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Συςτημική βία: Ανεργία και... απολφςεισ 
 
 

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Η πιο ακραία ίςωσ μορφι οικονομικισ ςυςτθμικισ βίασ ςτθ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ είναι θ 
ανεργία ι, εναλλακτικά, θ περιςταςιακι και μερικι (υπό)απαςχόλθςθ. Η ανεργία όμωσ είχε αρχίςει να 
φουντϊνει από τον καιρό τθσ ζνταξισ μασ ςτθν ΕΟΚ/ΕΕ και απλά ςιμερα ...απογειϊκθκε. Ακόμθ και ςτθν 
εποχι των «παχιϊν αγελάδων», θ ανεργία είχε διπλαςιαςτεί, από 3,6% το 1984, ςε 7% το 1997, παρά το 
γεγονόσ ότι το εργατικό κόςτοσ μειωνόταν δραςτικά όλθ τθν δεκαετία του 1990, ενϊ τα κζρδθ ςτισ 
μεγάλεσ επιχειριςεισ πολλαπλαςιάηονταν. Σθν περαςμζνθ δεκαετία ςθμειϊκθκε μια εντελϊσ παροδικι 
μείωςθ τθσ ανεργίασ, ςαν αποτζλεςμα τθσ Ολυμπιάδασ και των ζργων «βιτρίνασ» που χρθματοδοτοφςε θ 
ΕΕ, για να ςυνεχίςει κατόπιν τθν ανοδικι πορεία τθσ. Ζτςι, οι άνεργοι, το 2005-08  είχαν φκάςει ςχεδόν 
ςτο 8% του ενεργοφ πλθκυςμοφ, ενϊ το 2009 είχαν ανεβεί ςτο 9,5%. Με το ςκάςιμο τθσ «φοφςκασ» οι 
άνεργοι τριπλαςιάςτθκαν και ςιμερα φκάνουν το 28%!  
 
Είναι, επομζνωσ, άλλοσ ζνασ αποπροςανατολιςμόσ ότι θ ανεργία και θ φτωχοποίθςθ του Λαοφ είναι 
αποτζλεςμα των πολιτικϊν λιτότθτασ, ςαν αποτζλεςμα τθσ «κρίςθσ του Χρζουσ» και των Μνθμονίων. 
τθν πραγματικότθτα, ιταν τα «δομικά» προβλιματα τθσ οικονομίασ που οδιγθςαν ςτθν ζκρθξθ του 
Χρζουσ. Σα διογκοφμενα ελλείμματα ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν κακωσ και τα δθμοςιονομικά ελλείμματα, 
που οδιγθςαν τελικά ςτθν χρεωκοπία, μπορεί να δειχτεί οτι άρχιςαν να χειροτερεφουν δραματικά από 
τθν ζνταξι μασ ςτθν ΕΕ (βλ. Σ.Φ, Η Ελλάδα ωσ Προτεκτοράτο τθσ Τπερεκνικισ Ελίτ, Γόρδιοσ, 2010).   
 
Η κεμελιακι δθλαδι αιτία τθσ ανεργίασ, ςτο Ελλθνικό μοντζλο εξωςτρεφοφσ ανάπτυξθσ που 
κεςμοποιικθκε μεταπολεμικά με τθν ζνταξι μασ ςτθν ΕΕ και τθν Ευρωηϊνθ, ιταν θ ουςιαςτικι ζλλειψθ 
παραγωγικισ δομισ, τθν οποία δραματικά επιδείνωςαν το άνοιγμα και θ απελευκζρωςθ των αγορϊν που 
επζβαλε θ ζνταξι μασ ςτθν ΕΕ. Και, φυςικά, θ μετανάςτευςθ ελάχιςτθ ςχζςθ είχε με τθν ζκρθξθ τθσ 
ανεργίασ, όπωσ άμεςα ι ζμμεςα διακιρυςςαν τότε οι ελίτ, κακϊσ και θ Πατριωτικι «Αριςτερά», 
καλλιεργϊντασ πρϊτοι τθ ξενοφοβία και τον ρατςιςμό, για να πάρει ςιμερα τθ ςκυτάλθ από αυτοφσ θ 
Χρυςι Αυγι. Οι μετανάςτεσ καταλάμβαναν ανειδίκευτεσ κζςεισ εργαςίασ και βαςικά ανταγωνίηονταν 
τουσ δικοφσ μασ απόφοιτουσ του δθμοτικοφ, όπου όμωσ θ ανεργία μειωνόταν, ενϊ, αντίκετα, φοφντωνε 
ςτουσ απόφοιτουσ τθσ δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Δθλαδι, οι μετανάςτεσ 
ουςιαςτικά ζπαιηαν τον ρόλο τθσ φτθνισ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ (και τθσ παραγωγικότθτασ) και τθσ 
παράλλθλθσ —ςωτιριασ για τουσ εργοδότεσ— ςυμπίεςθσ των μιςκϊν.  
 
