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Πρόλογος
Η παρούσα εργασία ξεκίνησε να γράφεται εν μέσω βαθιάς οικονομικής
κρίσης. Μιας κρίσης που επεκτάθηκε σε κρίση κοινωνική, κρίση αξιών, ως
κατάσταση που επηρέασε πάρα πολλές πτυχές της ζωής του συνόλου σχεδόν της
κοινωνίας μας. Η κρίση αυτή υπήρξε παγκόσμια και με αφετηρία το 2008 και την
χρηματοπιστωτική κρίση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έπληξε τις οικονομίες
όλων των κρατών του κόσμου. Η Ελλάδα δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.
Οι διεθνείς συνθήκες ανέδειξαν χρόνιες δομικές και οικονομικές αδυναμίες της χώρας
μας, πράγμα που αποδείχθηκε και από την καθυστέρηση που επέδειξε στο να
αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει την κρίση αυτή σε σχέση με άλλες χώρες, κυρίως της
Ε.Ε.
Αντίκτυπο της κρίσης μπορούμε να βρούμε σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής
μας, από το καθαρά οικονομικό κομμάτι ως εκείνο της κοινωνικής ζωής και της
ψυχολογικής κατάστασης των πολιτών. Η κρίση έφερε μια απότομη αλλαγή στο
βιοτικό επίπεδο, την οικονομική κατάσταση, τις εργασιακές σχέσεις και την
ψυχολογία των πολιτών, οι οποίοι έχασαν το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
που είχαν ως τότε, πράγμα που έφερε αρνητισμό και αμφισβήτηση απέναντι σε
θεσμούς και απαισιοδοξία σχετικά με την πολιτική και οικονομική κατάσταση.
Η εργασία μας έχει ως στόχο να αναλύσει τις συνθήκες που επικρατούν στο
παγκόσμιο οικονομικοπολιτικό σύστημα, καθώς και τις αλλαγές που επέφερε η
οικονομική κρίση σε αυτό. Πρόθεσή μας όμως δεν είναι απλά η μελέτη οικονομικών
όρων, αλλά να αναδείξουμε τις επιπτώσεις που έχουν οι παρούσες συνθήκες σε πιο
περιορισμένο επίπεδο (κρατικό επί παραδείγματι) και κυρίως στη χώρα μας. Έπειτα
θα εστιάσουμε ακόμα περισσότερο, με σκοπό να αναδείξουμε πώς βιώνεται η
σύγχρονή μας κατάσταση σε ατομικό επίπεδο, καθώς και ο τρόπος διαχείρισής της,
αλλά και να προτείνουμε λύσεις ούτως ώστε να προσαρμοστεί και να στηριχθεί το
τμήμα του πληθυσμού που πλήττεται περισσότερο από τις συνθήκες που θα
αναφέρουμε, όσο και από την κρίση: τη νέα γενιά.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα εξετάσουμε το θέμα μας σε παγκόσμιο
επίπεδο, το οποίο έπειτα θα μελετηθεί σε πιο περιορισμένη κλίμακα, με αναφορές
στις ΗΠΑ, εγγύτερα σε εμάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσα και από την Ε.Ε., τον
προσανατολισμό που επιδιώκει και τις πολιτικές της), για να καταλήξουμε σε πολύ
πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, αναλύοντας την περίπτωση της Ελλάδας.
Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε από όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές
το θέμα αυτό, αναλύοντάς το υπό το πρίσμα των διεθνών συνθηκών, της κρίσης, του
φιλελευθερισμού, του προβλήματος και των επιπτώσεών του σε παγκόσμιο,
διακρατικό, κρατικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε διαπροσωπικό και
ατομικό επίπεδο. Τομείς όπως η απασχόληση, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η
εκπαιδευτική πολιτική, οι σκοποί που επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν και το
προσωπικό βίωμα όλων αυτών θα αναλυθούν στις παρακάτω σελίδες, αναζητώντας
έναν τρόπο διαχείρισης από πλευράς του ατόμου, καθώς και απαντήσεις για τον
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προσανατολισμό που θα πρέπει να πάρει ο καθένας για να γίνει ενεργό μέλος της
κοινωνίας και της οικονομικής ζωής του σήμερα.
Ελπίζουμε μέσα στο κείμενο να μπορέσει ο αναγνώστης να αντιληφθεί τα
αίτια και τα αποτελέσματα που διαμόρφωσαν το σημερινό τρόπο ζωής του, ενώ
ιδιαίτερα αν ανήκει στη νέα γενιά να μπορέσει να δει και τον εαυτό του μέσα σε
αυτό, τις ιδιαιτερότητές του και τα χαρακτηριστικά εκείνα που επηρεάζουν τη ζωή
του. Ευελπιστούμε, τέλος, να τον βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσει και να
αναγνωρίσει τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να εντοπίσει ίσως
τα αίτιά τους και να βοηθηθεί να τα διαχειριστεί και να τα αντιμετωπίσει. Βασικότερη
επιδίωξή μας είναι να αντιληφθεί ο αναγνώστης πως σε μια περίοδο που ο
ατομικισμός επικρατεί, ο ίδιος δεν είναι μόνος, αλλά μοιράζεται κοινά προβλήματα
με πολλούς ακόμα ανθρώπους, που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, με την
ελπίδα ότι θα είναι το πρώτο βήμα στην αντιμετώπισή τους. Για το λόγο αυτό το
μεγαλύτερο κομμάτι της εργασίας αυτής αναφέρεται σε έρευνες και προτάσεις
παρεμβάσεων που αφορούν στους νέους και τη στήριξή τους, ενώ το πρώτο μέρος
της έχει να κάνει με μια επαναστατική έρευνα σχετικά με τη θέση της νέας γενιάς στο
σύγχρονο κόσμο και τον τρόπο να διαχειριστούν τη ζωή τους μέσα από την
αυτοδιαχείριση και την οικονομία της διάθεσης. Μέσα από τη διαπραγμάτευση του
θέματος του «τι σημαίνει να είσαι ενήλικας», των υποχρεώσεων που αυτό επιφέρει
και των ρόλων που (πρέπει να) υιοθετούν, θα δούμε τα προβλήματα και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας σύγχρονος νέος στην πορεία του προς την
ενηλικίωση και μετά από αυτήν.
Τέλος, οι προτάσεις μας στοχεύουν σε μια γενικότερη φιλοσοφία
αντιμετώπισης της κρίσης και των οικονομικών και εργασιακών συνθηκών της
εποχής, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με τις αλλαγές σε ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο, κυρίως όμως έχουν να κάνουν με την αυτοδιαχείριση και την ανάλυση του
εαυτού μας.
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ΚΕΦ. 1: Ανάλυση κι ερμηνεία της έρευνας της M. Silva

Πολλές εργασίες κι έρευνες έχουν εκπονηθεί για την ανάλυση της νέας γενιάς
που μεγαλώνει στο περιβάλλον του νεοφιλελευθερισμού, σε μια προσπάθεια
κατανόησης των συνθηκών που διαμορφώνουν τη σημερινή πραγματικότητα που
καλούνται να αντιμετωπίσουν, τα αίτια που τη διαμόρφωσαν, αλλά και τον τρόπο που
τη βιώνουν και την αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι νέοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο
παρουσίασε η δουλειά της M. Silva με τον πρωτότυπο τρόπος προσέγγιση του
θέματος. Η έρευνά της έγινε με τη μορφή συνεντεύξεων, οι οποίες καλούσαν τους
συμμετέχοντες να αφηγηθούν τη δική τους «ιστορία ενηλικίωσης». Μέσω των
διηγήσεων αυτών, η ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα να σκιαγραφήσει τη σύγχρονη
πραγματικότητα, αποφεύγοντας να την περιγράψει η ίδια, αποδίδοντας έτσι καλύτερα
τη σκοπιά της υπό μελέτης ομάδας: νέοι μεταξύ της δεύτερης και της τέταρτης
δεκαετίας της ζωής τους. Η Jennifer M. Silva με άλλα λόγια εμβάθυνε στο σύγχρονο
νέο και τα προβλήματά του στη σύγχρονη αμερικανική πραγματικότητα μετά από
απευθείας επαφή μαζί του. Τα αποτελέσματά της ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά.
Μέσα από ένα δείγμα όσο πιο αντιπροσωπευτικό γινόταν (αποτελούμενο από
νέους ενός ηλικιακού φάσματος δύο δεκαετιών, αφροαμερικανούς και λευκούς,
γυναίκες και άντρες, από διάφορες περιοχές, με διαφορετικό οικογενειακό, κοινωνικό
και οικονομικό υπόβαθρο και σεξουαλικό προσανατολισμό), επιχειρεί να μας δείξει
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι στην ενήλικη ζωή τους,
καθώς και πώς ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί μια πρόκληση για αυτούς, μια
πρόκληση που δε θα καταφέρουν να υπερβούν όλοι και να πραγματοποιήσουν τα
όνειρά τους.
Η έρευνα αποτυπώνει ξεκάθαρα το πώς τα οικογενειακά προβλήματα
μπορούν να κληροδοτήσουν στους νέους προβλήματα που δεν είναι οι ίδιοι
υπεύθυνοι για αυτά. Μας δείχνει ακόμα την οπτική που έχουν οι ίδιοι για τους λόγους
οι οποίοι οδηγούν τον καθένα στην παρούσα κατάστασή του, αποκαλύπτοντας πως οι
περισσότεροι καταλήγουν πως η ζωή που ζει ο καθένας τους είναι αποτέλεσμα
προσωπικών επιλογών και ικανοτήτων. Τέλος, καταδεικνύει με πολύ σαφή τρόπο την
οπτική τους για παραδοσιακές αξίες όπως ο γάμος και οι σχέσεις, τις αντιλήψεις τους
γύρω από θέματα ζωτικής σημασίας για τις ζωές τους, όπως η εργασία, οι σχέσεις, η
δημιουργία οικογένειας και τα παλαιότερα πρότυπα. Οι τροχιές ενηλικίωσης πια είναι
φανερό πως είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που είχαν παγιωθεί τις
προηγούμενες δεκαετίες, με κάθε νέο να έχει μια δική του ξεχωριστή και ιδιαίτερη
ιστορία να διηγηθεί για το πώς έφτασε ως την ενηλικίωση και πώς την αντιμετωπίζει
ή την αντιλαμβάνεται τώρα που είναι η νέα του πραγματικότητα.
Η καινοτομία της Silva έγκειται στη μεθοδολογία και στην οπτική από την
οποία προσέγγισε το θέμα: διατυπώνει με σαφήνεια την τάση της σημερινής εποχής
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σε αντιδιαστολή με παλαιότερες εποχές (60’s- 70’s) όπου οι νέοι «αργούν να
μεγαλώσουν» κατά τις νόρμες των εποχών που αναφέραμε (δουλειά, δικό τους σπίτι,
γάμος, παιδιά). Η σημερινή νεολαία έχει αφενός άπειρες επιλογές πάνω στις οποίες ο
καθένας ατομικά μπορεί να χτίσει τη ζωή του, ο όγκος όμως και το εύρος των
επιλογών αυτών και των ευκαιριών είτε κοστίζει, αλλά πέρα από αυτό και από μόνος
του είναι ικανός να αποπροσανατολίσει τους νέους και να τους κάνει να νιώθουν
χαμένοι και αβοήθητοι. Πολλοί αφήνουν το κολλέγιο για να ενταχτούν στην αγορά
εργασίας όπου τουλάχιστον έχουν ένα εισόδημα, ενώ άλλοι ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους υπερχρεωμένοι, ενώ και η εκπαίδευση που πήραν αποδεικνύεται πως
δεν ήταν το κλειδί στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τονίζεται η ανάγκη τους
για εσωτερική αναζήτηση ή και εκείνη της γνωριμίας με τον κόσμο, κάτι που
ενδεχομένως καθυστερεί τη «φυσική πορεία τους» προς το γάμο, την τεκνοποιία και
την αποχώρηση από το πατρικό τους σπίτι. Γίνεται επίσης νύξη για το πώς οι γονείς
τους στη δική τους εποχή κατάφεραν να βρουν το δρόμο τους και να πετύχουν τους
στόχους τους έχοντας λιγότερα προσόντα (οι περισσότεροι δεν είχαν πάει
πανεπιστήμιο)
Ακολουθεί ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκε η έρευνα που
φιλοξενείται στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Πρόκειται για συλλογή 100
συνεντεύξεων ανθρώπων συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (μέσα 2 ης - αρχές 3 ης
10ετίας ης ζωής τους). Τα άτομα αυτά προέρχονται από την εργατική και αστική τάξη
των ΗΠΑ, κάτοικοι διαφόρων πόλεων, άντρες και γυναίκες, αφροαμερικανοί και
λευκοί και με διάφορα κοινωνικά, οικονομικά και οικογενειακά υπόβαθρα. Το δείγμα
δηλαδή έχει ικανοποιητική ευρύτητα για να μπορέσουμε να πούμε πως καλύπτει
επαρκώς τις πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας και δεν αποκλείει σημαντικούς
παράγοντες κρίσιμους για την πορεία των ανθρώπων, κερδίζοντας έτσι σε αξιοπιστία.
Μετά από αυτή την ανάλυση αναφέρεται στα στερεότυπα και στην
επικρατούσα εικόνα του εργαζόμενου μέσου Αμερικανού, παρμένη από παλιότερες
δεκαετίες. Στο ίδιο σημείο πληροφορούμαστε για το πόσο έχει αλλάξει αυτή η εικόνα
σήμερα, καθώς επίσης και για την ενηλικίωση, η οποία δεν καθυστερεί απλά –όπως
συχνά διατυπώνεται στη βιβλιογραφία- αλλά αλλάζει ριζικά μορφή, προσανατολισμό
και τρόπο υλοποίησης. Η σταθερότητα που απολάμβαναν οι προηγούμενες γενιές
παύει πλέον να είναι δεδομένη και καταλήγει ένα σπάνιο και εύθραυστο προνόμιο για
μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού.
Ο σύγχρονος νέος έρχεται αντιμέτωπος με ένα εντελώς διαφορετικό
οικονομικό και εργασιακό τοπίο, όπου οι παλιές δομές και πρακτικές καθίστανται
ανεπαρκείς ή και άχρηστες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι νέοι να απέχουν κατά πολύ
από το πρότυπο που υφίστατο ως σήμερα για τον εργαζόμενο και τις αρετές ή τα
χαρακτηριστικά του, κάτι που θα φανεί και μέσα από τις συνεντεύξεις του βιβλίου,
μέσα από τις οποίες οι νέοι δείχνουν να βρίσκονται σε μια επαναδιαπραγμάτευση της
εικόνας που είχαν για την ενηλικίωσή τους και την πορεία προς αυτήν. Πλέον οι
στόχοι που επιδιώκουν και όσα οραματίζονται να έχουν πετύχει στο αμέσως επόμενο
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στάδιο της ενήλικης ζωής τους είναι ριζικά αλλαγμένο σε σχέση με την εποχή που οι
γονείς τους ήταν στη θέση τους.
Αλλαγμένος είναι και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται πλέον οι νέοι τις αξίες
με τις οποίες τους μεγάλωσαν οι δικοί τους, όπως η πίστη, η αξιοπρέπεια, η
αφοσίωση ή οι υποχρεώσεις για να ονοματίσουμε μερικές.
Αυτή η νέα πραγματικότητα συνοψίζεται σε μία φράση: οικονομία της
διάθεσης. Είναι αυτό στο οποίο καλούνται οι σημερινοί νέοι να προσαρμοστούν, μια
εύπλαστη κι ευμετάβλητη πραγματικότητα, στην οποία πρέπει κι αυτοί να
υιοθετήσουν μια ευέλικτη στάση ανεκτική στις αλλαγές ούτως ώστε να ενταχθούν
ομαλά και να παραμείνουν κομμάτι του συστήματος. Οι αλλαγές αυτές δεν
περιορίζονται μόνο στο οικονομικό κομμάτι, παρόλο που οι οικονομικές μεταβολές
είναι η κινητήρια δύναμη που πυροδοτεί τις αλλαγές στα υπόλοιπα πεδία, όπως στην
πολιτική, την κουλτούρα και το ρόλο των φύλων ή των εθνικοτήτων στην
αμερικανική κοινωνία.

1.1 Από την εποχή της προδιαγεγραμμένης πορείας στην κοινωνία του ρίσκου:

Με μια αναδρομή στην αμερικανική οικονομία από τα τέλη του ΒΠΠ ως την
ανάδυση και εδραίωση του νεοφιλελευθερισμού, της παγκοσμιοποίησης και του
ατομικισμού ως κύριο σύνθημα της κυβέρνησης είναι εύκολη η σύγκριση της
σημερινής νέας πραγματικότητας με παλαιότερες εποχές. Από τις δικλίδες ασφαλείας
περνάμε στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς με λιγότερη προστασία του πολίτη
από το κράτος απέναντι στις διαθέσεις της. Τέλος εποχής λοιπόν για την πλήρη
απασχόληση, την προστασία και ενίσχυση αδυνάτων από το κράτος, τη χαμηλή
ανεργία και κοινωνική ασφάλεια για όλους, τουλάχιστον ως δεδομένα και
πρωταρχικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής. Το κράτος παύει να προστατεύει
τους πολίτες από τις διαθέσεις της αγοράς και τις αδυναμίες ή τους κινδύνους του
καπιταλισμού.
Αποτέλεσμα αυτών είναι η παρακμή της εργατικής τάξης όπως την ξέραμε
στην πρότερη βιομηχανική εποχή. Η σύγχρονη κατάσταση είναι τελείως διαφορετική:
μεταφορά της βιομηχανικής παραγωγής στον αμερικανικό νότο ή και εκτός ΗΠΑ σε
αναζήτηση μικρότερης φορολογίας, χαμηλότερου εργατικού κόστους, συνεπώς
μεγιστοποίησης του κέρδους (Silva, 2013: 14).
Συνέπειες για τους εργαζομένους αποτελούν οι χαμηλότεροι μισθοί, με τους
ίδιους να καθίστανται πιο ευάλωτοι σε μειώσεις και στέρηση δικαιωμάτων, την
ελλιπή προστασία τους εκ μέρους του κράτους και των νόμων, τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας και, συνεπώς, μεγαλύτερες πιθανότητες απόλυσης ή υποχρέωση
απασχόλησης σε ελαστικές μορφές εργασίας και ελαστικό ωράριο (ό. π. : 15). Από τη
στιγμή που οι κυβερνήσεις στρατεύθηκαν με τους οικονομικούς παράγοντες που
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προσανατολίζονται σε τέτοιες πρακτικές, το εθνικό συμφέρον είναι οι οικονομικοί
δείκτες και όχι η ευημερία των πολιτών. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν όλο το φάσμα
του κοινωνικού ιστού. Επηρεάζονται όμως όλοι στον ίδιο βαθμό;
1.1.1 Φυλετικός, ταξικός και έμφυλος παράγοντας στη νεοφιλελεύθερη εποχή:

Στο έργο της η Silva προχωράει σε μια θαρραλέα σύγκριση με παλαιότερες
εποχές – προ Νεοφιλελευθερισμού- όπου ήταν μεν πιο ασφαλές το εργασιακό
περιβάλλον, μα υπήρχε απροκάλυπτη μεροληψία βάσει του φύλου, της φυλής κλπ,
γεγονός που πυροδότησε αγώνες για την απόκτηση δικαιωμάτων από πλευράς των
γυναικών και των αφροαμερικανών. (Silva, 2013: 15). Η απόκτηση αυτών των
δικαιωμάτων συνέβη παράλληλα με την απώλεια των εργασιακών που απολάμβαναν
ως τότε (όπως αναλύσαμε παραπάνω).

1.1.2 Ενηλικίωση την εποχή του νεοφιλελευθερισμού:

Οι αρχές με τις οποίες μεγαλώνουν οι νέοι μέσα στο νεοφιλελεύθερο
περιβάλλον έχουν μεταβληθεί ριζικά. Ο ατομικισμός πρωταγωνιστεί, με τον καθένα
να πασχίζει να επιτύχει βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις και προσπάθειες, ενώ
ταυτόχρονα να είναι επικριτικός απέναντι σε όσους δεν πετυχαίνουν, επιρρίπτοντας
ευθύνες στην έλλειψη προσπάθειας ή προσόντων/ικανοτήτων. Από το να δρουν
δηλαδή ως μέρος μιας εργατικής τάξης όπως παλιότερα, τώρα δρουν ατομικά και
ανταγωνιστικά μεταξύ τους, παραμένοντας διαιρεμένοι.
Η ατομικιστική αυτή στάση ζωής έχει επιπτώσεις και στην προσωπική ζωή,
αφού πλέον οι νέοι δεν προτίθενται να επενδύσουν προσπάθεια, χρόνο και ενέργεια
σε μια σχέση η οποία στο τέλος ενδέχεται να αποτύχει. Είναι απρόθυμοί να
προσφέρουν σε έναν σύντροφο ανιδιοτελώς. Οι γυναίκες ιδιαίτερα, δεν προτίθενται
να παραχωρήσουν την ατομικότητα που με τόσο κόπο κέρδισαν μόλις πρόσφατα για
να γίνουν μέρος ενός ζευγαριού, με αποτέλεσμα να δίνουν προτεραιότητα στον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό (Silva, 2013: 16).
Ο ατομικισμός, τέλος, είναι υπεύθυνος και για την άρνηση των ανθρώπων να
συναινέσουν σε παροχή βοήθειας από πλευράς κοινωνίας/κράτους σε συγκεκριμένες
ομάδες –π.χ. αφροαμερικανούς- οι οποίες παραδοσιακά δυσκολεύονται περισσότερο
στο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και πάλι εδώ επιρρίπτονται ευθύνες στα ίδια
τα άτομα, παραβλέποντας άλλους παράγοντες που ενδεχομένως εμποδίζουν τους
ανθρώπους αυτούς να εργαστούν και που οι ίδιοι δε φέρουν μερίδιο ευθύνης για
αυτούς (ό. π. : 18).
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Η πεποίθηση αυτή καλλιεργήθηκε και λόγω ενός άλλου παράγοντα: το ότι οι
νέοι πλέον μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον με δεδομένη την απουσία οποιασδήποτε
ασφαλιστικής δικλίδας από πλευράς κοινωνίας, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς δεν
τους υποστηρίζει/εξασφαλίζει σε περίπτωση αποτυχίας ή έστω ανάγκης.
Καλλιεργείται λοιπόν η πεποίθηση ότι όποιος θέλει να πετύχει πρέπει να το
καταφέρει μόνος του, καθώς επίσης και το ότι «αφού μπόρεσα εγώ ο ίδιος να το
κάνω, τότε μπορούν και οι άλλοι»

1.1.3 Ενηλικίωση και οικονομία της διάθεσης:

Λόγω όσων αναφέραμε αμέσως παραπάνω, πλέον η πορεία προς την επιτυχία
δεν είναι σταθερή και προκαθορισμένη, ούτε υπάρχει κάποιος παράγοντας που
καθορίζει σταθερά την επιτυχία, όπως π.χ. ένα δίπλωμα, ο γάμος κλπ, αλλά ο καθένας
καλείται να δώσει ο ίδιος απάντηση για το τι είναι –γι’ αυτόν- επιτυχία και , κυρίως,
να είναι ευέλικτος και ευπροσάρμοστος στις εκάστοτε αλλαγές ως προς αυτό. Δεν
είναι το τι πέτυχες, αλλά το πώς διαχειρίζεσαι τις αλλαγές που γίνονται και κατά πόσο
μπορείς να προσαρμόζεσαι που μετράει περισσότερο.
Το θέμα όμως της ευτυχούς κατάληξης και επιτυχίας κάποιου δεν είναι
δεδομένο και, υπάρχουν πολλές ιστορίες στις οποίες διακρίνεται η αβεβαιότητα
κάποιου που ενηλικιώνεται στα πλαίσια της «οικονομίας της διάθεσης», ενώ μέσα
τους διακρίνεται και η απογοήτευση για το ότι «δεν πήραν αυτό που ήθελαν ή που
περίμεναν» (βλ. Silva, 2013: 19). Φυσικά οι προσωπικές επιδιώξεις και προσδοκίες
είναι τόσες, όσα και τα άτομα που έδωσαν συνέντευξη στην M. Silva, με καθέναν
από αυτούς να δίνει βάση σε διαφορετικό τομέα της ζωής του, κατά τη γνώμη του
οποίου έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο τόσο στη διαμόρφωση του ίδιου του εαυτού
του, όσο και των συνθηκών της ζωής του και των ευκαιριών που του
παρουσιάστηκαν. Από την προοπτική που καθένας τους βλέπει τη ζωή και τις
επιδιώξεις που έχει διαμορφώνονται και οι απαντήσεις στη συνέντευξη που
παραχωρεί, όπου σκιαγραφείται ο χαρακτήρας του, το υπόβαθρο που έχει
«κληρονομήσει» από το παρελθόν του, όπως επίσης και σε ποια προτεραιότητα βάζει
παράγοντες καθοριστικούς, όπως η οικογένεια, η δουλειά, η οικονομική κατάσταση,
το περιβάλλον που μεγάλωσε ή αυτό στο οποίο ζει τώρα, οι πολιτικές και οικονομικές
συγκυρίες, ο προσωπικός αγώνας με τις επιτυχίες και αποτυχίες, η εκπαίδευση, ακόμα
και η κληρονομικότητα (ό. π. : 20-21).
Όλα τα παραπάνω είναι διάφορες πτυχές του εαυτού του καθενός,
καθορίζοντας το χαρακτήρα του και τη στάση ζωής που ακολουθεί. Στην «οικονομία
της διάθεσης», όλοι λίγο πολύ κατανοούν ότι δεν υπάρχει κάποιος να στηριχτούν και
πως διανύουν μόνοι τους το μονοπάτι προς την αυτοολοκλήρωση μέσω της
αυτοδιαχείρισης.
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Το αποτέλεσμα της έρευνας περιγράφεται ακροθιγώς ήδη από την αρχή του
έργου της, πριν αναλυθεί στα επόμενα κεφάλαια, πορεία που θα ακολουθήσουμε κι
εμείς στην παρούσα εργασία. Επίσης, τονίζεται ο αγώνας ανθρώπων καθόλα
διαφορετικών που το μόνο τους κοινό είναι οι στόχοι τους και τα εμπόδια που αυτοί
αντιμετωπίζουν για αν τους φτάσουν. Όλα αυτά στα πλαίσια της «οικονομίας της
διάθεσης», στο περιβάλλον που καλούνται να ενηλικιωθούν και, αφού γίνει αυτό, να
επαναπροσδιορίσουν τη ζωή, τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, μέχρι και την
κοσμοθεωρία τους (ό. π. : 22-24).
Κυρίαρχα θέματα στην πορεία μας αυτή, τα οποία θα κληθούμε να
μελετήσουμε θα είναι:
1. Τα εμπόδια που συναντά η νεολαία (ποια είναι αυτά και οι επιπτώσεις
τους, κατάπόσο δηλαδή εμποδίζουν ή και σταματούν τους νέους),
2. Η μετάβαση από τη συλλογικότητα στην ατομικότητα/ιδιωτικότητα και τις
επιπτώσεις της στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις διαπροσωπικές τους
σχέσεις και τα προβλήματά τους,
3. το τι σημαίνει να ανήκεις στην εργατική τάξη της μετα-βιομηχανικής
εποχής, πώς ορίζεται ο επιτυχημένος ενήλικας και με ποια κριτήρια;
4. Το νόημα που βρίσκουν οι νέοι μέσα στις εμπειρίες τους, πώς τις
αξιολογούν και τις αξιοποιούν, και η υιοθέτηση ενός «αυτοθεραπευτικού»
μοντέλου (με ποιον τρόπο οι ίδιοι ξεπερνούν την απογοήτευση της
αποτυχίας και τις δυσκολίες), το οποίο τους βοηθά να
επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στην κοινωνία και την εικόνα του
ενήλικου επιτυχημένου εαυτού τους.
Τέλος, συμπερασματικά θα εξετάσουμε «τραύματα» που προέρχονται από τα
ρίσκα των νέων και την αμφιβολία για το μέλλον. Θα επιδιώξουμε να βρούμε την
πηγή της αντιμετώπισης των διαπροσωπικών σχέσεων και της στάσης απέναντι στο
κράτος και την κοινωνία.
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1.2 Φυλακισμένοι στο παρελθόν: εμπόδια στο δρόμο προς την ενηλικίωση:

1.2.1 Το απροσδιόριστο περιεχόμενο της έννοιας της ενηλικίωσης
«Στη σύγχρονη εποχή, νομικές δεσμεύσεις καθορίζουν ηλικιακά
προσδιοριζόμενα κριτήρια ως προσδιορισμό για την ενηλικίωση» (Blatterer 2007, όπ.
αναφ. στο Silva, 2013). Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους οι
πολίτες στις περισσότερες πολιτείες θεωρούνται ενήλικοι, με την ιδιότητα αυτή να
συνοδεύεται από μια σειρά δικαιωμάτων (όπως το δικαίωμα ψήφου, οι οικονομικές
συναλλαγές με το δικό τους όνομα, αποφάσεις που θα καθορίσουν τη ζωή τους), αλλά
και υποχρεώσεων. Η ηλικία ωστόσο είναι, κατά τη Silva ένα, αλλά όχι το μοναδικό
κριτήριο για να θεωρηθεί κανείς ενήλικος, αλλά υπάρχουν και άλλα κοινωνικά
χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται για να λογίζεται κανείς ως ενήλικος. Πράγματα
που έχει πετύχει ο καθένας μας σε μια ορισμένη ηλικία, τρόπος συμπεριφοράς, όπως
–για να ονοματίσουμε μερικά- το να έχει κάποιος το δικό του σπίτι, σταθερή δουλειά,
οικονομική αυτάρκεια, ο γάμος, η τεκνοποιία κλπ.
Παρόλο που ακόμα και στην αμέσως προηγούμενη γενιά, όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά τα συναντούσαμε στους περισσότερους ενήλικες και μάλιστα από
πολύ μικρή ηλικία, τώρα πια μετατίθενται σε μεταγενέστερη φάση της ζωής των
σύγχρονων νέων. Η βεβαιότητα ότι κάποιος θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά έχει
χαθεί, ενώ παρατηρείται και να συμβαίνει όχι μόνο πιο σπάνια, αλλά και αργότερα
κατά μέσο όρο. Αυτό οφείλεται και στην οικονομική, κοινωνική και εργασιακή
ανασφάλεια, αφού χωρίς τη διασφάλιση του βιοπορισμού είναι μάλλον ουτοπική η
σκέψη για οικογένεια, παιδιά, ακόμα και για μια υγιή σχέση. Η πορεία λοιπόν προς
την ενηλικίωση όπως την ξέραμε ως τώρα παρουσιάζει καθυστερήσεις, αστάθεια,
ενώ πολλές φορές είναι αδύνατον για τους νέους να την ακολουθήσουν. Αυτό
καταδεικνύει και το δείγμα έρευνας της M. Silva με το χαμηλό ποσοστό έγγαμων και
όσων έχουν παιδιά. (βλ. Silva, 2013: 29). Ορισμένοι είναι ήδη διαζευγμένοι, ενώ
άλλοι πασχίζουν για να εδραιώσουν μια υγιή σχέση, τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται
ακόμα και για αυτό και δεν επιλέξουν τη μοναχική πορεία, επιλογή όλο και
συχνότερη στις μέρες μας. Τόσο οι αλλαγές που επιφέρει η σύγχρονη εποχή και η
κοινωνία του ρίσκου στην πορεία προς την ενηλικίωση, όσο και ο τρόπος που οι νέοι
αντιμετωπίζουν αυτές τις αλλαγές και τις δυσκολίες χρήζουν περισσότερης ανάλυσης,
ανάλυση που θα επιχειρήσουμε αμέσως παρακάτω.
Ως προς την εργασία, η αναζήτηση μιας σταθερής δουλειάς που θα
εξασφαλίζει ικανοποιητικές απολαβές για ένα ελάχιστο βιοτικό επίπεδο και
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ταυτόχρονα θα δίνει κι ένα νόημα στις ζωές των νέων είναι κάτι που το αναζητούν
και οι νέοι της σύγχρονης γενιάς, όπως και εκείνοι των προηγούμενων, οι γονείς τους
και οι παππούδες τους. Μόνο που η δική τους αναζήτηση συναντήσει εμπόδια που
δεν υπήρχαν πριν, μια και ο σύγχρονος καπιταλιστικός κόσμος της
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας προάγει την ελαστικότητα στην αγορά εργασίας,
όπως πολύ σωστά διατυπώνει και ο Beck (Beck, 2000 The Brave New World of
Work, όπ. αναφ. στο Silva, 2013: 30). Συνεπώς, οι νέοι της μεταβιομηχανικής εποχής
θα πρέπει να δείξουν μια άνευ προηγουμένου προσαρμοστικότητα και
υπομονετικότητα, εναρμονιζόμενοι με τις ανάγκες και τις επιταγές της αγοράς, που
τους καλεί να συνηθίσουν στη ρευστότητα. Η οικονομία πια έχει προσηλωθεί στις
βραχυπρόθεσμες και ευέλικτες μορφές και σχέσεις εργασίας και για ορισμένους αυτό
είναι το δυσκολότερο κομμάτι που πρέπει να ξεπεράσει κανείς όσο πορεύεται ως
ενήλικος. Παρόλο που ως τώρα το διάστημα που μεσολαβεί από την εφηβεία στην
ενηλικίωση θεωρείτο μια περίοδος ευκαιριών, η έρευνα της Silva μαρτυρά μια
μεταβολή αυτής της κατάστασης. Η εργασιακή ανασφάλεια, η ακρίβεια και η
κοινωνική «γύμνια» που περιμένει τους νέους τους κάνει να είναι συγκρατημένοι ως
προς το τι μπορεί να περιμένει το μελλοντικό, ενήλικο εαυτό τους, εμποδίζοντάς τους
να είναι αισιόδοξοι ή να νιώθουν την ασφάλεια μιας γραμμικής και σαφούς εξέλιξης
ίδιας με αυτή που ακολούθησαν οι γονείς τους.
Συνυφασμένη με την εργασιακή κατάσταση και την οικονομική ανεξαρτησία
είναι και η δυνατότητα του να κάνει ένας νέος οικογένεια. Δεν είναι λόγοι αυτοί που
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές
απαιτήσεις που φέρνουν τα παιδιά σε ένα ζευγάρι, πασχίζοντας να μειώσουν τα
υπόλοιπα έξοδα, ενώ η επιτακτικότητα εύρεσης εργασίας για να στηριχθεί
οικονομικά η οικογένεια μπορεί να φέρει σύγκρουση του ρόλου του γονέα με αυτόν
του εργαζομένου. Πάρα πολλοί γονείς δεν περνάνε αρκετό χρόνο με τα παιδιά τους,
διότι αναγκάζονται να δουλεύουν αρκετές ώρες ούτως ώστε να εξασφαλίσουν τα
προς το ζην. Ειδικότερα οι γυναίκες, πολλές φορές απαιτείται να επανέλθουν στη
δουλειά ή να αναζητήσουν μια σε ελάχιστο διάστημα από την ημέρα του τοκετού (ό.
π. :34-35).
Οι συνθήκες αυτές με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η σύγχρονη οικογένεια
έχουν κλονίσει την παραδοσιακή αντίληψη περί «αρρενωπότητας» της εργασίας και
«θηλυκότητας» της ενασχόλησης με την ανατροφή και το νοικοκυριό. Οι ρόλοι
ανάμεσα στους δύο συζύγους μοιράζονται και τα όρια ρευστοποιούνται, καταργώντας
τα παλαιότερα διακριτά όρια ανάμεσα στο ρόλο του άντρα και της γυναίκας στο γάμο
(ό. π. :33).

1.2.2 Στροφή στην ιδιωτικότητα και το βάρος του ρίσκου
Πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες ως προς τη δημιουργία οικογένειας, οι
νέοι της εργατικής τάξης βρίσκουν τους εαυτούς τους ευάλωτους στους αστάθμητους
παράγοντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τυχαιότητα και είναι σε θέση να
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δυσκολέψουν ή και να σταματήσουν την εξέλιξη της ζωής τους. Τυχαία και
απρόβλεπτα γεγονότα όπως η απώλεια της δουλειάς, μια σοβαρή ασθένεια, ένας
τραυματισμός ή μια αναπηρία είναι σε θέση να ματαιώσουν ή να αλλάξουν άρδην τα
σχέδιά τους για το μέλλον, μεταβάλλοντας ριζικά την πορεία τους ως ενήλικες (Silva,
2013 : 36). Σε ένα τέτοιο γεγονός νιώθουν ότι θα πρέπει να βασιστούν στον εαυτό
τους και μόνο, να βρουν λύση να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα
προκύψει από μόνοι τους, αφού η κοινωνική προστασία φθίνει και η ατομική ευθύνη
της εξασφάλισης για κάθε ενδεχόμενο παίρνει πρωταρχικό ρόλο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται κοινά αποδεκτή η πεποίθηση πως η επιτυχία
είναι μεν δυνατή, αλλά μόνο αν το άτομο –με δική του ευθύνη βέβαια- πάρει τα
σωστά ρίσκα, αν δείξει οξυδέρκεια και αποφασίσει σωστά στα κομβικά σημεία της
ζωής του. Μαθαίνουν έτσι οι νέοι να ζουν με το ρίσκο, να το θεωρούν αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής τους, όπως και το ενδεχόμενο να πάει κάτι στραβά και να τους
απομακρύνει ακόμα περισσότερο από το στόχο τους (ό. π. : 38). Σε ένα κλίμα
αστάθειας, αβεβαιότητας και μη καθορισμένων ξεκάθαρων στόχων, δημιουργείται
ένα κλίμα μιας αβέβαιης και απρόβλεπτης πορείας ενηλικίωσης. Η απουσία
οποιασδήποτε κοινωνικής προστασίας από τις διαθέσεις της αγοράς καθιστά τους
νέους ευάλωτους, αλλά και τους διαμορφώνει την άποψη περί αποκλειστικής δικής
τους ευθύνης για την εξέλιξη της ζωής τους. Η έρευνα της M. Silva δείχνει προς αυτή
την κατεύθυνση, αποκαλύπτοντας την τάση προς τον ατομισμό και την αξία που έχει
το να μπορεί κάποιος να τα καταφέρει μόνος του. Έρμαια όμως της αγοράς και των
διαθέσεών της, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με την αποτυχία, την απογοήτευση, τη
συσσώρευση χρέους από λάθος κινήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να βοηθηθεί ένας
άνθρωπος που περιέρχεται σε μια τέτοια κατάσταση, όταν πρωταρχικός στόχος της
κοινωνίας είναι η εξασφάλιση κέρδους με όσα μέσα διαθέτει ο καθένας. Έχοντας οι
ίδιοι πολύ στενά όρια να ελιχθούν και πολύ χαμηλότερες δυνατότητες από τους
οικονομικούς παράγοντες που καθορίζουν τις εξελίξεις, είναι απροστάτευτοι και
τελείως μόνοι να αντιμετωπίσει ο καθένας το πρόβλημά του όπως μπορεί. Αρκετοί
από αυτούς θα μπουν σε ένα φαύλο κύκλο δανεισμού και χρεών, αναγκαζόμενοι να
αφιερώσουν τη ζωή τους στην αποπληρωμή χρεών που συσσωρεύθηκαν από μια
λάθος απόφαση ή επένδυση (ό.π.:39). Οι νέοι της εργατικής τάξης στη μεταβιομηχανική εποχή αποτελούν μια γενιά χρεωμένη και εξαρτημένη από τα ρίσκα με
απρόβλεπτη κατάληξη που θα αναγκαστούν να πάρουν.
Παλεύοντας με αντιξοότητες όπως υπέρογκα χρέη ή το ρατσισμό και τη
διαπίστωση ότι είναι σχεδόν αδύνατο να συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια,
προσπαθούν, ο καθένας με το δικό του τρόπο να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια. Πολλοί
καταφεύγουν στην προσωρινή αλλά επίφοβη λύση της πιστωτικής κάρτας, ενώ άλλοι
απελπισμένοι ακολουθούν την επιλογή του στρατού, προσβλέποντας στα προνόμια
που θα τους δώσει, όπως ο σταθερός μισθός, διάφορα προνόμια ως προς την
περίθαλψη και την πρόσληψη σε σώματα ασφαλείας ή ενίσχυση για τις σπουδές τους,
παραβλέπουν τους όποιος κινδύνους έχει αυτή η επιλογή (ό. π. : 40-43).
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Ιδιαίτερα άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες και, εκτός των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν και όλοι οι υπόλοιποι συνομήλικοί τους, αντιμετωπίζουν και το
ρατσισμό ή τη δυσπιστία απέναντι στο πρόσωπό τους, η λύση του στρατού φαντάζει
σαν μια ριψοκίνδυνη μεν, αλλά βιώσιμη λύση που θα τους βγάλει από το τέλμα, ενώ
τα κέρδη που περιμένουν να έχουν στη συνέχεια αξίζουν το ρίσκο που θα πάρουν. Ο
στρατός πέρα από όλα τα άλλα, θα τους δώσει και μια ρουτίνα που θα τους επιτρέψει
να προβλέψουν πιο εύκολα – όπως πιστεύουν – το άμεσο μέλλον τους, κάτι που δε
μπορούσαν να κάνουν στην αβεβαιότητα που συνήθισαν μέσα από τις επισφαλείς
συνθήκες που είχαν συνηθίσει ως τώρα. Με το πέρας αυτής της ρουτίνας και ως
βετεράνοι πλέον, μπορούν με αξιώσεις να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα,
σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές που θα τους προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα.
Δεν είναι βέβαια δεδομένο πως επιστρέφοντας θα εξασφαλίσουν την επιτυχία.
Ψυχολογικές επιπτώσεις μετά από μια τραυματική εμπειρία όπως η υπηρεσία σε
εμπόλεμη ζώνη, η γραφειοκρατία και ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιθανό να τους
στερήσουν την ανοδική κοινωνική πορεία που με σιγουριά τους υποσχόταν ο στρατός
για να καταταγούν. Παρά το ρίσκο, είναι μια από τις λύσεις που προτιμά μεγάλο
ποσοστό νέων, ιδιαίτερα αφροαμερικανών οι οποίοι ελπίζουν με τη θητεία τους να
υπερβούν το σκόπελο του ρατσισμού, τον οποίο θεωρούν ως βασικότερο εμπόδιο
στην εξέλιξή τους. Για πολλούς όμως ο στόχος δεν επιτεύχθηκε, μένοντας με την
απογοήτευση ότι πήραν ένα τεράστιο ρίσκο χωρίς να κερδίσουν τίποτα (ό. π. : 45).
Η απογοήτευση βέβαια αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε όσους διάλεξαν τη
στρατιωτική θητεία. Αρκετοί νέοι που επένδυσαν στα ακαδημαϊκά προσόντα, πολλοί
από τους οποίος χρεώθηκαν και μόχθησαν για έναν τίτλο σπουδών, βρίσκονται τώρα
σε μια επισφαλή θέση, δυσκολευόμενοι να βρουν εργασία με τα χρέη να τους
πιέζουν. Πολλοί θα αναρωτηθούν αν πράγματι αξίζει ή έχει νόημα η φοίτηση, μέσα
σε ένα αίσθημα ανασφάλειας, απογοήτευσης και θεωρώντας τους εαυτούς τους
ανεπαρκείς.
Οι προερχόμενοι από μεσαία στρώματα νέοι έχουν πιθανότατα δεξιότητες,
οικονομική άνεση και ένα δίκτυο γνωριμιών τα οποία τους τα παρέχει η θέση της
οικογένειάς τους, τα οποία πιθανότατα θα διευκολύνουν τη διαδικασία ενηλικίωσης
κι ένταξής τους στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας και πολλά από τα υπόλοιπα
αγαθά – υλικά και μη- που στοχεύουν. Από την άλλη μεριά, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει
με όσους νέους ανήκουν στην εργατική τάξη, οι οποίοι στερούνται όλα τα παραπάνω,
δίνοντας έναν αγώνα σε εξ αρχής μειονεκτική θέση. Σε μια κοινωνία όμως που
προάγει και απαιτεί τη γνώση ως μέσο κοινωνικής ανέλιξης, οι τελευταίοι απλά
συνειδητοποιούν την αδυναμία τους, την ανεπάρκεια των εφοδίων τους και συχνά
απελπίζονται.
Δεν είναι λίγοι οι νέοι που επιλέγουν την ακαδημαϊκή πορεία σε μια
προσπάθεια να ξεπεράσουν τις εγγενείς αδυναμίες της κοινωνικής τους θέσης,
αποσκοπώντας να βρουν στην παιδεία τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται για την
εύρεση εργασίας, την κοινωνική εξέλιξη και την καταξίωση. Οι περισσότεροι νέοι
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συμφωνούν στην αξία που έχουν οι ανώτερες σπουδές, τις οποίες θεωρούν ως έναν
παράγοντα που θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του καθενός τους. Το
υπέρογκο κόστος όμως που απαιτούν, σε συνδυασμό με το σκληρό ανταγωνισμό που
θα αντιμετωπίσουν οι απόφοιτοι –αν αποφοιτήσουν- είναι αποθαρρυντικός για
πολλούς από αυτούς. Εξάλλου, η κτήση ενός τίτλου σπουδών, όπως θα δούμε
παρακάτω, δε διασφαλίζει από μόνη της πια την εύρεση μιας περιζήτητης και
καλοπληρωμένης εργασίας. Ο ανταγωνισμός ωθεί τους νέους σε συνεχή εκπαίδευση
και την επιδίωξη όλο και ανώτερων και πιο εξειδικευμένων σπουδών, πορεία που δε
δύνανται να ακολουθήσουν οι περισσότεροι που ανήκουν στην εργατική τάξη. Αν
λάβουμε υπόψη μας και τα υψηλά ποσοστά σχολικών διαρροών που παρουσιάζουν οι
νέοι από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως
είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να επωφεληθούν μέσω της παιδείας (ό. π. : 48-49). Η
μη ολοκλήρωση των σπουδών μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα του φόβου πως τα
μειονεκτήματα θα επισκιάσουν τα πλεονεκτήματα. Ένας υπερχρεωμένος νέος
απόφοιτος ενός πανεπιστημίου και κάτοχος ενός τίτλου σπουδών που δεν του
εξασφαλίζει δουλειά, είναι σε θέση το ίδιο επισφαλή με κάποιον που δεν έχει
σπουδάσει και προτίμησε να ενταχθεί γρηγορότερα στην αγορά εργασίας. Ούτως ή
άλλως, η εργατική τάξη συνήθως υστερεί σε πολιτισμικό κεφάλαιο κεφάλαιο σε
σχέση με τους νέους της μεσαίας τάξης, οπότε γνωρίζουν εξαρχής πως όσοι
επιχειρήσουν να εξελιχθούν δια μέσου της παιδείας θα ξεκινήσουν από μειονεκτική
θέση.
Έχοντας αναλύσει όλα τα παραπάνω μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα
σχετικά με το πώς νιώθουν οι νέοι την πορεία προς την ενηλικίωση, όσο και την ίδια
την ενηλικίωση. Η ανασφάλεια και η μηδαμινή στήριξή, καθώς και η απουσία
εγγυήσεων πως θα λάβουν μια οποιαδήποτε μορφή βοήθειας που θα τους βοηθήσει
έστω απέναντι σε απρόβλεπτους και αστάθμητους παράγοντες τους επιβάλλει να
πάρουν ρίσκα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι πιθανό να τους οδηγήσουν σε
πολύ χειρότερη θέση από πριν. Οι λύσεις που δοκιμάζουν και οι μεγάλες πιθανότητες
αποτυχίας τους οδηγούν στο να ρίξουν τις απαιτήσεις τους, να επαναπροσδιορίσουν
τους στόχους τους και τελικά το πλαίσιο του «τι σημαίνει για αυτούς να είναι
ενήλικοι» ή το «πώς βλέπουν οι ίδιοι τον ενήλικο εαυτό τους» να είναι πιο ασαφές
από ποτέ. Χωρίς δικλίδες ασφαλείας που θα τους προστατέψουν σε μια ενδεχόμενη
στιγμή αδυναμίας ή μετά από μια λάθος απόφαση, ο προγραμματισμός του μέλλοντος
είναι μια μάλλον δύσκολη διαδικασία. Τελικά οι νέοι αφήνονται να προσδιορίσουν οι
ίδιοι το τι σημαίνει για αυτούς η ενηλικίωση, μην έχοντας όμως σημεία αναφοράς να
στηριχθούν, αφού οι βασικές αρχές και οι παραδοσιακές δομές καταρρίπτονται και
υποβαθμίζονται ή απλά καθίστανται πολύ δύσκολα υλοποιήσιμες (ό. π. :50).
Είναι όμως για όλους του νέους ίδιο το μοτίβο και το μέγεθος του ρίσκου; Ή
μήπως το «Αμερικανικό Όνειρο» είναι ακόμα «ζωντανό» για κάποιους; Συγκρίνοντας
τις συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν στην έρευνα της M. Silva (Silva, 2013: 51-53)
παρατηρούμε ένα δείγμα «μικρό αλλά όχι ασήμαντο», το οποίο κατάφερε να
αντεπεξέλθει ή και να ξεπεράσει τα στάνταρ των γονιών του. Οι νέοι αυτοί δεν είχαν
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απαραίτητα μεγαλύτερο κίνητρο ή ταλέντο από τους υπόλοιπους. Εκείνο που έκανε
τη διαφορά κατά τη γνώμη των ίδιων ήταν η πίστη στον εαυτό τους, η ετοιμότητά
τους να αξιοποιήσουν όποια ευκαιρία τους παρουσιαζόταν. Άτομα που «έχουν τα
μάτια τους ανοιχτά» και το θάρρος να διεκδικήσουν ευκαιρίες ή τη μοίρα που
πιστεύουν ότι δικαιούνται, είναι και αυτοί που πιθανότατα θα πετύχουν. Από την
άλλη, είναι και η οικογένεια και η κοινωνική θέση από την οποία προέρχονται, τα
ερεθίσματα που τους παρέχει το οικείο περιβάλλον και η επακόλουθη γνώση μέσω
των ερεθισμάτων που παίρνουν που θα τους βοηθήσει να μετουσιώσουν τις
προσπάθειές τους σε μια καλή και σταθερή επαγγελματική καριέρα. Αν και οι ίδιοι
αποδίδουν καθαρά στον εαυτό τους το κατά πόσο πέτυχαν ή όχι αυτό που
ονειρεύονταν, η οικογένεια και το περιβάλλον από τα οποία προέρχονται και μέσα
στα οποία μεγαλώνουν είναι κάτι που ούτε το επέλεξαν, ούτε μπορούσαν να το
ελέγξουν, αλλά σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία κάθε νέου
ανθρώπου.

