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Επιστροφή στην αρχή 
 

Σηµείωµα της έκδοσης  
 
Η απασχόληση και η ανεργία είναι σηµαντικότατα ζητήµατα για την Επαρχία Ικαρίας.  

Κατ’ αρχήν πρόκειται για ένα νησιωτικό χώρο µικρών νησιών, γεγονός που προσδίδει στην 

ανεργία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

Έπειτα, πρόκειται για ένα ευαίσθητο περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό) που υπαγορεύει 

προσαρµοσµένη αντιµετώπιση.  

∆εν είναι δυνατό να κάνεις στην Επαρχία Ικαρίας ό,τι κάνεις και αλλού. Και αυτό αφορά τόσο 

τις πολιτικές όσο και τους ίδιους τους κατοίκους της Ικαρίας.  

Για παράδειγµα, τα κίνητρα για ξενοδοχεία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, στην Ικαρία 

προκαλούν παράκτιο ξενοδοχειακό τουρισµό που είναι εποχικός, αναγκάζει τους κατοίκους να 

κατεβαίνουν στην παράκτια ζώνη, χτίζει πολύ ευαίσθητα περιβάλλοντα ακτές και βιότοπους, 

δηµιουργεί κοινωνικά και οικιστικά προβλήµατα. Στην Ικαρία χρειάζονται κατάλληλες και 

προσαρµοσµένες πολιτικές ανάπτυξης και φυσικά κατάλληλες και προσαρµοσµένες πολιτικές 

απασχόλησης. 

Είναι απαράδεκτο να µην υπάρχει Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων στην Ικαρία, και µάλιστα 

µε ειδικεύσεις στον Ιαµατικό Τουρισµό και στις ήπιες µορφές τουρισµού. 

Είναι απαράδεκτο να µην υπάρχει κάποιο τµήµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Ικαρία (π.χ. 

νθρωπογεωγραφίας, κοινωνιολογίας, περιβάλλοντος).  

Είναι απαράδεκτο να µην υπάρχει εύκολη προσαρµογή των προγραµµάτων του Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Λυκείου στις ανάγκες της Ικαρίας, αν και το ΤΕΕ είναι το µόνο εκπαιδευτικό 

ίδρυµα της Ικαρίας που προσφέρει ουσιαστικό έργο στην επαγγελµατική ειδίκευση των νέων.  

Είναι απαράδεκτο να µην υπάρχουν σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης προσαρµοσµένα στις 

ανάγκες του τόπου. 

∆εν πρέπει να είναι η µοίρα της Ικαρίας η εποχικότητα, ο βιασµός της φύσης και των τοπικών 

κοινωνιών, η µιζέρια και η άγνοια των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων. 

Το πρόβληµα πρέπει να τεθεί επί τάπητος. Πρώτα-πρώτα από την ίδια την τοπική κοινωνία, από 

τους ίδιους τους Καριώτες και Φουρνιώτες.  

Στο τεύχος αυτό συγκέντρωσα διάφορα άρθρα για την απασχόληση στην Επαρχία Ικαρίας. Σε 

κάποιο από τα επόµενα τεύχη θα δηµοσιευτούν και κείµενα από το Συνέδριο για την 

Απασχόληση που έγινε στην Ικαρία. Τα πορίσµατα µπορείτε να τα βρείτε στο: Τα Πορίσµατα 

του Συνεδρίου "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στις Παραµεθόριες Νησιώτικες Περιοχές", 

Ικαρία, 23-1-99.  

Καλή ανάγνωση  

επιστροφή 



 

Με αφορµή την ανεργία στο Β. Αιγαίο 

Του Ηλία Γιαννίρη 

∆υό αποκαλυπτικά συµπεράσµατα για την περιοχή µας προκύπτουν από τα τελευταία στοιχεία 
της Eurostat (Νοέµβριος 2004) για την ανεργία στις περιφέρειες της Ελλάδας σε σχέση µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 25.  

� Το πρώτο συµπέρασµα είναι, σύµφωνα µε τα στοιχεία ότι ... η ανεργία στο Β. Αιγαίο δεν 
είναι και τόσο µεγάλο πρόβληµα!  

� Το δεύτερο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε κρίσιµα ζητήµατα όπως η ανεργία των γυναικών 
και των νέων. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την Εύρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία η ανεργία έχει ως εξής: 

 Σύνολο Γυναίκες 15-24 χρονών 

 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Μέσος ευρωπαϊκός όρος 

EU25 
8.9 9.1 9.9 10.0 17.9 18.4 

Ελλάδα 10.0 9.3 15.0 14.2 26.5 26.3 

Αττική 9.2 8.7 13.3 12.7 22.5 23.9 

Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 9.7 8.0 14.4 13.2 27.2 23.7 

Βόρειο Αιγαίο 9.2 7.4 (13.5) (13.1) (:) (:) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι: 
1. Η ανεργία στην Ελλάδα ...πέφτει (από 10% το 2002 σε 9,3% το 2003) ενώ στην Ευρώπη 

των 25 ανεβαίνει (από 8,9% αε 9,1%)!  
2. Η ίδια εικόνα δίνεται και στην ανεργία των γυναικών και των νέων. Στην Ελλάδα οι 

δείκτες πέφτουν ενώ ανεβαίνουν στην Ευρώπη!   
3. Η ανεργία στις Γυναίκες για το Βόρειο Αιγαίο πέφτει από 13,5 σε 13,1% αλλά οι αριθµοί 

είναι σε παρένθεση γιατί τα στοιχεία είναι αναξιόπιστα και επισφαλή λόγω του µικρού 
δείγµατος γυναικών που έχει η δική µας Εθνική Στατιστική Υπηρεσία! Γιαυτό είναι και 
σε παρένθεση από τη Eurostat. Άρα δεν έχουµε πλήρη και σαφή εικόνα στο Β. Αιγαίο για 
τη γυναικεία ανεργία. 

4. Η ανεργία στους νέους 15-24 χρονών για το Βόρειο Αιγαίο δεν φαίνεται να ενδιαφέρει 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία γιατί τα στοιχεία που δίνει θεωρούνται αναξιόπιστα για 
την Eurostat! Αντί για ποσοστά υπάρχει το σηµάδι (:). 

 

23 χρόνια πολιτικής κοροϊδίας 

Το συµπέρασµα που βγαίνει αβίαστα  από τα στατιστικά στοιχεία για την περιφέρειά µας δείχνει 
πόσο υποκριτικό είναι το πολιτικό ενδιαφέρον των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆ για τον 
ευαίσθητο νησιώτικο χώρο του Β. Αιγαίου. Η έλλειψη έγκυρων στοιχείων για την ανεργία του 
Β. Αιγαίου υπάρχει από τότε που µπήκαµε στην ΕΟΚ (1981). ∆ηλαδή πέρασαν 23 χρόνια και 
καµµιά κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε για να µετρηθεί αξιόπιστα  η ανεργία στην περιοχή µας. 
Το αίτηµα της περιοχής µας προς  τη σηµερινή κυβέρνηση της Ν∆ πρέπει να είναι οµόθυµο: Να 
σταµατήσει η απαράδεκτη αυτή έλλειψη στοιχείων για την περιοχή µας.  
 
 

 



Η ανεργία των νέων 

Κανείς δεν πρέπει να τρέφει ελπίδες για µέτρα για την ελληνική ανεργία από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση γιατί οι αριθµοί δείχνουν ότι άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν περισσότερη ανάγκη. 
Για παράδειγµα στην περιφερειακή ανεργία των νέων οι δέκα χειρότερες περιφέρειες είναι οι 
παρακάτω.   
 

Χώρα Περιφέρεια Ανεργία 
% 

Ιταλία Campania 58.4 

Ιταλία Calabria 56.7 

Γαλλία Guadeloupe 56.0* 

Ιταλία Sicilia 53.5 

Γαλλία Réunion 53.0 

Πολωνία Zachodniopomorskie 51.5 

Γαλλία Martinique 48.7* 

Πολωνία Lubuskie 48.1 

Πολωνία Dolnośląskie 46.8 

Πολωνία Świętokrzyskie 46.7 

Εποµένως η Νότια Ιταλία, τα υπερπόντια διαµερίσµατα της Γαλλίας και η Πολωνία θα είναι οι 
κύριοι αποδέκτες των µέτρων ανεργίας για τη νεολαία. Ο ελληνικός νησιώτικος χώρος µε 
ανεργία νέων 23.7% δεν φέρνει την περιοχή µας σε πρώτη προτεραιότητα για την ΕΕ.  

Τι πρέπει να γίνει; Η Κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της ανεργίας στο Β. 
Αιγαίο και να προσπαθήσει να πείσει (µε µελέτες) τον εαυτό της και την Ε.Ε. για την ευθεία 
σχέση ανεργίας (εποχικής ή δοµικής) µε την αναπτυξιακή καθυστέρηση του Β. Αιγαίου. Ο 
στόχος θα πρέπει να είναι η σύνταξη ολοκληρωµένων αναπτυξιακών παρεµβάσεων που, µεταξύ 
άλλων, να αντιµετωπίζουν και τις διάφορες µορφές της ανεργίας.  