Με άλλα λόγια, όταν θ ζνταξθ ςτθν ΕΕ μασ υποχρζωςε ςε άνοιγμα και απελευκζρωςθ των αγορϊν, θ 
Ελλθνικι οικονομία δεν ιταν ανταγωνιςτικι μζςα ςτθν ΕΕ, όχι βζβαια λόγω των υψθλϊν μιςκϊν τθσ, που 
ιταν πολφ χαμθλότεροι από αυτοφσ ςτα Ευρωπαϊκά κζντρα, αλλά εξαιτίασ τθσ χρόνιασ ζλλειψθσ 
παραγωγικϊν επενδφςεων. Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο ότι μια από τισ πρϊτεσ δουλειζσ τθσ 
κοινοβουλευτικισ Χοφντασ και τθσ Σρόικασ ιταν να ελαςτικοποιιςουν, με τα Μνθμόνια, ακόμθ 
περιςςότερο τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, ουςιαςτικά αποβλζποντασ ςτθν υποτίμθςθ του κόςτουσ εργαςίασ, 
ϊςτε να «βελτιϊςουν» τεχνθτά τθν ανταγωνιςτικότθτα, ιδιαίτερα αφοφ δεν ιταν πια δυνατι θ υποτίμθςθ 
του νομίςματοσ. Και, φυςικά, ςτον βακμό που το ςχζδιο των Ευρϊ-ελίτ για τθν «Κινεηοποίθςθ» χωρϊν 
όπωσ θ Ελλάδα πετφχει, τότε πράγματι, κα υπάρξει «ανάπτυξθ», ςαν ςυνζπεια μιασ δικεν «βελτίωςθσ» 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, θ οποία όμωσ κα ςυνοδεφεται από μαηικι ανεργία ι υποαπαςχόλθςθ, και 
μιςκοφσ επιβίωςθσ για τουσ πολλοφσ και ...άγριο βόλεμα για τουσ λίγουσ! 



 
Ήδθ, άλλωςτε, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, θ πρϊτθ «εκςυγχρονιςτικι» κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ 
είχε ανακοινϊςει τθν ζναρξθ ενόσ κοινωνικοφ διαλόγου για τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και το αςφαλιςτικό, 
όπου οι παράμετροι των «λφςεων» είχαν αυςτθρά προκακοριςτεί. Επρόκειτο, δθλαδι, για ζνα κοινωνικό 
διάλογο-μαϊμοφ όπου επιχειρείτο οι προςκείμενεσ ςτα «εκςυγχρονιςτικά» κόμματα εξουςίασ (που 
ςιμερα απαρτίηουν τθν κοινοβουλευτικι Χοφντα) ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ να περάςουν ςτθ βάςθ τουσ, 
όςο πιο ανϊδυνα γινόταν, τισ λφςεισ «ελαςτικοποίθςθσ» τθσ εργαςίασ, που είχαν προκακορίςει οι 
ςυςτθμικζσ τάςεισ ςτθ διεκνοποιθμζνθ οικονομία τθσ αγοράσ. Σάςεισ, οι οποίεσ, χάρισ ςτθ ςυμμετοχι μασ 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ζφκαναν γριγορα  και ςτον εκάςτοτε παριςτάνοντα τον πρωκυπουργό τθσ 
χϊρασ. Σότε, όμωσ, το πολιτικό κλίμα δεν επζτρεπε να περάςουν παρόμοια μζτρα. 
 
