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”We are 
right, we have 
the power and 
the day will be 
ours,” vowed 
Greek postal 
workers” union 

leader Georgios Vasilopoulos in a rousing 
speech to conference this morning. 

Greece has been hit harder than any other 
European state by the current international 
financial crisis which has, Mr Vasilopoulos 
said: “Shattered” his country.

Unemployment has soared from 7.7 per 
cent in 2008 to 21 per cent at the end of last 
year, figures which rise to a shocking 50 per 
cent among people under 24. 

“These are the highest rates in our history,” 
he pointed out, adding that the shrinking of 
the economy - a 16 per cent GDP fall since 
2008 - was also unprecedented. 

And the harsh austerity measures imposed 
by the leaders of the EU “and consented 
to by our kamikaze government” have re-
sulted in some extraordinary attacks on 
rights at work, including a 22 per cent cut 
in the national minimum wage - cut by 32 
per cent for under 25s - along with a host 
of imposed salary cuts and removal of job 
security measures that have been in place 
for many years.

And on top of that, the Greek postal work-

ers are now faced with the privatisation of 
the nation’s postal service.

“But despite all the huge difficulties, we 
have kept our power,” Mr Vasilopoulos con-
tinued, “and we’re mobilising our mem-
bers. 

“We are right, we have the members on 
our side, we have the power and the day 
will be ours,” he vowed.

CWU UK supports Greek workers & 
demands Post stays public.

The CWU UK conference heard from Greek 
workers how “austerity” is destroying their 
jobs & CWU’s Billy Hayes demanded that 
post businesses remain public 

The CWU UK conference being held 
in Bournemouth, heard an impassioned 
speech from the President of the Greek 
postal Workers Union, Georgios Vasilopou-
los, about how the austerity measures in 
Greece are destroying the jobs of Greek 
workers. He told the conference that col-
lective contracts had been destroyed and 
wages and conditions reduced without 
agreement with workers and without nego-
tiations. He said “social dialogue is dead”! 

Wages for many postal workers had been 
arbitrarily cut by up to 50% and properly nego-
tiated and agreed conditions of work slashed 
and taken away without any negotiations. 
He said thousands of jobs had been just 
taken away over night, unemployment was 

Συνέδριο της 
Rousing speech  

from Greek union leader 
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at totally un-sustainable levels of nearly 25% 
and the non-democratic Government of 
Greece had made decisions affecting work-
ers without any consultation and not in 
accordance with the Greek Labour Laws. 

He said workers were paying the price for 
the bankers and Government’s mistakes 
and Greece was paying the price for joining 
the Euro when the economy just was 
not ready for such a move.

He urged conference to join with 
Greek workers in opposing austerity 
measures being imposed in Europe 
and to demand that any changes 
affecting workers be properly negoti-
ated and that Governments and the 
EU Commission stop making workers 
take on an unfair burden in the eco-
nomic restructuring taking place in 
Europe. 

Billy Hayes, CWU General Secretary, 
in his address to conference spoke of 
the need for workers to join together 
in opposing arbitrary changes to their prop-
erly negotiated collective contracts and 
to oppose the austerity measures being 
imposed on workers throughout Europe. He 
also called on the UK Government to halt 
their plans top privatise the Post Office and 
to keep the post public. He said the only 
way to guarantee a viable universal postal 
service was to give Royal Mail the freedom 
to operate as a public service and to keep 
the Post Office as a community asset.

Billy also urged the delegates to move out 
of their comfort zones and to reach out to 
all workers in the communications industry to 
organise them in membership of the CWU.

He went on further to give details of his 
vision for the next twelve months and the 
work plan he saw for the CWU and in his 
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Καθηλωτική ομιλία από τον 
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στα Ελληνικά 

Ταχυδρομεία
“Έχουμε δίκιο, έχουμε την δύναμη και 

θα νικήσουμε”, δήλωσε ο Πρόεδρος του 
συνδικάτου των εργαζομένων στα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία Γεώργιος Βασιλόπουλος σε μια 
καθηλωτική ομιλία στο συνέδριο του Αγγλικού 
συνδικάτου εργαζομένων στις επικοινωνίες 
CWU.

Η Ελλάδα έχει πληγεί περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος από 
την τρέχουσα διεθνή οικονομική κρίση η 
οποία έχει, όπως δήλωσε ο κ. Βασιλόπουλος, 
“καταρρακώσει” την χώρα του.

newly elected position of World President of 
UNI Post & Logistics Global Union.

The Conference has also has taken sev-
eral important steps to restructure the unions 
organising activities by putting more empha-
sis on each sector (Post and Telecom) taking 
more responsibility for organising the workers 
in their part of the industry.
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Η ανεργία αυξήθηκε από 7,7 % το 2008 σε 21 
% στο τέλος του περασμένου έτους, ποσοστά 
που αυξάνονται σε ένα συγκλονιστικό 50 % 
μεταξύ των ατόμων κάτω των 24 ετών.