Η Ευρώπη δεν µπορεί να κάνει τη σύγκλιση. Εµείς; 

Γενικά οι δείκτες περιφερειακής ανεργίας στην Ε.Ε. των 25 κυµάνθηκε από 2.0% έως 31.8% το 
2003. Ειδικότερα στους νέους κυµάνθηκε από  4.5% έως 58.4%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τις 
τεράστιες αποκλίσεις που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο και την αναποτελεσµατικότητα των 
ευρωπαϊκών πολιτικών στο µεγάλο ζήτηµα της σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής. 
Εποµένως η Ευρώπη δεν µπορεί. Είναι φανερό ότι µόνο αν οι τοπικές κοινωνίες ενεργοποιηθούν 
και ενδιαφερθούν για το δικό τους µέλλον και γίνουν πειστικές στην Περιφέρεια, στο Κράτος 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να προκύψουν κονδύλια που να έχουν αναπτυξιακό 
αποτέλεσµα. 

Τι να κάνουµε; 

Πρώτα-πρώτα η τοπική κοινωνία στο Βόρειο Αιγαίο πρέπει να άµεσα να ζητήσει να υπάρξουν 
αξιόπιστα στοιχεία για την ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο.  

Λόγω νησιωτικότητας θα πρέπει να καταγραφεί η έξοδος του εργατικού δυναµικού από την 
Περιφέρεια Β. Αιγαίου κυρίως προς την Αθήνα. ∆ηλαδή θα πρέπει να υπολογιστούν στην 
ανεργία των νέων και οι νέοι που µετά το σχολείο φεύγουν από την περιφέρεια Β. Αιγαίου. 



Θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να επεξεργαστούν κατευθύνσεις αναπτυξιακής πολιτικής που δεν 
θα περιορίζονται σε ηµίµετρα όπως µεµονωµένες ιδιωτικές επενδύσεις ή σεµινάρια κατάρτισης 
ανέργων. Υπάρχουν σηµαντικές µελέτες που έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Με όπλο 
αυτές τις κατευθύνσεις συνειδητά και συγκροτηµένα να συνδιαλέγονται µε την Περιφέρεια Β. 
Αιγαίου, τα υπουργεία και τα Προγράµµατα της Ε.Ε. και να φύγουν από τις σηµερινές πρακτικές 
του «δώσε και εµένα µπάρµπα», των µεµονωµένων πολιτικών λόµπι και της πολιτικάντικης 
λαθροχειρίας.  

Φυσικά, σε µια τέτοια κατεύθυνση ειδικό βάρος πέφτει στους ∆ηµάρχους και στους Νοµάρχες. 
Αν οι δήµαρχοι και οι νοµάρχες δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο ρόλο τότε αυτό θα 
πρέπει να εκφραστεί στις επόµενες δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές.  Ο δρόµος όµως είναι 
σαφής και περιγράφεται µε τη φράση: «πρώτα να ξέρουµε τι θέλουµε για την περιοχή µας». 

Η ζωή δείχνει ότι σε γενικές γραµές είναι βέβαιη η ανεπάρκεια των δηµάρχων και των 
νοµαρχών. Ας φροντίσουν λοιπόν να αποκτήσουν «νου» που να σκέφτεται και να προτείνει για 
την περιοχή συστηµατικά και συγκροτηµένα. Πώς γίνεται αυτό; Με τη σωστή αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου, της Περιφέρειας και το συντονισµό των στόχων των 
νοµαρχιακών ή δηµοτικών και διαδηµοτικών αναπτυξιακών εταιρειών που υπάρχουν. 

Ο Ηλίας Γιαννίρης, είναι ∆ρ πολεοδόµος χωροτάκτης, πρώην ∆/νων Σύµβουλος Αν. Ετ. 
Επαρχίας Ικαρίας 
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Περί ανεργίας στην Επαρχία Ικαρίας 
Ηλίας Γιαννίρης 11.5.1998 
 

 (Σ.τ.σ.: Το παρακάτω κείµενο γράφτηκε το 1998 και δηµοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στον Εύδηλο, που τότε είχε ζητηθεί µε αίτηµα που 

διαβίβασε ο γράφων, προγµατοποιήθηκε µε εξοπλισµό από τη ΓΓΝΓ. Συγκεκριµένα, ο 

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος παρείχε τα γραφεία του στο Κατσούλειο Κληροδότηµα του 

Ευδήλου. Η ΓΓΝΓ εξόπλισε τα γραφεία µε 3 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές συνδεδεµένους 

µε το διαδίκτυο και την κεντρική υπηρεσία Πληροφόρησης Νέων στην Αθήνα, τραπέζι 

συσκέψεων και καρέκλες, 3 γραφεία µε αντίστοιχες καρέκλες γραφείου, 2 βιβλιοθήκες 

και 1 κρεµάστρα-καλόγερο.   Τα υπόλοιπα αιτήµατα χρηµατοδότησης που αναφέρονται 

στο κείµενο δεν υλοποιήθηκαν από τη ΓΓΝΓ.  

Ωστόσο, η αυτοδιοίκηση της Ικαρίας ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να λειτουργήσει το Κέντρο 

Πληροφόρησης Νέων Ικαρίας και ποτέ δεν διέθεσε ούτε έναν υπάλληλο. Για να 

καλυφθεί το κενό, διατέθηκε για ένα έτος  ένας εθελοντής από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εθελοντισµού (Γενική ∆ιεύθυνση ΧΧΙΙ της ΕΕ), µετά από αίτηµα του γράφοντος, που 

τότε ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Ικαρίας και 

χειριστής του Προγράµµατος Εθελοντισµού της Ικαρίας (∆ιακινήθηκαν συνολικά 10 

εθελοντές). Εκτός από την περίοδο αυτή του ενός έτους, το Γραφείο Πληροφόρησης 

Νέων Ικαρίας δεν λειτούργησε ποτέ παρά το αναγνωρισµένο έλλειµµα πληροφόρησης 

που υπάρχει εν γένει στην Ικαρία και ειδικότερα στους νέους/νέες. Το µόνο που έµεινε 

είναι ο εξοπλισµός, που χρησιµοποιήθηκε ως Έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Επαρχίας Ικαρίας.  Το σηµερινό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ευδήλου δεν καλύπτει 

τις εξειδικευµένες ανάγκες πληροφόρησης που έχουν οι νέοι και νέες της Ικαρίας. 

Πρόκειται για άλλη µια χαµένη ευκαιρία της Ικαρίας, µε την ευθύνη της Ικαριακής 

Αυτοδιοίκησης). 

  



Όπως είναι γνωστό, τα µόνα επίσηµα στοιχεία που έχει το ελληνικό κράτος για 
την ανεργία στην περιοχή µας είναι για την Περιφέρεια Β. Αιγαίου. ∆εν υπάρχουν 
στοιχεία  για  την ανεργία σε επίπεδο Νοµού Σάµου και Επαρχίας Ικαρίας. 

Ποιος µπορεί να βεβαιώσει ότι η ανεργία στην Επαρχία Ικαρίας δεν είναι στα 
επίπεδα του 30-40 % και ότι η ανεργία των νέων δεν είναι στα επίπεδα του 60-70 %; 
Μια ανεργία που µπορεί να υπάρχει αλλά να είναι καλυµµένη, γιατί οι νέοι και οι νέες 
της Ικαρίας αµέσως µετά το Λύκειο πηγαίνουν στην Αθήνα για να µισο-σπουδάσουν ή 
να µισο-εργαστούν. Στην ουσία πρόκειται για έναν µεγάλο αριθµό ανέργων και ηµι-
απασχολούµενων που θα ‘πρεπε να προσµετριέται στην ανεργία του νησιού. ∆εν είναι 
όµως µόνο η νεολαία. 

 
Οι ναυτικοί µας όλο και περισσότερο βρίσκονται σε αδιέξοδο, γιατί κλείνει η 

πόρτα του Λάτση.  
 
Οι οικοδόµοι φυτοζωούν, καθώς ορισµένοι αυστηροί νόµοι για τη δασική 

προστασία εφαρµόζονται ανελαστικά και χωρίς να υπολογίζουν ότι στην Ικαρία πάντα 
οι κάτοικοι ζούσαν µέσα στο δάσος και το προστάτευαν. Για διάφορους λόγους που 
δεν χρειάζεται να  αναλυθούν εδώ, µόνο στην Ικαρία από όλα τα νησιά του Αιγαίου 
αναπτύχθηκε  το οικιστικό πρότυπο της αραιής κατοίκησης µε νοικοκυριά σε όλο 
το µήκος του νησιού. Πρέπει άµεσα να οριστούν οι εντός οικισµού ζώνες, οι δασικές 
ζώνες, οι ζώνες καλλιέργειας, οι κτηνοτροφικές ζώνες, ώστε να διευκολύνεται και ο 
κάθε δασάρχης να κάνει την δουλειά του, αλλά και οι κάτοικοι να ξέρουν που 
µπορούν να χτίζουν, που να καλλιεργούν και που να βόσκουν. Είναι παράλογο να 
υπερβόσκεται το Ικαριακό ∆άσος σε ορισµένες περιοχές και ο δασάρχης να µην 
επιτρέπει να χτίσει κάποιος το µισογκρεµισµένο πατρικό του γιατί φύτρωσε ένας 
πεύκος ανάµεσα στα χαλάσµατα. Εν ανάγκη, να ζητηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας 
και το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε ειδική παρέκκλιση από την δασική και την 
πολεοδοµική νοµοθεσία ειδικά για την ορεινή Ικαρία, λόγω της αραιής κατοίκησης.  