1.3 Σχέσεις, γάμος και οικογένεια στην κοινωνία του ρίσκου

Η δημιουργία οικογένειας ήταν παλιότερα ένα δεδομένο βήμα στην πορεία
προς την ενηλικίωση. Αποτελούσε ένα λογικό και φυσιολογικό βήμα στην πορεία της
ζωής και έναν (ίσως το μοναδικό για κάποιους) τρόπο να φύγουν από την πατρική
οικεία. Στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν ήταν μάλλον αδιανόητο να αφήσει
κάποιος το πατρικό του σπίτι (ιδιαίτερα γυναίκα) χωρίς να παντρευτεί. Για τους νέους
τότε ήταν ένα βήμα προς την ολοκλήρωσή τους ως ανθρώπους και δε μπορούσαν να
δουν το μέλλον τους χωρίς να έχουν κάνει τη δική τους οικογένεια, με το σύντροφο
που θα τους ακολουθεί «για μια ζωή» και θα είναι το στήριγμά τους και με τα παιδιά
στα οποία θα αφιέρωναν τη ζωή τους, όπως έκαναν οι γονείς τους για τους ίδιους.
Μια γυναίκα αναδείκνυε τη θηλυκότητά της μέσω της μητρότητας και της ανατροφής
των παιδιών της, ενώ ο άντρας το ρόλο του αρσενικού σαν προστάτης της δικής του
οικογένειας, την οποία έχει την αυτοδυναμία να στηρίζει και θα είναι πρότυπο για τα
παιδιά του.
Με τα χρόνια όμως και τις εποχές να αλλάζουν ραγδαία τις συνθήκες ζωής,
αυξάνοντας τις απαιτήσεις και μειώνοντας τις δυνατότητες του καθενός να
ανταποκριθεί οικονομικά – κυρίως – και συναισθηματικά, η μορφή του γάμου
άλλαξε, όπως και οι στόχοι του και οι λόγοι για τους οποίους συντελείται. Πλέον οι
νέοι δεν ψάχνουν απλά ένα σύντροφο για να ξεπεράσουν τη μοναχικότητά τους, αφού
ο σύντροφος έρχεται με υποχρεώσεις που ενδέχεται να μην είναι σε θέση να
καλύψουν. Το μονοπάτι που ακολούθησαν οι γονείς τους είναι πια ανεφάρμοστο και
η μετάβαση στα απλά και συγκεκριμένα βήματα που ακολούθησαν αυτοί είναι
δυσκολότερη από ποτέ, με τη ζωή πια να είναι υπερβολικά περίπλοκη και απαιτητική
για να ακολουθηθεί το ίδιο μοτίβο με παλαιότερα. «Η δομή των προσδοκιών για τις
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οικείες σχέσεις έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε διάστημα μικρότερο της μιας γενιάς
(Silva, 2013: 56).
Η ριζική αλλαγή σε όσα αποτελούσαν το θεμέλιο λίθο της παλαιότερης
οικογένειας έχει τρόπον τινά «απαλλάξει» τους νέους από την παραδοσιακή
«υποχρέωση» να κάνει οικογένεια και να ακολουθήσει μια πορεία στα χνάρια των
γονιών του, αφού η δική του αγοραστική δύναμη και εργασιακή ασφάλεια και
σταθερότητα έχουν κλονιστεί, μην επιτρέποντάς τους να ανταποκριθούν με την ίδια
ευκολία στο ρόλο που η παλαιότερη κοινωνία θα απαιτούσε από αυτούς.
Ταυτόχρονα, η αλλαγή στη νομοθεσία για την έκδοση διαζυγίου, τις αμβλώσεις και
την ισότητα των φύλων στο δικαίωμα της εργασίας κ.ά., αν και βήμα που όφειλε να
γίνει, ωστόσο έκανε τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα πιο περίπλοκες. Τώρα πια δεν
είναι υποχρέωση του άνδρα να δουλεύει για να συντηρεί την οικογένειά του, αλλά
και οι γυναίκες διεκδικούν ενεργά συμμετοχή στην αγορά εργασίας κερδίζοντας την
οικονομική ανεξαρτησία τους, την εξίσου συμβολή στα έξοδα τους σπιτιού και την
επιλογή να μπορούν να τερματίσουν ένα γάμο που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις τους ή
μια εγκυμοσύνη που δεν επιθυμούν. Με την άνοδο του φεμινιστικού κινήματος και
τις διεκδικήσεις ισότητας από πλευράς γυναικών, αλλά και τη δικαίωση των αγώνων
τους, επήλθαν και αλλαγές στις σχέσεις των δύο φύλων (ό. π. : 56). Η ισότητα
ανάμεσα στα φύλα είναι κάτι που δε διαπραγματευόμαστε σήμερα και είναι
ακρογωνιαίος λίθος του σύγχρονου πολιτισμού και της Δυτικής (τουλάχιστον)
κοινωνίας. Επέφερε ωστόσο και εμπόδια και ανατροπές όσον αφορά τα λίγα και
συγκεκριμένα βήματα που ακολουθούσαμε παλιά κάνοντας οικογένεια. Πλέον οι
σχέσεις δε διαρκούν «για πάντα», το διαζύγιο δεν αποτελεί «στίγμα», η εγκυμοσύνη
δε συνεπάγεται μητρότητα και οι ρόλοι δεν είναι πια διακριτοί ανάμεσα στο ζευγάρι.
Βλέπουμε λοιπόν πως όσα δομούσαν την οικογένεια ως και την αμέσως
προηγούμενη γενιά τίθενται τώρα υπό αμφισβήτηση ή διαπραγμάτευση στο κατά
πόσο «πρέπει να γίνουν», δίνοντας επιλογή πληθώρας εναλλακτικών οδών που δεν
υπήρχαν ως τώρα. «Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι όλο και λιγότερο
ετεροκαθοριζόμενες από εξωτερικούς παράγοντες, ηθικούς, θρησκευτικούς ή και
νομικούς» (ό. π. : 56). Ως συνέπεια αυτού, περνάμε σε μια νέα μορφή σχέσεων όπου
δύο ανεξάρτητα άτομα συνεχώς συζητούν, διαπραγματεύονται, αμφισβητούν και
υπολογίζουν κάθε βήμα και αν η διαδικασία αυτή αποτύχει, η σχέση παύει να
υφίσταται. Οι νέοι προκρίνουν την ισότητα και τη συναισθηματική ικανοποίηση
έναντι του γάμου. Έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, με μια νέα μορφή σχέσεων,
βασισμένων στην ισότητα (οικονομική, συναισθηματική, σεξουαλική κλπ), οι οποίες
παίρνουν τη θέση του παραδοσιακού γάμου και της παραδοσιακής ρομαντικής
θεώρησης που είχαμε ως τώρα. Από τη μια θα μπορούσαμε να πούμε πως οι
σύγχρονες σχέσεις είναι δομημένες πάνω σε μια πιο δίκαιη βάση σε σχέση με
παλαιότερα, όπου και οι δύο συμβαλλόμενοι μπορούν να καθορίσουν το μέλλον τους
και να προσδιορίσουν τις ανάγκες που έχουν, όσο και το κατά πόσο η εκάστοτε
σχέση τους τους ικανοποιεί ως προς αυτές. Μπορεί να έχουν κάνει τις σχέσεις πιο
δύσκολες και περίπλοκες, αλλά πλέον μπορεί και μια γυναίκα να είναι κυρίαρχη του
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εαυτού της, μην έχοντας ανάγκη το γάμο και να βρει στήριγμα στο πρόσωπο ενός
άντρα για να προχωρήσει στη ζωή της, ενώ από την άλλη οι άντρες παύουν να είναι
οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των προς το ζην της οικογένειάς
τους, μοιραζόμενοι το βάρος της στήριξής της με τη σύντροφό τους (ό.π.:58). Έχουμε
«ξεφύγει» όμως από την πεποίθηση πως ο γάμος είναι μια «ανάγκη» για να
προσδιορίσουμε την ενηλικίωση;

1.3.1 Αλλαγή του ρόλου ως προς το φύλο, τις σχέσεις και το γάμο
Είναι κοινά αποδεκτό στην αμερικανική κοινωνία πως ανάμεσα σε άλλους
παράγοντες όπως η οικονομική ανεξαρτησία και η εύρεση εργασίας, ο γάμος
αποτελεί επίσης ένα βήμα προς την ενηλικίωση, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη
προϋπόθεση ώστε χωρίς αυτόν να μη θεωρείται κάποιος «ενήλικας». Η αξία που έχει
ο γάμος πλέον στη συνείδηση των νέων και η αναγκαιότητά του έχει μειωθεί αισθητά
σε σχέση με τη στάση της προηγούμενης γενιάς απέναντί του. Οι νέοι πια δε
βιάζονται να παντρευτούν, με το μέσο όρο ηλικίας να φτάνει τα 30. Αυξημένος είναι
και ο αριθμός των διαζυγίων ανεβάζοντας το ποσοστό τους, ιδιαίτερα σε ζευγάρια
μεσαίας ή χαμηλής μόρφωσης, ενώ το εισόδημα φαίνεται να παίζει και αυτό κάποιο
ρόλο, αφού τα ποσοστά διαζυγίων μειώνονται όσο ανεβαίνουμε κλίμακα εισοδήματος
(βλ. Silva, 2013: 58).
Τέλος, αναφέρουμε ως στατιστικό στοιχείο τη μεγαλύτερη συχνότητα, άρα
και πιθανότητα διαζυγίου στα ζευγάρια αφροαμερικανών. Η M. Silva χαρακτηρίζει
τους σύγχρονους νεαρούς ενήλικες ως «παγιδευμένους ανάμεσα στην ακαμψία του
παρελθόντος και τη ρευστότητα του παρόντος» (ό. π. : 59). Από τη μια δηλαδή οι νέοι
φαίνεται να νοσταλγούν τους γάμους που κρατούσαν «για πάντα» στο παρελθόν,
αλλά ταυτόχρονα η στάση τους απέναντι στη μακροχρόνια δέσμευση χαρακτηρίζεται
από επιφυλακτική ως και αρνητική, αγγίζοντας τα όρια της φοβίας. Παρόλα αυτά
προσμένουν μια μακροχρόνια σχέση που δε θα βασίζεται απλά στην προσωπική
ευτυχία τους, αλλά σε υποχρεώσεις και ρόλους που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα
και μακροημέρευσή της. Πολλοί είναι εκείνοι οι νέοι που δεν εισέρχονται σε
μακροχρόνια σχέση ακριβώς για να αποφύγουν τέτοιου είδους δεσμεύσεις και
υποχρεώσεις. Στην πλειοψηφία τους πάντως δηλώνουν πως επιθυμούν μια σχέση που
να καλύπτει τις προσωπικές τους ανάγκες, χωρίς ωστόσο να τους «φορτώνει» με
οικονομικές ή συναισθηματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Η στάση τους αυτή
ενισχύεται ακόμα περισσότερο λόγω της ανασφάλειας και αβεβαιότητας που
προκαλεί η οικονομική και κοινωνική αστάθεια.
Άρα, συμπεραίνουμε πως, παρόλο που η ανάγκη για μακροχρόνιους
συναισθηματικούς δεσμούς είναι υπαρκτή στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σε
μεγάλο ποσοστό όσων παντρεύονται παρατηρείται μια πάλη με αυτά τα
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συναισθήματα δέσμευσης που είναι και η αιτία πολλών εντάσεων στο σπίτι (ό. π. :
61). Εδώ άρα έχουμε να κάνουμε με έναν λόγο επιπλέον του οικονομικού που
εμποδίζει τις ανθρώπινες σχέσεις να ανθίσουν ή να διατηρηθούν και εντοπίζεται
καθαρά στο συναισθηματικό κομμάτι.
Συνοψίζοντας, η «καθυστέρηση» που παρατηρείται στους νέους όσον αφορά
το γάμο ή και η μη πραγματοποίησή του είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού
παραγόντων, τόσο από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς (με άλλα λόγια
εξωγενείς παράγοντες), όσο και συναισθηματικής (ενδογενείς παράγοντες).Τη
σημερινή διστακτικότητα των νέων να δοθούν και να δεσμευτούν «στερούμενοι την
ελευθερία τους» για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και εφ’ όρου ζωής ενισχύει η
κοινωνική και οικονομική αβεβαιότητα, όπως μαρτυρούν εξάλλου και τα χαμηλά
ποσοστά ανθρώπων χαμηλού εισοδήματος και αβέβαιου εργασιακού περιβάλλοντος
για έναν πετυχημένο γάμο. Πολλοί μάλιστα δε θα προβούν καν σε προσπάθεια, αφού
ο γάμος δεν είναι στα σχέδιά τους.
1.3.2 Το ανέφικτο του παντοτινού:

Μέσα από τις συνεντεύξεις ορισμένων υποκειμένων της έρευνας της Silva
παρατηρούμε ακόμα υπολείμματα μια παλαιότερης αντίληψης που κατηγοριοποιεί
τους ρόλους μιας σχέσης, με τη δουλειά να χαρακτηρίζεται ως «αρσενικό
χαρακτηριστικό», ενώ το καθήκον φύλαξης των παιδιών και φροντίδας του σπιτιού
ως «θηλυκό» (βλ. Silva, 2013: 62-64). Η νοσταλγία της παραδοσιακής οικογένειας
και η αγκύλωση σε πρότυπα άλλης εποχής μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στη
δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων, πόσο μάλλον όταν θα έρθει η ώρα αυτές οι
αξίες που ενέπνεαν σταθερότητα και σιγουριά να αναμετρηθούν με τη ρευστότητα
μιας ευμετάβλητης σύγχρονης πραγματικότητας. Οι άνδρες ακόμα και σήμερα έχουν
πολύ στο μυαλό τους ότι έχουν καθήκον να μπορούν να συντηρούν μια γυναίκα,
συνεπώς όταν δεν είναι σε θέση να της προσφέρουν όσα θεωρούν απαραίτητα ή όσα
νομίζουν ότι θα ήθελε, απλά επιλέγουν τη μοναχική ζωή, όντας σε θέση να
φροντίσουν μόνο τον εαυτό τους.
Άλλοι αποδίδουν την όλη κατάσταση στο γεγονός ότι «οι άνθρωποι δεν
αγαπούν πια όπως συνήθιζαν παλιά», τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη έχει χαθεί και το
«εγώ» είναι δύσκολο να αντικατασταθεί από ένα «εμείς». Σκεπτικισμό επίσης
προκαλεί και η αίσθηση ότι πολλά από αυτά που νομίζουν ότι χρειάζονται οι
άνθρωποι στην ουσία δεν είναι αναγκαία, ανάμεσά τους και ο γάμος. Η όλη
διαδικασία πλέον αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, τόσο στον τρόπο με τον οποίο
γίνεται, όσο και στο γεγονός ότι θα είσαι και νομικά πλέον «δεμένος» με κάποιον
άλλο άνθρωπο. Και σε αυτόν τον τομέα πάντως παρατηρείται μια σαφώς
δυσκολότερη κατάσταση για τους αφροαμερικανούς, καθώς συνήθως είναι σε
χειρότερη οικονομική και εργασιακή κατάσταση σε σχέση με τους λευκούς
συνομηλίκους τους, πράγμα που δίνει και μια φυλετική διάσταση στο θέμα αυτό. Οι
αφροαμερικανοί άρρενες αποδίδουν την κατάσταση αυτή στη δομή της αγοράς
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εργασίας που τους στερεί κατά τη γνώμη τους όποια ευκαιρία για κοινωνική και
οικονομική άνοδο. Από τη μεριά τους οι αφροαμερικανές γυναίκες αποδίδουν το ίδιο
φαινόμενο στην έλλειψη ικανότητας, προσπάθειας ή ευφυΐας, πράγμα που αναγκάζει
πολλές να είναι επιφυλακτικές στη σύναψη σχέσης, ιδιαίτερα με προοπτική γάμου, με
κάποιον που τον θεωρούν ανεπαρκή. Από την άλλη, οι ίδιες εκλαμβάνουν την
άρνηση πιο ευκατάστατων οικονομικά ανδρών να δεσμευτούν ως εγωισμό, με όποια
αρνητικά συναισθήματα μπορεί αυτό να προκαλεί. Δεν ξεχνούν ωστόσο να
αναφέρουν ότι γνωρίζουν πως πολλές από τις δυσκολίες έχουν να κάνουν με το
φυλετικό διαχωρισμό στον τρόπο που αντιμετωπίζονται από την αγορά εργασίας οι
αφροαμερικανοί σε σχέση με τους λευκούς, συνεπώς και τις χαμηλότερες
πιθανότητες που έχουν οι πρώτοι να πετύχουν και να ανέλθουν κοινωνικά και
οικονομικά (ό. π. : 63).
Μπορεί να αναφέρθηκαν οι φόβοι αφροαμερικανίδων και ζευγαριών κατ’
επέκταση, αλλά, ο φόβος για την απώλεια του «εγώ» δεν είναι αποκλειστικό
γνώρισμά τους. Αντίθετα εντοπίζεται σε σχεδόν ίδια συχνότητα και σε λευκές
γυναίκες. Συχνά αποτυπώνεται στις συνεντεύξεις της Silva από τα υποκείμενα της
έρευνάς της η επιθυμία του να είναι με κάποιον/α, εκεί όμως που δυσκολεύονται είναι
στο να εμπιστευτούν κάποιον ολοκληρωτικά ή να σκεφτούν μακροπρόθεσμα τη
μόνιμη δέσμευση (ό. π. : 65). Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η ίδια στάση
παρατηρείται και σε ομοφυλόφιλα υποκείμενα, απόδειξη ότι η ανασφάλεια είναι
ανεξάρτητη και του σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως δε γνωρίζει φύλο, φυλή
και τόπο προέλευσης κλπ.
Ειδικά για ομοφυλόφιλους, η αυτονομία τους έχει κερδηθεί με πολύ κόπο και
θυσίες, αφού έχασαν την υποστήριξη της οικογένειας και μεγάλου μέρους του
κοινωνικού τους περίγυρου, συνεπώς παρουσιάζονται ακόμα πιο απρόθυμοι να τη
θυσιάσουν ή έστω να ρισκάρουν με κάποιον που θα τους τη στερήσει (ό. π.: 66).
Οι νέοι της μετα-βιομηχανικής κοινωνίας θεωρούν τη δέσμευση ως άλλη μια
από τις υπερβολικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη εργατική τάξη.
Πολλοί από αυτούς πρόλαβαν να δουν την οικογένειά τους να διαλύεται από
απρόοπτα που συνέβησαν (όπως κάποια αρρώστια, ανεργία ή υποαπασχόληση,
φυλακή κλπ) που μαζί με την πίεση των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς και
κοινωνίας συνετέλεσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Τα λάθη των γονιών τους μέσα
στην καθημερινότητα και στα πλαίσια του έγγαμου βίου και της μακροχρόνιας
συμβίωσης αποτέλεσαν πολλές φορές σχολείο για τη νέα γενιά, αλλά και εμπόδιο στο
να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο με εκείνον των γονιών τους.
Για άλλη μια φορά διατυπώνεται ανάγλυφα η ψυχοσύνθεση της νέας γενιάς
ως προς την αντιμετώπιση της σχέσης και το ενδεχόμενο του γάμου: «έχοντας τις
ίδιες τους τις οικογένειες σαν υπόβαθρο ως ιστορίες που αξίζουν προσοχής,
φοβούνται να επενδύσουν χρόνο και συναισθηματική ενέργεια σε μια σχέση που θα
μπορούσε τελικά να διαλυθεί και αυτό εμποδίζει πολλούς νέους ανθρώπους να
επιδιώξουν μια κλασική ρομαντική σχέση» (Silva, 2013: 66).
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Η αποταμίευση, η αγορά σπιτιού ή/και αμαξιού, η εύρεση εργασίας, η
αποπληρωμή λογαριασμών και η κάλυψη αναγκών αποτελούν προτεραιότητες που
υπερέχουν έναντι του γάμου στη συνείδησή τους. Ο μη προγραμματισμός του
μέλλοντος μπορεί να τους γεμίζει άγχος και ανασφάλεια, ωστόσο μεγαλύτερη
ανασφάλεια και επιφύλαξη τους προκαλεί το ενδεχόμενο μιας μόνιμης δέσμευσης
από μια σταθερή και μακροχρόνια σχέση, ειδικά στη μοντέρνα εκδοχή της, όπου τα
μέλη της διαπραγματεύονται και επανεξετάζουν συνεχώς όλες τις πτυχές της.
Ανάγκη πολλών να μάθουν βαθύτερα το σύντροφο τους για να
επισημοποιήσουν τη σχέση τους, μια και το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στο να βρεις
κάποιον, αλλά στο να διαλέξεις το σωστό. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που είναι σε
μακροχρόνια σχέση αλλά περιμένουν να βρουν μια πιο σταθερή εργασία ικανή να
εγγυηθεί το μέλλον τους ούτως ώστε να προχωρήσουν παρακάτω.

1.3.3 Η δομή και η μορφή της οικογένειας υπό διαπραγμάτευση:

Τα προβλήματα και οι φοβίες που ταλανίζουν τους νέους δε λύνονται ούτε
ξεπερνιούνται ως διά μαγείας στην εκκλησία. Η προοπτική της μόνιμης δέσμευσης
έχει κυρίως ψυχολογικό αντίκτυπο στα ζευγάρια, τα οποία προσπαθούν να
εφαρμόσουν στην πράξη τον τύπο σχέσης και τη μορφή αγάπης που έχουν στο μυαλό
τους ως σωστό. Όμως, από το σταθερό οικοδόμημα που είχαν σαν εικόνα
ενδεχομένως από την προηγούμενη γενιά, περάσαμε σε μια σχέση συνεχούς
διαπραγμάτευσης, μέσα από την οποία διαμορφώνονται οι ξεχωριστοί ρόλοι που έχει
το κάθε μέλος της οικογένειας. Από την άλλη προσπαθούν να χτίσουν μια σχέση που
θα έχει εκτός των άλλων και «θεραπευτικό χαρακτήρα», ούτως ώστε να
ανακαλύψουν τις βαθύτερες πτυχές του εαυτού τους μέσα από τις συνεχεία
αλληλεπιδράσεις με το σύντροφό τους. Μέσα στο σύγχρονο πολιτισμικό πλαίσιο και
τη θεώρηση του γάμου μέσω αυτού, η δέσμευση είναι εθελούσια και τελικά δυνατό ή
και πιθανό να τελειώσει ανά πάσα στιγμή, τα μέλη του ζευγαριού καλούνται να
αποφασίσουν καθημερινά αν η δέσμευση αυτή θα υπερισχύσει των προσωπικών
αναγκών και της ατομικής ύπαρξης και εξέλιξης.
Οι νέοι της εργατικής τάξης που προσπαθούν να συγκροτήσουν μια
παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια η οποία θα ενθαρρύνει το διαχωρισμό των
φυλετικών ρόλων βρίσκονται σε ένα διαρκές μειονέκτημα όντας στα πλαίσια της
σύγχρονης αγοράς εργασίας, η οποία προάγει τον ατομισμό, την ανταγωνιστικότητα
και τη σύγκλιση των ρόλων σε βαθμό που να μην κάνει διάκριση ανάμεσα σε άντρες
και γυναίκες.
Η μόνες σχέσεις που παραμένουν αναντίρρητα μόνιμες είναι αυτές ανάμεσα
σε γονείς και τα παιδιά τους. Οι ίδιοι οι νέοι εκφράζουν πιο εύκολα αμφιβολίες για τη
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μονιμότητα της σχέσης με το σύντροφό τους, αλλά όσοι από τους συμμετέχοντες
στην έρευνα έγιναν γονείς δήλωσαν πως άλλαξε η στάση τους και απέναντι στη
σχέση τους και το σύντροφό τους, αλλά συνειδητοποιούν επίσης το ρόλο τους ως
γονείς, δεχόμενοι ευκολότερα τη δέσμευση ενός γονιού προς το παιδί του, παρά με το
σύντροφό τους. Υπάρχουν παντρεμένες γυναίκες με παιδί πρόθυμες «να θυσιάσουν
μια προοπτική εργασίας προκειμένου να φτιάξουν μια οικογένεια όσο πιο κοντά στα
πρότυπα της πυρηνικής» (Waldfogel 1997, όπ. αναφ. στο Silva, 2013).
Η πλειοψηφία των ζευγαριών έχει βάλει στο επίκεντρο τα παιδιά τους και
γύρω τους περιφέρεται ο γάμος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, ωστόσο, όπου τα
παιδιά ήρθαν νωρίς, θέτοντας οικονομικές δυσκολίες και εμπόδια τα οποία έθεσαν το
γάμο σε κίνδυνο. Συνεπώς η τεκνοποιία δεν αποτελεί εγγύηση για στέρεες σχέσεις
και εδραίωση του γάμου. Δεν παύουν να θέλουν να κρατήσουν μέρος της
ατομικότητάς τους, κυνηγώντας τους στόχους τους ο καθένας ξεχωριστά. Το θέμα
είναι κατά πόσο η ύπαρξη ενός ή και περισσότερων παιδιών αφήνει περιθώρια για
κάτι τέτοιο ή απορροφά τις έγνοιες, τις δραστηριότητες και καθορίζει τις
προτεραιότητες του ζευγαριού.
Είναι λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο για κάποια ζευγάρια να διατηρήσουν μια
«θεραπευτική» σχέση, μια και αυτό θα ήταν πολυτέλεια, χρονοβόρο, δαπανηρό και
θα απορροφούσε δυνάμεις, χρόνο και χρήμα απαραίτητα για τη συντήρηση των
παιδιών ή τις ανάγκες της ομαλής πορείας του γάμου, οπότε η συλλογικότητα
υπερισχύει της ανάγκης διατήρησης της ατομικότητας και των προσωπικών
αναγκών/φιλοδοξιών.
Εδώ είναι φανερή η σύγκρουση που λαμβάνει χώρα στο μυαλό πολλών νέων.
Από τη μία η ανάγκη ατομικότητας και η γενικότερη τάση της κοινωνίας για στροφή
προς το άτομο, από την άλλη η εξίσου μεγάλη –έως και ακατανίκητη για κάποιουςανάγκη και επιθυμία να μοιραστούν όσα έχουν μέσα τους, συναισθήματα, ανησυχίες,
όνειρα κλπ και η σύναψη σχέσης ειλικρινούς και βαθιάς. Συχνά οι νέοι βρίσκονται
παγιδευμένοι ανάμεσα σε δύο αντιβαίνουσες δυνάμεις μη μπορώντας να
αποφασίσουν για το πού θα κατευθυνθούν. Στην πορεία και ανάλογα με το τι θα
επιλέξουν να κάνουν αντιλαμβάνονται πως ταυτόχρονα με όσα τους στερεί η επιλογή
τους και όσα τους προσφέρει. Οι νέοι στις μέρες μας είναι πιο απελευθερωμένοι αλλά
και πιο μόνοι από ποτέ (βλ. σχετικά και Beck 1992, όπ. αναφ. στο Silva 2013 : 75).
Όλα όσα προαναφέραμε οδηγούν στο συμπέρασμα πως το μόνο στέρεο και
αμετάβλητο στις σύγχρονες σχέσεις είναι τα παιδιά. Έχουμε δει μέχρι τώρα πόσο
ρευστά είναι τα πλαίσια στα οποία στηρίζεται ο ορισμός την «ενηλικίωσης». Οι πιο
σίγουροι ως προς την ερώτηση « ποιος είναι ενήλικας;» είναι όσοι έχουν παιδιά και
ασχολούνται πραγματικά ενεργά με αυτά. Και η απάντηση είναι πως οι ίδιοι θεωρούν
τους εαυτούς τους ενήλικες διότι έχουν παιδιά και είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά.
Βασιζόμενη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρευνα (π.χ. Edin and Kefalas
2005, Marsiglio and Hutchinson 2002, McMahon 1995, Silva and Pugh 2010, οπ.
αναφ. στο Silva, 2013) η Silva συμφωνεί με μελέτες οι οποίες καταλήγουν στο ότι οι
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οικονομικά ασθενείς μητέρες έχουν τη μητρότητα ως κύριο όχημα στην πορεία τους
προς την ενηλικίωση και τον προσδιορισμό της, αφού έτσι κι αλλιώς η πρόσβαση
στην ενηλικίωση από άλλη τροχιά (υψηλότερη εκπαίδευση, σταθερή εργασία, γάμος
κλπ) είναι δύσκολη και τα περιθώριά τους περιορισμένα. Ακόμα και σε περιπτώσεις
όπου τα παιδιά δεν ήρθαν από προγραμματισμό, εντούτοις αποτελούν το τελευταίο
στέρεο «σκαλί» για την ενηλικίωση, την αυτοολοκλήρωση και την αίσθηση
αξιοπρέπειας και προσωπικής αξίας (ότι πέτυχαν κάτι στη ζωή τους).
Τόσο οι έγκυοι, όσο και οι σύντροφοί τους αλλάζουν δραστικά τον τρόπο που
βλέπουν τα πράγματα, τις απόψεις τους και τη στάση τους απέναντι σε κρίσιμα
ζητήματα της ζωής όπως είναι η στάση τους απέναντι στις σχέσεις και οι προσδοκίες
που έχουν από τον εαυτό τους ανάμεσα στα άλλα. Δεν είναι λίγοι όσοι προσδιορίζουν
το νόημα της ζωής τους με βάση τα παιδιά τους, δηλώνοντας πως θα ήταν τελείως
διαφορετικά άτομα χωρίς αυτά (Silva, 2013 : 76). Είναι επίσης συχνό να βρίσκουν
εκεί διέξοδο για τα προβλήματα που προκύπτουν και να αλλάξουν τον τρόπο που τα
αντιμετωπίζουν. Ανάμεσα στις συνεντεύξεις της έρευνας που μελετάμε, υπάρχουν κι
εκείνοι που αντιπαραβάλλουν τη δική τους άσχημη παιδική ηλικία με τις προσπάθειες
που κάνουν ούτως ώστε τα παιδιά τους να έχουν ένα πιο ευχάριστο, σταθερό και
ασφαλές περιβάλλον, οπότε αφιερώνουν τη ζωή τους στην προσπάθεια να τα
προστατεύσουν από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ίδιοι (ό. π. : 77).
Μέσα από το φόβο να μη νιώσουν τα παιδιά όπως οι ίδιοι και να μην
απογοητευτούν από αυτούς, αλλάζουν οι ίδιοι για να μπορέσουν να μεταμορφώσουν
τη ζωή τους για χάρη των παιδιών τους, ώστε να μη νιώθουν αργότερα την
απογοήτευση που οι ίδιοι ένιωσαν απέναντι στους γονείς τους. Και μόνο η ανάμνηση
των συναισθημάτων αυτών αρκεί πολλές φορές για ριζική αλλαγή στάσης και τρόπου
ζωής, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε πιο υπεύθυνα άτομα έτοιμα να
ενηλικιωθούν, έστω και αν τα σύγχρονα πρότυπα μπορεί να θεωρούν την ύπαρξη
παιδιών σαν τροχοπέδη στην ανεξαρτησία και την εκπλήρωση των προσωπικών τους
στόχων. Αντί αυτών, ακόμα και όσοι στόχοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν
κριτήρια προσωπικής επιτυχίας (οικονομική άνεση, αγορά σπιτιού, αμαξιού, εύρεση
καλύτερης εργασίας), μεταμορφώνονται σε επιτυχίες με απώτερο σκοπό την ευτυχία
των παιδιών τους, δίνοντάς τους όσα οι ίδιοι δεν είχαν όταν ήταν στη θέση τους (ό.π.
: 77).
Στο κλίμα της γενικότερης ανασφάλειας και αστάθειας που επικρατεί όμως,
«τόσο τα υλικά όσο και τα πολιτισμικά εφόδια που θεωρούνται απαραίτητα για την
επίτευξη της ευτυχίας και του αισθήματος ασφάλειας είναι ουσιαστικά απλησίαστα
για τους νέους της εργατικής τάξης» (Silva, 2013: 78) Αυτό δεν αφορά μόνο στην
οικονομική τους επιφάνεια, μα και στην απουσία κουλτούρας με βάση την οποία θα
κάνουν τις σωστές επιλογές για να πετύχουν τη συναισθηματική ολοκλήρωση μέσω
της αίσθησης της επιτυχίας.
Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο και στις σχέσεις, οι οποίες δοκιμάζονται συνεχώς
από τις πιέσεις της αγοράς και τις εργασιακές συνθήκες και απαιτήσεις, καθιστώντας
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τη δέσμευση δυσκολότερη, ιδιαίτερα όσο υπάρχει ο διαρκής φόβος των απρόβλεπτων
εμποδίων που προαναφέραμε (απόλυση, αρρώστια, φυλακή, εξαρτήσεις κλπ) και που
καθιστούν και την οικειότητα και δέσμευση ένα ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης, που
ούτως ή άλλως θα υπήρχε, μια και τα μέλη ενός σύγχρονου ζευγαριού καλούνται να
διαπραγματεύονται και να επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τις ισορροπίες μεταξύ
ατομικότητας και αλληλεξάρτησης. Το «θεραπευτικό μοντέλο» σχέσης δε λειτουργεί
πάντα, παρά μόνο υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένα ζευγάρια. Τους λόγους
που συμβαίνει κάτι τέτοιο τους αναλύσαμε στις παραπάνω γραμμές.
Κλείνοντας το θέμα αυτό η Silva απορρίπτει τη ρήση των Μαρξ και Ένγκελς
για την οικογένεια την οποία χαρακτηρίζουν ως «ένα συναισθηματικό προκάλυμμα
μιας καθαρά χρηματικής και οικονομικής σχέσης» (αναφερόμενη στο Κομμουνιστικό
Μανιφέστο, βλ. Silva, 2013: 79). Η ίδια, παρότι εντοπίζει στις συνεντεύξεις της την
αποδόμηση της παλαιάς μορφής οικογένειας και πολλών στερεοτύπων, ωστόσο
διακρίνει καθαρά πως η συναισθηματική ανάγκη ενός δεσμού δεν έχει εκλείψει, παρά
εμποδίζεται από τις τρέχουσες συγκυρίες της εποχής και της κοινωνίας, οι οποίες ως
επί το πλείστον είναι οικονομικές (ό. π. : 79-80).
Στο ίδιο σημείο συνειδητοποιεί πως οι οικογένειες της εργατικής τάξης δεν
έχουν τα υλικά και πνευματικά μέσα για να ανταποκριθούν στην ευελιξία που απαιτεί
η σύγχρονη οικογένεια, ούτε βέβαια την πολυτέλεια και την οικονομική επιφάνεια για
να τη συντηρήσουν έτσι κι αλλιώς, αντίθετα με πολλές οικογένειες ή ζευγάρια που
ανήκουν στη μεσαία τάξη. Είναι αξιοπρόσεκτο πως, οι εργατικές οικογένειες που δεν
έχουν καν την οικονομική επιφάνεια να καλύψουν τα έξοδα για ενδεχόμενη διάλυση
της οικογένειας, είναι αυτές που καταλήγουν πιο συχνά να πάρουν αυτό το δρόμο,
χάνοντας έτσι μαζί με όλα τα άλλα και τη δυνατότητα να απολαύσουν τα οικονομικά
προνόμια και οφέλη και γενικώς τη στήριξη που προσφέρει το κράτος στις
οικογένειες.
Τέλος, δεν παραλείπει να μιλήσει ξανά για τα παιδιά, το «τελευταίο σταθερό
σκαλοπάτι προς την ενηλικίωση», το οποίο πολλές φορές καθίσταται ανεπαρκές για
να στεριώσει η οικογένεια και να συσφίξει τους δεσμούς ανάμεσα στα ζευγάρια.
Πολλές φορές μάλιστα είναι αυτό το οικονομικό βάρος της ανατροφής των παιδιών
που προκαλεί τις εντάσεις, τις διαφωνίες επί οικονομικών και άλλων θεμάτων που
τους οδηγεί στο αδιέξοδο. Το συμπέρασμά της είναι πως οι νέοι δε μπορούν απλά να
ακολουθήσουν τα χνάρια των γονιών τους ή και των προηγούμενων γενεών ως
συνταγή εξασφαλισμένης επιτυχίας. Αν μείνουν προσκολλημένοι σε αυτά, τότε συχνά
θα βλέπουμε νέους να διακατέχονται από αίσθημα αποτυχίας και μοναξιάς γιατί δεν
ακολούθησαν το παράδειγμα των παλιότερων και δεν έκαναν «αυτό που όφειλαν».
Έχοντας αναλύσει επαρκώς τις αλλαγές σε οικογενειακό επίπεδο ως απόρροια
της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, είναι χρήσιμο να αφήσουμε το παρελθόν
στην άκρη και να εξετάσουμε τη μεταμόρφωση των προτύπων οικογένειας, καθώς
και πού οφείλεται η αλλαγή αυτή, αν και ήδη έχουμε αναφερθεί σε αυτές. Στα
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επόμενα στάδια θα δούμε πώς επαναπροσδιορίζεται ο όρος του «να είσαι ενήλικας»,
καθώς και η τροχιές που (πρέπει να) ακολουθούν οι νέοι προς την κατεύθυνση αυτή.

