
  
 

 

EPSU supports the struggle of Greek workers and trade unionists 
 

(24 October 2011) The European Federation of Public Service Unions (EPSU) notes 
the overwhelming support the actions of the Greek trade unions had on 19 and 20 
October. It sends a strong message by the Greek people to the European Troika and 
their government about the Greek people’s struggle to stop the blind austerity that is 
taking a huge toll on Greek society. The Troika’s interventions have led to a drop in the 
living and working conditions affecting a population already squeezed by 18 months of 
austerity. EPSU reaffirms its support for the actions of its Greek affiliate ADEDY 
against the harsh plans which are driving citizens into deeper poverty and destroy the 
economy. The struggle in Greece has taken its toll: A demonstrator, a 53 year old 
construction worker and member of a trade union died.  
 

The Greek struggle should awake EU leaders about the disastrous consequences of 
the austerity policies imposed on several countries. On the light on the European 
Council meetings taking place this weekend and next week, EPSU demands the 
European leaders to stop austerity and condemn the attacks on labour and social rights 
of governments in Greece, Hungary, Czech Republic and other countries. We need 
policies that set Europe on the road of recovery through jobs and growth. EPSU will 
continue to mobilise for a real alternative. 
 

-- 
 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνδικάτων Δημοσίων Υπαλλήλων (EPSU) χαιρετίζει 
την εντυπωσιακή συμμετοχή της οποίας έτυχαν οι δράσεις των Ελληνικών συνδικάτων 
στις 19 και 20 Οκτωβρίου. Με αυτή του τη συμμετοχή, ο ελληνικός λαός στέλνει ένα 
ηχηρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Τρόικα και την κυβέρνησή του, σχετικά με τον αγώνα 
του για να σταματήσει την αδιέξοδη λιτότητα που επιβαρύνει δραματικά την ελληνική 
κοινωνία. Οι επεμβάσεις της Τρόικας οδήγησαν σε πτώση του βιοτικού επιπέδου και 
των εργασιακών συνθηκών, επηρρεάζοντας έντονα έναν πληθυσμό που ήδη μαστίζεται 
εδώ και 18 μήνες από τη λιτότητα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνδικάτων 
Δημοσίων Υπαλλήλων τονίζει την υποστήριξή της στις κινητοποιήσεις του κλάδου της 
στην Ελλάδα, της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στα άγρια σχέδια που οδηγούν τους πολίτες σε 
βαθύτερη φτώχεια και καταστρέφουν την οικονομία. Ο αγώνας στην Ελλάδα πλήρωσε 
ήδη το τίμημά του: ένας διαδηλωτής, ένας 53χρονος οικοδόμος και συνδικαλιστής 
πέθανε. 
 
Ο ελληνικός αγώνας οφείλει να αφυπνίσει τους ηγέτες της ΕΕ σχετικά με τις 
καταστροφικές συνέπειες των πολιτκών λιτότητας που επιβάλλονται σε μια σειρά από 
χώρες. Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση κορυφής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, που λαμβάνει χώρα αυτό το σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα,  
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνδικάτων Δημοσίων Υπαλλήλων ζητά από τους 
ευρωπαίους ηγέτες να σταματήσουν την λιτότητα και να καταδικάσουν την επίθεση 
προς τα εργασιακά και τα κοινωνικά δικαιώματα των κυβερνήσεων στην Ελλάδα, την 
Ουγγαρία, την Τσεχία και άλλες χώρες. Χρειαζόμαστε πολιτικές που θα θέσουν την 
Ευρώπη σε τροχιά ανάκαμψης μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της 
ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνδικάτων Δημοσίων Υπαλλήλων θα 
συνεχίσει να κινητοποιείται για μια πραγματική εναλλακτική. 
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