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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δεν υπάρχει «success story» με 1,4 εκ. ανθρώπους χωρίς δουλειά
Η Δράση καλεί σε δημιουργική «αντί-Δραση στην ανεργία»
Τη στιγμή που, παρά τα ευχολόγια του κυβερνητικού “success story”, η ανεργία στη
χώρα εκτοξεύθηκε στα ύψη τον Ιούνιο του 2013 (το ποσοστό ανεργίας έφθασε στο
27,9% από 24,6% τον ίδιο μήνα του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με
58,8% στους νέους έως 24 ετών και 37,3% στις πιο παραγωγικές ηλικίες μεταξύ 25
και 34 ετών), η Δράση ξεκίνησε την «αντί-Δραση στην ανεργία», με την πρώτη
ανοικτή εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Σε μια από τις γειτονιές της Αθήνας που μαστίζονται από το πρόβλημα της
ανεργίας, οι πολίτες ενδιαφέρθηκαν και συμμετείχαν σε μια ουσιαστική συζήτηση,
αφού άκουσαν τις τοποθετήσεις του εκπροσώπου τύπου της Δράσης κ. Π.
Μιχαλόπουλου, που εξήγησε τους στόχους της πρωτοβουλίας και τις βιωματικές
εμπειρίες ενός νέου επιχειρηματία στο σημερινό αντίξοο περιβάλλον, του
αντιπροέδρου της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και τομεάρχη οικονομίας της
Δράσης κ. Τ. Αϊβαλιώτη, που περιέγραψε τις δυνατότητες που έχει σήμερα μια νέα
επιχείρηση που ξεκινά και του συμβούλου σταδιοδρομίας και μέλους της ΚΕ της
Δράσης κ. Π. Καζάζη, που έδωσε πρακτικές συμβουλές στους νέους (σύνταξη
βιογραφικού, συνέντευξη και προετοιμασία για αναζήτηση εργασίας κ.λπ.).
Στην εκδήλωση μίλησε και ο Πρόεδρος της Δράσης κ. Θ. Σκυλακάκης, ο οποίος
ανέπτυξε την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα για να δημιουργηθούν
δουλειές τα επόμενα χρόνια (λιγότεροι φόροι και μικρότερο κράτος, διευκόλυνση
της επιχειρηματικότητας και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας) και σημείωσε ότι
η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες, αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα που σήμερα
ορθώνεται ως εμπόδιο στους νέους ανθρώπους και αν επικρατήσει στη χώρα η
λογική της συνεργασίας και βάλουμε μπροστά στην προσπάθεια, σε όλα τα επίπεδα,
τους παραγωγικούς ανθρώπους που έχει σε όλους τους τομείς αυτή η χώρα.
Η Δράση θα συνεχίσει την πρωτοβουλία «αντί-Δραση στην ανεργία», με την
επόμενη εκδήλωση να λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Σεπτεμβρίου.
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