
ΑΝΕΡΓΙΑ SOS !! 

 

Τν πην ζνβαξό πξόβιεκα πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

είλαη ε αλεξγία. Μεηαμύ ησλ άιισλ, ε πην επώδπλε ζπλέπεηα ησλ δπζκελώλ 

επηπηώζεσλ ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε αλεξγία, ε νπνία 

παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε. 

Σύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία (14.11.13) ηεο Ειιεληθήο Σηαηηζηηθήο 

Αξρήο (ΕΛΣΤΑΤ) ην ζπλνιηθό πνζνζηό αλεξγίαο ηνλ Αύγνπζην έθηαζε ζην 

27,3% (1.370.000 άλεξγνη έλαληη 3.630.000 απαζρνινπκέλσλ). Απηή είλαη ε 

επίζεκε δει. θαηαγεγξακκέλε αλεξγία. Γηαηί ην πνζνζηό ηεο πξαγκαηηθήο 

αλεξγίαο είλαη αθόκε πςειόηεξν. Σε κεξηθέο ηνπηθέο θνηλσλίεο κάιηζηα, όπσο 

π.ρ. νη δπηηθέο ζπλνηθίεο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, ην 

πνζνζηό ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιύ ην 35-40%. 

Απηό πνπ είλαη όκσο ηδηαίηεξα ηξαγηθό, είλαη ε δηαπίζησζε ηεο ΕΛΣΤΑΤ, όηη 

ε αλεξγία ζηνπο λένπο αλζξώπνπο μεπέξαζε ην 60%. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα 

είλαη κεγαιύηεξε. Φπζηθά δελ θαηαγξάθνληαη θαη άξα δελ θαηακεηξώληαη νη λένη 

καο, πνπ έρνπλ θύγεη ζην εμσηεξηθό ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο, νη επηπηώζεηο ηεο ζηνπο αλέξγνπο θαη ζηα από 

απηνύο πξνζηαηεπόκελα κέιε δει. ζηελ νηθνγέλεηα είλαη θαη απηνλόεηεο θαη 

γλσζηέο. Ιδηαίηεξα κάιηζηα εκείο νη απηνδηνηθεηηθνί έρνπκε άκεζε επαθή κε ην 

πξόβιεκα θαη άξα βησκαηηθή αληίιεςε θαη γλώζε. Ελδεηθηηθά αλαθέξσ όηη ζην 

δηθό καο δήκν, πνπ είρε πξν θξίζεο ηελ πιένλ αθκάδνπζα αγνξά, παξαηεξείηαη 

ζε πνιιά ζεκεία εηθόλα εξήκσζεο (θιεηζηά καγαδηά), έρεη απμεζεί ππέξκεηξα ε 

αλεξγία θαη νη δσξεάλ ζηηηδόκελνη από ηα ζπζζίηηα ηεο Εθθιεζίαο, ηα νπνία 

ζηεξίδεη νηθνλνκηθά θαη ν δήκνο. Οη δσξεάλ ζηηηδόκελνη έρνπλ μεπεξάζεη ηνπο 

800. Παξά ηηο πξόζθαηεο πξνθεξύμεηο καο γηα πξόζιεςε επνρηθνύ 

πξνζσπηθνύ (147 άηνκα) αιιά θαη ηελ απαζρόιεζε άιισλ 400 αηόκσλ ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία κέζα από πάζεο θύζεσο πξνγξάκκαηα, ην πξόβιεκα 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Μόλε ηεο ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ρσξίο θεληξηθέο-

θξαηηθέο πνιηηηθέο δελ κπνξεί, όρη λα ιύζεη, αιιά λα αληηκεησπίζεη ζηνηρεησδώο 

ην πξόβιεκα. Άιισζηε δελ είλαη απηνδηνηθεηηθή αξκνδηόηεηα αιιά θξαηηθή ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. 

 



Είλαη εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε, ε Ειιάδα κε επξσπατθά θνλδύιηα λα 

εθαξκόζεη έλα επηζεηηθό πξόγξακκα αληηκεηώπηζεο ηεο αλεξγίαο. Τν 

πξόγξακκα απηό πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 500.000 αλέξγνπο, νη 

νπνίνη ζα εξγαζζνύλ ζην δεκόζην ηνκέα αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Η 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ αλέξγσλ είλαη ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα. Οη απνιπόκελνη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ράλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

«άθιαπηνη». Αιήζεηα απηνί δελ είλαη άλζξσπνη; Απηνύο δελ ηνπο γέλλεζε κάλα; 

Κάζε άλεξγνο είηε πξνέξρεηαη από ηνλ δεκόζην είηε από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα είλαη 

άλζξσπνο θαη ρξεηάδεηαη ηελ ίδηα αληηκεηώπηζε. 

 

 

          Λάδαξνο Κπξίδνγινπ  
              Δήκαξρνο Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο  
         Μέινο Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Πεξηθεξεηαθήο  
               Έλσζεο Δήκσλ Κεληξ.Μαθεδνλίαο 
             θαη Κεληξηθήο Έλσζεο Δήκσλ Ειιάδνο 