1.4 Η αναδιαμόρφωση της εργατικής τάξης

Οι συνεντεύξεις που πήρε η M. Silva στα πλαίσια της έρευνάς της
παραμένουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο ίδιο μοτίβο: νεαρά άτομα που δεν έχουν
ανεξαρτητοποιηθεί ακόμα οικονομικά και μένουν στο πατρικό τους, συχνά
δανείζονται χρήματα για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις τους,
δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ασφάλιση και συμπληρώνουν εισόδημα από δεύτερη
δουλειά. Η αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος είναι συχνή, δε φέρνει όμως και την
οικονομική εξέλιξη που θα επιθυμούσαν τα υποκείμενα της έρευνας και γενικότερα
ένας νέος. Από τις απαντήσεις τους στις συνεντεύξεις, αλλά και την εικόνα που μας
μεταφέρει η ίδια η ερευνήτρια (επισκέπτεται σε πολλές περιπτώσεις τον τόπο
κατοικίας ή εργασίας για τις συνεντεύξεις της και μεταφέρει το κλίμα στο οποίο
έγινε, καθώς και διαλόγους και μικροπεριστατικά που μας κατατοπίζουν καλύτερα
για τις συνθήκες ζωής και τον τρόπο σκέψης τους) μπορούμε να πούμε ότι αποκτάμε
μια στοιχειώδη τουλάχιστον επαφή με τους σύγχρονους νεαρούς εργαζόμενους και τα
προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν (Silva, 2013: 81-84).
Σε αρκετά σημεία διατυπώνεται η (εύλογη κατά τη γνώμη μας) απορία του
πώς πολλές εργατικές οικογένειες ασπάστηκαν το νεοφιλελευθερισμό και πιστεύουν
σε αυτόν, κάτι το οποίο θα προσπαθήσει μέσω των συνεντεύξεων να απαντήσει. Η
εξωτερική παρατήρηση θα ήταν μια λύση, η οποία όμως κρίθηκε επιφανειακή και
ανεπαρκής.Πιο σημαντικό για τη Silva είναι να εξετάσει τα πολιτισμικά «μονοπάτια»
και τις «διαδρομές» προς την ενηλικίωση, ώστε να ανακαλύψει το τι περιμένουν τα
ίδια τα υποκείμενα από τους εαυτούς τους και τις προσδοκίες που έχουν για τον –
πλέον ενήλικο- εαυτό τους στην Αμερική του 21 ου αιώνα.
Αυτό θα το ανακαλύψει ανάμεσα στις συζητήσεις με αυτούς. Θεωρεί πως η
αντίληψη της μετα-βιομηχανικής εργατικής τάξης για τη σχέση της με τους άλλους
βρίσκεται κάπου ανάμεσα στους διαλόγους και τις απαντήσεις που της δίνουν. Τα
προσωπικά κι ενδότερα συναισθήματά τους προέρχονται από κοινωνικούς
παράγοντες: πρόκειται για συναισθήματα που δημιουργούντα από την αντίληψη
κάποιου για τη σχέση ενός ατόμου με ένα άλλο, τη φύση της και τα χαρακτηριστικά
της. «Τα συναισθήματα κατανοούνται ως αποτέλεσμα συνδυασμού ιστορικών
εννοιών και κοινωνικών σχέσεων και συσχετισμών» (Williams 1977, όπ, αναφ. στο
Silva, 2013: 83).
Τελικά τι σημαίνει να ανήκεις στην εργατική τάξη της μετα-βιομηχανικής
εποχής; Μήπως υπάρχει λάθος αντίληψη σχετικά με το κοινωνικό συμβόλαιο; Σχεδόν
όλα τα υποκείμενα της έρευνας στην εργασία της Silva αναφέρονται στις αρετές που
δείχνουν στη δουλειά τους, προβάλλοντας την επαγγελματική τους συμπεριφορά και
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δείχνοντας ότι δεν απασχολούνται μόνο για βιοποριστικούς λόγους, αλλά και ότι
μέσω της δουλειάς σου δείχνεις στοιχεία του χαρακτήρα σου. Επίσης τονίζεται και το
κομμάτι της ηθικής ανταμοιβής όταν εργάζονται σωστά ως το καλύτερο κομμάτι της
δουλειάς τους. Μέσω της εργασίας τους επίσης και το σωστό τρόπο που την κάνουν,
τους δίνεται η επιβεβαίωση ότι «ενηλικιώθηκαν», τονώνοντας το αίσθημα αυτό μέσα
τους. «Παρά την αυξανόμενη ανασφάλεια που προκαλεί, η εργασία αποκτά νόημα
όταν γίνεται ο χώρος της αυτοολοκλήρωσης και της σύναψης πραγματικών
ανθρώπινων σχέσεων» (Silva, 2013: 85).
Δε λείπει βέβαια από αρκετούς η αίσθηση της αδικίας, για το λόγο ότι δεν
παίρνουν ανάλογη επιβράβευση σε σχέση με αυτό που κάνουν, τόσο από τη δουλειά
τους (αμοιβή, συνθήκες εργασίας, αναγνώριση προσφοράς κλπ) όσο και από
συναδέλφους, οι οποίοι δε φάνηκαν πρόθυμοι να προσφέρουν όσα οι ίδιοι στα
πλαίσια της συναδελφικής αλληλεγγύης. Κατά ένα μέρος, η πορεία της ενηλικίωσής
τους όταν συμβαδίζει με τέτοιες εμπειρίες τους περνά την πεποίθηση ότι η προσφορά,
το δέσιμο και η εμπιστοσύνη απέναντι στους άλλους μόνο αδικία θα τους προσφέρει
πληγώνοντάς τους. Η έλλειψη αλληλοσεβασμού, αισθήματος ευθύνης και
κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που
αντιμετώπισαν αρκετοί νέοι μεγαλώνοντας.
H αίσθηση της διαρκούς αυτής έλλειψης είναι που κάνει πολλούς νέους να
στρέφονται από την αρχική κατηγορία ενάντια στον εαυτό τους στην ενοχοποίηση
του εκπαιδευτικού συστήματος και τον τρόπο που αυτό λειτουργεί. Νιώθουν
προδομένοι γιατί δεν τήρησε τη δέσμευσή του να τους προετοιμάσει για το μέλλον (ό.
π. : 87). Η παραπάνω αδυναμία σε άλλες περιπτώσεις εντοπίζεται στο στάδιο της
βασικής εκπαίδευσης, όπου το σχολείο αδυνατεί να συμβουλεύσει και να κατευθύνει
σωστά τους μαθητές, άρα ούτε τους προετοιμάζει επαρκώς για το επόμενο βήμα τους,
ούτε στη σωστή επιλογή για αυτό που θα έπρεπε να ακολουθήσουν.
Άλλη περίπτωση είναι η αδυναμία των συντελεστών του εκπαιδευτικού
συστήματος (μπορεί να είναι και οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας) να
διακρίνουν εγκαίρως αδυναμίες των μαθητών και να τους βοηθήσουν να τις
ξεπεράσουν, ενώ πολλές φορές φαίνεται μέσα από τις συνεντεύξεις ότι δε μπορούσαν
οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν σωστά τα παιδικά τους λάθη, ούτε να πάρουν τις
σωστές αποφάσεις για να τα διορθώσουν.
Τέλος, έχουμε άλλη περίπτωση όπου ο νέος δε βρήκε την απαραίτητη
κατανόηση και υποστήριξη από τη διοίκηση του κολλεγίου όταν παρουσιάστηκε ένα
απροσδόκητο πρόβλημα που τον κράτησε πίσω στη ζωή του. Ακόμα κι όταν το
ξεπέρασε και τελικά κατόρθωσε να αποφοιτήσει, το δίπλωμα που πήρε ένιωθε ότι δεν
αντιπροσωπεύει τίποτε, ούτε βέβαια εγγυητή ότι θα έβρισκε κάποια δουλειά πάνω
στο αντικείμενο των σπουδών του. Αυτό μπορεί να σκιαγραφείται ως εικόνα
ορισμένων υποκειμένων της παρούσας εργασίας και αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα
μιας πολύ μεγάλης μερίδας του πληθυσμού (ό. π. : 88).
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Έχει διατυπωθεί σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα ότι αναπαράγει τις
κοινωνικές τάξεις. Ωστόσο, εδώ διακρίνουμε μια δυσπιστία απέναντι στην
εκπαίδευση γενικότερα, διότι όχι μόνο απέτυχαν οι συντελεστές της να βοηθήσουν,
αλλά πολλές φορές τους παραπλάνησαν τόσο για τις δυνατότητές τους, όσο και για
τις προοπτικές που αποκτούσαν για να πορευτούν στη ζωή τους. Και ενώ οι ίδιοι
αισθάνονται ότι έδωσαν όσα όφειλαν, ότι προσπάθησαν, ότι ήταν τίμιοι και
ειλικρινείς, ενώ ήταν έξυπνοι, τελικά δεν πήραν αυτό που άξιζαν ή αυτό για το οποίο
προσπάθησαν.
Η δυσπιστία που απορρέει από όλη αυτή τη σύγχυση επεκτείνεται και στους
υπόλοιπους τομείς που έχουν να κάνουν με το κράτος (νομικό σύστημα, στρατός,
κρατική βοήθεια κλπ), εντείνοντας την επιφυλακτικότητα (στην καλύτερη
περίπτωση) που διακατέχει τους νέους απέναντι στην πολιτεία, την οποία δεν
εμπιστεύονται. Πολλοί οδηγούνται σε παραβατικές συμπεριφορές, αφού
αναγκάζονται να αναλάβουν οι ίδιοι δράση για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά
τους με τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, αφού το κράτος δε δείχνει ικανό να τους
βοηθήσει. Ο φόβος ότι η κυβέρνηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους στερήσει ή να
πάρει πίσω κάτι που οι ίδιοι κέρδισαν δικαιωματικά είναι πάντα παρών επίσης (Hays,
2003, όπ. αναφ. στο Silva 2013 : 92).
Η δυσπιστία των νέων απέναντι στο κράτος είναι υπαρκτή ακόμα και όταν
εκείνο προσφέρει βοήθεια. Πάντα έχουν την αίσθηση του ανικανοποίητου, μια και
δεν παίρνουν αυτό ακριβώς που έχουν ανάγκη, πολλές φορές ούτε αυτό για το οποίο
τους είχαν υποσχεθεί. Υπάρχει πάντα μέσα στο μυαλό τους το αίσθημα ότι τους
εξαπάτησαν (Silva, 2013: 94).
Αφού λοιπόν η «διαδρομή» για την «κανονική» ενηλικίωση έχει γίνει ασαφής,
απρόβλεπτη και δεν είναι καθόλου δεδομένη, οι νέοι αναγκαστικά θα πρέπει να
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, ιδιαίτερα αυτές που επιβάλλει η αγορά εργασίας
και να γίνουν πιο ευέλικτοι. Θα προσαρμόζονται στις αλλαγές και στις απαιτήσεις
κάθε συγκυριακού γεγονότος, στα κελεύσματα του κάθε εργοδότη και θα
ακολουθήσουν το ρεύμα «λυγίζοντας χωρίς να σπάνε» (ό. π. : 98).
Τα υποκείμενα της έρευνας στοχεύουν στο να αναπτύξουν μέσα τους έναν
τέτοιο μηχανισμό που να τους βοηθάει να είναι ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές –
κυρίως στις αρνητικές- που θα έρθουν απρογραμμάτιστα στη ζωή τους. Με την
ανεργία να φαντάζει πολύ πιθανό σενάριο για ένα σεβαστό κομμάτι της ζωής τους
απειλώντας να γίνει μόνιμη κατάσταση –ακριβώς όπως η ανασφάλειά τους- έχουν
μάθει να σέβονται τους εργοδότες τους για την ευκαιρία που τους παρέχουν να
εργαστούν για να κερδίζουν τα προς το ζην, άρα τους θεωρούν απαραίτητο κομμάτι
της επιβίωσής τους, σαν να τους ευγνωμονούν. Από την άλλη όμως, καταβάλλουν
προσπάθειες να ανταποκριθούν στις δυσκολίες της δουλειάς, τις αδικίες προς το
πρόσωπό τους και άλλα πολλά. Είναι επίσης προετοιμασμένοι για το χειρότερο
σενάριο, που δεν είναι άλλο από την απόλυση και την επιστροφή στο αρχικό στάδιο
αναζήτησης εργασίας (ό.π. :95).
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Οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το χρέος τους να μάθουν να προχωράνε μπροστά, να
αντιμετωπίζουν όποια δυσκολία τους προκύψει και να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν
από την αρχή όποτε και αν χρειαστεί. Δεν είναι για όλους το ίδιο εύκολο, αλλά το
συμπέρασμα από τα λεγόμενα της πλειοψηφίας αυτών είναι πως η κατάσταση στην
αγορά είναι έτσι και, όσο δυσάρεστο και αν είναι, το έχουν αποδεχτεί ότι μέσα σε
αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να μάθουν να τα βγάζουν πέρα. Οι συναισθηματισμοί
από ένα σημείο και μετά απλά αντιμετωπίζονται σαν κάτι που απλά θα τους
καθυστερήσει στο να αντιδράσουν και να διορθώσουν την κατάσταση.
Όμως, παρόλο που έχουν μάθει να είναι μέχρι και στωικοί ως προς αυτή την
κατάσταση και το αίσθημα της προδοσίας στην αγορά εργασίας, εμφανίζονται
αυστηροί και επικριτικοί όταν έχουν να κάνουν με φορείς του κράτους. Αν και έχουν
αποδεχτεί τη ρευστότητα της αγοράς εργασίας και την απρόσωπη σχέση με τους
εργοδότες, την ίδια στιγμή απλά εκφράζουν τη δυσπιστία τους και την απογοήτευσή
τους απέναντι στο κράτος, τα όργανα και τους φορείς του (ό. π. :96). Όταν
απογοητεύονται από αυτά, τότε απλά αισθάνονται ότι επιβεβαιώνεται πως ο καθένας
είναι μόνος του στην πορεία του προς την ενηλικίωση, σαν επιβεβαίωση του
ατομισμού και της προσωπικής ευθύνης για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο
καθένας, αφού είναι αποτέλεσμα δικών τους καθαρά επιλογών, ενώ δεν έχει κανείς να
περιμένει εξωτερική βοήθεια, αφού όποιος το κάνει ίσως κατηγορηθεί ότι δεν έκανε
μόνος του όσα θα μπορούσε για να βελτιώσει τη θέση του. Με άλλα λόγια, η ευελιξία
που παρουσιάζουν μέσα στην αγορά εργασία γίνεται σκληρότητα έξω από αυτήν, για
να θωρακίσουν έτσι τον εαυτό τους από απογοητεύσεις. Διαμορφώνουν έτσι μια
εικόνα για τον κόσμο πως είναι ένα εχθρικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο έχουν μόνο
τον εαυτό τους για να βασίζονται.
Οι εμπειρίες που έχουν από την επαφή τους με διάφορους φορείς του κράτους,
το οποίο στη συνείδησή τους όφειλε να τους εξασφαλίζει τα ελάχιστα και να τους
προστατεύει σε περίοδο αδυναμίας ή να τους δώσει τα εφόδια εκείνα που θα τους
έδιναν μια θέση στην αγορά εργασίας και μια ομαλή μετάβαση στην κοινωνία –όπως
το σχολείο, οι σπουδές, χρηματικά βοηθήματα, ασφάλεια κλπ - τους κάνει από
επιφυλακτικούς ως αρνητικούς απέναντί του. Και αυτό διότι ξέρουν ότι όλα όσα
αναφέρουμε παραπάνω, ενώ στη συνείδησή τους το κράτος τους τα οφείλει δε θα τα
κάνει.
Αφού λοιπόν θα παλέψουν μόνοι τους για όσα θα κερδίσουν, οι ίδιοι στη
συνείδησή τους έχουν την πάλη αυτή ως ηθικά σωστή, και υιοθετούν σαν αρχή τους
το να τα καταφέρουν μόνοι τους, να μην αναζητούν βοήθεια από πουθενά και να μην
εξαρτώνται από κανέναν. Έχουν πείσει σε τέτοιο βαθμό τον εαυτό τους για την αξία
αυτή, ώστε το έχουν εντάξει στις προτεραιότητές τους και στη συνείδησή τους
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η υιοθέτηση μια τέτοιας στάσης ζωής στην πορεία
προς την ενηλικίωση. Αντιπαραβάλλουν το παράδειγμα των γονιών τους και
αποδίδουν την επιτυχία τους στη σκληρή δουλειά, ενώ μερικοί από αυτούς
κατηγορούν τη σύγχρονη γενιά ότι δε δίνει τον καλύτερό της εαυτό για να πετύχει τα
ίδια.
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Ωστόσο, υπάρχει μια αντικειμενικά «σκοτεινή» πλευρά σε αυτή τη στάση
ζωής που οι συνθήκες επέβαλλαν στους νέους. Μερικοί από αυτούς δηλώνουν
απάθεια ως προς το τι γίνεται γύρω τους, στους συνανθρώπους τους. Ο εαυτός τους
έχει σκληρύνει, η προσωπικότητά τους που μαθαίνει να αντιμετωπίζει τόσες
δυσκολίες τους κάνει να απαιτούν από τους γύρω τους να κάνουν το ίδιο: να τα
καταφέρουν μόνοι τους. Απαιτούν από τον εαυτό τους να είναι σκληρός για να
αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες. Είναι λοιπόν αναμενόμενο να μην δείχνουν
ευαισθησία όταν έρχονται σε επαφή με τον πόνο και τις δυσκολίες άλλων.
Όλα αυτά που μόλις αναφέραμε δεν είναι τίποτα άλλο από την προέκταση της
ιδεολογίας του νέο-φιλελευθερισμού, όπου οι εμπειρίες του καθενός είναι βαθιά
προσωπικές, οι οποίες γίνονται κοινά αποδεκτή πραγματικότητα. Αυτό κάνει το νέοφιλελευθερισμό να πάψει να είναι απλά μια κατάσταση που επικρατεί μόνο στο
οικονομικό και επαγγελματικό πεδίο, αλλά επεκτείνεται και στις υπόλοιπες πτυχές
της ζωής μας, διαμορφώνοντας τον τρόπο σκέψης μας και τη στάση ζωής της νέας
γενιάς, ως σύστημα εννοιών και αξιών (βλ. επίσης Illouz 2007, Williams 1977).
Ο ατομισμός αναδεικνύεται έτσι στη μόνη οδό και τρόπο σκέψης που έχουν οι
νέοι. Άρα δεν είναι μόνο ένας τρόπος σκέψης που τους επιβάλλεται από εξωτερικούς
παράγοντες, αλλά έχει ριζώσει και βαθιά μέσα τους διαμορφώνοντας τις πεποιθήσεις
και τις προσδοκίες τους για τον τρόπο που θα εξελιχθούν στη ζωή τους,
διαμορφώνοντας τον εαυτό τους και το πρίσμα μέσω του οποίου βλέπουν τον κόσμο.
(Lamont 1992, Black 2009, όπ. αναφ. στο Silva, 2013: 99).
Μέχρι πού όμως φτάνουν τα όρια αυτού του ατομισμού που διαμορφώνει τη
στάση ζωής της νέας γενιάς, τα όρια που βάζουν στις μεταξύ τους σχέσεις και τον
τρόπο σκέψης τους; Σίγουρα οι φυλετικές διαφορές θα μπορούσαν να οξύνουν το
πρόβλημα. Κι αυτό γιατί θα βαθαίνανε ακόμα περισσότερο το χάσμα που έχουν οι
νέοι μεταξύ τους λόγω του ότι θωρακίζουν τον εαυτό τους απέναντι σε κάθε
αλληλεπίδραση με άλλους και περιχαρακώνονται στον εαυτό τους. Αν αφήσουν και
το φυλετικό παράγοντα να μπει ανάμεσά τους σαν ακόμα μια πτυχή που του χωρίζει,
τότε θα έχαναν ακόμα περισσότερο την ενότητά τους. Σε τομείς όπου η ατομική
επιτυχία είναι συνυφασμένη με τα στέρεα θεμέλια της ομαδικότητας –βλ. στρατό- οι
συμμετέχοντες σε αυτούς το προσπερνάνε, προσπαθώντας να αντιμετωπίζουν τους
υπόλοιπους με άλλα κριτήρια πιο ουσιαστικά από το χρώμα και τη φυλή.
Μεγάλο μέρος των λευκών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως δεν
τους νοιάζει το χρώμα, αλλά η προσωπικότητα. Δε βλέπουν τη φυλή, αλλά κρίνουν
με βάση τις πράξεις τον κάθε άνθρωπο. Στο στρατό ιδιαίτερα, οι στρατιώτες μάλλον
ενώνονται από τον κοινό σκοπό υπό την ιδιότητα του φαντάρου, παρά διαχωρίζονται
από τη φυλή. Στα πλαίσια της επιλογής ανάμεσα στην ισότητα και τη διαφοροποίηση,
αναγνωρίζουν τον κοινό στόχο και ξεχωρίζουν ατομικά ο καθένας βάσει της αξίας
του και όχι ως μέλος κοινωνικής ομάδας. Ο κοινός στόχος και τα ίδια βιώματα,
καθώς και το έντονο αίσθημα ομαδικότητας με σκοπό να πετύχουν στον προορισμό
τους είναι κάτι που τους ενώνει υπερβαίνοντας τις όποιες διαφορές τους (ό. π. : 103).
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Από την άλλη, οι ιδεολογίες περί ισότητας και ομοιοτήτων μεταξύ των φυλών
ξεθωριάζουν όταν έρχεται η στιγμή του ανταγωνισμού ανάμεσα σε ανθρώπους από
διαφορετικές εθνικότητες που πρόκειται να διαγωνιστούν μεταξύ τους για μια θέση
εργασίας. Το να είσαι αφροαμερικανός για παράδειγμα θεωρείτο πλεονέκτημα όταν
επρόκειτο για διορισμούς σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες και σώματα ασφαλείας,
λόγω του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις σε αυτά και την πολιτική για
τις μειονότητες, ενώ από την απέναντι πλευρά επανέρχεται το αίσθημα της στέρησης
από κάτι που ανήκει σε κάποιον δικαιωματικά (ό. π. : 107).
Οι λευκοί επιμένουν στη θέση ότι οι προσλήψεις οφείλουν να γίνονται με
βάση τα ατομικά προσόντα και τις αρετές που έχει ο καθένας, χωρίς αν αποτελούν
έναν τρόπο απόδειξης ότι δε γίνονται φυλετικές διακρίσεις υπέρ των λευκών ή κατά
