
 

ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ILO  ΤΟ 2018 

 Σας απευθύνω έναν χεραιτισμό εκ μέρους των Συνταξιούχων και Επιδοματούχων 
από όλο τον πλανήτη. 

Σας μιλάω εξ ονόματος της μοναδικής παγκόσμιας οργάνωσης που τους 
ομαδοποιεί. 
Μας ενώνουν τα ίδια ακριβώς αιτήματα, που αναλύονται από ταξική σκοπιά, 
δηλαδή, όπως ανέλυσε ο Καρλ Μαρξ, από την πραγματικότητα της σύγκρουσης των 
κοινωνικών τάξεων που δημιουργεί ο καπιταλισμός. 
Γνωρίζουμε ότι το κοινό, στις ετήσιες Ολομέλειες της ILO, είναι, όσο δεν το 
αλλάζουμε, κυρίως  υπερασπιστές του καπιταλισμού ως σύστημα. Αλλά αυτό το 
σύστημα περνάει από κρίση σε κρίση (που είναι διαρθρωτικές και συστημικές, 
δηλαδή αναπόφευκτες) μέχρι την τελική του κρίση. 
Είμαστε υποστηρικτές του σοσιαλισμού, το οποίο θα είναι το μέλλον σε όλες τις 
χώρες του πλανήτη, ακόμη και αν οι φιλο-καπιταλιστές προσπαθούν να 
καθυστερήσουν αυτή την αλλαγή. Η εμπειρία των πρώην σοσιαλιστικών χωρών 
κατέστησε δυνατή τη μάθηση από τα λάθη που έγιναν και γι 'αυτό το δεύτερο 
στάδιο της επέκτασης του σοσιαλισμού θα είναι το τελικό. 
Όσο δεν ανακτούμε τα πλεονεκτήματα του σοσιαλισμού για την πλειονοψηφία των 
ανθρώπων, θα συνεχίσουμε να οργανωνόμαστε μέσα στον καπιταλισμό. 
Σήμερα μπορώ να σας ανακοινώσω ότι θα διοργανώσουμε στις αρχές του επόμενου 
έτους τη Δεύτερη μας  Παγκόσμια Διάσκεψη Συνταξιούχων και Επιδοματούχων σε 
μια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Σε αυτήν την περιοχή του πλανήτη υπάρχουν 
μεγάλες οργανώσεις, με εκατομμύρια μέλη, που υπερασπίζονται από ταξικές 
θέσεις, τους Συνταξιούχους. 
Έχουμε ήδη οργανώσει τους Συνταξιούχους στις 5 ηπείρους και έχουμε ήδη 
αποδείξει την ικανότητά μας να αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των δίκαιων 
αιτημάτων μας με διάφορες ενέργειες συντονισμένες παγκοσμίως. 
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους Συνταξιούχους και Επιδοματούχους στους 
αγώνες, από χώρα σε χώρα, έτσι ώστε στο τέλος όλες οι νομοθεσίες να 
αναγνωρίσουν ότι κάθε ένας πάνω από τα 60 θα λαμβάνει σύνταξη που 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή, δηλαδή με πόσιμο νερό, σε βιώσιμη κατοικία , με 
επαρκή υγιεινή διατροφή και δωρεάν δημόσια φροντίδα στις ανάγκες της υγείας,  
πολιτισμού και εγγύς μεταφορών. 
Και αυτό ανεξάρτητα από το αν ο συνταξιούχος πλήρωσε εισφορές επαρκώς, κατά 
την περίοδο της ενεργού ζωής ως εργαζόμενος. Εάν δεν συνείσφερε ήταν δικό σας 
λάθος, των ηγετών του καπιταλισμού, που δεν  του έδωσαν τη δουλειά που 
ζητούσε. Εσείς, οι φιλο-καπιταλιστές, προτιμάτε να υπάρχουν εκατομμύρια 
ανέργων για να μπορείτε έτσι να μειώνετε τους μισθούς, με βάση τον ψευδή νόμο 
της αγοράς που ισχύει μόνο για όσους δεν κατέχουν τα μέσα παραγωγής. 
Από την άλλη, χορηγείτε όλα τα πλεονεκτήματα και τις επιδοτήσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών παραδείσων), στους ιδιοκτήτες των 



μέσων παραγωγής. Εννοείται ότι είστε εσείς, οι διαχειριστές του καπιταλισμού, οι 
ιδιοκτήτες των πολυεθνικών (σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποί 
τους), εκείνοι που αποκομίζετε τα πλεονεκτήματα αυτής της εκμετάλλευσης που 
πολύ καλά αναλύεται από τους μαρξιστές. 
Αλλά λίγο-λίγο η πλειοψηφία του πληθυσμού θα σταματήσει να ψηφίζει για 
πολιτικά κόμματα που υπόσχονται κάτι, και κάνουν το αντίθετο. Το ψέμα είναι η 
βάση της ψεύτικης αστικής δημοκρατίας και παρόλο που επί δεκαετίες εξαπατούν 
τους  ψηφοφόρους, αυτό θα τελειώσει. 
Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αρκετός πλούτος στον πλανήτη για να διασφαλιστεί ότι οι 
συντάξεις  θα πληρώνονται από τους Προϋπολογισμούς των κρατών. Αρκεί να 
πάψει να διατίθεται το 2% ή περισσότερο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
των καπιταλιστικών κρατών σε θέματα πολέμου (όπως διέταξε το ΝΑΤΟ) και να το 
κατευθύνουν στην διευκόλυνση μιας αξιοπρεπούς ζωής για όλους τους ανθρώπους 
στον πλανήτη. 
Εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε σε καλό δρόμο, αφού είμαστε το 30% των 
ψηφοφόρων και από τις ταξικές μας οργανώσεις θα προσανατολιστούμε στο να μην 
πάει ούτε μία ψήφος σε πολιτικά κόμματα που υπερασπίζονται τον καπιταλισμό. 
Θα μεταφέρουμε στις νέες γενιές, τις σημαντικές εμπειρίες μας από την πάλη 
ενάντια στους εκμεταλλευτές επιχειρηματίες. Σε αυτές τις εμπειρίες 
περιλαμβάνονται οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης στις προηγούμενες δεκαετίες 
και χάρη στην WFTU, κατακτήσεις που έχουν σημάνει σημαντικές βελτιώσεις: 
διακοπές, εργασιακά δικαιώματα, επαγγελματική ασφάλεια, υγεία και δημόσια 
εκπαίδευση, όπως και συντάξεις. 
Επιπλέον, έχουμε πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στην καλή λειτουργία των 
εργασιακών δικαιωμάτων στις χώρες που προσπάθησαν να οικοδομήσουν τον 
σοσιαλισμό. Σήμερα οι κάτοικοι τους,  λυπούνται για την απώλεια των ατομικών 
δικαιωμάτων που απολάμβαναν για δεκαετίες, και που σίγουρα θα απολαύσουν 
και πάλι στο μέλλον, όταν θα τελειώσουμε με την εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο. 
Να ξέρετε ότι οι συνταξιούχοι και οι επιδοματούχοι θα αγωνιστούμε, παράλληλα με 
την εργατική τάξη, για τα δικαιώματά μας, μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας. 
  

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ! 

ΖΗΤΩ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ! 

ΖΗΤΩ Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ! 

ΜΑΚΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΟΥΣ! 

  

Γενεύη, Ιούνιος 2018. 
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