Αντίκετα, ςιμερα, με τθν αφορμι τθσ δικεν «κρίςθσ του Χρζουσ», οι ελίτ πζραςαν όχι μόνο τισ πιο 
ελαςτικζσ ίςωσ ςχζςεισ εργαςίασ ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά άρχιςαν τϊρα να περνοφν ακόμθ και 
τθν κατάργθςθ κζςεων ςτον δθμόςιο τομζα. Και αυτό, τθ ςτιγμι μάλιςτα που θ χϊρα ζχει ανεργία ρεκόρ 
ςτθν Ευρωηϊνθ! Ζτςι, απολφουν ςχολικοφσ φφλακεσ, κακαρίςτριεσ, δθμοτικοφσ αςτυνομικοφσ και 
ςυμβαςιοφχουσ, ενϊ αφριο κα αρχίςουν τισ μαηικζσ απολφςεισ ςτον δθμόςιο τομζα, δικεν για να τον 
εξυγιάνουν, όπωσ ξεδιάντροπα υποςτθρίηουν τα καλοταϊςμζνα παπαγαλάκια των ελίτ ςτα τθλεοπτικά 
κανάλια ––ενϊ θ κατειλθμμζνθ ΕΡΣ δεν διανοείται να αναλάβει εκςτρατεία «απομυκοποίθςθσ τθσ 
κρίςθσ», όπωσ όφειλε, αλλά ςυνεχίηει «κανονικά» τον αποπροςανατολιςμό!   
 
τθν πραγματικότθτα, ο ςτόχοσ δεν είναι βζβαια θ εξυγίανςθ του δθμόςιου τομζα, που αναντίρρθτα 
χρειάηεται ριηικζσ αλλαγζσ, χωρίσ απολφςεισ προςωπικοφ, για τθν ικανοποίθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν. Σο 
επιχείρθμα δθλαδι τθσ δικεν μεταρρφκμιςθσ είναι άκλιο ψζμα, αφοφ ο βαςικόσ λόγοσ που γίνονται οι 
μαηικζσ απολφςεισ δεν είναι καν θ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των δανειςτϊν. Ουτε είναι βζβαια ο 
εξαναγκαςμόσ μασ από τθν Ευρϊ-ελίτ ςε «κακζσ» πολιτικζσ (λιτότθτασ κ.λπ.), όπωσ εντελϊσ 
αποπροςανατολιςτικά υποςτθρίηουν «προοδευτικοί» οικονομολόγοι (που προβάλλουν ακόμθ και οι New 
York Times, αλλά και παρ’ θμιν  «αναρχικοί διανοθτζσ» ––ακόμθ και αυτι θ ςφμπλευςθ είναι δυνατι ςτθν 
Ελλάδα!) οι οποίοι «αγνοοφν» το φαινόμενο τθσ νεοφιλελεφκερθσ παγκοςμιοποίθςθσ και βρίςκονται 
κάπου μεταξφ ...1929 και 1945. 
 
Ο προφανισ ςτόχοσ των ελίτ είναι να παραδϊςουν τομείσ του δθμόςιου τομζα ςτον λθςτρικό και 
ανεξζλεγκτο ιδιωτικό τομζα που ελπίηεται ότι με τον μιςό αρικμό υπαλλιλων (και μιςοφσ μιςκοφσ!) κα 
προςφζρει «ανταγωνιςτικζσ» υπθρεςίεσ. Αφριο κα κάνουν το ίδιο και με τα νοςοκομεία, τα ςχολεία και 
τα Πανεπιςτιμια, αφινοντασ ζνα υποτυπϊδθ δθμόςιο τομζα για τουσ απόρουσ, όπωσ ςτισ ΗΠΑ.  
 