 
Ο µαζικός τουρισµός στο νοµό είναι καταχρεωµένος και ειδικότερα στην Ικαρία 

βρίσκεται σε κρίση, λόγω της µικρής σαιζόν που όλο και µικραίνει. Από την άλλη, οι 
ξενοδόχοι δεν βρίσκουν ειδικότητες. Μερικοί ξενοδόχοι για να συµπιέσουν το κόστος 
παίρνουν Αλβανούς, χειροτερεύοντας την µελλοντική τους θέση, γιατί ρίχνουν ακόµη 
περισσότερο την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών. Ιδιαίτερα για την Επαρχία 
Ικαρίας, καλό θα ήταν κάποιος από την Ένωση Ξενοδόχων να πήγαινε καµία βόλτα 
από τον ΕΟΤ στην Αθήνα, για να ακούσει τι µηνύµατα φτάνουν στον ΕΟΤ από την 
κακή εξυπηρέτηση των τουριστών και επισκεπτών της Ικαρίας. 

 

Χρειάζεται να γίνει άµεσα µια έρευνα µε σκοπό να µετρηθεί η ανεργία στα 

τρία νησιά του Νοµού: Σάµο, Ικαρία, Φούρνους. Αν πράγµατι η ανεργία είναι σε 

τέτοια υψηλά επίπεδα, είναι κρίµα να µην το γνωρίζει τόσο η τοπική κοινωνία 

όσο και οι δηµόσιες αρχές.  

 
Η ανεργία όµως δεν είναι απλή υπόθεση γιατί σχετίζεται µε την εκπαίδευση και 

την ειδίκευση των νέων.  ∆υστυχώς, τα «µαντάτα» είναι µαύρα: 
Από τις 10 θέσεις που προκηρύχθηκαν από το Επαρχείο Ικαρίας οι 3 έµειναν 

χωρίς ούτε µία αίτηση!  
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού στον Εύδηλο ζητά εναγωνίως (και δεν ξέρω 

αν τελικά βρήκε) έναν/µια γραµµατέα που να ξέρει αγγλικά και να µπορεί να γράφει 
σε κοµπιούτερ. Προσόντα στοιχειώδη που πρέπει να έχει κάθε νέος ή νέα που 
παράλληλα τελειώνει το Λύκειο, ανεξάρτητα από το επάγγελµα που θα ακολουθήσει 
στο µέλλον.  

Κάτι συµβαίνει και δεν γίνεται δυνατό να βρεθούν ούτε µισο-ειδικευµένοι ούτε 
ειδικοί για θέσεις εργασίας που ανοίγονται στην Ικαρία. Προφανώς δεν υπάρχει 



στοιχειώδης επαγγελµατικός προσανατολισµός, ειδίκευση, επανειδίκευση, 
επανεκπαίδευση. Η Ικαρία δεν έχει καθόλου καλλιεργήσει το πεδίο ώστε να φιλοξενεί 
2-3 σεµινάρια το χρόνο από τα χιλιάδες σεµινάρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα 
εδώ και µία 10ετία. Αλλά και κανένας κρατικός φορέας δεν δείχνει να την βοηθάει, 
όπως φαίνεται από τα εξής δύο παραδείγµατα:   

 

Παράδειγµα 1ο: Πέρσι, από τα  18 σεµινάρια του Νοµού Σάµου ούτε ένα δεν 
έγινε στην Ικαρία. ∆εν αρκεί η καταβολή των εξόδων ταξιδιού και ύπνου για να πάνε 
τα παιδιά της Ικαρίας στη Σάµο για να τα παρακολουθήσουν, γιατί θα µπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς ότι το ίδιο θα ίσχυε για τα παιδιά της Σάµου που θα ήθελαν να 
παρακολουθήσουν κάποιο από τα σεµινάρια της Ικαρίας, αν είχαν γίνει σεµινάρια 
στην Ικαρία. Το σίγουρο είναι ότι η Επαρχία Ικαρίας, από τη θεµατολογία και µόνο 
των σεµιναρίων αυτών, θα έπρεπε να έχει φιλοξενήσει τουλάχιστον 6 σεµινάρια. 
Μάλιστα από το 1997 υπάρχει µελέτη του ΕΜΠ στο Υπ. Εργασίας για τις ανάγκες σε 
σεµινάρια. 

 

Παράδειγµα 2ο: Η ΤΕΣ Τουριστικών Επαγγελµάτων που περιφέρεται ως 
προεκλογική υπόσχεση από το 1995 µεταξύ Ικαρίας, Λήµνου, ∆ωδεκανήσου 
(τουλάχιστον και κανείς δεν ξέρει που αλλού την έχουν τάξει- µέχρι σήµερα πάντως η 
εν λόγω Σχολή δεν έχει υλοποιηθεί κάπου) είναι φανερό ότι δεν σχεδιάστηκε για τις 
ανάγκες της Ικαρίας, αφού έχει κάποιες γενικές ειδικότητες (π.χ. µαγείρων) και δεν 
έχει κρίσιµες ειδικότητες που να σχετίζονται µε τις Λουτροπηγές, τον Ιαµατικό 
Τουρισµό, τις ήπιες µορφές τουρισµού κλπ. 

 
Τελικά αποµένει µόνο η λειτουργούσα ΤΕΣ Ευδήλου, που αποτελεί τη µόνη 

θετική παρουσία στον τοµέα της ειδίκευσης, µε σηµαντική θετική συµβολή, που όµως 
χρειάζεται νέες ειδικότητες και επανεξέταση των προσφεροµένων ειδικοτήτων. 

 
Μετά από όλα αυτά φαίνεται ότι η ανεργία στο Νοµό και ιδιαίτερα στην Επαρχία 

Ικαρίας αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόµενο µε άγνωστες πλευρές. Από κάπου πρέπει 
να βρεθεί η άκρη του κουβαριού.  Γι αυτό και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆ήµων και 
Κοινοτήτων υπέβαλε πρόταση στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς στις αρχές του 
έτους, για να δηµιουργηθεί για το 1998-99 ένα Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στον 
Εύδηλο που να παρέχει πληροφορίες για σπουδές, επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, 
κίνητρα που δίνονται στους νέους, σεµινάρια, κλπ πληροφορίες που σήµερα είναι 
δυσπρόσιτες για την Επαρχία Ικαρίας.  

 
Στην πρόταση περιλαµβάνεται επίσης και η διεξαγωγή µιας έρευνας για την 

τοπική ανεργία και ενός Συνεδρίου για την Ανεργία στις Παραµεθόριες-Νησιώτικες 
Περιοχές µε έµφαση στις πιο αποµακρυσµένες, όπως είναι η Ικαρία, η Λήµνος, τα 
Ψαρά, τα µικρά νησιά της ∆ωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Επίσης περιλαµβάνονται 
4 εκστρατείες ενηµέρωσης των νέων στους Φούρνους, Άγιο Κήρυκο, Ράχες και 
Εύδηλο. Για όλα αυτά ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ζήτησε µόλις 14 εκατοµµύρια για 
ένα χρόνο.   
 
Ηλίας Γιαννίρης 
 
Επιστροφή στην αρχή 



 

Μια πρόταση του 1998 που υλοποιήθηκε: 

για την Ίδρυση και Λειτουργία Σηµείου Πληροφόρησης νέων στην Ικαρία  

(youth information point) 
 

(Σ.τ.σ.: Αν και είναι του 1998, δηµοσιεύουµε την πρόταση για τη δηµιουργία Κέντρου 

Πληροφόρησης Νέων στην Ικαρία γιατί το σκεπτικό της πρότασης και η ανάλυση σχετίζεται µε την 

ανεργία της Ικαρίας. Η πρόταση εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο 

άρθρο. Σήµερα, το κέντρο αυτό δεν είναι ανοιχτό, µε ευθύνη της αυτοδιοίκησης της Ικαρίας και 

συγκεκριµένα του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆ήµων Επαρχίας Ικαρίας) 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ  
Πρόταση για χρηµατοδότηση από την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Α.Ε. 
Ίδρυση και Λειτουργία σηµείου πληροφόρησης νέων στην Ικαρία (youth information point) 
Ικαρία, 5 Φεβρουαρίου 1998 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Α: Στοιχεία Φορέα 

όνοµα Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας Α.Ε. (πολυµετοχικός 

φορέας της Αυτοδιοίκησης) 

 

Β: Στοιχεία Χειριστή της Πρότασης 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος:  Ηλίας Γιαννίρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
Γ. Τίτλος Πρότασης 

Ίδρυση και Λειτουργία σηµείου πληροφόρησης νέων στην Ικαρία (youth information 

point) 

 
∆. Φορέας Υλοποίησης  

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας 

 
Ε. Γενικές Πληροφορίες για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας 

Η Εταιρεία αυτή έχει δροµολογηθεί µόλις φέτος, µετά από οµόφωνες αποφάσεις των εξής 
φορέων της Αυτοδιοίκησης: Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Επαρχίας Ικαρίας (80% των µετοχών), 
Νοµαρχία Σάµου (10% των µετοχών), Κοινότητα Αρέθουσας (10%). Ο βασικός λόγος που ο 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος πρωτοστάτησε στη σύσταση αυτής της εταιρείας είναι για να δοθεί η 
δυνατότητα στην Επαρχία Ικαρίας να αυξήσει την οργανωτική της ετοιµότητα και να µπορεί να 
συµµετέχει από καλύτερες θέσεις στην σύγχρονη αναπτυξιακή διαδικασία. 
Σηµαντική συµβολή για την δηµιουργία της Εταιρείας είχε η έγκριση της Πρότασης που 
υπέβαλε η Επαρχία Ικαρίας στα πλαίσια του διετούς Προγράµµατος TERRA της Γ∆ XVI 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας σηµειωθεί ότι από 142 Προτάσεις που υποβλήθηκαν, προ-
επιλέγησαν 15. Η Πρόταση της Επαρχίας Ικαρίας είναι ανάµεσα σε αυτές, και το Γράµµα 
Χορηγίας είναι στη διαδικασία της υπογραφής. 