“Αυτά είναι τα υψηλότερα ποσοστά στην 
ιστορία μας”, τόνισε, προσθέτοντας ότι η 
συρρίκνωση της οικονομίας - 16 τοις εκατό 
πτώση του ΑΕΠ από το 2008 - είναι επίσης 
πρωτοφανής.

Τα σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται 
από τους ηγέτες της Ε. Ε. και εφαρμόζονται με 
μια κυβέρνηση καμικάζι έχουν ως αποτέλεσμα 
ανηλεείς επιθέσεις στα δικαιώματα στην 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων της κατά 
22 % μείωσης του κατώτατου εθνικού μισθού 
και της μείωσης κατά 32 % για εργαζομένους 
κάτω των 25 ετών, μαζί με ένα πλήθος 
επιβαλλόμενων περικοπών μισθών και με 
καταστρατήγηση των μέτρων ασφάλειας 
που έχουν θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια.

Και πάνω απ’ όλα, οι Έλληνες εργαζόμενοι 
στα ταχυδρομεία βρίσκονται τώρα 
αντιμέτωποι με την ιδιωτικοποίηση των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών της χώρας.

“Αλλά παρ’ όλες τις τεράστιες δυσκολίες, 
έχουμε διατηρήσει την δύναμή μας”, είπε 
ο κ. Βασιλόπουλος και συνέχισε“ και 
κινητοποιούμε τα μέλη μας”.

“Έχουμε δίκιο, έχουμε τους εργαζομένους 
με το μέρος μας, έχουμε την δύναμη και 
θα νικήσουμε,” δεσμεύτηκε κλείνοντας την 
ομιλία του.

Το Αγγλικό Συνδικάτο εργαζομένων στις 
επικοινωνίες CWU στηρίζει τους Έλληνες 
εργαζόμενους και απαιτεί το Ταχυδρομείο να 
διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του. 

Στο Συνέδριο του Αγγλικού Συνδικάτου 
ακούστηκε από Έλληνες εργαζόμενους πως 
η λιτότητα καταστρέφει την εργασία τους και 
ο Billy Hayes, Γενικός Γραμματέας της CWU 
απαίτησε οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις να 
παραμείνουν δημόσιες. 

Το Συνέδριο της CWU στο Bournemouth 
έγινε αποδέκτης μιας γεμάτη πάθος ομιλίας 
από τον Γιώργο Βασιλόπουλο, Πρόεδρο 
του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία, σχετικά με το πώς τα μέτρα 
λιτότητας στην Ελλάδα καταστρέφουν τις 
δουλειές των Ελλήνων εργαζομένων. Ανέφερε 
στο Συνέδριο ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις 
έχουν καταστραφεί, οι μισθοί μειώθηκαν και οι 
συνθήκες εργασίας επιδεινώθηκαν χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων και χωρίς 
διαπραγματεύσεις. Είπε χαρακτηριστικά: 
«Ο κοινωνικός διάλογος έχει πεθάνει!». Οι 
μισθοί για πολλούς εργαζόμενους στον 
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Ταχυδρομικό τομέα περικόπηκαν αυθαίρετα 
έως και 50% και οι κατόπιν διαπραγματεύσεων 
και συμφωνιών συνθήκες εργασίας 
καταρρακώθηκαν και αφαιρέθηκαν χωρίς 
καμία διαπραγμάτευση. 

Τόνισε ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας 
αφαιρέθηκαν εν μία νυκτί, η ανεργία έφτασε 
στα μη ανεκτά όρια του 25% και η μη 
Δημοκρατική Κυβέρνηση της Ελλάδας πήρε 
αποφάσεις που πλήττουν τους εργαζόμενους 
χωρίς καμία διαβούλευση και χωρίς αυτές 
να είναι σύμφωνες με το Ελληνικό Εργατικό 
Δίκαιο. Είπε ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν 
το τίμημα για τους τραπεζίτες και τα λάθη 
της Κυβέρνησης και η Ελλάδα πληρώνει το 
τίμημα της εισόδου της στο ευρώ, σε μια 
περίοδο που η οικονομία δεν ήταν ακόμη 
έτοιμη για μια τέτοια κίνηση. 

Προέτρεψε το Συνέδριο να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους με τους Έλληνες εργαζόμενους 
και να αντιτεθούν στα μέτρα λιτότητας που 
επιβάλλονται στην Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα 
να απαιτήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές 
αφορούν εργαζόμενους να γίνονται κατόπιν 
ορθής διαπραγμάτευσης και οι Κυβερνήσεις 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσουν 
να αναγκάζουν τους εργαζόμενους να 
αναλαμβάνουν την αθέμιτη επιβάρυνση 
για την οικονομική αναδιάρθρωση που 
συντελείται στην Ευρώπη. 