των υπολοίπων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν το ρατσισμό σαν δικαιολογία
από «πληγές του παρελθόντος» και πως οι προσλήψεις που προβλέπουν ένα ποσοστό
υπέρ των μειονοτήτων είναι περιττές ή και άδικες προς τους λευκούς. Οι ίδιοι τις
περισσότερες φορές αποποιούνται ενός ρατσιστικού χαρακτηρισμού, δηλώνοντας
πως δεν έχει να κάνει η αντίδρασή τους με το χρώμα κανενός, αλλά με την προώθηση
κάποιων λόγω του χρώματός τους ως προσπάθεια εξισορρόπησης των κοινωνικών
ομάδων.
Στο ίδιο πνεύμα έχουμε πολλές αρνητικές τοποθετήσεις λευκών απέναντι σε
μειονότητες που παίζουν το «φυλετικό χαρτί», που έχει σαν αποτέλεσμα την
«αντίστροφη διάκριση» σε βάρος των λευκών. Η συχνή επίκληση στη φυλετική
διαφορά και οι κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά από μέρους μελών των
μειονοτήτων είναι –κατά τη γνώμη ορισμένων- πολλές φορές από υπερβολική ως και
άδικη. Από την άλλη, οι λευκοί ισχυρίζονται πως κάνουν τη δουλειά τους χωρίς
προκαταλήψεις και διακρίσεις, βλέποντας απλά άτομα και όχι κάθε άτομο ως μέλος
κάποιας κοινωνικής ή εθνοτικής ομάδας.
Παρατηρείται λοιπόν μια αμοιβαία καχυποψία, από τη μια από πλευράς
αφροαμερικανών οι οποίοι κατηγορούν τους λευκούς για συγκεκριμένες
συμπεριφορές ως ωθούμενες από ρατσιστικά και φυλετικά κριτήρια, από την άλλη
επιφυλακτικότητα από πλευράς λευκών οι οποίοι επιρρίπτουν στους
αφροαμερικανούς τις ευθύνες για τις άδικες – όπως οι ίδιοι λένε- κατηγορίες,
επικαλούμενοι το ρατσισμό για να επωφεληθούν με κάποιο τρόπο.
Δε λείπουν βέβαια και περιπτώσεις όπου εκφράστηκαν αρνητικά απέναντι
στις μειονότητες, ειδικότερα απέναντι στους αφροαμερικανούς, χαρακτηρίζοντάς
τους ανέντιμους ή και επικίνδυνους. Δεν είναι σπάνια η προκατάληψη απέναντί τους
ή και σε άλλες μειονότητες ότι είναι τεμπέληδες και θέλουν προνόμια χωρίς να
δουλέψουν όσο θα μπορούσαν, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι λευκοί για χάρη
τους, τη στιγμή που στερούνται προνόμια τα οποία –κατά τη γνώμη τους- οι ίδιοι τα
δικαιούνται και επίσης –πάλι σύμφωνα με αυτούς- αν ήταν αφροαμερικανοί θα ήταν
πιο εύκολο να τους τα παραχωρήσει το κράτος. Άρα καλλιεργείται μέσα τους ένα
αίσθημα θυμού που τρέφεται από την αίσθηση της αδικίας από πλευράς κράτους.
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Εναντιώνονται στην πολιτική του τελευταίου να βοηθά ομάδες ανθρώπων που
αρνούνται να δουλέψουν, ενώ στερεί από άλλους που ίσως θα το άξιζαν περισσότερο.
Βέβαια άλλοι τοποθετούνται ανοιχτά εναντίον των αφροαμερικανών ως
απειλή εναντίον της τάξης, αφού εκείνοι αρνούνται να ενταχθούν στην κοινωνία όπως
πρέπει και απλά «εισβάλλουν στο χώρο τους» -τη γειτονιά, την περιοχή ή τη χώρα,
ανάλογα-. Όλοι συμφωνούν βέβαια πως είναι λάθος και άστοχο να κρίνεις κάποιον
βασιζόμενος αποκλειστικά σε φυλετικά κριτήρια, ωστόσο επικαλούμενοι προσωπικές
εμπειρίες, προσπαθούν να δικαιολογήσουν την επιφυλακτική στάση που έχουν
απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες. Αγκυλωμένοι στο παρελθόν πάντως και οι μεν
και οι δε, επικαλούμενοι προσωπικές εμπειρίες ή και ιστορικά γεγονότα (π.χ. δουλεία,
Αμερικανικός Εμφύλιος κλπ) κάποιοι εμμένουν να κρατάνε το θέμα ανοιχτό, ενώ δε
μπορούν να απαγκιστρωθούν από στερεότυπα και πεποιθήσεις των οποίων οι ρίζες
μπορεί να εντοπίζονται πολύ βαθιά στο παρελθόν ή και σε καταστάσεις που βιώνουν
καθημερινά (ό. π. : 109).
Οι αφροαμερικανοί από την άλλη επιστρατεύουν προσωπικές ιστορίες όπου
βίωσαν ρατσισμό ως επιχειρήματα για τη δική τους στάση. Πολλοί επί παραδείγματι
πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να έχουν μια θέση στις κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ.
στρατιωτική υπηρεσία), αλλά αντιμετωπίστηκαν σαν να τις πήραν αποκλειστικά
επειδή ανήκουν σε μειονότητες. Παρόλα αυτά και οι ίδιοι πολλές φορές
αντιτάσσονται στο χρώμα του δέρματος ως κριτήριο πρόσληψης, προτάσσοντας και
αυτοί την αξία του καθενός ως κύριο παράγοντα με τον οποίο πρέπει να γίνεται,
παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι εκείνοι που –αν και αντίθετοι- θα το εκμεταλλευτούν αν
τους δοθεί η ευκαιρία. Είναι σαν να εκμεταλλεύονται ένα σύστημα το οποίο τους
προκαταβάλλει να αποτύχουν.
Είναι εμφανείς οι αντικρουόμενες ιδέες και γνώμες που έχουν για το σύστημα,
αφού πολλοί αρνούνται τη φυλετική διάκριση υπέρ της απρόσωπης μα ίσης
αντιμετώπισης του ατόμου αυτού καθ’ αυτού χωρίς έμφαση στη φυλή, από την άλλη
θεωρούν δίκαιο να εκμεταλλευτούν μια ευκαιρία από τις λίγες που τους δίνει το
σύστημα, οπότε εκείνη η διάκριση δεν αντιμετωπίζεται ως διαχωρισμός και
προκατάληψη υπέρ μιας μειονοτικής ομάδας.
Η αίσθηση πάντως πως αυτός που έχουν απέναντι στον καθρέφτη, με όλα τα
προτερήματα, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, τα μειονεκτήματα και γενικά τα θετικά
και αρνητικά που βλέπουν είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που έκαναν είτε δεν
έκαναν, σε όσα πέτυχαν και όπου απέτυχαν, είναι ριζωμένη και σε πολλούς
αφροαμερικανούς Αμερικανούς, οι οποίοι δεν αποδίδουν τις όποιες αντιξοότητες
ενδεχομένως αντιμετώπισαν ή τις δυσκολίες που ίσως βιώνουν τώρα στο φυλετικό
παράγοντα. «Το να μιλήσουν για φυλές θα έδινε σε αυτό τον παράγοντα υπερβολική
ισχύ, ενώ το ζητούμενο είναι να ορίσουν τις τύχες τους μόνοι τους χωρίς αυτό»
(Silva, 2013: 107).
Ως απόρροια αυτής της πεποίθησης, πολλοί αφροαμερικανοί συμμετέχοντες
στην έρευνα είναι επικριτικοί απέναντι σε άλλους αφροαμερικανούς οι οποίοι
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επιλέγουν μια ζωή «βγαλμένη από γκέτο» τουλάχιστον κατά το φαίνεσθαι,
θεωρώντας τους ίδιους υπεύθυνους για την κατάστασή τους, αφού ο τρόπος ζωής που
διάλεξαν είναι η πηγή των δυσκολιών τους και όχι ο ρατσισμός όπως οι ίδιοι
ισχυρίζονται. Κανείς τους δεν αμφισβητεί την ύπαρξη ρατσισμού σε μικρό ή μεγάλο
βαθμό, ωστόσο δεν είναι αποκλειστικός παράγοντας στο αν θα καταφέρει κάποιος να
γίνει αποδεκτός από την κοινωνία ή να πετύχει στη ζωή του. Καμιά φορά είναι
καθαρά οι επιλογές του που τον φέρνουν στο σημείο που είναι. «Θα ήταν αδυναμία
για κάποιους να παραδεχτούν ότι ο ρατσισμός είναι αυτός που τους κρατάει πίσω,
τόσο ως προς τις ικανότητες όσο και ως προς το χαρακτήρα» (Silva, 2013: 107). Αντ’
αυτού, πολλές φορές είναι αιτία το πόσο κοντόφθαλμα φέρονται οι ίδιοι οι άνθρωποι
ως προς τις ευκαιρίες και τα προνόμια που έχουν από το κράτος, κάτι που αποτελεί
πηγή αρνητικών σχολίων από τους υπόλοιπους (ο τρόπος π.χ. που θα σπαταλήσουν τα
χρήματα που τους δίνονται από το κράτος ως κοινωνική βοήθεια σε πράγματα
άχρηστα κι επιφανειακά), άρα τους καταλογίζουν έλλειψη σοβαρού πλάνου, θέλησης
για δουλειά και επίσης απληστία και επιδίωξη πρόσκαιρων απολαύσεων, τις οποίες
ναι μεν στερούνται, αλλά δεν είναι και πρωταρχικές ανάγκες τις οποίες πρέπει
κάποιος να σπεύσει να καλύψει αντί να φροντίσει για πιο μακροπρόθεσμους στόχους.
Συχνότερα κατηγορούνται για τέτοιες ενέργειες οι αφροαμερικανοί. Δε λείπουν και οι
αφροαμερικανοί βέβαια οι οποίοι θέλουν να αποδείξουν πως υπάρχει και η άλλη
πλευρά, εκείνου που επιτυγχάνει παρά τις αντιξοότητες, έχοντας πλάνο και θέληση να
καταφέρουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν τώρα.
Ως αντίδραση στη νοοτροπία που -κατά τη γνώμη ορισμένων- έχουν
άνθρωποι του περίγυρού τους, παρατηρείται μια περιχαράκωση και μια
αποστασιοποίηση από πλευράς μερίδας ανθρώπων. Άνθρωποι που εκθειάζουν όσους
πετυχαίνουν στη ζωή τους παρά τα εμπόδια που συναντούν, που θέλουν να
ξεχωρίσουν από τυχόν κακή γενική εικόνα που κυριαρχεί για τον περίγυρό τους, που
έχουν γενικά την ανάγκη να ξεχωρίσουν από το σύνολο που τους περιβάλλει και να
ξεφύγουν από τα όρια που αυτό θέτει για να επιδιώξουν μια καλύτερη μοίρα.
Άνθρωποι με τέτοιο τρόπο σκέψης υπάρχουν πολλοί που προέρχονται από φτωχούς ή
μειονοτικούς πληθυσμούς.
Ο φόβος που τους καταλαμβάνει ότι ο περίγυρός τους θα είναι το
σημαντικότερο εμπόδιο για να εξελιχθούν είναι που τους κάνει τελικά να
κατηγορήσουν πρώτα τους ανθρώπους που βρίσκονται εγγύτερα στους ίδιους
οικονομικά, κοινωνικά, από τους πλουσιότερους που ανήκουν στην ελίτ. Οι πρώτοι
αποτελούν στα μάτια τους ένα εμπόδιο, τα μέλη της κοινωνικής τους τάξης ως
ανταγωνιστικά προς αυτούς και ανθρώπους τους οποίους πρέπει να ξεπεράσουν και
να υπερβούν για να εξελιχθούν. Στρέφοντας τα βέλη τους εκεί, για τους ίδιους δεν
αποτελεί δικαιολογία ούτε η φυλετική ή ρατσιστική προκατάληψη, ούτε η ταξική
διαφορά.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατασκευάζουν φραγμούς απέναντι σε όσους
είναι εγγύτερα σε αυτούς στην κοινωνική κλίμακα όσο συνειδητοποιούν τη διαμάχη
που λαμβάνει χώρα για την επιβίωση, την εργασία και την εξασφάλιση κοινωνικών
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αγαθών και πλούτου. Τελικά καταλήγουν με ακόμα έναν τρόπο στον ατομικισμό,
χάνοντας την ταξική τους συνείδηση και καταλύοντας την ενότητά της, αφού
διαχωρίζονται συνειδητά από αυτούς επιλέγοντας το δρόμο του μεταξύ τους
ανταγωνισμού από αυτόν της ταξικής συσπείρωσης με άτομα που είναι πιο κοντά σε
εμπειρίες, ανάγκες και πεποιθήσεις.
Στο σημείο αυτό έρχεται και η διαπίστωση πως η εμπιστοσύνη απέναντι στην
κυβέρνηση και το κράτος από πλευράς της εργατικής τάξης είναι χαμηλότερο από
ποτέ, ενώ πολλοί βλέπουν αυτά τα δύο ως απειλή για τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες που απολαμβάνουν. Ακόμα και από πλευράς των εταιριών, αλλά και από
τους απλούς εργαζόμενους (ό.π. : 109) παρατηρείται μια αλλαγή στάσης απέναντι σε
πρακτικές και μέτρα που όχι πολλά χρόνια νωρίτερα ενθάρρυναν ή και ζητούσαν
επίμονα (π.χ. η κυβερνητική οικονομική βοήθεια αντιμετωπίζεται πλέον αρνητικά, ως
φαινόμενο που υποσκάπτει τον υγιή ανταγωνισμό και την ελεύθερη αγορά, ενώ λίγα
χρόνια πριν οι ίδιοι που την κατακρίνουν κατηγορούσαν το κράτος για την απουσία
του και την ελλιπή στήριξή του στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους).
Η παραπάνω στάση μαρτυρά για άλλη μια φορά την τάση που έχει πλέον
καθένας που μετέχει στην αγορά εργασίας: η επιδίωξη της ατομικής επιτυχίας και
όλες οι αντιξοότητες που συναντά καθένας στην πορεία προς αυτήν τον κάνει να
απαιτεί από όλους να περάσουν μόνοι τους τις δυσκολίες όπως και οι ίδιοι,
θεωρώντας άδικο να έχουν κάποιοι βοήθεια τη στιγμή που άλλες κοινωνικές ή
εθνοτικές ομάδες επιτυγχάνουν χωρίς αυτήν. Παλαιότερα οι διεκδικήσεις γινόταν σε
ταξικό και συλλογικό επίπεδο, στοχεύοντας στην ενίσχυση της θέσης και τη
θωράκιση των συμφερόντων μιας κοινωνικής τάξης ή ομάδας ανθρώπων από μιας
άλλης. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι διεκδικήσεις γινόντουσαν με γνώμονα την
προστασία της εργατικής τάξης απέναντι στους εργοδότες τους και της διαρκούς
τάσης τους να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους σε βάρος του εργατικού δυναμικού
τους. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν συλλογικός και καθολικός,
πράγμα που έδινε στα μέλη κάθε κοινωνικής τάξης την αίσθηση του ανήκειν σε ένα
ευρύτερο σύνολο, τα συμφέροντα των μελών του οποίου ταυτίζονταν.
Η παραπάνω παράγραφος μοιάζει να έχει αναιρεθεί πλήρως στα πλαίσια της
νεοφιλελεύθερης κοινωνίας. Μέσα από τις συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας καθώς
και από τις δημόσιες τοποθετήσεις πολλών ανθρώπων βλέπουμε πια την απροθυμία
του καθενός να υπάρχουν επεμβάσεις υπέρ ομάδων ανθρώπων, ακόμα κι αν είναι
ίδιας κοινωνικής και οικονομικής υποστάθμης. Οι λόγοι έχουν αναλυθεί ήδη στις
παραπάνω γραμμές.
Πλέον η αξιοπρέπεια στον τρόπο διαβίωσης στη συνείδηση του κόσμου δεν
είναι θέμα κοινωνικών διεκδικήσεων, αλλά προσωπική ικανότητα, προσπάθεια και
επιτυχία. «Επιβλήθηκε ως κοινή λογική της εποχής που ανατέλλει το να θεωρούνται
οι δομικές ανισότητες (όπως ο σεξισμός, ο ρατσισμός, η ανεργία και η ελλιπής
πρόσβαση από μερίδα του κόσμου στα εργαλεία εκείνα που θα μπορούσαν να τον
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κατευθύνουν για το μέλλον του) ως κάτι το οποίο ο καθένας οφείλει να το ξεπεράσει
ατομικά» (Schutz, 1953, όπ. αναφ στο Silva, 2013: 109).
Η ίδια η Silva ως προς αυτό αναρωτιέται για ποιο λόγο ομάδες ανθρώπων που
θα επωφελούνταν από την ύπαρξη δικλίδων ασφαλείας που θα εξασφάλιζαν ως ένα
βαθμό τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους αντιτίθενται σε τέτοιο βαθμό σε αυτές.
Διατυπώνει την άποψη ότι κάτι τέτοιο δε γίνεται απλά να υπαγορεύεται άνωθεν και
να υιοθετείται χωρίς διαπραγμάτευση. Όμως έχει θεμελιωθεί πάνω σε καθημερινές
προσωπικές εμπειρίες του καθενός που εντάσσεται στην αγορά εργασίας, η
πλειοψηφία των οποίων έχει να αφηγείται ιστορίες αδικίας, προδοσίας, ταπεινώσεων
και αποτυχιών. Αυτό είναι που τους κάνει να μην πιστεύουν στην ύπαρξη κάποιου
κοινωνικού συμβολαίου που θα τους εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση, ή και αν
το πίστευαν απλά διαψεύστηκαν στην πράξη.
Μέσα από αυτή τη διεργασία απόρριψης οποιασδήποτε κυβερνητικής
παρέμβασης και υποστήριξης γίνονται και οι ίδιοι υποστηρικτές του
νεοφιλελευθερισμού, είτε συνειδητά είτε όχι (ό. π. : 110). Για το λόγο αυτό, η
ενότητα εν δυνάμει συλλογικών προσπαθειών και διεκδικήσεων αποδομείται μέσα
από το συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Συχνά μάλιστα μέλη της ίδιας κοινωνικής τάξης
στρέφονται εναντίον άλλης υποομάδας της ίδιας τάξης με διαφορετικά κριτήρια, είτε
φυλετικά, είτε εθνολογικά ή σεξουαλικού προσανατολισμού, επιστρατεύοντας
στερεότυπα που επικρατούν για καθεμιά από τις ομάδες που αντιμετωπίζουν.
Από την άλλη και εντός της ίδιας ομάδας πολλοί είναι εκείνοι που ναι μεν
προσπαθούν να διαψεύσουν τα στερεότυπα μέσω της προσωπικής τους επιτυχίας,
αλλά παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι εκείνοι που πέφτουν στην παγίδα να τα ασπαστούν
και απλά να διαχωρίσουν τη θέση τους από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που
ανήκουν (π.χ. ο τεμπέλης μαύρος που σκορπά ασυλλόγιστα τα χρήματα της κρατικής
βοήθειας που παίρνει, που δε θέλει να δουλέψει ή δεν προσπαθεί αρκετά και που ζει
εις βάρος των υπόλοιπων ξοδεύοντας τους φόρους τους). Τελικά η ρήση του Hacker
όταν έγραφε πως «η ανασφάλεια μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, δημιουργώντας
ομάδες που μοιράζονται την ίδια μοίρα. Όμως την ίδια στιγμή η ανασφάλεια μπορεί
επίσης να διαχωρίσει τους ανθρώπους» (Hacker, 2006 b: I, όπ. αναφ. στο Silva, 2013:
109), αποδεικνύεται εύστοχη.
Τελικά, ερμηνεύοντας τις εμπειρίες του καθενός, βιώνοντας τη μοναξιά, την
ανασφάλεια και την προδοσία μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις τους, βλέπουμε τη
στροφή τους στον ατομικισμό, υιοθετώντας νεοφιλελεύθερες ιδέες. Ακόμα και όσοι
αντιστέκονται σε αυτή την ιδέα, πλέον δεν ξεφεύγουν από την παγίδα να το κάνουν
σε ατομικό επίπεδο και όχι να ενεργοποιηθούν συλλογικά. Συναντάμε στην παρούσα
έρευνα άτομα τα οποία είναι αντίθετοι ή και εχθρικοί ιδεολογικά στο
νεοφιλελευθερισμό, ενώ μπορούν να διακρίνουν και τις αρνητικές επιπτώσεις του,
εντοπίζοντας σε αυτόν πολλές από τις δυσκολίες που αναγκάστηκαν να περάσουν και
να ξεπεράσουν.
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Έχει πάρει όμως τέτοια τροπή και μορφή η σύγχρονη κοινωνία, που ο καθένας
αναζητά από μόνος του την προσωπική του διέξοδο. «Όταν το οικοδόμημα της
κοινωνίας φαντάζει σαν κάτι μόνιμο ή πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο, όταν αυτό
που οι ίδιοι οι άνθρωποι κατασκεύασαν φαντάζει πια άτρωτο, η “φυσική” του
μεταμόρφωση μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση. Προτίθεται πια ο τρόπος με τον
οποίο εσύ ο ίδιος θα ερμηνεύσεις τον κόσμο, ο τρόπος που θα προσπαθήσεις να τον
μεταμορφώσεις σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες» (Sennett and Cobb 1973: 271,
όπ. αναφ. στο Silva, 2013: 111).

1.4.1 Η «οικονομία της διάθεσης»

Στο σημείο αυτό θα εξερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος ο τρόπος που αλλάζουν
οι νέοι τα στάνταρ στην πορεία προς την ενηλικίωση και τα προαπαιτούμενα ούτως
ώστε «να νιώθει κανείς ενήλικος», τις οδούς που θα ακολουθήσουν για να το
επιτύχουν και τι περιμένουν οι ίδιοι από τον εαυτό τους. Επίσης θα γίνει αναφορά στα
συστήματα αξιών που θα ακολουθήσουν, στα σημεία που θα αμφισβητήσουν ή θα
αλλάξουν τα προϋπάρχοντα για να τα προσαρμόσουν στις σύγχρονες συνθήκες και τα
δικά τους δεδομένα. Το ερώτημα παραμένει και πρέπει να απαντηθεί: «τι σημαίνει να
είναι κανείς ενήλικας στην περίοδο ανασφάλειας που διανύουμε;» (βλ. επίσης: Silva
2012)