 

ΣΤ. Γενικές Πληροφορίες για τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο 

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Επαρχίας Ικαρίας έχει συγκροτηθεί από 
τους 13 ΟΤΑ της Επαρχίας, µε έδρα τον Εύδηλο Ικαρίας. Με το Νόµο «Ι. Καποδίστριας» οι 
ΟΤΑ θα γίνουν 4, (3 ∆ήµοι επί της νήσου Ικαρίας, 1 ∆ήµος της νησιώτικης συστάδας των 
Φούρνων). Αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό είναι ότι από τους 13 σηµερινούς ΟΤΑ οι 8 έχουν ως 



επίσηµη έδρα τους µη-παραθαλάσσιο οικισµό (Κοινότητες ∆άφνης, Περδικίου, Χρυσοστόµου, 
Φραντάτου, Ραχών, Αγ. Πολυκάρπου, Καρκιναγρίου, Αρεθούσης). 
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος συνεργάζεται µε την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς  για το 
Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (Γ.∆. ΧΧΙΙ) ως αποστολέας και υποδοχέας 
εθελοντών (Έφη Σκαρµούτσου, Ελβίρα Μπακογιάννη). Μέχρι σήµερα έχουν ήδη σταλθεί δύο 
εθελοντές στη ∆ανία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αποστολή σε κάποια χώρα άλλοι τρεις 
νέοι. Επίσης, αναµένονται 4 νέοι από Ευρωπαϊκές χώρες στην Ικαρία από τον Μάρτιο µέχρι τον 
Αύγουστο 1998 για τα Μονοπάτια της Ικαρίας. Ας σηµειωθεί ότι το Πρόγραµµα του Συνδέσµου 
έχει κριθεί  ως ένα από τα καλύτερα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Κρίσιµο σηµείο 
για την εκτέλεση του Προγράµµατος Υποδοχής αποτελεί η υπογραφή Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ του Αναπτυξιακού Συνδέσµου, της Γενικής Γραµµατείας Ν. Γενιάς και του 
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισµού, τον Οκτώβριο 1997. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
Α. Η Κατάσταση της Ικαριακής Νεολαίας Σήµερα 

 
Η κατάσταση της Ικαριακής Νεολαίας έχει διερευνηθεί πολύ λίγο. Σηµαντική συµβολή στην 
αναγνώριση της κατάστασης είχαν: 
• µια σειρά εκδηλώσεων µε την ίδια τη νεολαία και προσκεκληµένους οµιλητές, που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Νεολαίας Ικαρίας το 1994-1995 τόσο στην Ικαρία όσο και στην 
Αθήνα.  

• Το Εγχείρηµα «Ποιο Μέλλον Ταιριάζει στην Ικαρία;» (µια ηµερίδα, ένα Συνέδριο και µια 
σειρά παρεµβάσεων και ενηµερωτικών συσκέψεων), που διοργάνωσε µια Επιτροπή 
αποτελούµενη από τους φορείς: Σύλλογος Ικαρίων Επιστηµόνων,  ΑΘΕΡΑΣ (Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία Ικαρίας), Ε.Μ.Π. και  Κέντρο Έρευνας και Τεκµηρίωσης. 

• Μια έρευνα ερωτηµατολογίου που διεξήχθη από το ΕΚΚΕ στα πλαίσια µιας διερεύνησης για 
τη σχέση ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ. Για την έρευνα αυτή χρησιµοποιήθηκε δείγµα του 
µαθητικού πληθυσµού από την Ικαρία, το 1995. 

 
Σήµερα στην Ικαρία ένας νέος υφίσταται, παράλληλα µε τις γενικές συνθήκες της αποξένωσης, 
της ανεργίας, της κακής ή ελλιπούς ενηµέρωσης και του ελλιπούς επαγγελµατικού 
προσανατολισµού, και όλες εκείνες τις συνθήκες που προκαλούνται από την υπανάπτυξη της 
Ικαρίας, την αποµόνωση, και την νησιωτικότητα.  
Απουσιάζει η πληροφόρηση για σηµαντικά προγράµµατα (Νεολαία για την Ευρώπη, Ευρ. 
Εθελοντική Υπηρεσία, υποστήριξη πρωτοβουλιών νέων, ∆ίκτυο Κέντρων Κοινωνικής 
Υποστήριξης, µέτρα για νέους αγρότες, Πρόγραµµα ΠΑΝ∆ΩΡΑ, Ηλεκτρ. Σύστ. Πληροφ. Νέων, 
κλπ). 
Παράλληλα, δεν υπάρχει συστηµατική γνώση για την πραγµατική κατάσταση των νέων, τον 
τρόπο επίλυσης των προβληµάτων τους, το επίπεδο ενηµέρωσης τους, τον τρόπο ενηµέρωσης 
τους, την επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητά τους,  τις δυνατότητες εξειδίκευσης. 
Όλοι αναγνωρίζουν τα πολλαπλά αδιέξοδα των νέων, όλοι εκφράζουν την καλή διάθεση να 
βοηθήσουν, η ίδια η νεολαία ανησυχεί και διερευνά, αλλά σήµερα κανείς δεν είναι 
αντικειµενικά σε θέση να βοηθήσει αποτελεσµατικά.  
 
Β. Ο Ρόλος ενός  Σταθµού Ενηµέρωσης 
Το ζητούµενο σήµερα είναι να χαραχθεί µια συγκροτηµένη πολιτική για τη Νεολαία της 
Επαρχίας.  
Αυτό µπορεί να γίνει µε την εξής διαδικασία: 
1. Με την ίδρυση ενός Σταθµού Πληροφόρησης στην Ικαρία, που εκτός της καταγραφής των 
ερωτηµάτων που απασχολούν τους σηµερινούς νέους και νέες, να µπορέσει να διεξάγει 
έρευνα για την κατάσταση και τα προβλήµατα των σηµερινών νέων. 

2. Με την διεξαγωγή ενός συνεδρίου για τη νεολαία όπου θα παρουσιαστούν τα συµπεράσµατα 
του Σταθµού Πληροφόρησης και θα τεθούν οι άξονες µιας εξειδικευµένης πολιτικής για την 
Ικαριακή νεολαία. Σε αυτή την προσπάθεια,  απαιτείται η συµβολή όλων: Κατ’ αρχήν του 
Συλλόγου Νεολαίας Ικαρίας, της ΓΓΝΓ, της ΓΓΛΕ, του Υπ. Εργασίας, του Υπ. Γεωργίας, της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου, της Νοµαρχίας Σάµου, των ΟΤΑ της Επαρχίας, , των Τοπικών 
Συλλόγων, των Πανικαριακών Αδελφοτήτων Αθήνας, Αµερικής, Αυστραλίας. 

3. Με την συγκρότηση ενός µόνιµου σχήµατος κοινωνικής υποστήριξης και εργασιακής 
πληροφόρησης της νεολαίας που να λειτουργεί στο νησί. Αυτό το σχήµα, που θα 
προδιαγραφεί από το συνέδριο για τη νεολαία, θα πρέπει να είναι ικανό να αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες για νεολαιίστικη δράση.  

Εποµένως, η δηµιουργία ενός Σταθµού Ενηµέρωσης Νέων στην Επαρχία Ικαρίας µπορεί να 
συµβάλει αποτελεσµατικά  



• στη διάχυση της πληροφόρησης ή την σαφή και εξειδικευµένη καταγραφή των σηµερινών 
προβληµάτων 

• στην ενεργοποίηση της νεολαίας 
• στη χάραξη µιας συνολικής στρατηγικής για τη νεολαία της Επαρχίας.  
 
