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Οι εργαζόμενοι του Δημοσίου αντιστέκονται στο «κοινωνικό πείραμα» της λιτότητας στην Ελλάδα 

Η παγκόσμια συνομοσπονδία ενώσεων εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες, «Διεθνής των Δημόσιων 
Υπηρεσιών» (PSI), συμμετείχε σήμερα στο συλλαλητήριο της γενικής απεργίας των εργαζομένων της 
Ελλάδας, που διαμαρτύρονται ενάντια στις συνεχείς περικοπές που επιβάλλονται στον δημόσιο τομέα από 
την Τρόικα και ζητούν εργασιακή αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει για την απόλυση έως και 40.000 
δημόσιων υπαλλήλων, κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ως αντάλλαγμα για τη συνέχιση της 
χρηματοοικονομικής βοήθειας.  

Η PSI, αυτή την εβδομάδα, συγκέντρωσε μια διεθνή αντιπροσωπεία δημοσιογράφων από συνδικάτα του 
δημόσιου τομέα, για να μεταφέρουν τις ιστορίες των εργαζομένων της Ελλάδας, κατευθείαν από τους 
τόπους δουλειάς και αγώνα στις χώρες τους. Εν μέσω των συνθηκών απόγνωσης που δημιούργησαν τα 
επιβαλλόμενα μέτρα λιτότητας, τα οποία επέφεραν ένα ποσοστό ανεργίας στους νέους ύψους 62% και μια 
αυξανόμενη φασιστική απειλή από ομάδες όπως η Χρυσή Αυγή, οι εργαζόμενοι και οι συλλογικότητές τους 
αντιστέκονται ενωμένοι ενάντια στην προσπάθεια της Τρόικας να χειραγωγήσει την κοινωνία τους, 
οικοδομώντας βιώσιμες λύσεις.  
 
Όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας της PSI, Rosa Pavanelli, «ο στόχος της ερευνητικής μας αποστολής είναι 
να φέρουμε στην επιφάνεια ιστορίες που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις της λιτότητας και των πολιτικών 
της Τρόικας στους απλούς ανθρώπους, στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα. Ο λαός της Ελλάδας μάς 
δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση και στην επίθεση ενάντια στα εργατικά 
δικαιώματα».  
 
«Αυτό που βλέπουμε εδώ, με πείθει ότι η λιτότητα στην Ελλάδα δεν επιβλήθηκε τυχαία. Ήταν ένα 
επιτηδευμένο πολιτικό πείραμα με σκοπό την αποδυνάμωση των ισχυρών συνδικάτων και του κοινωνικού 
κράτους. Το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια απίσχνασης της δημοκρατίας λαμβάνει χώρα στο ίδιο το λίκνο 
της δημοκρατίας συνιστά διαστροφή». 
 
Κατά την επίσκεψη στο Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο, ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Χρήστος 
Κορτζίδης, ανέφερε στην αντιπροσωπεία της PSI ότι «οι δαπάνες του προϋπολογισμού που προορίζονται 
για τους Δήμους έχουν περικοπεί πλέον κατά 60%. Απαγορεύεται η πρόσληψη νέων εργαζομένων στους 
Δήμους, παρά μόνο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό ελαστικούς όρους εργασίας. Το νέο πρόγραμμα 
κινητικότητας/διαθεσιμότητας της κυβέρνησης θα επιφέρει την απόλυση περίπου 5.000 δημοτικών 
υπαλλήλων. Τον Ιούλιο του 2013, διά νόμου, καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία και οι θέσεις των 
σχολικών φυλάκων. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει τόσους πολλούς περιορισμούς που δεν μπορούμε να 
διαχειριστούμε ούτε τους ίδιους τους προϋπολογισμούς μας. Εκλεγμένοι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και 
Δημοτικά Συμβούλια έχουν στην ουσία καταστεί υπάλληλοι της κεντρικής κυβέρνησης. Εάν δεν 
ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, οι Δήμοι μας και ο λαός δεν θα έχουν μέλλον». 
 
Οι δημοσιογράφοι των συνδικάτων κατέγραψαν επίσης τις ιστορίες των εργαζομένων στην ΕΡΤ, οι οποίοι 
έχουν καταλάβει τον χώρο δουλειάς τους και συνεχίζουν τη λειτουργία των σταθμών της ΕΡΤ, των 
εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, όπως στο ΕΚΠΑ και στο Πολυτεχνείο, που απεργούν πάνω από δύο μήνες 
τώρα, των τοπικών συλλογικοτήτων που, μαζί με τα συνδικάτα, αντιστέκονται στην ιδιωτικοποίηση του 



νερού και των εφοριακών που διαμαρτύρονται, καθώς δεν διαθέτουν ούτε το κατάλληλο πλαίσιο ούτε τα 
απαραίτητα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους. Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα και να δείτε 
φωτογραφίες και βίντεο στη διεύθυνση www.psi-can-greece.org 

Αυτή την εβδομάδα, στην Αθήνα, οι επιθεωρητές της Τρόικας ελέγχουν τα υπουργεία, ενώ οι αντιπρόσωποι 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα 
συναντηθούν με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.  
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