήγι του κέρδους, για τον έλεγχο των αγορών, των πηγών ενέργειας και των δρόμων
μεταφοράς δε θα διστάσουν μπροστά σε κανένα έγκλημα, σε καμία βαρβαρότητα.
Σε αυτή τη κατεύθυνση ΝΑΤΟ-ΕΕ με τοπικές κυβερνήσεις και τον βρώμικο ρόλο των
πετρελαιομοναρχιών του κόλπου έκαψαν τη μισή Συρία και εξώθησαν στην προσφυγιά
εκατομμύρια κόσμου. Το ίδιο έκαναν στην Ουκρανία, όπου η ΕΕ και οι τοπικές κυβερνήσεις
στηρίζουν την πραξικοπηματική, φασιστική κυβέρνηση του Κιέβου. Έκαψαν τη Λιβύη, ενώ
αντίστοιχα επικίνδυνες είναι οι εξελίξεις στο Λίβανο.
Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, χέρι-χέρι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η ΕΕ, αλλά και οι πολιτικές
δυνάμεις του Κεφαλαίου μείωσαν τους μισθούς πάνω από 30%, έστειλαν στην ανεργία πάνω
από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους και έχουν καταδικάσει τη νέα γενιά στη ελαστική
απασχόληση, στις εταιρίες ενοικίασης, στους μισθούς των 200 ευρώ το μήνα.
Αυτό είναι το μέλλον που ετοιμάζουν για τους εργαζόμενους το κεφάλαιο και οι ιμπεριαλιστικοί
οργανισμοί, ένα μέλλον με φτώχεια, εξαθλίωση, πολέμους, προσφυγιά.
Κόντρα σε αυτό το μέλλον, κόντρα στα σχέδια επιχειρηματικών ομίλων, και των δυνάμεων που
τους υπηρετούν το ΠΑΜΕ έδωσε όλες του τις δυνάμεις για να βάλει φρένο, να εμποδίσει μέτρα,
να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους και να περάσει η εργατική τάξη στην αντεπίθεση. Τα
συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα Εργατικά κέντρα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ ήταν η καρδιά
και η ψυχή των μεγάλων εργατικών αγώνων των εργαζομένων της Ελλάδας τα τελευταία
χρόνια. Το ΠΑΜΕ ήταν ο βασικός οργανωτής και αιμοδότης απεργιών, κινητοποιήσεων,
καταλήψεων, αμέτρητων πολύμορφων δράσεων στην Ελλάδα. Και για αυτή του δράση δέχτηκε
την επίθεση, την τρομοκρατία, τη λάσπη, αλλά και τη καταστολή. Για αυτό το λόγο το ΠΑΜΕ
βρίσκεται στο στόχαστρο από την μεγαλοεργοδοσία, κυβερνήσεις, ΜΜΕ, τους φασίστες της
χρυσής αυγής, όλες τις δυνάμεις που υπηρετούν την κερδοφορία των καπιταλιστών και θέλουν
τους εργάτες υποταγμένους.

Ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες θεωρούμε σημαντικές τις πρωτοβουλίες συνάντησης και
συντονισμού των συνδικάτων της περιοχής ενάντια στα σχέδια κυβερνησεων και μονοπωλιών
για καλλιέργεια του εθνικιστικού μίσους και της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του διαίρει και
βασίλευε των ιμπεριαλιστών για το μοίρασμα των αγορών, των πηγών ενέργειας και των
δρόμων μεταφοράς., για να μην γίνουν τα παιδιά μας κρέας στα κανόνια τους «για να μη
σκοτώνονται οι λαοί για τ αφέντη το ψωμί».
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΜΕ, το ταξικό κίνημα στην Ελλάδα, έχει εκφράσει και εκφράζει
σταθερά τη διεθνιστική αλληλεγγύη του στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα της Κύπρου
και καταδικάζει αποφασιστικά την Τουρκική κατοχή του Βορείου τμήματος του νησιού.
Στην πράξη αποδεικνύεται πως στις συνθήκες της καπιταλιστικής, ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας
διαιωνίζεται η κατοχή για 43 χρόνια, όπως διαιωνίζεται και η Ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη.
Το ΠΑΜΕ συνεχίζει την πάλη του γνωρίζοντας πως η δύναμη βρίσκεται στη λαϊκή κινητοποίηση,
στο συντονισμό της δράσης των εργαζομένων της Κύπρου, της Ελλάδας, της Τουρκίας, των
εργαζομένων της περιοχής μας, βρίσκεται στην ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης ενάντια
στον εθνικισμό που δηλητηριάζει τους λαούς.
Το ταξικό κίνημα κατήγγειλε το 2004 το διχοτομικό σχέδιο Ανάν και συνεχίζει την πάλη του κατά
κάθε διχοτομικής λύσης και ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων .
Υποστηρίζει λύση για Κύπρο ανεξάρτητη, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια διεθνή
προσωπικότητα, για έναν κράτος - χωρίς κατοχικά στρατεύματα, ξένες στρατιωτικές δυνάμεις
και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,
Μαρωνιτών , Αρμενίων και Λατίνων, με κυρίαρχο το λαό της.
Με αυτή τη κατεύθυνση πάλης, το ΠΑΜΕ, το ταξικό κίνημα της Ελλάδας ήταν σταθερά στο
πλευρό των εργαζομένων της Κύπρου, στους αγώνες της ΠΕΟ, για τα δικαιώματα της εργατικής
τάξης.
Παρά τις δυσκολίες και τον αρνητικό σημερινό συσχετισμό για τους εργαζόμενους, έχουμε
εμπιστοσύνη στο δίκιο της εργατικής τάξης. έχουμε εμπιστοσύνη στον ιστορικό της ρόλο, ως
παραγωγό του πλούτου. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ανεξάντλητη δύναμη της, φέτος που
συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την μεγάλη έφοδο στον ουρανό των προλεταρίων την
Οκτωβριανή Επανάσταση. Έχουμε πίστη και εμπιστοσύνη ότι με μαζικά, μαχητικά, ταξικά
προσανατολισμένα συνδικάτα στους χώρους δουλειάς μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω.
Παραμένουμε πιστοί στις αξίες της αλληλεγγύης, του προλεταριακού διεθνισμού, της φιλίας των
λαών, τις αρχές που πρεσβεύουν τα ταξικά συνδικάτα και η μεγάλη μας ταξική οικογένεια της
ΠΣΟ.
Μπορούμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας σε έναν κόσμο που ο λαός θα απολαμβάνει τον
πλούτο που παράγει, με ειρήνη και ευημερία. Ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος. Το σύγουρο
είναι ότι δεν εξανθρωπίζεται, παρά μόνο ανατρέπεται.
Είμαστε σίγουροι για τη νίκη
Είμαστε σίγουροι για την εργατική τάξη
Ζήτω η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία
Ζήτω Η ΠΣΟ