Γ. Η Ευρύτερη Σηµασία του Σταθµού Ενηµέρωσης της Ικαρίας 
Η Ικαρία προσφέρεται για τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας και των δυνατοτήτων που 
µπορεί να προσφέρει η λειτουργία ενός τοπικού συστήµατος Πληροφόρησης Νέων, σε 
συνεργασία µε τα ήδη δηµιουργηθέντα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στις µεγάλες πόλεις της 
Ελλάδας. Η δηµιουργία ενός Σηµείου Πληροφόρησης στην Ικαρία, στα πλαίσια ενός ∆ικτύου µε 
τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων θα ωφελήσει τρεις συνιστώσες: 
• την Ικαριακή Νεολαία και γενικότερα την ανάπτυξη της Ικαρίας 
• την σαφέστερη γνώση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι νέοι και νέες των 
αποµονωµένων, αποµακρυσµένων και νησιώτικων περιοχών 

• την υποβοήθηση του έργου της ΓΓΝΓ και τον προσανατολισµό του σε δράσεις σηµαντικής 
κοινωνικής αξίας 

• την καλλιέργεια ακόµη µεγαλύτερων σχέσεων µεταξύ των φορέων της Ικαρίας και της ΓΓΝΓ, 
σε µια πορεία δηµιουργίας µιας µονιµότερης συνεργασίας, αµοιβαία επωφελούς. 

 
∆. Η Λειτουργία του Σταθµού Ενηµέρωσης Ικαρίας 
Ο Σταθµός Ενηµέρωσης προτείνεται να ιδρυθεί στον Εύδηλο Ικαρίας. Η έναρξη λειτουργίας του 
προτείνεται να είναι ένα µήνα µετά την έγκριση της πρότασης από τη ΓΓΝΓ. 
Ο Σταθµός Ενηµέρωσης Νεολαίας Ικαρίας θα δραστηριοποιείται στους εξής τοµείς: 
1. Ηλεκτρονικό Σύστηµα Πληροφόρησης Νέων, σε συνεργασία µε τα Κέντρα Πληροφόρησης 
Νέων που έχουν ήδη δηµιουργηθεί. Επειδή πολλοί νέοι και νέες της Ικαρίας βρίσκονται στην 
Αθήνα, προτείνεται ειδική σχέση µε το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αθήνας. 

2. Σύστηµα αποδελτίωσης των διακινούµενων πληροφοριών και των χαρακτηριστικών των 
νέων που έρχονται σε επαφή µαζί του, προκειµένου να δηµοσιεύει στατιστικά στοιχεία και να 
µπορεί να µετρά την αποδοτικότητά του. 

3. Σύνδεση µε το Internet, µε ελεύθερη πρόσβαση από τους ίδιους τους νέους  
4. ∆ιακίνηση ενηµερωτικών εκδόσεων και φυλλαδίων σε δηµοτικά σχολεία, στα τέσσερα 
Γυµνάσια και τέσσερα Λύκεια της Επαρχίας, στην ΤΕΣ Ευδήλου.  

5. ∆ηµοσιεύσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και ανεξάρτητες δηµοσιεύσεις του Σταθµού. 
6. Υποστήριξη στη διεξαγωγή κοινωνιολογικής έρευνας µε ερωτηµατολόγιο για την κατάσταση 
της Νεολαίας της Επαρχίας, τα προβλήµατα, τις ειδικές συνθήκες. 

7. Υποστήριξη για καµπάνιες ενηµέρωσης της νεολαίας (Νεολαία και Βιβλίο, Νεολαία και 
Ναρκωτικά, Νεολαία και Άθληση, Νεολαία και Εθελοντισµός, Νεολαία και Aids, κλπ). 
 

Ε. Το  Περιεχόµενο της Ενηµέρωσης των Νέων 
Ο Σταθµός θα παρέχει πληροφορίες για τις ακόλουθες ενότητες, (που είναι και οι ενότητες των 
Κέντρων Πληροφόρησης Νέων): 
• εκπαίδευση 
• επαγγελµατική κατάρτιση 
• επιµόρφωση 
• απασχόληση και εργασία 
• τέχνη και πολιτισµός 
• κοινωνικά θέµατα 
• αθλητικές δραστηριότητες 
• τουρισµός 
• οικολογία και περιβάλλον 
• προγράµµατα ανταλλαγών Νεολαία για την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 
• γενικές πληροφορίες ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 



Επιστροφή στην αρχή 
 

Συµβολή στο διάλογο για την υπανάπτυξη της Ικαρίας 
 Ηλίας Γιαννίρης, 3.10.96 

(Το άρθρο αυτό έχει γραφτεί πριν από µια 10ετία. Ωστόσο, περιέχει ορισµένα βασικά 

ζητήµατα που σχετίζονται µε την σχέση της Επαρχίας Ικαρίας µε την Νοµαρχία Σάµου. 

Προτείνεται ένα modus vivedi  µε την Νοµαρχία και τις πολιτικές της σχετικά µε την Επαρχία  

Ικαρίας) 

Στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 1996 της Νέας Ικαρίας δηµοσιεύτηκε µιά επιστολή του 
Νοµάρχη Σάµου Πυθαγόρα Βαρδίκου, όπου, αρκετά παραστατικά και µε έγκυρα στοιχεία, 
υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κακοπιστία αλλά "κλίµα σύµπνοιας και οµόνοιας" 
µεταξύ των Σαµιωτών και των Καριωτών.  Η Ικαρία παίρνει χρηµατοδοτήσεις σε ποσοστά 
που κυµαίνονται στο 38% των νοµαρχιακών πόρων ενώ το πληθυσµιακό της µέγεθος δεν 
αντιστοιχεί παρά στο 21% του πληθυσµού του νοµού, υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο 
Νοµάρχης, και αυτό οφείλεται στο καλό επίπεδο συνεργασίας που έχει επιτευχθεί στο 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο.  
Επικροτώντας το καλό επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει (και πρέπει να υπάρχει) στο 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ας µου επιτραπεί, µε αυτή µου την επιστολή, να συµβάλω και εγώ 
στο διάλογο που άνοιξε µετά την δηµοσίευση του κύριου άρθρου της ΝΕΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ µε 
τίτλο "Η Ικαρία σε διωγµό", φύλλο Μάη-Ιούνη 1996 και την απάντηση του κ. Νοµάρχη 
στο επόµενο φύλλο. 
 Από το 1993 έχω διατυπώσει δηµόσια την άποψη ότι θα πρέπει να καθοριστεί, για 
τυπικούς και µόνο λόγους, µιά σταθερή νοµαρχιακή αναλογία, ένα ελάχιστο ποσοστό µε 
βάση το οποίο θα κατανέµονται όχι µόνο οι πόροι, αλλά και ο εξοπλισµός και το 
προσωπικό του Νοµού στα τρία νησιά του Νοµού µας -Σάµο, Ικαρία, Φούρνους. 
Αυτή η αναλογική κατανοµή πρέπει να συµφωνηθεί από κοινού, και να µην είναι 
αναστρέψιµη για κάποιο χρονικό διάστηµα (π.χ. για µιά δεκαπενταετία), µόνο και µόνο για 
να αποφύγουµε το βασικό λάθος του παρελθόντος, ανάλογα µε τους πολιτικούς 
συσχετισµούς να κατανέµονται αντίστοιχα και οι νοµαρχιακοί πόροι, ή να κλείνουν οι 
στρόφιγγες χρηµατοδότησης σε ορισµένες περιπτώσεις. 
 Υποστηρίζω αυτή τη θέση γιατί, µπορεί σήµερα, και µάλιστα µε τη θετικότατη 
συµβολή και επιµονή του ίδιου του κ. Νοµάρχη, να υπάρχει ένα καλό κλίµα συνεργασίας 
και σύµπνοιας, αύριο όµως µπορεί να µην είναι έτσι, µε αποτέλεσµα να τρωθεί 
ανεπανόρθωτα το ήδη λαβωµένο κύρος του νέου θεσµού της Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης 
και να πυκνώσουν οι φωνές που ήδη ακούγονται στην Ικαρία (από όλους τους πολιτικούς 
χώρους) ότι µε τους διορισµένους Νοµάρχες ήταν καλύτερα. 
Ας σκεφτούµε όλοι µαζί: ∆εν πρέπει να αποκλείσουµε την περίπτωση να εκλεγεί Νοµάρχης 
στο µέλλον που να µην υπολογίζει καθόλου τις ψήφους της Ικαρίας, αφού δεν θα εξαρτά 
από αυτές την εκλογή του. Και εποµένως µπορεί να την ρίχνει συστηµατικά σε όφελος της 
Νήσου Σάµου. Γιά παράδειγµα, να εκτελεί κατά προτεραιότητα τα περισσότερα 
έργα του νησιού Σάµου και να διατίθενται για την Ικαρία τα περισσεύµατα. Ποιός µπορεί 
να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ιδιαίτερα αφού ο Νοµάρχης διαθέτει αυξηµένη 
πλειοψηφία στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο, αλλά και γιατί µπορεί να αναπτυχθεί ένα 
διαπαραταξιακό Σαµιώτικο Λόµπυ κατά της Ικαρίας ανα πάσα στιγµή; 
 Για αυτό τον κίνδυνο και µόνο, που στο µυαλό των Καριωτών συνδέεται ευθέως µε 
την παλαιότερη εµπειρία που έχει η Ικαρία όταν επί δεκαετίες είχε αφεθεί στην αποµόνωση 
και στην τύχη της, και η Νοµαρχία Σάµου διέθετε κατά κύριο λόγο τα κονδύλια στο νησί 
της Σάµου (αν υπάρχει αµφιβολία ας παραγγελθεί µιά µελέτη για τις ετήσιες 
χρηµατοδοτήσεις στο Νοµό τα τελευταία 50 χρόνια) θα πρέπει να τεθεί ως Νοµαρχιακός 
Στόχος ο εξής: 
 Η Επαρχία Ικαρίας να αποκτήσει την τεχνική-επιστηµονική, την διοικητική και την 
οικονοµική δυνατότητα και επάρκεια να τα βγάζει πέρα αυτοτελώς ως αυτοδιοικούµενη 