Όμωσ, γιατί άραγε πρζπει να γίνει θ οικονομικι και κοινωνικι αυτι καταςτροφι; Όχι βζβαια γιατί, όπωσ 
υποςτθρίηει θ «Αριςτερά», Μαρξο-Κεχνςιανοί οικονομολόγοι κ.λπ. γιατί μασ επιβάλλονται οι «κακζσ» 
πολιτικζσ των Μζρκελ–όιμπλε. Προφανϊσ, ζξω από τθν ΕΕ (τθν οποία δεν αμφιςβθτοφν οι 
καλοβολεμζνοι μζςα ςτθν ΕΕ Πανεπιςτθμιακοί, αναλυτζσ κ.λπ.) καμιά Μζρκελ δεν κα μποροφςε να μασ 
επιβάλλει τισ «κακζσ» πολιτικζσ τθσ. Όμωσ οι ελίτ μασ ζκριναν ότι τα ςυμφζροντά τουσ ικανοποιοφνται 
καλφτερα μζςα ςτθν  ΕΕ και τθν Ευρωηϊνθ, οπότε, με δεδομζνθ τθν ζλλειψθ κάκε οικονομικισ κυριαρχίασ 
μζςα ςτθν ΕΕ, δεν μποροφμε παρά να εφαρμόηουμε πιςτά τισ όποιεσ εντολζσ των γκαουλάιτερ. Εκτόσ 
βζβαια αν πιςτεφουμε το παραμφκι  (για παιδιά προςχολικισ θλικίασ) ότι... αν εκλεγεί ο Σςίπρασ  κα 
λειτουργιςει ςαν καταλφτθσ για να αλλάξουν οι Ευρωπαϊκοί ςυςχετιςμοί και οι Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ! 
Και δυςτυχϊσ ςτθν εξαπάτθςθ αυτι μετζχει ςφςςωμθ θ Αριςτερά (εξωκοινοβουλευτικι, πατριωτικι, 
«ελευκεριακι»  κ.λπ.), πλθν ΚΚΕ. Και αυτό, γιατί ακόμθ και όταν τμιμα τθσ Αριςτεράσ αυτισ κζτει κζμα 
εξόδου από τθν Ευρωηϊνθ, ποτζ δεν κζτει κζμα άμεςθσ εξόδου από τθν ΕΕ, με ςτόχουσ τθν διαγραφι του 
Χρζουσ και τθν κατάργθςθ των Μνθμονίων, αλλά και τθν αναγκαία κοινωνικοποίθςθ των τομζων-κλειδιά, 
ϊςτε μζςα από ζνα πρόγραμμα μετάβαςθσ ςε μια αυτοδφναμθ οικονομία να τεκοφν οι βάςεισ για τθν 
ριξθ με τθν νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ και τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν αναγκϊν όλων των 
πολιτϊν.  
 



Με άλλα λόγια, ακόμθ και θ ζξοδοσ από τθν ΕΕ, χωρίσ πρόγραμμα οικονομικισ αυτοδυναμίασ, κα είναι το 
ίδιο καταςτροφικι. 
 
Ζτςι, οι αποκραςυμζνεσ ξζνεσ και ντόπιεσ ελίτ, μπροςτά ςτθν αδράνεια, (παρά τθν διογκοφμενθ 
εξακλίωςθ) των λαϊκϊν ςτρωμάτων, εξακολουκοφν και εντείνουν το καταςτροφικό ζργο τουσ. Όμωσ, θ 
αδράνεια αυτι ςε μεγάλο βακμό είναι τεχνθτι, ςαν αποτζλεςμα του γεγονότοσ ότι οι 
κομματοκρατοφμενεσ  ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ,  εςκεμμζνα, εκτονϊνουν τθν λαϊκι οργι με υποτονικζσ 
απεργίεσ, πορείεσ-λιτανείεσ ςτο φνταγμα και «ςυλλαλθτιρια» ςυνοδευόμενα από ...ςυναυλίεσ.  
 
Γι’ αυτό είναι πια άμεςθ επιτακτικι ανάγκθ θ δθμιουργία ενόσ παλλαϊκοφ Μετϊπου «από τα κάτω» που, 
με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ όπωσ οι παραπάνω και κυρίωσ τθν άμεςθ ζξοδο από τθν ΕΕ και τθν 
αυτοδυναμία,  κα θγθκεί του αγϊνα αυτοφ για τθν αποτροπι τθσ ςυντελοφμενθσ καταςτροφισ, πριν 
ολοκλθρωκεί, οπότε κα είναι αργά, για πολλζσ δεκαετίεσ... 
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