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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Η πορεία της Ελληνικής νεολαίας στην τρέχουσα οικονομική κρίση.
Αδιαμφισβήτητα, η παρούσα κρίση έχει επηρεάσει ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα της εγχώριας οικονομίας. Ταυτόχρονα η επίδραση
της κρίσης αυτής είναι εμφανής και στην πολιτική, πολιτιστική, πολιτισμική και την ευρύτερη κοινωνική ζωή του τόπου.
Από τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που έχουν πληγεί, και επηρεάζονται σήμερα, αλλά και θα συνεχίσουν να επηρεάζονται στο μέλλον
από τις επιλογές και τις συνέπειες της κρίσης, είναι η Ελληνική νεολαία. Αυτή η νεολαία που δεν έχει την παραμικρή συνδρομή στην δημιουργία
και στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της γενικότερης κρίσης στην κοινωνία και στην χώρα, καλείται σήμερα, και πρόκειται να κληθεί
τα επόμενα χρόνια, να επωμισθεί τις συνέπειες και το κόστος της συνολικής κατάπτωσης των κοινωνικών αξιών και της οικονομίας. Η κατάπτωση
αυτή καταλογίζεται και χρεώνεται από πολλούς στην περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία έχει παρομοιασθεί ως γενιά κανίβαλος, που με τις ενέργειες και
τις πράξεις της «τρώει και καταπνίγει» τα δικά της παιδιά, με σκοπό την πρωτοκαθεδρία των δικών της προνομίων. (Μ. Ανδρουλάκης, Βαμπίρ & Κανίβαλοι, 2004).
Έτσι, η Ελληνική νεολαία εκτός από τις προκλήσεις των καιρών της, έχει να αντιμετωπίσει και το ειδικό βάρος της δομικής οικονομικής ύφεσης της χώρας. Οι
συνθήκες αυτές, είναι γεγονός ότι μεταβάλλουν τις προτεραιότητες των νέων. Συνέπεια της μεταβολής αυτής είναι να τοποθετείται πλέον ως κορυφαία επιλογή,
η επαγγελματική αποκατάσταση και η οικονομική βιωσιμότητα, σε σύγκριση με το ενδιαφέρον για τους επιμέρους κλάδους των επιστημών, και της γενικότερης
επιστημονικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Η μεταβολή αυτή στις προτεραιότητες της νεολαίας μας, έχει επίσης ενισχυθεί και από το γεγονός ότι η κατοχή ενός πτυχίου ή ενός μεταπτυχιακού τίτλου, δεν
οδηγεί απαραίτητα σε καλύτερη εργασία ή σε αυξημένες απολαβές. Αυτή η πραγματικότητα οφείλεται σε επιμέρους γενεσιουργούς παράγοντες. Ένας από αυτούς
είναι η ελλιπής διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, με αποτέλεσμα να παράγονται πτυχιούχοι χωρίς ουσιαστικό
οικονομικό και επαγγελματικό αντίκρισμα στην εγχώρια αγορά. Συνέπεια της κατάστασης
αυτής είναι η ετεροαπασχόληση των πτυχιούχων (δηλαδή κάτοχοι πτυχίων ενός κλάδου, να
απασχολούνται επαγγελματικά σε άλλους κλάδους, διαφορετικούς από το αντικείμενο των
σπουδών τους), που συνολικά δεν προσθέτει και δεν δημιουργεί υπεραξίες στην οικονομία. Ένας
άλλος παράγοντας είναι η ίδια η δομή της Ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή μεταλλάχθηκε τις
πρόσφατες δεκαετίες, όπου μέσα από τις αγκυλώσεις και την διόγκωση του δημοσίου τομέα
και των υπηρεσιών σε βάρος της μεταποίησης και της αγρο-κτηνοτροφικής παραγωγής, δεν
παρουσιάζει σήμερα καμία δυναμική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Έτσι η οικονομική και δυναμική Ελληνική νεολαία, υπό το πρίσμα των συνθηκών της παρούσας
ύφεσης, οδηγείται είτε στην οικονομική μετανάστευση στο εξωτερικό, είτε στην πρόωρη είσοδο
της στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας τα ποσοστά του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού που
συνήθως τείνει να αμείβεται χαμηλά και (δυστυχώς) ανασφάλιστα. Από την άλλη πλευρά, δεν
μπορούν να αποκλεισθούν και εκείνες οι γόνιμες περιπτώσεις, όπου νέοι (επιστήμονες ή μη)
θα αναπτύξουν ευέλικτα και ελαστικά επιχειρηματικά σχήματα, για την αξιοποίηση των όποιων
ευκαιριών αναδύονται από την κρίση και την αναδιάταξη της οικονομίας.
Αναμφίβολα όμως, οι εξελίξεις αυτές δεν αναμένεται να επηρεάσουν μόνον της οικονομική
πορεία των νέων του τόπου μας, αλλά μάλλον διαφαίνεται να έχουν σημαντικές επιδράσεις και
στην ευρύτερη κοινωνία, με ανατροπές των κεκτημένων και δεδομένων, και την ταυτόχρονη
διαμόρφωση νέων ισορροπιών στην μελλοντική διαστρωμάτωση της Ελληνικής κοινωνίας.
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