βαθµίδα (που στα χαρτιά είναι µε την πρόσφατη ίδρυση του Επαρχείου) όχι µόνο γιά την 
εύρυθµη λειτουργία όλου του Νοµού, αλλά και γιατί µόνο έτσι η Σάµος δεν θα αισθάνεται 
την Ικαρία ως βάρος, ως αναγκαίο κακό, ή, ακόµα χειρότερα, ως το µικρότερο παιδί που ο 
καλός µπαµπάς, ο πατέρας-αφέντης θα το φροντίσει και αυτό.  
Και αν σήµερα, χάρη στο καλό κλίµα που υπάρχει στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ο Νοµός, 
παρά τα δυσανάλογα για τις ανάγκες του Νοµού οικονοµικά µέσα, προσπαθεί να 
αντιµετωπίζει και τα καφτά προβλήµατα της καθυστερηµένης Επαρχίας Ικαρίας (και εδώ η 
συµβολή του Νοµάρχη είναι καθοριστική), κανένας στο µέλλον δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι 
πάντα θα ισχύει το ίδιο, αφού τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά και αφού οι πόροι, όπως 
φαίνεται όλο και θα λιγοστεύουν. 
 Για να πετύχουµε αυτό το στόχο της αυτοτέλειας της Επαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ικαρίας, που τόσο θα οφελήσει την εύρυθµη λειτουργία όλου του Νοµού, πιστεύω ότι µε 
πρωτοβουλία του ίδιου του Νοµάρχη και του Νοµαρχιακού Συµβουλίου θα πρέπει να 
ξεκινήσει ένας διάλογος σε όλο το Νοµό, για τη δηµιουργία µιάς ευρύτατης κοινωνικής και 
πολιτικής συναίνεσης µε όλα τα κόµµατα του Νοµού, όλες τις παρατάξεις στο Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο, όλους τους πολιτικούς του Νοµού και κυρίως σε συνεργασία µε την ίδια την 
Αυτοδιοίκηση του Νοµού (∆ήµοι και Κοινότητες, Συµβούλια Περιοχής, Αναπτυξιακοί 
Σύνδεσµοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Επαρχιακό Συµβούλιο, Νοµαρχιακό Συµβούλιο, 
ΤΕ∆Κ Νοµού Σάµου). 
 Ως ένα πρώτο µέτρο για την επίτευξη του στόχου της αυτοτέλειας της Επαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ικαρίας θα πρέπει να είναι ο σταθερός καθορισµός, από το Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο, της αναλογίας που θα πρέπει να έχει η Ικαρία από τους Νοµαρχιακούς πόρους, 
το Νοµαρχιακό εξοπλισµό και τους Νοµαρχιακούς υπαλλήλους.  Το ακριβές ύψος της 
αναλογίας αυτής εξαρτάται από τα κριτήρια τα οποία θα δεχτούµε και το ζήτηµα είναι 
ανοιχτό. Το θέµα δεν είναι βέβαια "να χωρίσουµε τα τσανάκια µας", ή "δώστους τόσα να 
ησυχάσουµε" αλλά όλοι µαζί να στηρίξουµε στα πόδια της την Επαρχία για να λειτουργεί 
σωστά η διοίκηση όλου του Νοµού.  
Στην απάντησή του στη ΝΕΑ ΙΚΑΡΙΑ ο ο κ. Νοµάρχης χρησιµοποιεί ήδη ένα κριτήριο, το 
πληθυσµιακό (22%). Το ίδιο κριτήριο χρησιµοποιεί συνήθως και το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Στην περίπτωσή µας όµως, που πρέπει να λεπτολογηθούν περισσότερο τα 
κριτήρια, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συνυπολογίσουµε και άλλες συνιστώσες. Για 
παράδειγµα, το 48% των κατοικηµένων οικισµών του Νοµού Σάµου βρίσκεται στην 
Επαρχία Ικαρίας, και αυτοί χρειάζονται δρόµους, υποδοµές, κοινωνικό εξοπλισµό κλπ. 
Επίσης, το 27% των ΟΤΑ του Νοµού είναι στην Επαρχία Ικαρίας. Οι χρονοαποστάσεις 
στην Ικαρία είναι µεγαλύτερες προς τα αστικά κέντρα (Αγ. Κήρυκος, Βαθύ).  Υπάρχουν 
µαι άλλες πληθυσµιακές συνιστώσες (δηµογραφικές), όπως µεγαλύτερη γήρανση 
πληθυσµού και µεγαλύτερη σχολική αποτυχία και εγκατάλειψη εκπαίδευσης στην Ικαρία 
(άρα χρειάζονται αυξηµένα κονδύλια για υγεία-περίθαλψη και για εκπαίδευση).  
Παλιότερα είχα προτείνει µιά κατανοµή της τάξης του 1/3 για την Επαρχία Ικαρίας (33%) 
και 2/3 για το νησί της Σάµου. Είχα δε καταλήξει σε αυτή την αναλογία συνυπολογίζοντας 
όχι µόνο τα πληθυσµιακά κριτήρια που αναφέρει ο κ. Νοµάρχης, αλλά επιπλέον και:  
• το κριτήριο της έκτασης που καταλαµβάνουν τα νησιά του νοµού (Επαρχία Ικαρίας 

38%), 
• το κριτήριο του αναγλύφου που επιβάλει και το οικιστικό πρότυπο της αραιής 

κατοίκησης.  Ως γνωστόν όσο πιό απότοµο είναι το ανάγλυφο τόσο και απαιτεί έργα 
µεγαλύτερων προϋπολογισµών (αρκεί, µόνο και µόνο να συνυπολογίσει κανείς ότι η 
Ικαρία δεν διαθέτει κανένα φυσικό όρµο και ότι τα λιµάνια της χρειάζονται 
περισσότερα έξοδα από ότι οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, αφού κατασκευάζονται 
στο ανοιχτό Ικάριο Πέλαγος), 

• το κριτήριο της νησιωτικότητας, αφού το νησί Σάµος (και Σαµιοπούλα) δεν έχει τη 
νησιώτικη πολυδιάσπαση της Επαρχίας Ικαρίας (Ικαρία, Φούρνοι, Θύµαινα, Αγ. 
Μηνάς), και τέλος 

• το κριτήριο της χρονικής καθυστέρησης, που έχει σηµειωθεί στην Ικαρία, σε αντίθεση 
µε τη Σάµο, στην ανάπτυξη των βασικών υποδοµών (∆ρόµοι, Λιµάνια, Αεροδρόµια). 



Αυτό το κριτήριο δεν πρέπει να θεωρείται αµελητέο καθώς η τοπική οικονοµία της 
Σάµου καρπούται τα οφέλη µιάς ανάπτυξης υποδοµών που έχουν δηµιουργηθεί µερικές 
δεκαετίες πριν, ενώ η επαρχία Ικαρίας θα αργήσει ακόµα πολύ να έχει αντίστοιχες 
υποδοµές, αλλά και τα αναµενόµενα οφέλη, όπως όλα δείχνουν. 

