
1,5 ΕΚΑΤ. ΑΝΕΡΓΟΙ: 300 χιλ νέοι, 300 χιλ. από ∆ηµόσιο, 400 χιλ. αγρότες, κατασκευές, τρίτος 

τοµέας αγοράς. Σταµατήστε την προπαγάνδα οτι µατώνει µόνο ο ιδιωτικός τοµέας.    

 

 Η προπαγάνδα έχει πετύχει το στόχο της. Τη διαίρεση και το µπέρδεµα. Η διαίρεση οδηγεί 

στον κανιβαλισµό µεταξύ των αδυνάτων, µεταξύ των εργαζόµενων. Το µπέρδεµα διαµορφώνει την 

κοινή γνώµη, τη γενική Βούληση και το ∆ηµόσιο συµφέρον. Οι δηµοσιογραφίσκοι οδηγούν τις 

εξελίξεις, από τους οποίους βασικοί πρωταγωνιστές “κατέχουν” εκποµπές και ώρες µεγάλης 

τηλεθέασης. Βασική τους γραµµή ή ιδεολογία; Όλοι οι άνεργοι προέρχονται από τον Ιδιωτικό 

τοµέα. Για τους 1,5 εκατοµµύρια ανέργους κανείς δεν έκλαψε, ούτε έκανε κάποια κινητοποίηση. 

Οπότε ας απολυθούν 15 χιλιάδες “µόνο” ∆ηµόσιοι υπάλληλοι. 

 ∆υστυχώς αυτή την απλοϊκή λογική την υιοθετεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πιστεύει οτι 

πρέπει να “τιµωρήσει” το ∆ηµόσιο τοµέα. Ως άλλος Θάτσερ πιστεύει οτι η λέξη “µεταρρύθµιση” 

σηµαίνει απορρύθµιση και η λέξη “Ελευθερία” σηµαίνει ιδιωτικοποίηση. Μακάρι η ιδεολογία τους 

να τους οδηγεί εκεί και να πιστεύουν αυτά που λένε και κάνουν. Η Νέα ∆ηµοκρατία όµως δεν ήταν 

ποτέ Νεοφιλελεύθερη. Το ίδιο αυτό κόµµα και ο αργηγός υµνούσαν πριν 1,5 χρόνο τις κεϋνσιανές 

πολιτικές και το ρόλο του Κράτους, στα Ζάπεια και όταν ψήφισαν όχι στο πρώτο µνηµόνιο. Άρα το 

µόνο που µένει είναι οτι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι πρόχειρη. Επιλέγουν σήµερα 

διάφορα επικοινωνιακά και µόνο µηνύµατα, χωρίς περιεχόµενο και χωρίς να τα πιστεύουν – εκτός 

από τον Στουρνάρα- και προσπαθούν να επιβληθούν στην κοινωνία µόνο µε την προπαγάνδα.  

 Αν µπείτε στο site της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας θα αποκαλυφθεί η µεγάλη 

αλήθεια. Το 1,5 εκατ. Άνεργοι δεν προέρχεται µόνο από τον Ιδιωτικό τοµέα. Μεγάλο κοµµάτι του 

περίπου 1,5 εκατ. προέρχεται από τη µη ενσωµάτωση των νέων έως 35 ετών από το ∆ηµόσιο ή τον 

Ιδιωτικό τοµέα. Οι νέοι προέρχονται από τις δοµές της Παιδείας, ∆ευτεροβάθµια, Τριτοβάθµια και 

Μεταπτυχιακά. Έχουν ελάχιστα ένσηµα και δεν θεωρούν τον εαυτό τους οτι είναι απολυµένοι αλλά 

αποτυχηµένοι. Ξέρετε πόσο είναι αυτό το νούµερο των νέων; Κοντά στους 300 χιλιάδες. Οι 

προπαγανδιστές ενσωµατώνουν το νούµερο των 300 χιλιάδων νέων ανέργων στον Ιδιωτικό τοµέα, 

για λόγους εντυπώσεων. Πιστεύουν οτι έτσι θα στρέψουν την κοινωνία εναντίον των ∆ηµοσίων 

υπαλλήλων. Και µέχρι τώρα το έχουν καταφέρει.  

 Επίσης ο ∆ηµόσιος τοµέας µε όλες τις µορφές του και τις επιχειρήσεις του έδινε εργασία και 

δουλειά σε πολύ µεγαλύτερο εργατικό δυναµικό, απ' ότι σήµερα. Το 2009 ο Ραγκούσης έδιωξε 

κοντά στους 150 χιλιάδες σταζιέρς. Επίσης τα επόµενα χρόνια χιλιάδες συµβασιούχοι έργου, 

εργασίας, αναπληρωτές, ωροµίσθιοι, µε έµµεσες συµβάσεις από ιδιώτες, που είναι κοντά στους 300 

χιλιάδες. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στο δρόµο της ανεργίας µετά από πολλά χρόνια εργασίας. 

Πολλά χρόνια. ∆εν θεωρούν τον εαυτό τους οτι προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα παρόλο που 

είχαν Ιδιωτικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο.  

 Τέλος υπάρχει µεγάλο κοµµάτι διαρθρωτικής ανεργίας που προέρχεται από τον αγροτικό 

τοµέα ή τον κατασκευαστικό τοµέα ή τον τρίτο τοµέα αγοράς (Κοινωνική οικονοµία) ή από 

µαθητική διαρροή λόγω του ότι δεν τελείωσαν τη βασική εκπαίδευση, δηλαδή το Γυµνάσιο. Αυτοί 

οι άνθρωποι έχουν τα λιγότερα προσόντα και µάλιστα αν δείτε έχουν και την µεγαλύτερη ηλικία. 

Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους είχε απορροφήσει ο Ιδιωτικός τοµέας, δηλαδή δεν τους είχε βάλει 

ένσηµα, ούτε τους βοήθησε να οργανώσουν τις γνώσεις τους και να θωρακιστούν στην εποχή των 

µηνηµονίων. Θέλω επίσης να αναφέρω και τα εξής: Άλλο ο ελεύθερος επαγγελµατίας, άλλο ο 

µικροεπιχειρηµατίας, άλλο ο Ιδιωτικός υπάλληλος, άλλο ο µεγαλοεπενδυτής και ο 

µεγαλοεπιχειρηµατίας. Η οµάδα των ελεύθερων επιχειρηµατιών και των ιδιωτικών υπαλλήλων έχει 

πολλούς ανθρώπους χωρίς δουλειά. Όµως πόσοι ήταν πριν την κρίση οι Ελεύθεροι επαγγελµατίες 

και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι; Αν το εργατικό δυναµικό ήταν περίπου 5 εκατοµµύρια και η εργασία 

που έδινε ο ∆ηµόσιος τοµέας ήταν 1 εκατοµµύριο, αν αφαιρέσουµε τους αγρότες, τους 

εργαζόµενους χωρίς ΙΚΑ στον κατασκευαστικό τοµέα και αυτούς που εξακολουθούν να εργάζονται 

(ελεύθεροι επαγγελµατίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι) τότε βρίσκεις τους ανέργους του πολύπαθου 

ιδιωτικού τοµέα. Αν θέλεις. Αν δε θέλεις, τότε απλά προπαγανδίζεις.  

 

Χουζούρης Άκης   