1.4.2 Τα ασαφή όρια στην πορεία προς την ενηλικίωση

Οι παραστάσεις που είχαν οι νέοι μέχρι τώρα κυρίως από τους γονείς τους σε
σχέση με το τι χρειάζεται για να διαμορφώσουν την ενήλικη ταυτότητά τους δεν είναι
πια εφικτό να υλοποιηθούν και καμιά φορά δεν είναι και οι επιθυμητές. Οι αξίες
αλλάζουν και οι τροχιές ενηλικίωσης των νέων της εργατικής τάξης αργά ή γρήγορα
θα τους αναγκάσουν να αναθεωρήσουν μέχρι πρότινος δεδομένα και ισχύοντα
μοντέλα εξέλιξης (Silva, 2013: 115).
Σεβαστό μέρος των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε η M. Silva (1 στις 4)
στην έρευνά της δείχνει από μέρους των υποκειμένων της μια ως ένα βαθμό επίτευξη
στόχων που υπαγορεύονται από θεμελιώδη και παραδοσιακά πρότυπα, ή έστω μια
προσπάθεια προσέγγισής τους. Τα δεδομένα μονοπάτια προς την ενηλικίωση τούς
υπαγορεύονται από εξωτερικές πηγές εξουσίας (παράδοση, θρησκεία κλπ). Η
πλειοψηφία αυτών παρόλα αυτά δείχνει μια διαφοροποίηση από την
προδιαγεγραμμένη τροχιά ενός ατόμου προς την ενηλικίωση η οποία είχε
διαμορφωθεί από καλά εδραιωμένες αξίες και είχε ως ένα βαθμό τυποποιηθεί μετά
τον Β’ Π.Π. (ό. π. : 115 – 116).
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Η άλλοτε προδιαγεγραμμένη πορεία των νέων (να αφήσουν το σπίτι, να
σπουδάσουν, να βρουν δουλειά, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά κ.ο.κ.) η οποία
διαχώριζε τους ενήλικους από τα παιδιά έχει παρουσιάσει τριγμούς και είναι πιο
ρευστή από ότι τις προηγούμενες δεκαετίες. Στο τέλος του δρόμου προς την
ενηλικίωση δεν υπάρχει πλέον απαραίτητα μια δουλειά, ένα σπίτι, οικογένεια, ή
τουλάχιστον δε θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση. Το τέλος μιας σύγχρονης
τροχιάς προς την ενηλικίωση προβλέπει έναν αυτοπροσδιορισμό, μια εκ νέου
ανακάλυψη του εαυτού και, μέσα από τη συνειδητοποίηση αυτή μια θεραπεία από το
επώδυνο παρελθόν και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εαυτού. Με άλλα λόγια,
η πορεία αυτή έχει έναν εσωτερικό προσανατολισμό και αποτελεί περισσότερο μια
μάλλον ψυχική παρά κοινωνική διεργασία.
Η Silva θα επιχειρήσει μέσω της έρευνάς της να επεξηγήσει τη συγκεκριμένη
διεργασία μέσα από τη σκοπιά της οικονομίας της διάθεσης. Θα στηρίξει τη
διατύπωσή της αμφισβητώντας την πάγια πεποίθηση ότι ο σωστός ενήλικας είναι
εκείνος που στο τέλος επιβραβεύεται με μια οικογένεια, μια δουλειά ή μια κατοικία,
αλλά αντ’ αυτού κρίνεται από τη δυνατότητα που έχει να διαχειρίζεται τα
συναισθήματα και τις ψυχολογικές μεταπτώσεις που του δίνει συνεχώς το περιβάλλον
αβεβαιότητας της εποχής μας. Η συναισθηματική διαχείριση είναι αυτή που παίρνει
πρωταρχική σημασία και αποτελεί κριτήριο ενηλικίωσης ή όχι (πιο αναλυτικά: Illouz
2003 : 161 & Illouz 2008).
Η θεραπευτική μέθοδος της Silva είναι τόσο απλή, όσο και ευφυής: με το να
αλλάξει τον τρόπο αφήγησης της ιστορίας ενηλικίωσης ενός ανθρώπου, βάζοντάς
τον να την ξεκινήσει από το παρόν, από τον ήδη διαμορφωμένο χαρακτήρα, την
ενήλικη προσωπικότητά του και να δει όλες του τις εμπειρίες από αυτή τη σκοπιά και
όχι να ζει στις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, στα λάθη που έκανε ο πιο
άπειρος εαυτός του (ό. π. : 116). Με τον τρόπο αυτό πιστεύει πως η εμπειρία που
έχουν τώρα τα υποκείμενα της έρευνας θα δουν με μια ματιά πιο ψύχραιμη τα
γεγονότα, θα κρίνουν πιο ώριμα και θα αντιμετωπίσουν καλύτερα τις πληγές του
παρελθόντος λόγω της εμπειρίας που απέκτησαν από αυτές. Δεν παραλείπει ωστόσο
να αναφέρει τον κίνδυνο αυτής της μεθόδου να καταστήσει την ατομικότητα στο να
θεωρηθεί ως ο μόνος δρόμος προς την αυτοολοκλήρωση.
Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζει μιλώντας για νέους που πολεμούν με «δαίμονες από
το παρελθόν τους». Και οι ίδιοι βλέπουν τη διαδικασία ενηλικίωσης ως μια
κατάσταση στην οποία διέρχονται όταν μάθουν να αντιμετωπίζουν το παρελθόν, όταν
θα έχουν τη συναισθηματική ωριμότητα να αντεπεξέλθουν και να αντιμετωπίσουν
επιτυχώς τις αντιξοότητες που θα τους προκύψουν. Το να ξεπεράσουν επιτυχώς αυτές
τις αντιξοότητες είναι τα δικά τους βήματα για την αξιοπρεπή ζωή και την
ολοκλήρωση της ενηλικίωσής τους (ό. π. : 117 - 118).
Η αντιμετώπιση κρίσεων και επώδυνων διαπροσωπικών σχέσεων από το
παρελθόν είναι για ορισμένους ένα ξεκάθαρο βήμα στην πορεία τους προς την
ενηλικίωση. Από τις τραυματικές εμπειρίες που έχουν να θυμούνται και έχοντας βρει
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τον τρόπο να τις αντιμετωπίζουν αποκτούν ωριμότητα, ενώ παίρνουν και μαθήματα
που θα ήθελαν να δώσουν και στα παιδιά τους, μεταδίδοντάς τους γνώσεις που και οι
ίδιοι θα ήθελαν να είχαν σε νεαρότερη ηλικία. Η διαφορά τους σε σχέση με τον
παλαιότερο εαυτό τους είναι η ωριμότητα που έχουν τώρα να αντιμετωπίζουν
καταστάσεις, καθώς και το ότι τώρα είναι σε θέση να συμβουλέψουν τα παιδιά τους
και να μεταδώσουν τη γνώση που απέκτησαν οι ίδιοι, το οποίο το βλέπουν σαν
ενήλικο γνώρισμά τους.
Σε αρκετές συνεντεύξεις που πήρε, οι ιστορίες ενηλικίωσης περιλαμβάνουν
συναισθηματικές ή πνευματικές διαταραχές οι οποίες στοιχειώνουν τα υποκείμενα
καθ’ όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα ζωής τους και εμποδίζοντάς τους να
εκμεταλλευτούν τις προοπτικές τους στο έπακρο. Οι διαταραχές αυτές καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα περιπτώσεων, από απλή δυσκολία διαχείρισης θυμού, μέχρι σοβαρές
εμμονές και πραγματικές παθολογικές περιπτώσεις. Οι αφηγήσεις των ιστοριών
αυτών στηρίζονται αποκλειστικά στον τρόπο που ήδη έχουν χρησιμοποιήσει για να
τις ξεπεράσουν και τη διαδικασία μέσω της οποίας συνειδητοποίησαν τα συμπτώματα
και το πρόβλημά τους.
Η συνειδητοποίηση της διαταραχής σε κάθε περίπτωση είναι μια εσωτερική
διεργασία, η οποία σαν συνέχεια έχει να μεταποιούν τα προβλήματά τους σε μια πιο
ελεγχόμενη μορφή, κυρίως μέσω της επιβράβευσης του εαυτού τους με μια αίσθηση
αυτό-ολοκλήρωσης όταν ξεπεράσουν όσα τους στοιχειώνουν. Οι πιο συχνά
αναφερόμενες διαταραχές που συναντήσαμε στην έρευνα είναι οι κρίσεις
άγχους/πανικού και η κατάθλιψη, ενώ υπάρχουν αναλυτικές αναφορές για τη
διαδικασία που ακολούθησε ο καθένας για να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Ορισμένοι
επισκέφτηκαν ειδικούς ή κατέφυγαν στο διάβασμα, ούτως ώστε να γνωρίσουν
καλύτερα την ασθένεια που τους βασανίζει και να μάθουν τον τρόπο αντιμετώπισής
της ή έστω να τονωθούν ψυχολογικά (ό. π. : 118-121).
Κοινό σημείο πολλών, η συνειδητοποίηση ότι το πρόβλημα έχει να κάνει
αποκλειστικά με αυτούς, ότι είναι κάτι εσωτερικό που πρέπει να το εντοπίσουν μέσα
τους και όχι σε κάποιον εξωγενή παράγοντα. Ακόμα και όταν φαίνεται πως κάτι έξω
από αυτούς είναι που τους προκαλεί αναστάτωση, τελικά οι ίδιοι αντιλαμβάνονται
πως είναι ο τρόπος που εκλαμβάνουν αυτοί οι ίδιοι τους εξωτερικούς παράγοντες που
είναι υπεύθυνοι για την κατάστασή τους, δημιουργώντας μηχανισμούς αντιμετώπισης
του προβλήματος που θα τους δυναμώσουν ψυχολογικά (διαχείριση συναισθημάτων)
και θα τους μάθουν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους ώσπου τελικά να το
ξεπεράσουν.
Ο τρίτος τύπος θεραπευτικής αφήγησης στρέφεται στην απαλλαγή από
εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά ή την πορνογραφία, μια
διαδικασία επαναλαμβανόμενης επιβλαβούς συμπεριφοράς η οποία πηγάζει από το
οικογενειακό περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαμε να τα
χαρακτηρίσουμε ως «κληρονομιά» από τους γονείς, αφού φαίνεται από τους
ερωτηθέντες που υπέφεραν από κάποιο είδος εξάρτησης ότι στη συντριπτική
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πλειοψηφία τους είχαν κάποιον από τους δυο (ή και τους δυο) γονείς τους να
υποφέρει και ο ίδιος από κάποια εξάρτηση. Αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα
αναζήτησης διεξόδου από κάποιο άλλο πρόβλημα, την οποία κάποιοι ίσως νόμιζαν
ότι βρήκαν στις ουσίες αυτές, από το τσιγάρο και το αλκοόλ, μέχρι τα ναρκωτικά.
Σπάνια σε γενικές γραμμές το πρόβλημα της εξάρτησης δε συνοδεύεται από
άλλα προβλήματα ψυχολογικής –κυρίως- φύσης. Το να συνειδητοποιήσει κανείς την
κατάστασή του είναι το πρώτο βήμα στο να την ξεπεράσει. Μια κλινική
αποτοξίνωσης ή οι «Ανώνυμοι Αλκοολικοί» για παράδειγμα μπορούν να τους
παρέχουν στήριγμα, να τους δώσουν νέο νόημα στη ζωή τους, «να τους μάθουν να
αντιμετωπίζουν τη ζωή τους ως εθισμένοι, ερμηνεύοντας τις περασμένες αποτυχίες
τους και τις απογοητεύσεις που βιώσανε υπό το πρίσμα της εξάρτησης αυτής και του
υποβόσκοντος πόνου που οδήγησε σε αυτήν» (Denzin 1993, όπ. αναφ. στο Silva,
2013 : 123).
Μετά από μια τέτοια διεργασία θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις δυσκολίες
που είχαν λόγω του προβλήματός τους και θα μπορέσουν να ξαναδιηγηθούν την
ιστορία της ενηλικίωσής τους νιώθοντας ότι θυμούνται έναν αλλοιωμένο παλιότερο
εαυτό τους, ενώ τώρα τον ανακαλύπτουν από την αρχή και διακρίνουν την αλλαγή.
Η διαδικασία αυτή εμφανίζεται ξεκάθαρα ως επιλογή του καθενός, καθώς
είναι θέμα το πότε θα αποφασίσει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, το πότε θα
νιώσουν αρκετά δυνατοί για να αντιμετωπίσουν από μόνοι τους τις δυσκολίες και τις
στεναχώριες που έχουν προκύψει στη ζωή τους. Η Silva αποφαίνεται τελικά πως οι
υπό εξέταση περιπτώσεις δεν είναι «φυλακισμένοι στο παρόν» όπως είχε πει σε πιο
πρώιμο στάδιο της εργασίας της (Κεφ 2), αλλά τελικά είναι «φυλακισμένοι στο
παρελθόν». Διηγούμενοι την πορεία τους προς την ενηλικίωση και ξεπερνώντας τις
αγκυλώσεις τους στο παρελθόν οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά αποκτούν προοπτικές
να εξελιχθούν και να φτάσουν πιο κοντά στην ενηλικίωση και την επιτυχία στη ζωή
τους. Πρέπει όμως οι ίδιοι να απελευθερώσουν τον εαυτό τους.
Στη φάση της ερμηνείας των δεδομένων από τις συνεντεύξεις της έρευνας, η
Silva καταλήγει πως η θεραπευτική αφήγηση κυριαρχεί, όχι στο να αποτυπώσει τα
όσα πραγματικά έγιναν, αλλά περισσότερο γιατί τους επιτρέπει να οργανώσουν τα
περίπλοκα συναισθήματά τους για τις εμπειρίες που αποκόμισαν με τέτοιο τρόπο,
ώστε να κάνει τις ζωές τους κατανοητές και να τους προσδώσει ένα νόημα. Με τον
τρόπο αυτό, η θεραπευτική διήγηση γίνεται ένας ζωτικής σημασίας μηχανισμός, ο
οποίος «βάζει σε τάξη» τη συναισθηματική σύγχυση η οποία απειλεί τα τελευταία
υπολείμματα νοήματος και τάξης στις ζωές των νέων που ανήκουν στην εργατική
τάξη (ό. π. : 124 – 127).
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη θεραπευτική αφήγηση της ιστορίας της
ενηλικίωσης του καθενός, παραδοσιακές αξίες όπως η εργασία, το μορφωτικό
επίπεδο ή το φύλο περνούν σε δευτερεύοντα ρόλο και επικεντρωνόμαστε στον
παράγοντα οικογένεια, εκείνο δηλαδή που διαμορφώνει την προσωπικότητα του
καθενός και επηρεάζει όλη την ύπαρξή του, αλλά και εκεί όπου εντοπίζονται τα αίτια
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των περισσότερων προβλημάτων που εμφανίζουν οι νέοι της εργατικής τάξης. Το
οικογενειακό παρελθόν εξετάζεται πολύ στενά αφού η επιρροή του στο άτομο είναι
τέτοια, που μπορεί να καθορίσει τα μετέπειτα βήματά του, θετικά ή αρνητικά.
Όλες οι αντιξοότητες, οι αποτυχίες και οι ανασφάλειες αποκτούν ένα νόημα
στα πλαίσια της οικονομίας της διάθεσης, ενώ καθώς εκτυλίσσονται οι συνεντεύξεις
και «βυθιζόμαστε» όλο και βαθύτερα στο παρελθόν, βρίσκουμε απαντήσεις μέσω
όλων εκείνων των εμπειριών και των φορέων (κέντρα απεξάρτησης, κοινωνικές
υπηρεσίες, ψυχολόγοι κλπ) που είχαν μικρή ή μεγάλη συμμετοχή στη διαμόρφωση
της συνολικής τους εμπειρίας ενηλικίωσης. Αυτή η προσανατολισμένη στο παρελθόν
αφήγηση από τη σκοπιά του τωρινού εαυτού είναι που φανερώνει τελικά πολλές
κρυφές πτυχές και ερμηνείες αθέατες ως τώρα. Ο τωρινός τους εαυτός είναι πιο
έτοιμος, ώριμος και σκληραγωγημένος ώστε να διαχειριστεί καταστάσεις που στο
παρελθόν φάνταζαν αδιέξοδες, ενώ έχει την ψυχραιμία και την εμπειρία να
αξιολογήσει ορθότερα το παρελθόν και όσα έγιναν έστω και εκ των υστέρων. Στο
σημείο αυτό κατακτάται ο στόχος: η συναισθηματική ωρίμανση, η πραγματική
ενηλικίωση.
«Η ενεργή μνημόνευση των όσων υπέφερε ένα άτομο μέσω της θεραπευτικής
αφήγησης είναι τη μόνη οδός λύτρωσης για ένα άτομο, μέσω της σύλληψης των
γεγονότων ως σημείων αναφοράς χαμένων ευκαιριών και αποτυχιών στην
προσπάθεια της προσωπικής εξέλιξης. Συνεπώς, η αφήγηση κάποιου με σκοπό να
βοηθήσει τον εαυτό του θεμελιώνεται μέσα από την αφήγηση των αρνητικών
αναμνήσεων» (Illouz 2008: 173, όπ. αναφ στο Silva, 2013: 126).

1.4.3 Η μεταμόρφωση της διαδικασίας ενηλικίωσης της εργατικής τάξης

Η πρωτοποριακή προσέγγιση που αναλύσαμε παραπάνω σίγουρα αντιτίθεται
στην μέχρι τώρα αντίληψη όσον αφορά την εργατική τάξη, τα μέλη της οποίας
έπρεπε να ταιριάζουν με το στερεότυπο ενός ανθεκτικού ανθρώπου ο οποίος στωικά
υπομένει, αντιμετωπίζει και στο τέλος υπερβαίνει τις δυσκολίες και επιτυγχάνει στη
ζωή του. Σε αυτό το πλαίσιο δε χωράει μια θεραπευτική αφήγηση.
Η Silva από την άλλη, αναδεικνύει τη ρευστότητα των κατανοητών ορίων της
εργατικής τάξης, συνεπώς οφείλουμε να τα επαναπροσδιορίσουμε όντας
ευπροσάρμοστοι, ευέλικτοι και πρόθυμοι να απορρίψουμε ή να μεταποιήσουμε
ορισμένα από τα παλιά και ως τώρα παγιωμένα χαρακτηριστικά της.
Σε πολλούς τομείς, ειδικά στις συνεντεύξεις με άτομα που έχουν μια σταθερή
δουλειά και ένα –στο μέτρο του δυνατού- διαχειρίσιμο μέλλον, παρατηρείται ένα πιο
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συμπαγές σύνολο χαρακτηριστικών πάνω στο οποίο οι νέοι άνθρωποι χτίζουν τον
εαυτό τους με βάση τις κοινωνικές κατασκευές (π.χ. πυροσβέστες, σώματα ασφαλείας
κλπ) (Silva, 2013 : 128 – 129). Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ πιο δύσκολο να
καταδείξουμε τη χρησιμότητα της θεραπευτικής αφήγησης, αφού η εργασία και άλλοι
παράγοντες βοηθούν να ξεπεράσει το κάθε άτομο τις όποιες οικογενειακές επιπτώσεις
θα μπορούσαν να αποτελούν αρνητικό παράγοντα στη ζωή τους και να πετύχουν τους
στόχους τους (εισόδημα, δουλειά, οικογένεια, για να ονομάσουμε μερικούς).
Το θέμα είναι το πόσο αλλάζει ο ορισμός της ατομικότητας και της
αξιοπρέπειας με την πάροδο του χρόνου. Η αντιδιαστολή της μέχρι τώρα αντίληψης
γύρω από την εργατική τάξη σε σχέση με τη θεραπευτική αφήγηση που προτείνει η
Silva προβάλλει πολλά σημεία όπου υπάρχουν αλλαγές. Σύμφωνα με την
κοινωνιολογία, τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι εκείνα που διαμορφώνουν τα
εσωτερικά μας χαρακτηριστικά. Άρα, παρατηρείται εύστοχα ότι «το συναίσθημα
είναι απλά η λιγότερο συνειδητή διεργασία αξιολόγησης της αλληλεπίδρασης του
«εσωτερικού» μας –χαρακτήρας- με το εξωτερικό περιβάλλον» (Illouz, 2007, όπ.
αναφ. στο Silva, 2013 : 132). Η δυνατότητα να αισθανόμαστε, καθώς και να
διαχειριζόμαστε συγκεκριμένα συναισθήματα διαμορφώνεται από τη θέση του
εκάστοτε ατόμου στην κοινωνική δομή, το φύλο του, την εθνικότητα κλπ. Με άλλα
λόγια, όσο αλλάζουν τα κοινωνικά ερεθίσματα που δέχεται ο κάθε άνθρωπος, αλλάζει
και ο χαρακτήρας του, η αντίληψή του, οι απόψεις του κλπ.
Είναι συνεπώς μια προσωπική διεργασία, η οποία όμως είναι συλλογικό ή και
καθολικό γνώρισμα. Η Illouz συνεχίζει επιχειρηματολογώντας πως «όσοι ανήκουν
στην εργατική τάξη είναι πιθανό να στερούντα των γλωσσικών, μορφωτικών ή
συναισθηματικών εργαλείων εκείνων με τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη
θεραπευτική αφήγηση. Συνεπώς, οι διαφορές στη συναισθηματική ικανότητα και
έκφραση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανισότητες ως προς τις ευκαιρίες
απόκτησης πρόσβασης στην ευημερία» (Illouz, 2008 : 235, όπ. αναφ. στο Silva,
2013:132).
Η Silva από την άλλη μέσω των συνεντεύξεών της επιβεβαιώνει εν μέρει αυτή
τη διατύπωση, αλλά παρατηρεί διαφορά ανάμεσα σε εκείνες που έλαβαν χώρα δύο
δεκαετίες νωρίτερα με άλλες πιο σύγχρονες, εγγύτερες στην εποχή μας. Αυτό
μαρτυρά μια ανάπτυξη της ικανότητας από πλευράς των μελών της εργατικής τάξης
ως προς την αφήγηση των προσωπικών δυσκολιών, της αυτογνωσίας και του
αυτοπροσδιορισμού τους. «Η προφανής αυτή αλλαγή της συναισθηματικής τους
έκφρασης δείχνει μια ευρύτερη διαφοροποίηση της νέας γενιάς στον τρόπο που
βιώνει τη θέση του στον κοινωνικό ιστό, στο τι σημαίνει να ανήκει κανείς στην
εργατική τάξη και όλα αυτά σε ατομικό επίπεδο» (Silva, 2013: 132).
Την εποχή της αποβιομηχάνισης, η γενιά αυτή έχει ζήσει από πρώτο χέρι την
ανασφάλεια και την αβεβαιότητα της θέσης της, την παρακμή των blue collar work
και όλα τα άλλα αρνητικά που φέρνει η συγκεκριμένη εποχή σε συνδυασμό με την
ανάδειξη του νέο-φιλελευθερισμού. Η θεραπευτική αφήγηση σε άτομα που ανήκουν
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σε αυτή την κοινωνική τάξη διαφέρει ως προς το σκοπό και τα επιδιωκόμενα οφέλη
σε σχέση με τα άτομα της μεσαίας τάξης. Για αυτούς (την εργατική τάξη) η μέθοδος
αυτή θα τους βοηθήσει «να απομακρύνουν έστω προσωρινά το άγχος και την
αβεβαιότητα, να υιοθετήσουν την αυτοδιαχείριση του εαυτού τους στη ζωή, να
ξεπεράσουν την ανασφάλεια που προκαλούν ο τομέας των υπηρεσιών, οι
διαπροσωπικές σχέσεις και οι κοινωνικές δεσμεύσεις» (Silva, 2013: 132).
Η Silva δεν παραλείπει να αναφερθεί στου πολέμιους αυτής της προσέγγισης,
θεωρώντας τους ότι είναι προσκολλημένοι ή προσπαθούν να επαναφέρουν
στρατηγικές οι οποίες επιδιώκουν επιστροφή σε πιο ατομικιστικά μοντέλα, ενώ
περιορίζουν την ελευθερία ή και τη δυνατότητα έκφρασης ανθρώπων που ανήκουν σε
ιδιαίτερες ομάδες ή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όπως π.χ. σεξουαλικό
προσανατολισμό), οι οποίοι διευκολύνονται από τη θεραπευτική αφήγηση. Η Silva
επιμένει πως η μέθοδος αυτή και απελευθερώνει τον ομιλητή και είναι ουσιώδης.
Δε λείπει όμως και η σκοτεινότερη πλευρά της οικονομίας της διάθεσης, η
οποία σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί τους ενήλικες στο να περιχαρακωθούν και να
χαράξουν σαφή και αυστηρά όρια απέναντι στην οικογένειά τους, μεταφράζοντας το
«εγώ» ως το μεγαλύτερο διακύβευμα στη ζωή τους. Συνεπώς, η επιτακτική ανάγκη
της οικονομίας της διάθεσης ως προς τη θεραπεία ενός ατόμου οδηγεί σε ένα νέο
επίπεδο συμβολικής οριοθέτησης του ατόμου απέναντι σε όσους δε μοιράζονται την
ίδια θέληση να είναι υγιείς, ευτυχισμένοι και δυνατοί. Οι ίδιοι που περνάνε αυτή τη
διαδικασία θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις ημέρες που αντιμετώπιζαν ο καθένας το
προσωπικό του πρόβλημα, την περίοδο εκείνη που τους πλήγωνε και όσα πρόσωπα
συνδέονται με όλες αυτές τις αρνητικές εμπειρίες,
Έχουμε ήδη αναφέρει αρκετές φορές ως αυτό το σημείο τη διαφορά
προσέγγισης στο θέμα της ενηλικίωσης όπως προσεγγίζεται μέσα από την έρευνα που
πραγματοποιεί η M. Silva, η οποία περνάει μέσα από τη διαδικασία αφήγησης ενός
επίπονου και τραυματικού παρελθόντος. Η ίδια η πράξη αυτή όμως έχει ανάγκη ένα
δεύτερο άτομο το οποίο ακούσει την ιστορία που έχει ο καθένας να αφηγηθεί. Η
αφήγηση σε δεύτερο άτομο και όχι απλά η αναγνώριση και η ανασκόπηση του
παρελθόντος είναι αυτή που επιβεβαιώνει τον ενήλικο εαυτό κάποιου, έναν εαυτό που
αποκτήθηκε μέσα από δυσκολίες και δυσάρεστες εμπειρίες, ούτως ώστε ως μια
ιεροτελεστία ενηλικίωσης, περνά το άτομο στον κόσμο των ενηλίκων.
Με απλά λόγια, η διαδικασία της θεραπευτικής αφήγησης απαιτεί τη
συμμετοχή άλλων. Η διήγηση της ιστορίας της ενηλικίωσης μπορεί να περιλαμβάνει
τον αγώνα κάποιου να ξεφύγει από τα δεσμά που είχε λόγω της οικογένειάς του,
κάποιου προβλήματος κλπ που τον περιόριζαν. Ακόμα και οι παγιωμένες πεποιθήσεις
που όλοι κληρονομούμε από την οικογένεια ίσως πρέπει να αναθεωρηθούν. Έχοντας
βρει ο καθένας τη δύναμη να γίνει το άτομο που θα ήθελε να γίνει και διηγούμενος τη
διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει εκεί είναι ο τρόπος επίτευξης του
ενήλικου εαυτού τους. Η υπέρβαση των αρνητικών καταστάσεων της ζωής γίνεται
έτσι το επίκεντρο του ορισμού της ενηλικίωσης.
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Το βασικότερο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι η αδυναμία
συναισθηματικής έκφρασης. Η επικοινωνία, που όπως δείξαμε είναι ουσιώδης στο
θέμα της θεραπευτικής αφήγησης παρεμποδίζεται από μια τέτοια διαδικασία. Η
ευθύνη για την αδυναμία δεν ανήκει πάντα σε αυτόν που αφηγείται την ιστορία του,
αλλά πολλές φορές εντοπίζεται στο δέκτη της ιστορίας, ο οποίος δεν είναι πάντα σε
θέση να καταλάβει απόλυτα τι συναισθήματα προσπαθεί να μεταδώσει ο αφηγητής.
Οι γονείς μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση, έχοντας διαβεί οι ίδιοι διαφορετικό
μονοπάτι προς την ενηλικίωση και αδυνατώντας να καταλάβουν τι εμποδίζει τα
παιδιά τους να κάνουν το ίδιο, για ποιο λόγο παραμένουν άνεργα ενώ κατ’ αυτούς
έχουν προσόντα, γιατί δεν κάνουν οικογένεια ή έστω σταθερές σχέσεις. Όσο οι νέοι
δε μπορούν να περάσουν τις ιστορίες ενηλικίωσής τους σε εκείνους που τους
παρεξήγησαν, τους αδίκησαν ή τους πλήγωσαν, αυτές οι ιστορίες ενηλικίωσης
στερούνται επιβεβαίωσης.
Τι κάνει όμως πιο προβληματική την αφήγηση της ιστορίας της ενηλικίωσης;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι η εστίαση στον εαυτό και ερμηνεύοντας τα
πάντα με βάση αυτόν, κάνοντάς τον το μεγαλύτερο εμπόδιο στο δρόμο προς την
επιτυχία. Πολλοί άνθρωποι κατά την αφήγησή τους παρουσιάζουν οι ίδιοι τον εαυτό
τους ως τον ήρωα ή το μεγαλύτερο κακό της όλης ιστορίας, αναλύοντας τις επιλογές
τους ως βασική αιτία επιτυχιών ή αποτυχιών (Silva, 2013 : 134).
Στη νεοφιλελεύθερη λογική, με την αποδυναμωμένη εργατική τάξη, τις
αναιμικές δικλίδες ασφαλείας και την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα να είναι τα
μόνα εξασφαλισμένα στη ζωή των νέων, ο εαυτός τους και οι επιλογές τους παίρνουν
κεντρικό ρόλο και ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Οι ίδιοι πρέπει να πάρουν το
σωστό ρίσκο όταν θα βρεθούν σε σταυροδρόμι αποφάσεων, ενώ η αποτυχία σημαίνει
πως την αποφασιστική στιγμή υπήρξαν ανεπαρκείς.
Διδάσκοντας τη νεολαία ότι ο καθένας μόνος του και μόνο αυτός μπορεί να
διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να γιατρέψει μέσω του εαυτού του και της
εσωτερικής διερεύνησης τα τραύματα που κουβαλάει από το παρελθόν, η λογική της
θεραπευτικής αφήγησης γενικά μπορούμε να πούμε ότι προάγει μέσω μιας
διαφορετικής οδού τις αξίες και την ιδεολογία του νέο-φιλελευθερισμού.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε πως η γνώση προκύπτει από τη συλλογή
εμπειριών διαφόρων ανθρώπων, όχι όμως με σκοπό τη δημιουργία μιας ατελείωτης
σειράς ατομικών διηγήσεων. Χωρίς όμως τη συγκέντρωση και συλλογή εμπειριών
σχετικά με τις δομικές ανισότητες σε προσωπικό επίπεδο, οι αρνητικές εμπειρίες και
το αίσθημα προδοσίας που βιώνουν οι περισσότεροι νέοι λόγω της αποβιομηχάνισης,
των ανισοτήτων και των ρίσκων που έπρεπε να πάρουν θα ερμηνευόταν ως
προσωπική και μεμονωμένη αποτυχία ορισμένων. Τέτοια αντιμετώπιση συναντήσαμε
όταν αναφερθήκαμε στις σχέσεις με την οικογένεια: τα υπόλοιπα μέλη της
αντιμετωπίζονται από τους νέους ως ανάξια και τα μειονεκτήματά τους ή οι
εξαρτήσεις και οι ασθένειές τους ως προσωπικές κακοτοπιές.
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Συνεπώς, το στερεότυπο της ασταθούς και ατελούς οικογένειας βοηθά στην
επισκίαση του παράγοντα της αστάθειας που γεννάται από τη σύγχρονη μορφή της
αγοράς. Αποκόπτονται έτσι από κοινωνικούς φορείς και πρόσωπα τα οποία θεωρούν
ότι δεν τους επιτρέπουν να ανελιχθούν στη ζωή τους, αποδίδοντας στον εαυτό τους
και μόνο την ευθύνη για την επιτυχία.
Οι ιστορίες της ενηλικίωσής τους όμως θα καταλήγουν πάντα και σταθερά
στο συμπέρασμα ότι δεν είναι αρκετά «ενήλικες», ότι δεν κατάφεραν όσα θα
μπορούσαν. Και ο μόνος που θα έχουν να κατηγορήσουν για το αίσθημα του
ανικανοποίητου που τους κυριεύει θα είναι ο ίδιος τους ο εαυτός.