 Οπως είδαµε π.χ. µε τη µεγάλη φωτιά του 1993, στο νησί δεν υπήρχαν παρά ελάχιστα 
πυροσβεστικά και έπρεπε να υπάρξουν θύµατα και καταστροφές για να έχει σήµερα η 
Ικαρία µιά κάποια σχετική υποδοµή στην πυρόσβεση. Επίσης, όπως όλοι ξέρουµε το νησί 
έχει έναν γεωπόνο, ότι το πολεοδοµικό γραφείο δεν λειτουργεί, ότι το νοσοκοµείο Ικαρίας 
είναι ακόµα εξαρτηµένο από το Νοσοκοµείο Σάµου, και ότι η Επαρχιακή αυτοδιοίκηση 
Ικαρίας παραπαίει µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας µε τρείς µόνο υπαλλήλους τη στιγµή που 
άλλες Επαρχιακές αυτοδιοικήσεις άλλων Νοµών έχουν πάνω από πενήντα υπαλλήλους. Το 
πιό χαρακτηριστικό βέβαια παράδειγµα είναι ότι έχουµε φτάσει στο σηµείο το Επαρχείο 
Ικαρίας να ζητάει από τη Νοµαρχία κάποια µικροποσά ακόµα και για γραµµατόσηµα. Ούτε 
αυτά τα µικροποσά δεν έχει η Ικαρία για να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της. 
Οι ανεπάρκειες της Ικαρίας είναι τεράστιες, και δεν είναι µόνο θέµα χρηµάτων και έργων, 
αλλά και εξοπλισµού και υπαλλήλων, και τεχνικής-επιστηµονικής στήριξης.  Ωστόσο, αυτό 
δεν σηµαίνει ότι η κατάσταση στη Σάµο είναι πολύ καλύτερη, και ότι έχουν αλλά δεν µας 
δίνουν. Οµως, πρέπει να συµφωνήσουµε ότι π.χ. αν υπάρχουν τρείς γεωπόνοι στο Νοµό, οι 
δυό νάναι στη Σάµο και ο ένας στην Ικαρία, αν υπάρχουν τρείς κτηνίατροι το ίδιο, αν 
υπάρχουν τρία πυροσβεστικά οχήµατα, η ίδια αναλογία θα πρέπει να τηρείται. 
Βέβαια κανένας δεν θα υποστήριζε να µετατεθούν υπάλληλοι από τη Σάµο προς την 
Ικαρία. Αυτό όµως που µπορεί να γίνει είναι να µετατεθούν όσοι υπάλληλοι θέλουν, αλλά 
κυρίως, οι νέες προσλήψεις να γίνονται για θέσεις στην Ικαρία µέχρι να καλυφθεί η 
αναλογία του 1/3. Πρέπει να αποφύγουµε να διαµορφωθεί η άποψη ότι υπάρχει ο κίνδυνος 
να υποβαθµιστούν οι υπηρεσίες της νήσου Σάµου αλλά και όλου του Νοµού, και ότι αυτού 
του είδους οι ποσοστώσεις αποτελούν µοίρασµα και συνδιαχείριση της µιζέριας. Το 
αντίθετο να είναι ο στόχος µας, όλοι µαζί, Σαµιώτες και Καριώτες να διεκδικήσουµε την 
έξοδο όλου του Νοµού από τη µιζέρια. 
 Εχουµε και ένα τρανταχτό επιχείρηµα προς αυτή την κατεύθυνση: Ο Νοµός Σάµου 
είναι προτελευταίος στα χρήµατα που παίρνει από την διανοµή του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Τα ποσά αυτά να αυξηθούν όχι µόνο για να αντιµετωπίσει ο Νοµός την 
αναπτυξιακή καθυστέρηση που υπάρχει στην Ικαρία και τις αναπτυξιακές στρεβλώσεις που 
έχουν γίνει σε όλο το Νοµό αλλά και για να θωρακιστεί αναπτυξιακά ως παραµεθόριος 
περιοχή. 
Τέλος, ο κ. Νοµάρχης έχει πολύ δίκιο να λέει ότι δεν πρέπει να είµαστε γκρινιάρηδες, ότι 
πρέπει να αναγνωρίζουµε όσα θετικά γίνονται, και κυρίως την ύπαρξη καλής διάθεσης. ∆εν 
είναι σωστό να αποδίδουµε κακές προθέσεις στη δευτεροβάθµια (Νοµαρχιακή) 
αυτοδιοίκηση, γιατί µε την ίδια λογική άλλοι θα αποδίδουν κακές προθέσεις στην 
Επαρχιακή Αυτοδιοίκηση, και άλλοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (∆ήµοι και Κοινότητες).  
Και αυτό, εν µέρει έγινε, όταν ο Νοµάρχης µαζί µε τον Βουλευτή επισκέφτηκαν το 
καλοκαίρι την Ικαρία. Ακούστηκαν τότε αλληλοκατηγορίες που σε καµιά περίπτωση δεν 
στοιχειοθετούν θετικές εξελίξεις.  Αντιλαµβάνοµαι ότι ο κάθε Καριώτης µπορεί να είναι 
δύσπιστος για τις εξαγγελίες που ακούει, αλλά σε καµµιά περίπτωση δεν πρέπει να είµαστε 
κακόπιστοι, ούτε "να φταίει ο γάϊδαρος και να χτυπάµε το σαµάρι". Γιατί έτσι 
καταλήγουµε, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Νοµάρχης, "χωρίς να προσφέρουµε το 
παραµικρό, να κάνουµε το έργο αυτών που προσφέρουν δυσκολότερο". 
Ολοι µας πρέπει να συµβάλουµε έµπρακτα, ο καθένας όπως µπορεί και µε πνεύµα καλής 
πίστης και συνεργασίας, ώστε τα πράγµατα να πηγαίνουν µπροστά για όλο το νοµό. Και σε 
αυτή την κατεύθυνση, η αυτοτέλεια της Επαρχίας Ικαρίας αποτελεί κρίσιµο σηµείο. 
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(Το άρθρο που ακολουθεί δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Νο 

2, Ιαν-Φεβ 1999) 

 
Κάντε «κλικ» για να δείτε το κείµενο 

Αποκαλυπτικά Στοιχεία για τη Νεολαία της Ικαρίας 

Τι έδειξε ειδική δηµοσκόπηση 
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Κάντε «κλικ» για να δείτε το κείµενο 
Ανεργία και Νεολαία-τι λέει η νεολαία της Ικαρίας 
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Η Ανεργία στην Ικαρία το 1994 και το 1998 από τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ 

 

Ανοίγοντας τα βιβλία του φιλόξενου ΟΑΕ∆ Ικαρίας, βρήκα στοιχεία για την ανεργία και τις 
απολύσεις και κατασκεύασα τον παρακάτω πίνακα τον Ιανουάριο 1999. Πιστεύω ότι ο πίνακας 
αυτός έχει αξία και σήµερα.  
 
ΟΑΕ∆ ΙΚΑΡΙΑΣ 
Απασχολούµενο εργατικό δυναµικό 1997-98 και 1993-94: 1200 

εργαζόµενοι. 
Ξένοι εργαζόµενοι (Απογραφή 1998): 254 εργαζόµενοι. ποσοστό %: 21 
Αύξηση εργατικού δυναµικού λόγω ξένων εργαζοµένων (1997-98): 1454 

 
 

  
Σύνολο 
ανέργων   Σύνολο απολυθέντων από αυτούς εποχιακοί 

ποσοστό 
εποχιακών 

  
1993-
94 

1997-
98 

διαφορά 
% 

1993-
94 

1997-
98 

διαφορά 
% 

1993-
94 

1997-
98 

διαφορά 
% 

1993-
94 

1997-
98 

Οκτώβριος  44 129 293 90 71 79 90 69 77 100 97 
Νοέµβριος 70 189 270 11 79 718 10 77 770 91 97 
∆εκέµβριος 68 137 201 3 4 133 1 4 400 33 100 
Ιανουάριος 66 173 262 6 6 100 2 5 250 33 83 
Φεβρουάριος 62 169 273 2 2 100 0 1   0 50 
Μάρτιος  61 163 267 1 3 300 0 0   0 0 
Απρίλιος 31 163 526 0 0   0 0       
Μάϊος 18 197 1094 3 1 33 0 0   0 0 
Ιούνιος 21 90 429 6 13 217 1 0 0 17 0 
Ιούλιος 27 111 411 2 3 150 2 3 150 100 100 
Αύγουστος 27 106 393 2 7 350 2 7 350 100 100 
Σεπτέµβριος 19 114 600 6 22 367 5 17 340 83 77 
Μέσος όρος: 43 145 339 11 18 160 9 15 162 86 87 
 
Ανεργία 1993-94: Μέσος όρος % 4 
Ανεργία 199΄7-98: Μέσος όρος % 12 
 
 

 

Συµπεράσµατα: 

1. Στον ΟΑΕ∆ καταγράφονται 1200 εργαζόµενοι και άνεργοι (1997-98). Αυτοί ανήκουν 
στον ιδιωτικό τοµέα και εργάζονται κυρίως στον τουρισµό. Επίσης, αναφέρονται και 254 
ξένοι εργαζόµενοι (1998). 



2. Μεταξύ 1994 και 1998 οι καταγραφόµενοι άνεργοι εµφανίζουν αύξηση µατά µέσο όρο 
339%. Ωστόσο, η αύξηση αυτή είναι πλασµατική, γιατί το 1998 βασικό κίνητρο για να 
δηλωθεί κανείς ως άνεργος ήταν η δυνατότητα συµµετοχής του σε σεµινάρια 
κατάρτισης, κάτι που δεν υπήρχε το 1994. Εποµένως, µπορούµε να µιλάµε για κρυφή 
ανεργία, οι διαστάσεις της οποίας είναι άγνωστες στην Ικαρία.   

3. Η καταγραφόµενη ανεργία στην Ικαρία το 1994 είναι 4% και το 1998 12%. Το ποσοστό 
της ανεργίας το 1998 είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα, γιατί η κινητοποίηση για 
εγγραφή στα µητρώα του ΟΑΕ∆ µε κίνητρο τη συµµετοχή σε σεµινάρια κατάρτισης και 
επιδοτούµενα προγράµµατα ανέργων εµφανίζει κατοίκους της Ικαρίας που θα 
επιθυµούσαν να εργαστούν αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα. Το ποσοστό αυτό είναι 
πολύ υψηλότερο αν συνυπολογίσει κανείς:  

• Την απουσία µικρών βιοτεχνιών (συνεταιρισµοί γυναικών, χειροτεχνία, 
συσκευασία τοπικών προϊόντων κλπ) όπου θα µπορούσαν να βρουν απασχόληση 
πολλές γυναίκες 

• Την αναγκαστική αποχώρηση πολλών νέων από την Ικαρία προς την Αθήνα για 
σπουδές και/ή δουλειά, οπότε δεν εγγράφονται στα µητρώα της Ικαρίας.   

4. Οι εποχιακοί άνεργοι, όπως είναι φυσικό, εγγράφονται ως άνεργοι κυρίως τους µήνες 
Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο. Αυτό δείχνει και την έντονη εποχικότητα που έχει 
ο τουρισµός στην Ικαρία.  