Ο Billy Hayes, Γενικός Γραμματέας της 
CWU στην προσφώνησή του στο Συνέδριο 
μίλησε για την ανάγκη οι εργαζόμενοι 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να 
αντιταχθούν στις αυθαίρετες μεταβολές των 
ορθώς διαπραγματευμένων Συλλογικών 
Συμβάσεων και να εναντιωθούν στα 
μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται στους 
εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Κάλεσε επίσης την Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου να σταματήσει τα σχέδιά της για 

την ιδιωτικοποίηση του Ταχυδρομείου και 
να διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα 
του. Τόνισε πως ο μοναδικός τρόπος 
να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη καθολική 
ταχυδρομική υπηρεσία είναι να δοθεί 
στα Βρετανικά Ταχυδρομεία (Royal Mail) 
η ελευθερία να λειτουργεί σαν δημόσια 
υπηρεσία και να διατηρηθεί το Ταχυδρομείο 
σαν κοινοτικό περιουσιακό στοιχείο. 

Ο Billy Hayes κάλεσε επίσης τους συνέδρους 
να κινηθούν έξω από τις ανέσεις τους και να 
προσεγγίσουν όλους τους εργαζόμενους 
στον τομέα των Επικοινωνιών με σκοπό να 
τους εντάξουν ως μέλη της CWU. 

Και προχώρησε δίνοντας λεπτομέρειες του 
οράματός του για τους επόμενους δώδεκα 
μήνες και το σχέδιο εργασιών αναφορικά 
με την CWU καθώς και με την νεοεκλεγείσα 
θέση του ως Παγκόσμιος Πρόεδρος της Uni 
Post & Logistics Global Union. 

Στο Συνέδριο έγιναν επίσης σημαντικά 
βήματα για την αναδιάρθρωση της 
οργάνωσης δραστηριοτήτων των 
συνδικάτων δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση 
σε κάθε τομέα ξεχωριστά (Ταχυδρομείο και 
Τηλεπικοινωνίες), λαμβάνοντας μεγαλύτερη 
μέριμνα για την οργάνωση των εργαζομένων 
στον κλάδο τους.

Billy Hayes with Georgios Vasilopoulos
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Οι Έλληνες εργαζόμενοι 
πειραματόζωα της Ευρώπης!

Α υτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Oliver Roethig, 
Γενικός Γραμματέας της UNI EUROPA, σε 
σύσκεψη στις 29/02/2012 στην Αθήνα, 

με αφορμή την ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ. 

Στη σύσκεψη αυτή, που έλαβαν μέρος 
αντιπροσωπείες της ΓΣΕΕ και των Ομοσπονδιών, 
επιβεβαιώθηκε η θέληση για στενότερη συνεργασία 
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ενάντια στις πολιτικές 
λιτότητας και καταστρατήγησης δικαιωμάτων, 
Σ.Σ.Ε., ενάντια στις πολιτικές που γεννούν ανεργία 
και φτώχεια. 

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΠΟΣΤ 
Γιώργος Βασιλόπουλος, αναφέρθηκε στην 
οικονομική κρίση και στις αντεργατικές πολιτικές 
που πλήττουν εργαζόμενους και συνδικάτο. 
Όσον αφορά στον Ταχυδρομικό κλάδο, ανέλυσε 
τις θέσεις τις ΠΟΣΤ αναφορικά με την κατάσταση 
στα ΕΛΤΑ, τις βάρβαρες περικοπές μισθών και 
την επιχειρούμενη καταστρατήγηση των Σ.Σ.Ε. 
και ιδιωτικοποιήσεων. Τόνισε την αναγκαιότητα 
περαιτέρω κοινής δράσης με την UNI και 
υπενθύμισε τον κοινό αγώνα UNI και ΠΟΣΤ στην 
παράταση της απελευθέρωσης της Ταχυδρομικής 
αγοράς στην Ελλάδα. 

Στα πλαίσια επίσης της αλληλεγγύης προς του 
Έλληνες εργαζόμενους και της κοινής δράσης των 
Ευρωπαικών Συνδικάτων, πραγματοποιήθηκε στις 
20/03/2012 συνάντηση του εκπροσώπου του CWU 
Emmanuel de Lange και του Προέδρου της ΠΟΣΤ 
Γιώργου Βασιλόπουλου στα γραφεία της ΠΟΣΤ. Ο 
κ. de Lange ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΠΟΣΤ για 
τις συναντήσεις που είχε ο ίδιος και αντιπροσωπεία 
του Εργατικού Κόμματος Αγγλίας με πολιτικά 
κόμματα, φορείς και κινήματα στην Αθήνα και τις 
κοινές δράσεις που θα αναληφθούν. 

Υπήρξαν κοινές διαπιστώσεις για την κατάσταση 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία αναφορικά 
με την οικονομική κρίση και τις συνέπειες για τους 
εργαζόμενους. Ειδικότερα για τον Ταχυδρομικό 
Τομέα, η στενή συνεργασία του CWU και της 
ΠΟΣΤ θα συνεχιστεί, αντιμετωπίζοντας την κρίση 
του Ταχυδρομικού Τομέα με κοινές δράσεις στα 
πλαίσια της UNI.