1.4.4 Τα συμπεράσματα της M. Silva: Οι αφανείς πληγές στην κοινωνία του
ρίσκου

Εξάγοντας κάποια γενικά συμπεράσματα από την ανάγνωση της δουλειάς της
M. Silva και με μια ανασκόπηση της πορείας της έρευνας αυτής βγαίνουν μερικά
πολύ χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τη νεολαία της εργατικής τάξης. Η πορεία
της εργατικής τάξης από την πρώτη μεταπολεμική γενιά, η οποία κέρδισε πολλές
μεγάλες μάχες στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της, άλλαξε δραματικά μετά τη
δεκαετία του ’70, όπου η ανατολή της νεοφιλελεύθερης εποχής ξεκίνησε να αναιρεί
τα κεκτημένα των προηγούμενων δεκαετιών. Ήταν η εποχή όπου άρχισε να κυριαρχεί
το αίσθημα της προσωπικής ανεπάρκειας, των αδιεξόδων παρά τις προσπάθειες του
καθενός, της σύγκρισης και του αισθήματος κατωτερότητας απέναντι σε άλλες
κοινωνικές τάξεις. Από τάξη συλλογικής κινητοποίησης και συνείδησης ξεκίνησε να
μετατρέπεται σε μια πιο εσωστρεφή κοινωνική ομάδα, προλειαίνοντας το έδαφος για
τη διάσπασή της και τη στροφή όσων ανήκουν σε αυτή στον ατομικισμό.
Η μετατόπιση της ισχύος από το εργατικό δυναμικό στις μεγάλες επιχειρήσεις
είχε ως συνέπεια οι θέσεις εργασίας να είναι επισφαλείς . Η πτώση της αξίας του
εργατικού δυναμικού συνοδεύτηκε και από μια αλλαγή στη συνείδηση και αντίληψη
των μελών της εργατικής τάξης τα οποία εδραίωσαν την αντίληψη ότι δεν έχουν
δικαίωμα να ζητούν ίσες ευκαιρίες, μια και η αποτυχία του καθενός θεωρείτο
συνέπεια της δικής του προσωπικής ανεπάρκειας (Silva, 2013 : 144).
Έχουν γίνει πολλές μελέτες από τα χρόνια της μεταστροφής αυτής, με σκοπό
την ανάλυση των συνεπειών της αμερικανικής αποβιομηχάνισης και την άνοδο του
νεοφιλελευθερισμού. Το πιο κοινότοπο συμπέρασμα, το οποίο διαπιστώνεται και
μέσα από τις συνεντεύξεις που απαρτίζουν την έρευνα είναι «η αντικατάσταση της
άλλοτε καθιερωμένης διαδρομής και εξασφαλισμένης διαδρομής ως προς την
εργασία αλλά και τη γενικότερη πορεία της ζωής με μια θεμελιώδη ανασφάλεια
σχετικά με τις κατευθύνσεις που πρέπει ο καθένας να ακολουθήσει στη ζωή του»
(Beck 1992, 2000, Bourdieu 1998, Giddens 1992, Hacker 2006aSennett 1998, όπ.
αναφ. στο Silva, 2013 :145). Οι σταθερές και εφ’ όρου ζωής δουλειές εξαφανίστηκαν
45

μέσα σε ένα περιβάλλον καπιταλιστικό και αλματωδώς εξελισσόμενο τεχνολογικά, το
οποίο έβαζε τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις πάνω από όλα.
Με τέτοιες βαθιές τομές στον εργασιακό χώρο, δε θα μπορούσαν να μείνουν
ανεπηρέαστες οι υπόλοιπες πτυχές της ζωής ενός ενήλικου, όπως η στάση απέναντι
στο γάμο, τα παιδιά, τις σχέσεις (ερωτικές και διαπροσωπικές γενικά), αλλάζοντας
άρδην την εικόνα και τα προαπαιτούμενα σχετικά με το «τι πρέπει να έχει ένας
ενήλικας». (Senett and Cobb: 1973)
Η νεοφιλελεύθερη στροφή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 70, μετατόπισε το βάρος από τους εργαζομένους, τις δουλειές και τους
μισθούς στην ελεύθερη αγορά και η μεγιστοποίηση του κέρδους. Οι αρχές και αξίες
που θεμελίωναν την εργατική τάξη έχουν όλες ισοπεδωθεί από μια αγορά εργασίας
που προτάσσει την «ελαστικότητα» και στερεί το αίσθημα ασφάλειας των εργατών,
ώστε οι αξίες αυτές να θεωρούνται δευτερεύουσες ή και ξεπερασμένες. Τώρα πια δεν
εκπροσωπούν μια ολόκληρη τάξη, μα ο καθένας ατομικά καλείται να τις βάλει σε
σειρά προτεραιότητας χαράσσοντας την πορεία της ζωής του, η οποία δεν είναι πια
προκαθορισμένη και με «δικλίδες» ώστε να τον οδηγήσουν σε ένα αναμενόμενο
τέλος, ώστε να μπορεί να προγραμματίζει τη ζωή του με μακροπρόθεσμα σχέδια και
στόχους.
Τώρα περάσαμε σε μια εποχή όπου είναι ατομικός ο τρόπος που
αντιμετωπίζουν τα συλλογικά ταξικά τους προβλήματα, με τον καθένα να καλείται να
βρει λύση για τον εαυτό του και μόνο. Το θέμα επιβίωσης του καθενός είναι πια πώς
θα αντιμετωπίσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά από το διπλανό του τις
δυσκολίες, ακόμα και αν τους απασχολούν και τους αφορούν τα ίδια ακριβώς
προβλήματα (ασφάλεια, σταθερότητα, μισθός, ανεργία, απρόοπτα όπως ασθένειες
κλπ).
Αντί συλλογικής δράσης και ταξικής συνείδησης, η στάση που κυριάρχησε
είναι επηρεασμένη από τις ιδιαίτερες και πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν
οι νέοι. Οι λίγες ευκαιρίες που τους δίνονται, οι ανεπαρκείς μισθοί και η στέρηση των
μέσων για κοινωνική ή επαγγελματική ανέλιξη είναι παράγοντες που τους οδηγούν
συχνά σε ακραίες λύσεις για να εξασφαλίσουν τους πόρους για σπουδές ή και την
εξασφάλιση των απολύτως αναγκαίων (όπως να ρισκάρουν τη ζωή τους μπαίνοντας
στο στρατό ή να χρεωθούν μέσω πιστωτικής, αν και γνωρίζουν ότι πιθανότατα δε θα
μπορέσουν ποτέ να τις ξεχρεώσουν). Πολλοί από αυτούς εκφράζουν την πικρία τους
για τις σπουδές και το πτυχίο που δεν τους βοήθησε όπως ανέμεναν στην εύρεση μιας
καλής εργασίας, ικανής να τους φέρει έναν ικανοποιητικό μισθό (Silva, 2013 : 147).

1.4.5 Το άτομο μέσα σε έναν ανασφαλή κόσμο (αναζητώντας την πηγή του
προβλήματος)
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Οι άνδρες και οι γυναίκες της εργατικής τάξης μαθαίνουν να μεγαλώνουν
μέσα σε περιβάλλον ανασφάλειας, αβεβαιότητας και υψηλού ρίσκου αποτυχίας, κάτι
που επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής τους και τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν,
τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους. Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου που μεγαλώνει
με αυτό τον τρόπο δε μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος, όπως επίσης ο τρόπος σκέψης,
η ιδεολογία ή και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τους υπόλοιπους.
Τελικά καταλήγουν να μη θέτουν στόχους, αφού αισθάνονται πως ούτως ή
άλλως δε θα είναι σε θέση να τους υλοποιήσουν. Η έλλειψη αυτή στόχων δεν αφορά
μόνο τη δουλειά, αλλά μεταφράζεται και ως απροθυμία να επενδύσουν σε κάποιον
άλλο άνθρωπο (φιλία και κυρίως οικογένεια) ή σε ένα ευρύτερο σύνολο και να
ενταχθούν κάπου.
Παρόλο που πολλοί αναζητούν καταφύγιο σε μια σχέση με την ελπίδα να
σταθεροποιήσουν τη ζωή τους (την οποία βλέπουν σε πλήρη αστάθεια), τελικά
αντιλαμβάνονται πως δύσκολα θα έχουν τον τύπο της σχέσης ή της οικογένειας που
τους σύστησαν οι γονείς τους, οι οποίοι ανήκουν σε άλλη γενιά και έκαναν
οικογένεια υπό εντελώς διαφορετικές και σαφώς ευνοϊκότερες συνθήκες. Στην
ανασφάλεια που καθορίζει τις ζωές των νέων, μια σχέση είναι ένα μεγάλο ρίσκο, ενώ
το να εξελιχθεί σε μόνιμο δεσμό και οικογένεια θα ήταν για πολλούς απαγορευτικό
με το χαμηλό εισόδημα που έχουν (Silva, 2913 : 148 – 149).
Όλη αυτή η κατάσταση έχει διασπάσει την εργατική τάξη, σε μια προσπάθεια
να περιχαρακωθούν τομείς και ομάδες οι οποίες ενδεχομένως να πλεονεκτούν σε
κάποια επαγγέλματα, με συνέπεια να βλέπουμε ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των
δύο φύλων, μεταξύ λευκών και αφροαμερικανών κλπ.
Η τάση της εποχής επιβάλλει στους νέους να επαναπροσδιορίσουν τους
στόχους και τις προτεραιότητές τους, ξεφεύγοντας από τα πατροπαράδοτα βήματα
και να αφοσιωθούν σε μια προσπάθεια αυτοδιαχείρισης των συναισθημάτων τους και
μέσω αυτής να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους.
Η οικονομία της διάθεσης δίνει νόημα και προοπτική στη θέση του κενού που
αφήνει η πτώση και η μείωση της σημασίας του παλαιού συστήματος αξιών. Μέσω
της θεραπευτικής αφήγησης που εισήγαγε η M. Silva, οι νέοι της εργατικής τάξης
αποκτούν τη δυνατότητα αυτή, παρόλες τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από
διάφορες πλευρές σε σχέση με την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στη μέθοδο
αυτή (Giddens 1991, Illouz 2008, όπ. αναφ. στο Silva, 2013: 151). Η θεραπευτική
συνομιλία ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε φορείς που διαμορφώνουν τα
μέλη της μελλοντικής εργατικής τάξης μέσω διαφόρων θεσμών, όπως ο σχολικός
ψυχολόγος, ομάδες group therapy και ιστότοποι αυτό-βοήθειας στο διαδίκτυο ή οι
Ανώνυμοι Αλκοολικοί, για να ονοματίσουμε μερικούς.

1.4.6 Στο «σταυροδρόμι» του ρίσκου
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« Το ρίσκο μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, μπορεί όμως και να τους
χωρίσει. Οι κοινωνίες αντιμετώπισαν το ρίσκο με διάφορους τρόπους, αλλά ο τρόπος
αντιμετώπισής του δεν είχε πάντα ως αποτέλεσμα κοινές λύσεις ή ευρεία κοινωνική
προστασία. Πολλές φορές η προσωπική ατυχία χαρακτηρίζεται ως αποτέλεσμα
ανευθυνότητας ή έλλειψης πρόνοιας. […] Μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε μέσω
φορέων της ελεύθερης αγοράς, είτε μέσω κοινοτικών φορέων. Είτε μέσα από τοπική
κυβερνητική δράση, είτε μέσω της τεράστιας δύναμης του Κράτους σε εθνικό
επίπεδο. Και, φυσικά, το ρίσκο δεν είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί. Μπορεί
απλά να αφεθεί στα άτομα και στις οικογένειες να το επωμιστούν, όσο καλύτερα
μπορούν, καθένας ξεχωριστά». (Hacker 2006b, όπ. αναφ. στο Silva, 2013: 154)
Το τελευταίο μισό του προηγούμενου αιώνα έχουν λάβει χώρα μεγάλες
αλλαγές στο τρόπο αντιμετώπισης του ρίσκου και στο ποιος το επωμίζεται. Υπάρχει η
τάση να αποσυρθεί η κοινωνική προστασία από την ελεύθερη αγορά και να
ιδιωτικοποιήσουν τα προβλήματα της εργατικής τάξης, μετατρέποντάς τα από ταξικά
σε καθαρά προσωπικά και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ακόμα και αν ταυτίζονται
σε πάρα πολλά σημεία. Η ευθύνη της ασφάλειας και της εξασφάλισης του
επιθυμητού βιοτικού επιπέδου μετακυλίστηκε από τον εργοδότη ή το κράτος ατομικά
στον καθένα, αφήνοντάς τον να αντιμετωπίζει μόνος τις δυσκολίες που προκύπτουν
και χρεώνοντάς του ενδεχόμενη αποτυχία. Το ιδιωτικό κέρδος έχει υπερισχύσει σαν
προτεραιότητα απέναντι στο δημόσιο συμφέρον.
Την εποχή της οικονομικής ύφεσης, τα ήδη θιγμένα δικαιώματα της εργατικής
τάξης βρίσκονται στο μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετώπισαν στη σύγχρονη εποχή.
Οι νέοι ξεσηκώνονται ξανά για να αντιδράσουν εναντίον της ολοένα και αυξανόμενης
ανισότητας στην κατανομή του πλούτου υπέρ των οικονομικών ελίτ, ζητούν μείωση
της φορολογίας, αφού συρρικνώνεται το εισόδημά τους και δυσκολεύονται να
ανταποκριθούν, ενώ βλέπουν να υποχωρεί ολοένα και περισσότερο ο ρόλος του
κράτους ως προστάτη, στερώντας τους την οικονομική, ιατρική και γενικότερα
κοινωνική κάλυψη που άλλοτε προσέφερε. Οι νέοι ιδιαίτερα βλέπουν να απειλείται
άμεσα ό,τι ως τώρα όριζε την αξία τους ως άτομα, την ελευθερία τους και την όποια
πιθανότητα να διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Το προφίλ του σύγχρονου νέου
είναι τείνει να ταυτιστεί με του μοναχικού, ατομικιστή και κατεξοχήν υπεύθυνου
(πολλές φορές ενοχικού) για την τροχιά της ζωής του. «Προδομένοι και μόνοι, δε
μπορούν να αντικρύσουν το μέλλον τους, να κάνουν σχέσεις με νόημα ή να πετύχουν
ένα αίσθημα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού» (Silva, 2013: 156).
Για την M. Silva οι νέοι αυτοί είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το μέλλον
τους μέσω της αφήγησης του παρελθόντος τους, ενός παρελθόντος όμως θεωρημένου
από τη σκοπιά του ενήλικου και πιο έμπειρου εαυτού τους, ο οποίος θα είναι σε θέση
να συνειδητοποιήσει τα λάθη του και να τα διορθώσει. Θα πρέπει να ξεκινήσουν από
μια βάση όπου θα απολαμβάνουν ικανοποιητικές απολαβές, κοινωνική προστασία και
βασικές γνώσει με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν ό,τι τους επιφυλάσσει το
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μέλλον. Οι νέοι της εργατικής τάξης θα πρέπει να παραγκωνίσουν ό,τι τους χωρίζει
και τους διασπά, να αποτελέσουν ξανά ένα δυνατό και ενιαίο σύνολο που διεκδικεί
και κερδίζει, σε ένα πλαίσιο όπου θα επιτρέπεται και η ευελιξία και
προσαρμοστικότητα των τόσων διαφορετικών «φωνών» που απαρτίζουν το σύνολό
τους.

1.4.6 Η πρόταση «διαχείρισης του εαυτού» της Jennifer M. Silva

Η Jenifer M. Silva στο τέλος της εργασίας της προτείνει μια νέα θεώρηση
για τον τρόπο που οφείλουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους, μια θεραπευτική
προσέγγιση η οποία βασίζεται αρχικά στην αφήγηση της ζωής τους, αλλά από τη
σκοπιά του τωρινού, ενήλικου εαυτού τους. Η αφήγηση αυτή θα βοηθήσει τον
καθένα να κατανοήσει τους λόγους που έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή, να
συνειδητοποιήσει τα λάθη του και τις δυνατότητες που έχει. Ο τωρινός εαυτός τους
έχει κάτι που ως νέοι δεν είχαν: εμπειρία ζωής. Με βάση αυτή την εμπειρία και τη
θεραπευτική αφήγηση, η M. Silva επιχειρεί να βάλει το κάθε υποκείμενο της έρευνας
στο ρόλο του «θεραπευτή», να τους βοηθήσει να βάλουν μια τάξη στις (πολλές
φορές) χαοτικές εμπειρίες ενηλικίωσής τους, να συστήσει σε αυτούς ένα νέο μοντέλο
θεραπευτικής αυτοτέλειας, το οποίο θα είναι εσωτερικά καθοδηγούμενο και θα
αναλύει την προσωπική του ψυχική ανάπτυξη. Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους
με την ερευνήτρια, οι άνθρωποι μαθαίνουν ξανά και ξανά ότι η ευτυχία είναι δική
τους μόνο αν εργάζονται αρκετά σκληρά για να ελέγχουν τις αρνητικές σκέψεις, τα
συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους μόνοι τους. Μέσα από την έννοια της
οικονομίας διάθεσης, η δουλειά της Silva καταδεικνύει ότι η θεραπευτική αφήγηση
επιτρέπει στους άνδρες και τις γυναίκες της εργατικής τάξης να επαναπροσδιορίσουν
την ικανότητά τους στην ενηλικίωση όσον αφορά την υπέρβαση ενός οδυνηρού
οικογενειακού παρελθόντος. Ωστόσο, μεταμορφώνει το ίδιο το άτομο στο
μεγαλύτερο εμπόδιο στην επιτυχία, την ευτυχία και την ευημερία και οδηγεί τους
νέους να υιοθετούν σκληρή στάση απέναντι σε αυτούς που «δεν είχαν αρκετή θέληση
για να επιτύχουν».
Η δουλειά της Silva έχει στόχο να στηρίξει μια γενιά η οποία σταδιακά
χάνει τις ελπίδες της στο «Αμερικανικό Όνειρο» και αναζητά περισσότερο το
εσωτερικό σθένος για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις. Έχοντας
τεκμηριώσει πώς μια ολόκληρη γενιά είναι «δεμένη» από τις παραδοσιακές νόρμες
της επιτυχίας - αποφοίτηση από το κολλέγιο, εύρεση προνομιούχου εργασίας, γάμο και επικεντρώνεται αντ' αυτού σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο φιλοδοξιών και
εκ νέου ορισμό της επιτυχίας. Ο ορισμός της ενήλικης ζωής βασίζεται πλέον στον
προσδιορισμό και κατακράτηση των συναισθηματικών προβλημάτων, της ψυχικής
ασθένειας, του οικογενειακού χάους, του κάθε είδους εθισμού. Η Silva προτείνει ότι
αυτή η εστίαση στον εαυτό δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της διαδεδομένης
επίδρασης της θεραπευτικής γλώσσας στην ποπ κουλτούρα, αλλά είναι μια απάντηση
σε ένα περιβάλλον το οποίο κυριολεκτικά δε θα τους αφήσει να μεγαλώσουν. Αντί
όμως να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για τους αγώνες τους, η Silva βρήκε ότι
υιοθετούσαν έναν εντελώς νέο ορισμό της ενήλικης ζωής, όπου η επιτυχία μετριέται
όχι από το γάμο και την ιδιοκατοίκηση, αλλά από τον ορισμό και την κατακράτηση
των προβλημάτων που «κουβαλάει» ο καθένας. Η ίδια θα βρεθεί σε πρόσωπο με
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πρόσωπο και θα μιλήσει με ορισμένους από αυτούς τους νέους σχετικά με το πώς
διαχειριζόταν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή στην μεταβιομηχανική οικονομία. Σε
εις βάθος, προσωπικές συνεντεύξεις, βρήκε κάθε έναν νέο ενήλικα εργατικής τάξης
«μπερδεμένο στην αγορά εργασίας, προδομένο από θεσμούς, δύσπιστο απέναντι στην
αγάπη, αποσυνδεδεμένο από τους άλλους και αφοσιωμένο στη συναισθηματική
ανάπτυξη. Προς έκπληξή της, η κερδισμένη με τόσες δυσκολίες συναισθηματική
αυτοδιαχείριση συχνά εμφανίζεται με τόσο μεγάλη υπερηφάνεια όσο τα διπλώματα ή
τα πιστοποιητικά γάμου.
Η ανησυχία της Silva είναι ότι οι σημερινοί οικονομικοί μετασχηματισμοί,
που θα μπορούσαν γενικά να περιγραφούν ως συνδυασμός νεοφιλελευθερισμού και
λιτότητας, έχουν παραγάγει μια ενηλικίωση με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο
όρου, μια νέα υποκειμενικότητα, που είναι εξατομικευμένη, ψυχολογική και
θεραπευτική. Εμείς στο υπόλοιπο της εργασίας θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το
περιβάλλον που περιγράφουν οι νέοι στις συνεντεύξεις που παραχώρησαν στην
ερευνήτρια, το πώς διαμορφώθηκε, πώς επηρεάζει τις νέες γενιές και θα τολμήσουμε
προβλέψεις σχετικά με το τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον, όσο και με το αν
η πορεία που διαγράφουμε μπορεί να μεταβληθεί. Η κατανόηση των κοινωνικών,
οικονομικών και ηθικών παραγόντων που σχηματίζει την παρούσα πραγματικότητα,
πιστεύουμε πως θα βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τη
σύγχρονη κοινωνία και να προτείνουμε λύσεις για το κρίσιμο κομμάτι της κοινωνίας
που απασχολεί την εργασία μας, αυτό της νεολαίας.

ΚΕΦ 2. Επισκόπηση της κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο
Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε μια ανάλυση σχετικά με την
Αμερικανική πραγματικότητα, μια και οι ΗΠΑ ως μητρόπολη του Δυτικού κόσμου
οδηγεί τις εξελίξεις και τις τάσεις. Θα εμβαθύνουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα
και θα επεκταθούμε από το εσωτερικό των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

2.1 «Μετάβαση από το κράτος στην αγορά»:
Όταν εξετάζουμε την πορεία από τον κρατισμό στην εποχή της πλήρους
ελευθερίας της αγοράς είναι χρήσιμο να έχουμε στο νου μας παράγοντες όπως:
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1. Μετάβαση από μια μορφή κρατικής παρέμβασης σε έναν άλλο τύπο κρατικής
παρέμβασης
2. Σχέση εκπαίδευσης – παραγωγής
3. Εκπαιδευτική πολιτική / Πλέγμα κρατικών πολιτικών
4. Σύνδεση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά με την
παραγωγή, ιδιαίτερα τη βιομηχανική (τάση ήδη από τις δεκαετίες 60-70)

Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με την κατάσταση του σήμερα, όσο
και με το λόγο και την πορεία που μας έφερε μέχρι το σημερινό μας σύστημα.

2.1.1 «Αποτυχία του σχεδιασμού του ανθρώπινου δυναμικού»
Πριν την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, η δομή και οργάνωση του
καπιταλιστικού συστήματος ακολούθησε ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο είχε
διαφορετικό προσανατολισμό τόσο οικονομικό, όσο και ως προς την απασχόληση,
την εκπαίδευση και την κοινωνική πολιτική, ακόμα και το «ποιος όριζε τις πολιτικές
και οικονομικές εξελίξεις». Στο προσκήνιο ήταν η λεγόμενη Κεϊνσιανή πολιτική, που
υποστήριζε την κρατική παρέμβαση για την καταπολέμηση της ύφεσης (αρχικά) και
της οικονομικής μεγέθυνσης ακολούθως. Αυξητική ήταν και η τάση των κοινωνικών
δαπανών με στόχο την εξασφάλιση ενός κατώτατου βιοτικού επιπέδου σε όσο το
δυνατόν ευρύτερη λαϊκή βάση.
Στόχος ήταν η επίτευξη πλήρους απασχόλησης. Ως προς το εκπαιδευτικό
σύστημα, επιδιώχθηκε να έχει μια οικονομική και κοινωνικοποιητική διάσταση, ενώ
παράλληλα επιδιώχθηκε και ο εκδημοκρατισμός του με ολοένα και περισσότερα
κοινωνικά στρώματα να συμμετέχουν σε αυτό.
Η αποτυχία του σχεδιασμού αυτού και η εξάντληση των ορίων παρέμβασης
και ρύθμισης της οικονομίας εκδηλώθηκε τις επόμενες δεκαετίες. Οι πολιτικές
συγκυρίες φέρνουν εξεγέρσεις της νεολαίας σε διάφορες χώρες –τέλη 10ετίας ’60- ,
ενώ οι πετρελαϊκές κρίσεις φανέρωσαν τα όρια ορθολογικής οικονομικής πολιτικής
που ασκείτο μέχρι τότε. Στη διάρκεια αυτών των κρίσεων της περιόδου συντελέστηκε
και η διάρρηξη της σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και την παραγωγή (πορεία από
την κρατική ή δημόσια ρύθμιση προς την ιδιωτικοποίηση).
Σαν επακόλουθο είχαμε γενική υποχώρηση του κράτους από τη διαμόρφωση
της οικονομικής και εκπαιδευτικής πολιτικής (επικαλείται έλλειψη χρηματοδοτικών
πόρων) και παραχώρηση «χώρου» στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η υιοθέτηση από
εκπαιδευτικά ιδρύματα όλο και συχνότερα ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων ως προς
τη λειτουργία τους έδειχνε σταθερά το δρόμο προς έναν πιο ιδιωτικού προφίλ
προσανατολισμό. Μέσα από αυτόν επιδιώχθηκε η αποκατάσταση της σχέσης
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εκπαίδευσης – παραγωγής, με τη μορφή της σχέσης εκπαιδευτικού συστήματος –
αγοράς εργασίας.