5. Οι απολυθέντες άνεργοι  είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εποχιακοί εργαζόµενοι. 
Μεταξύ 1994 και 1998 το σύνολο των απολυθέντων εµφανίζει αύξηση 160% κατά µέσο 
όρο (στους εποχικούς κατά 162%), γεγονός που δείχνει την αύξηση της τουριστικής 
βιοµηχανίας στην Ικαρία, µέσα σε 4 χρόνια. Η αύξηση αυτή αποτυπώνεται και στο 
διάγραµµα µηνιαίας δικύµανσης των απολύσεων 1994 και 1998. 
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Η πραγµατική αλήθεια για την ανεργία 
Του ∆ηµήτρη ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ  
 
(Σ.τ.σ.: ∆ηµοσιεύουµε το παρακάτω άρθρο γιατί το βρήκαµε πολύ περιεκτικό και ολοκληρωµένο) 

 
Η αλήθεια για την ανεργία βρίσκεται έξω από τα χαλκευµένα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η 
ΕΣΥΕ και την γνωρίζουν καλύτερα απ' όλους οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι της χώρας µας 
και οι οικογένειές τους, όταν µάλιστα ένα στα τέσσαρα νέα παιδιά είναι άνεργα και 
συντηρούνται για πολλά χρόνια από τους γονείς τους ή δεν µπορούν να κάνουν σχέσεις και 
οικογένεια.  
 
Η ανεργία δεν αντιµετωπίζεται µε παραχάραξη των επίσηµων ποσοστών της από την κυβέρνηση 
της Ν.∆. ούτε µε αντιπολιτευτικές υποκριτικές κορώνες του ΠΑΣΟΚ, που έχει σοβαρές 
πολιτικές ευθύνες για τη διόγκωσή της στα χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση. Ούτε µε το 
µοίρασµα µίας θέσης εργασίας σε περισσότερους ανέργους, όπως επιχειρείται µε τα σχέδια του 
νεοφιλελεύθερου δικοµµατισµού για µαζική επέκταση της µερικής και ελαστικής απασχόλησης. 
Οι νέοι/ες της χώρας µας δεν αποδέχονται να τους προσφέρονται µισή εργασία, µισός µισθός, 
µισή ασφάλιση και µισή ζωή και µάλιστα µε εξαγορά συνειδήσεων.  
Η ανεργία δεν αντιµετωπίζεται, επίσης, όταν η κυβέρνηση µειώνει τις δηµόσιες δαπάνες για 
έργα και επενδύσεις. Ούτε όταν συνεχίζει τις πολιτικές της γενικευµένης επιδότησης των 
µεγάλων επιχειρήσεων για δηµιουργία ανακυκλούµενων νέων θέσεων εργασίας, που παύουν να 
υπάρχουν όταν σταµατά επιδότησή τους από τον ΟΑΕ∆. Ούτε µε παροχή δωρεάν αναπτυξιακών 
κινήτρων στις επιχειρήσεις χωρίς καµία δέσµευσή τους να δηµιουργήσουν συγκεκριµένο αριθµό 
νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης.  
 



Η αλήθεια για την ανεργία βρίσκεται στο γεγονός ότι παρά τα προγράµµατα της σηµερινής και 
της προηγούµενης κυβέρνησης για την απασχόληση, µόλις το 2% των ανέργων που βρίσκει 
εργασία την έχει βρει µέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕ∆.  
Η αλήθεια για την ανεργία είναι ότι είναι πολύ µεγαλύτερη από τα ποσοστά που ανακοίνωνε η 
προηγούµενη και εξακολουθεί να ανακοινώνει και η σηµερινή κυβέρνηση, γιατί δεν 
καταµετρούν τους ανέργους που είναι σε προγράµµατα κατάρτισης, αλλά και τους 100.000 
"κρυφούς" άνεργους, δηλαδή αυτούς που δεν δηλώνονται πουθενά, γιατί έχουν πάνω από 2 
χρόνια άνεργοι και δεν καταγράφονται, γιατί δεν ελπίζουν πλέον σε τίποτε αλλά και δεν 
επιδοτούνται.  
 
Η πραγµατική αλήθεια για τους ανέργους είναι ότι στη χώρα µας διατίθενται τρεις φορές 
λιγότεροι από την ευρωζώνη δηµόσιοι πόροι για την απασχόληση. Επίσης, ότι εξακολουθούν να 
παίρνουν µόνο για 12 µήνες το χαµηλότερο επίδοµα ανεργίας σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή 51% 
του µισθού του ανειδίκευτου εργάτη (311 ευρώ το µήνα), κατά παράβαση και του ίδιου του 
νόµου 2224/94, που αναφέρει ότι δεν µπορεί να υπολείπεται του 66,33% του µισθού του 
ανειδίκευτου εργάτη.  
 
Η ανεργία µπορεί και πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την αύξηση των θέσεων εργασίας κυρίως 
στον κοινωνικό τοµέα (υγεία, παιδεία, περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια). Με αύξηση των 
δηµοσίων δαπανών για την απασχόληση. Με την εφαρµογή του 35ωρου χωρίς µείωση των 
αποδοχών.  
Με µέτρα ουσιαστικής στήριξης των ανέργων, όπως:  
- Εξασφάλιση και εγγύηση ενός ελάχιστου εισοδήµατος για τους ανέργους µε την αύξηση των 
επιδοµάτων ανεργίας στο 80% του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 500 
ευρώ σήµερα, και την επιµήκυνση του χρόνου επιδότησης της ανεργίας πέραν των 12 µηνών για 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια εφόσον παραµένουν άνεργοι.  
- Θέσπιση στη χώρα µας του κατώτερου εγγυηµένου εισοδήµατος.  
- Επιδότηση των νέων ανέργων από την ηλικία των 18 ετών, εφόσον επί τρεις µήνες ζητούν και 
δεν βρίσκουν εργασία.  
- Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ένταξη σε καθεστώς προσυνταξιοδότησης των 
ηλικιωµένων µακροχρόνια ανέργων (άνδρες πάνω από 55 ετών και γυναίκες πάνω από 50 ετών).  
- Μέτρα για την ανακούφιση των ανέργων (κάρτες απεριορίστων διαδροµών στα δηµόσια µέσα 
µαζικής µεταφοράς, επιδότηση ενοικίου και θέρµανσης και αναστολή πληρωµής λογαριασµών 
τους σε δηµόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες για όσο διάστηµα είναι άνεργοι κ.λπ.).  
 
Ο ΣΥΝ δύο φορές (1999 και 2003) έφερε προτάσεις νόµου στη Βουλή για το 35ωρο και για την 
αύξηση και χρονική επιµήκυνση χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας.  
Και τις δύο φορές η Ν.∆. και το ΠΑΣΟΚ από κοινού τις καταψήφισαν, επιµένοντας στις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους, που παράγουν ανέργους και φτωχούς. Το ερώτηµα βέβαια είναι 
γιατί τις καταψήφισε και το ΚΚΕ αθροίζοντας τις αρνητικές ψήφους των βουλευτών του µε 
αυτές των βουλευτών του δικοµµατισµού.  
 
Επίσης η κυβέρνηση φέτος επικαλέστηκε τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες για να µην αυξήσει ούτε 
κατά ένα ευρώ τα επιδόµατα ανεργίας ή για να µη δώσει επιδόµατα θέρµανσης στους ανέργους, 
ενώ την ίδια στιγµή αυτές οι δυσκολίες δεν την εµπόδισαν να µειώσει δραστικά τη φορολογία 
των επιχειρηµατικών κερδών.  
Οι άνεργοι όµως θέλουν δουλειές και όχι δούλεµα. 
Αυγή 4-10-05 
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Πίνακες για την Ανεργία 2005 στην Ελλάδα κατά ηλικία και επίπεδο 

εκπαίδευσης 
 
Πίνακας 1  
Η ανεργία κατά φύλο και ηλικία 
`Ηλικία Άρρενες Θήλεις Σύνολο 
15-29 12,5% 26,6% 18,8% 
30-44 4,8% 14,1% 8,7% 
45-64 3,4% 7,8% 5,0% 
65+ 0,8% 4,5% 1,8% 
Σύνολο 5,8% 15,2% 9,6% 
 
Πίνακας 2  
Η ανεργία κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης*  
 
`Επίπεδο εκπαίδευσης Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 4,3% 9,8% 6,6% 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση** 4,4% 10,4% 7,3% 
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. 
Εκπαίδευσης 

6,5% 17,2% 11,8% 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 6,2% 18,0% 10,9% 
Απολυτήριο Τριτάξιας Μέσης 
Εκπαίδευσης 

7,5% 19,0% 10,9% 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 4,8% 12,3% 7,6% 
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 4,5% 9,1% 6,4% 
∆εν πήγε καθόλου σχολείο 4,8% 13,2% 9,0% 
Σύνολο 5,8% 15,2% 9,6% 
* Τα στοιχεία θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά.  
** Περιλαµβάνονται και οι µη απόφοιτοι µε τουλάχιστον έναν χρόνο φοίτησης.  
Πηγή: Αυγή 4-10-05 
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