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Ανακοίνωση σχετικά με τα τελευταία προγράμματα κατά της ανεργίας που ανακοίνωσε ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ εξέδωσε η
Αριστερή Παρέμαβαση.

Σε αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Με στόμφο βγήκε στα ΜΜΕ ο κ Καχριμάνης να πανηγυρίσει για το Μέγα επίτευγμα της
«Επιχορήγησης της Απασχόλησης» Από κοντά και ο Νο2 της δεξιάς πτέρυγας του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ριζόπουλος που το θεωρεί δικό του επίτευγμα

Γιατί όμως πανηγυρίζουν οι κύριοι αυτοί; Για θέσεις απασχόλησης των «500 και εάν ευρώ»
που ισοδυναμούν με ένα καθημερινό συσσίτιο? Για θέσεις απασχόλησης προσωρινές ,και
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μετά πάλι στα αζήτητα? Μπορεί σήμερα η νεολαία μας με τα χρήματα αυτά και την μισή
ζωή –μισή δουλειά να επιβιώσει και να δημιουργήσει οικογένεια; Μπορούν τα μέτρα αυτά να
κρατήσουν την νεολαία μας από την μαζική φυγή στο εξωτερικό; Ποιον αλήθεια κοροϊδεύουν
οι κύριοι αυτοί; Αυτό είναι που αξίζει στην νεολαία της πατρίδας μας για τους κυρίους
αυτούς; Οι ίδιοι και τα παιδιά τους επιβιώνουν με αυτές τις προϋποθέσεις και αυτούς τους
μισθούς; Ας σταματήσουν λοιπόν τους πανηγυρισμούς γιατί προκαλούν την κοινωνία και
ιδιαίτερα την νεολαία της πατρίδας μας που οι ίδιοι και οι πολιτικές που υπηρετούν την
έχουν υπό διωγμό και στα αζήτητα. Και είναι από μέρους τους πρόκληση ,να μιλούν για
αντιμετώπιση τάχα της ανεργίας και της φυγής της νεολαίας μας στο εξωτερικό όταν οι
επιλογές των ιδίων και των κυβερνήσεων που στηρίζουν έχουν οδηγήσει σε διάλυση και
λουκέτο πάνω από την μίση Βιομηχανική Ζώνη στην περιοχή μας έχουν υποστηρίξει
πολιτικά, Βιομηχάνους κρατικοδίαιτους να τσεπώσουν τα δανεικά και αγύριστα ,να
φυγαδέψουν χρήματα και μηχανήματα στο εξωτερικό, και να αφήσουν στην περιοχή μας
κουφάρια στα αζήτητα και εκατοντάδες εργαζόμενους απλήρωτους(SPIDER) έχουν
συμβάλει στα μέγιστα στη διάλυση του αγροκτηνοτροφικου κεφαλαίου της περιοχής μας με
εγκληματικές επιλογές ,όπως ήταν η ιδιωτικοποίηση της Δωδώνης

Βέβαια ξέρουν πολύ καλά γιατί πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν γιατί τα συμφέροντα που
υπηρετούν θα επωφεληθούν από τζάμπα εργασία και μάλιστα υψηλής ειδίκευσης. Ήδη
ετοιμάζονται να προσλάβουν γυναίκες, παιδιά , ανίψια στο όνομα της καταπολέμησης της
ανεργίας ,και πληρωμένα από το κρατικό Ταμείο.

Όλα για τα αφεντικά, όλα για τις επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στο περιθώριο με
αμοιβές πείνας. Αυτή είναι η περιβόητη ιδιωτική Πρωτοβουλία που θα βάλει την χώρα στην
ανάπτυξη».
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