2.1.2 Η εκπαίδευση ως επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μιας κοινωνίας:

Πέρα από αυστηρούς οικονομικούς όρους, μία επένδυση μπορεί να έχει
(αρχικά τουλάχιστον) άυλη υπόσταση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η επένδυση
στο ανθρώπινο δυναμικό, το βασικότερο «κεφάλαιο» που διαθέτει μια χώρα. Η
επένδυση αυτή, υπό τη μορφή της παροχής ποιοτικής και σύγχρονης εκπαίδευσης
αποσκοπεί στη δημιουργία παραγωγικότερων ανθρώπων, οι οποίοι θα συμβάλλουν
στην πρόοδο και εξέλιξή της, τόσο κοινωνικά κι επιστημονικά, όσο και τεχνολογικά
και, βεβαίως, οικονομικά. Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε την εκπαίδευση υπό
δύο σκοπιές, αναφερόμενοι στις τάσεις στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής,
συνεπώς την αναλύουμε με βάση τη φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίστηκε:
Α) Αρχικά ως κοινωνικού και καθολικού αγαθού, που θα συνέτεινε στην οικονομική
ανάπτυξη, άρα διατέθηκαν κρατικοί πόροι χρηματοδότησης για την εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού
Β) Έπειτα μετατοπίστηκε η ευθύνη της επένδυσης σε ατομικό επίπεδο, χάνοντας το
χαρακτήρα του δημόσιου κοινωνικού αγαθού, μετά την αποτυχία της πολιτικής του
σχεδιασμού του ανθρώπινου δυναμικού

Συνεπώς είναι εύστοχη η μετονομασία της εκπαιδευτικής πολιτικής σε
«πολιτική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων». Ακολουθεί υιοθέτηση και από το κράτος
ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων για την οικονομία, κάτι που συνεπάγεται τη σταδιακή
απόσυρσή του από τον ηγεμονικό ρόλο ρύθμισης της οικονομίας, μετατοπίζοντας το
βάρος στην ιδιωτικοποίηση του δημοσίου συμφέροντος και της διαμόρφωσης της
οικονομίας στα μέτρα της αγοράς.

Αλλάζει λοιπόν μορφή και σκοπό το εκπαιδευτικό σύστημα με την απώλεια
της κοινωνικής ταυτότητας της εκπαίδευσης και του χαρακτήρα της ως κοινωνικού
αγαθού. Από το σύστημα παροχής καθολικής εκπαίδευσης, περάσαμε σε αυτό της πιο
στοχευμένης κι εξειδικευμένης παροχής γνώσεων σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες. Ένα σύστημα που θα θέσει ως στόχο την αποδοτικότητα και θα θέσει μια
σχέση άμεσης αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την
οικονομική ανάπτυξη, αφού «ο ανταγωνισμός της παγκόσμιας οικονομίας εξαρτάται
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από την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ οι στόχοι της εκπαίδευσης εξαρτώνται από
την οικονομίας» (Joel Spring 1998: 6).
Ένα από τα γνωρίσματα της εκπαίδευσης κατά τον Γράβαρη είναι «η σχετική
της αυτοτέλεια από τις άμεσες/ αδιαμεσολάβητες ανάγκες της παραγωγής»
(Γράβαρης 2005: 38). Μπορεί λοιπόν οι στόχοι να αλλάζουν, μπορεί η δομή του
εκπαιδευτικού συστήματος να μεταβάλλεται, απολαμβάνει όμως ακόμα μια
αυτοτέλεια, μια αυτονομία ως προς τον ορισμό του «τι θα διδαχθεί» και «πώς θα
διδαχθεί». Είναι δεδομένη η κρατική παρέμβαση ως προς την ιδεολογία της
εκπαίδευσης και την επιδίωξη διαμόρφωσης συλλογικών συνειδήσεων, αλλά αν
εξαιρέσουμε τα απολυταρχικά καθεστώτα, ακόμα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δρουν με
σχετική αυτονομία και αυτοοργάνωση, ιδιαίτερα στα μη συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά
συστήματα. Δε μένουν όμως τελείως ανεπηρέαστα από τις κοινωνικοοικονομικές
εξελίξεις, προσαρμοζόμενα ενίοτε στα κελεύσματα των διαφόρων παραγόντων της
οικονομίας, οι οποίοι πολλές φορές υπαγορεύουν τις αλλαγές που πιστεύουν ότι
πρέπει να γίνουν, αλλαγές που, φυσικά, είναι προς το συμφέρον τους. Παράγοντες
της οικονομίας, επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρίες και βιομηχανίες πιέζουν για
αλλαγές στην εκπαίδευση ώστε οι απόφοιτοι να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις
ανάγκες τους.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παρεμβατικότητας των βιομηχανιών στην
εκπαίδευση, όπως και της επιδίωξής τους για πιο ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση
και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού (ή έστω την εξασφάλιση ισχυρότερης
«φωνής» στα τεκταινόμενα γύρω από την εκπαίδευση) είναι η Στρογγυλή Τράπεζα
των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών (ERT), που αποτελείτο από τους διευθυντές των
μεγαλύτερων ηλεκτρονικών εταιριών και βιομηχανιών της Ευρώπης, η οποία έθεσε
σαν έναν από τους σκοπούς της στα τέλη της δεκαετίας του 1980 να εντοπίσει τα
κύρια προβλήματα από την άποψη της βιομηχανίας στους τομείς της βασικής
εκπαίδευσης, της ανώτατης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της
κατάρτισης διευθυντικών στελεχών. Επίσης δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα
εργασίας για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Η ομάδα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα περί αναγκαιότητας της δια βίου
μάθησης ως μέσου για την αποτελεσματικότερη κι ευρύτερη κατάρτιση του
εργατικού δυναμικού. Αναγκαία κρίθηκε για το σκοπό αυτό η στενότερη συνεργασία
μεταξύ των εταίρων για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής αυτής πολιτικής. Τα
χρόνια που ακολούθησαν διακηρύσσονται οι νέοι στόχοι των εκπαιδευτικών
συστημάτων, τους οποίους όφειλαν να υιοθετήσουν και να αφομοιώσουν όλα τα
κράτη-μέλη, ενώ αυξήθηκε η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεμβαίνει
ως συνδιαμορφωτής πια στα εκπαιδευτικά συστήματα των εταίρων, ορίζοντας
κατευθυντήριες γραμμές που όλοι έπρεπε να ακολουθήσουν και να εναρμονιστούν με
αυτές. Σύντομα θα εκδιδόταν και η Λευκή Βίβλος με τις κατευθυντήριες αυτές
γραμμές, καθώς και τη διακήρυξη των νέων επιδιώξεων που θα έπρεπε να τεθούν
μέσα από την εκπαίδευση.
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Εκείνο που αλλάζει όμως επηρεασμένο από τα νέα οικονομικά δεδομένα είναι
οι απαιτήσεις που δημιουργούνται τόσο από το εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και από
τους μετέχοντες σε αυτό. Την εποχή της δια βίου μάθησης και της αλματώδους
εξέλιξης, οι συνθήκες επιβάλλουν νέο τρόπο συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Τώρα πια η πορεία του εκπαιδευόμενου δεν είναι γραμμική, ούτε ολοκληρώνεται με
τον παραδοσιακό τρόπο (ολοκλήρωση της σχολής, άρα ικανός και καταρτισμένος για
την αγορά εργασίας). Αντίθετα απαιτείται από όλους μια διαδικασία συνεχούς
επανεισαγωγής στο εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την περεταίρω εξέλιξη των
γνώσεων και δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου. Οι εξελίξεις αυξάνουν τις απαιτήσεις,
και ζητείται από τους νέους να «ανταλλάξουν» χρόνο εργασίας με χρόνο
επιμόρφωσης. Σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ολοένα και πιο πολύ η
κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης αγοράς εργασίας και όσο το δυνατόν το να
συμβαδίσει με τις σύγχρονες επιταγές του οικονομικού μοντέλου που επικράτησε.
Με άλλα λόγια, «καθώς με την ανάπτυξη των κοινωνιών οι ειδικοί σκοποί
της εκπαιδευτικής λειτουργίας αποσπώνται από τους επιμέρους παραγωγικούς
κλάδους και μετατρέπονται σε σκοπούς του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος,
παρουσιάζεται η ανάγκη να απελευθερωθεί εργάσιμος χρόνος από την παραγωγική
διαδικασία για να μεταφερθεί στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος ως
χρόνος εκπαίδευσης» (Γράβαρης 2005: 38)Ένα μέρος του δυναμικού με άλλα λόγια
«εξέρχεται» προσωρινά από την παραγωγική διαδικασία με σκοπό την απόκτηση των
επιπρόσθετων εκείνων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα το κάνουν αποδοτικότερο και
πιο καταρτισμένο, άρα αποτελεσματικότερο στη δουλειά του. Όταν ολοκληρωθεί
αυτή η διαδικασία μετεκπαίδευσης, επανέρχεται στην παραγωγική διαδικασία.
«Το μεγαλύτερο τμήμα της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας
προσδιορίζεται από παγκόσμιες διεργασίες που ακυρώνουν τις εθνικές οικονομίες,
κουλτούρες και σύνορα και αναδεικνύουν μια παγκόσμια οικονομία που
καθοδηγείται από τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της αγοράς. Με άλλα λόγια, η
παγκόσμια αγορά υποτάσσει εντελώς όλες τις διεργασίας που συντελούνται σε εθνικό
ή περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, συρρικνώνοντας δραστικά το φάσμα των διαθέσιμων
ρεαλιστικών εναλλακτικών επιλογών» (Μπουζάκης, 2000: 136)
Οι ριζικές αυτές αλλαγές που συντελέστηκαν σε τόσο έντονους ρυθμούς
οδήγησε το Μπουζάκη (ό. π. : 135) να αναρωτηθεί: «Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη
αξία»; «Τι από τα δύο συμβαίνει; Εξανθρωπισμός της τέχνης ή “τεχνικοποίηση” του
ανθρώπου»; Επιδίωξη είναι ένα σχολείο παιδαγωγικού χαρακτήρα ή ένα «σχολείο της
αγοράς»; και «σε ποιο πρόσωπο είναι πιο κοντά το σύγχρονο σχολείο»;
Η αναγνώριση της αξίας της σημασίας της παιδείας στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη οδήγησε τα κράτη στο να επενδύσουν ολοένα και αυξανόμενα
κονδύλια για την αναβάθμισή της. Η αύξηση όμως αυτή οδήγησε αργότερα σε νέα
προβλήματα, με τις κυβερνήσεις να ισχυρίζονται πως δε μπορούν πλέον να
ανταποκριθούν στο κόστος της διευρυμένης εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να πάψουν
οι πιέσεις και οι ανάγκες για όλο και πιο διευρυμένη και ποιοτική εκπαίδευση.
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Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα κενό, το οποίο επιδιώχθηκε να καλυφθεί από ιδιωτικούς
φορείς, οι οποίοι θα αναλάμβαναν ένα κομμάτι της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση όμως
ως τότε καλούταν να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και με την παρουσία ιδιωτικού
φορέα σε αυτήν, κατά το Ματθαίου (βλ. σχετικά: Ματθαίου, 2001: 441-442) το
δημόσιο συμφέρον περιπλέχθηκε με το ιδιωτικό, υποβαθμίζοντας το ρόλο του
κράτους από καθοδηγητικό σε ισορροπιστικό.
Πλέον δεν είναι το κράτος ο μόνος φορέας που διαμορφώνει την εκπαίδευση,
αφού αυτή καλείται να υπηρετήσει και άλλα συμφέροντα, με ιδιώτες ως
συνδιαμορφωτές. Αν λάβουμε υπόψη μας και την αυξανόμενη επιρροή του λόγου
των ιδιωτών ως προς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό σύστημα
γενικότερα, αντιλαμβανόμαστε πως υιοθετείται μια νέα κατεύθυνση.
Με την καθιέρωση και θεσμοθέτηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης ανακύπτει
σχεδόν ακαριαία το πρόβλημα της ανισότητας. Οι οικογένειες με χαμηλότερο
εισόδημα δε μπορούν να μετέχουν σε αυτήν, έχοντας το δημόσιο σχολείο ως μόνη
διέξοδο προς την ανώτατη εκπαίδευση και ως όχημα για την κοινωνική τους ανέλιξη.
Επίσης, είναι πια αισθητή η διαφοροποίηση των σχολείων, καθένα από τα οποία
καλείται να ανταποκριθεί πια σε άλλες ανάγκες και στοχεύει σε διαφορετικό κοινό,
με διαφοροποιημένους στόχους.
Είναι επιτακτική η ανάγκη της διατήρησης υψηλού επιπέδου δημόσιας
εκπαίδευσης, για να διασφαλιστεί πως δε θα αποκτήσει το εκπαιδευτικό σύστημα
έναν ελιτιστικό χαρακτήρα, μετατρεπόμενο σε ένα μέσο «φιλτραρίσματος» των
εκπαιδευόμενων, ούτε έναν θεσμό όπου οι ανήκοντες σε υψηλότερα οικονομικά
στρώματα θα είναι ευνοημένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους, προτάσσοντας την
οικονομική επιφάνεια και το οικονομικό υπόβαθρό ως κύριο κριτήριο ως προς τη
δυνατότητα εξέλιξης. Οι φωνές επίσης που μιλάνε για «εμπορευματοποίηση» της
εκπαίδευσης δε σταματούν να πληθαίνουν, εκφράζοντας ανησυχίες ως προς το αν ο
σκοπός της εκπαίδευσης θα παραμείνει η καλλιέργεια του ατόμου, αν θα εκτραπεί
στην εμμονή παραγωγής τεχνικής γνώσης ή αν απλά θα μετατραπεί και αυτή σε άλλη
μια «βιομηχανία παραγωγής κέρδους» μέσω των διδάκτρων και της προβολής της
αναγκαιότητας κτήσης τίτλων σπουδών όλο και υψηλότερης βαθμίδας.
Οι εταιρίες πάντως ήδη έχουν αυξήσει το βαθμό εμπλοκής τους στα
εκπαιδευτικά δρώμενα, είτε ζητώντας να αναλάβουν το κομμάτι εκείνο της
εκπαίδευσης που τις ενδιαφέρει άμεσα, είτε αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση
σχολικών μονάδων. Είναι σχεδόν βέβαιο πως η συμμετοχή ιδιωτών στα σχολεία θα τα
κάνουν να χάσουν το χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού, μετατρέποντάς τα σε εν
δυνάμει κερδοφόρες επιχειρήσεις, άρα και στην μελλοντική αξιολόγησή τους με βάση
το κέρδος που θα «αποδίδουν». Πολλοί είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την
ανάμιξη ιδιωτών στα εκπαιδευτικά ζητήματα, πόσο μάλλον τη στιγμή που δεν
υπάρχει συμφωνία για τα όρια που θα πρέπει να έχει αυτή τους η εμπλοκή. Κι αυτό
διότι «τέτοια αλληλεπίδραση χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς, σαφή όρια και κάποιας
μορφής κανονιστικό πλαίσιο μπορεί εύκολα να μετατρέψει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
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σε λειτουργικές προεκτάσεις συγκεκριμένων εταιριών. Κι αυτό γιατί οι εταιρίες έχουν
την οικονομική δυνατότητα να επιβάλουν τα ερευνητικά προτάγματά τους»
(Παπαδάκης-Κοτρόγιαννος, 2005 : 232).
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών από ιδιωτικούς φορείς διαφόρων
συμφερόντων έφερε και την εισαγωγή της λογικής του ανταγωνισμού και της αγοράς
στα σχολεία. Ο χαρακτήρας του σχολείου αλλάζει σταδιακά, με πολύ πιθανό
ενδεχόμενο να αρχίσει να λειτουργεί ως επιχείρηση που επιδιώκει την προσέλκυση
«πελατών». Αν δεν το κατορθώσει δεν εξασφαλίζει το απαιτούμενο κέρδος με
αποτέλεσμα να κλείσει. Εισέρχεται έτσι σε μια διαδικασία ανταγωνισμού και χάρη σε
αυτόν επιδιώκει τη βελτίωσή του ώστε να υπερισχύσει των υπολοίπων. Το κάθε
σχολικό ίδρυμα αποτελεί επιλογή του «πελάτη», ο οποίος έχει να διαλέξει ανάμεσα
στα ιδρύματα εκείνο που θα είναι πιο ελκυστικό, ώστε να τον πείσει και να τον
επηρεάσει υπέρ του στην τελική επιλογή.
Η τάση εν μέσω παγκοσμιοποίησης οδηγεί στην αποκέντρωση. Επηρεάζονται
και το σχολεία ως προς αυτό, «χωρίς όμως το κράτος να απαλλοτριώνει το δικαίωμα
ελέγχου του πάνω στα σχολεία» (Μπουζάκης, 2000: 144). Απλά έχουμε μια
διαφοροποίηση του ρόλου του, αφού αδυνατεί να τον διατηρήσει στη μορφή και την
έκταση που είχε σε παλαιότερες δεκαετίες, όπως συμβαίνει και σε άλλα επίπεδα της
ασκούμενης πολιτικής (νομισματική πολιτική, παραγωγή και εμπόριο, κοινωνική
πολιτική, ροή κεφαλαίων, εργατικού δυναμικού και πληροφοριών, για να
ονοματίσουμε μερικά).
Η αποκέντρωση αυτή όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τις οικονομικές
συνθήκες (όσον αφορά την εκπαίδευση τουλάχιστον): οι κοινωνίες στην
παγκοσμιοποιημένη
οικονομία
παρουσιάζουν
μια
ποικιλομορφία,
μια
πολυπολιτισμικότητα και μια πολυφωνία ως προς την κουλτούρα, χάνοντας τη
συνοχή που είχαν σε παλαιότερες δεκαετίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
χαρακτηρίζεται ακατάλληλη μια δομή με ισχυρή κεντρική διοίκηση, αφού το
συγκεντρωτικό μοντέλο προωθεί καθολικές μεταρρυθμίσεις, έχοντας υπόψη του ένα
γενικευμένο πρότυπο το οποίο στις μέρες μας δεν υφίσταται. Συνεπώς, κρίνεται
αποτελεσματικότερο και πιο ταιριαστό ένα σύστημα αποκέντρωσης και αυτονόμησης
σε επίπεδο περιφέρειας ή και σχολικής μονάδας (ανάλογα με το κράτος και το
εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο αναφερόμαστε κάθε φορά).
Από την άλλη δεν έχει μόνο αρνητικό αντίκτυπο η σχέση αλληλεπίδρασης
μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και αγοράς εργασίας. Αντιθέτως, μπορεί να
εξελιχθεί σε μια σχέση ανατροφοδότησης που θα βελτιώσει τη σχέση ανάμεσα στο
σχολείο και την κοινωνία, καθιστώντας το πιο ενεργό, τη στιγμή μάλιστα που
εκφράζονται βάσιμες ανησυχίες ότι η εκπαίδευση και η έρευνα κινδυνεύουν να
απομονωθούν από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τους περιβάλλον αν το
πανεπιστήμιο δεν αλληλεπιδρά επαρκώς με την κοινωνία, ιδιαίτερα τώρα με την
ενεργότερη από ποτέ ανάμειξη των εταιριών με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το
ζητούμενο με άλλα λόγια είναι η πραγματική και ενεργή σχέση μεταξύ εκπαίδευσης
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και κοινωνίας και όχι η εκπαίδευση να είναι πεδίο κερδοφορίας και παραγωγής
κεφαλαίου, ούτε ένα στείρο εκπαιδευτικό σύστημα που να παρέχει παρωχημένη και
στείρα γνώση.

2.1.3 Η έννοια της νεωτερικότητας: «Σχέσεις κράτους-κοινωνίας-αγοράς υπό το
πρίσμα της νεωτερικότητας»
Η νεωτερικότητα στην ιστορική της πορεία σαν όρος έχει αλλάξει
περιεχόμενο, επηρεασμένη από τις κατά καιρούς κοινωνικές, ιστορικές και
οικονομικές συγκυρίες. Στις μέρες μας έχει καταλήξει να αντιστοιχεί στη
«διαφοροποίηση του κοινωνικού ιστού σε θεσμικούς χώρους (τον οικονομικό,
πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) που ο καθένας ενέχει, τη δική του λογική, τις δικές
του αξίες, τη δική του ιστορική δυναμική» (Μουζέλης, 2005: 51-52).Αυτή η
«μοναδικότητα» που χαρακτηρίζει την εποχή της νεωτεριότητας δεν αφορά πια την
κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας, αλλά διατρέχει όλο το φάσμα της κοινωνίας από
την κορυφή ως τη βάση της.
Σε μια κοινωνία όμως που ο καθένας αισθάνεται και εν μέρει είναι μόνος του,
η δομή της απειλείται από αυτή τη «μοναδικότητα». Εκεί έρχεται ο Parsons να
αναδείξει τη σημασία των κοινών αξιών στο συντονισμό των διαφοροποιημένων
φορέων της κοινωνίας και, ως εκ τούτου, να τις αναγάγει σε παράγοντα συνοχής της.
Ιστορικά, όπως καταδεικνύει και ο Μουζελης, οι κοινές αξίες πολλές φορές
επιβάλλονται μέσα από τον ανταγωνισμό μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και, τελικά,
της κυριαρχίας μίας εξ αυτών πάνω στις άλλες. Σπάνια υπάρχουν εξ αρχής κοινές
αξίες (τουλάχιστον απόλυτη ταύτιση) ανάμεσα σε άτομα που υπάγονται σε
διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Ακόμα και στους κόλπους της
ίδιας κοινωνικής τάξης όμως, ενδέχεται να υπάρχει ως ένα βαθμό μια ισοπέδωση σε
ιδεολογικό π.χ. επίπεδο, με αποτέλεσμα άτομα με διαφορετικό τρόπο σκέψης να
συντονίζουν τη δράση τους για τις κοινές τους επιδιώξεις.
Τέλος, παρατηρήθηκαν έντονες διαφορές στον τρόπο μεταβολής και
μεταρρυθμίσεων μεταξύ των κρατών, ανάμεσα σε αυτά που είχαν ήδη εισέλθει στην
εποχή της δεύτερης νεωτερικότητας και σε εκείνα που ήταν σε μεταβατικό στάδιο.
Στην περίπτωση των δεύτερων, οι μεταρρυθμίσεις πήραν τη μορφή ενός «βίαιου
εκσυγχρονισμού» (Μπουζάκης, 2000: 138) Τα προηγμένα κράτη της Δύσης με κύριο
πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ είναι που διαμορφώνουν τις αλλαγές, τις συνθήκες και τελικά
υποδεικνύουν παραδείγματα για τις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις, τα οποία
υιοθετούνται με ποικίλα ποσοστά επιτυχίας από τα υπόλοιπα κράτη.
Για παράδειγμα, οι χώρες τις Δυτικής Ευρώπης χαρακτηρίζονται πρωτοπόροι
σε τέτοια θέματα, με τα εκπαιδευτικά τους συστήματα να θεωρούνται πρότυπα,
συνεπώς οι μεταρρυθμίσεις και οι πρακτικές τους υιοθετούνται από άλλα κράτη
λιγότερο προηγμένα, ή τουλάχιστον να αποτελούν σημείο αναφοράς σχετικά με τα
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επιδιωκόμενα αποτελέσματα κάθε νέας μεταρρύθμισης (όπως και στη χώρα μας).
Τέτοιες χώρες μπορούμε να πούμε ότι έχουν πιο ομαλή μετάβαση και ήπιες αλλαγές
ως προς την ασκούμενη εκπαιδευτική και ευρύτερη πολιτική.
Από την άλλη, οι χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ αποτελούν αντίθετο
παράδειγμα. Εξερχόμενες από ένα σύστημα κρατισμού και παρεμβατισμού,
πανίσχυρης και δύσκαμπτης γραφειοκρατίας, πολιτικής «μονοφωνίας», σύστημα που
κατέστη απαρχαιωμένο και αναποτελεσματικό ως προς τη δομή του, επιδιώκουν
ένταξη σε έναν κόσμο εντελώς αντίθετο, στοχεύοντας στην αποκέντρωση, τη
διαφορετικότητα, την ατομικότητα και την εθνική διαφοροποίηση (σε αντιδιαστολή
με την ομογενοποίηση υπό το σοσιαλιστικό καθεστώς). Στον άξονα αυτό, «η
μετασοσιαλιστική εκπαίδευση στηρίζεται στην εθνική ταυτότητα, τον πολιτικό
πλουραλισμό, στις πολιτιστικές, πνευματικές και ιστορικές παραδόσεις κάθε χώρας».
(Schriewer J. 2000, όπ. αναφ. στο Μπουζάκης, 2000 : 139).

2.1.4 Αγορά-κράτος-κοινωνία στην παγκοσμιοποιημένη νεωτερικότητα:

Στις μέρες μας ο κρατισμός που κυριαρχούσε ή προωθείτο σε παλαιότερες
εποχές σταθερά υποχωρεί. Τα κράτη χάνουν σταδιακά τον πλήρη έλεγχο που άλλοτε
κατείχαν στην κίνηση κεφαλαίων (κυρίως) και «ανοίγονται» ολοένα και περισσότερο
σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, συνδεόμενα με άλλα κράτη και αλλάζοντας τη
φύση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους. Η έννοια του «έθνους-κράτους»
αποδυναμώνεται, οι λαοί εντάσσονται σε πληθυσμούς, θεσμούς, ταυτότητες και
ιδεολογίες που υπερβαίνουν τα όρια του κράτους τους. Οι κουλτούρες, οι πολιτισμοί,
οι ιδέες επίσης αλληλεπιδρούν σε παγκόσμια κλίμακα, καθιστώντας την
παγκοσμιοποίηση όχι απλά οικονομική, αλλά και κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική
κλπ.
Η εξάπλωση αυτή της ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης ιδεών, πολιτισμικών
στοιχείων σε παγκόσμιο εύρος καθιστά πλέον τα όρια του κράτους στενά, με την
ανάγκη για υπέρτερους σταθεροποιητικούς παράγοντες να ανακύπτει. Ο κυρίαρχος
παράγοντας ενοποίησης όλων αυτών είναι η οικονομική δραστηριότητα, η οποία
απέκτησε τέτοια σημασία ως καθοριστικά παράγοντας, ώστε «η αγορά να κυριαρχεί
σε βαθμό που μπορεί κανείς να μιλάει όχι απλώς για μια παγκόσμια οικονομία της
αγοράς, αλλά για μια κοινωνία της αγοράς, για έναν παγκόσμιο καπιταλιστικό
κοινωνικό σχηματισμό» (Μουζέλης, 2005 : 56)
Η οικονομική δραστηριότητα και το οικονομικό συμφέρον δεν περιορίζουν
την επιρροή τους πλέον μόνο στο οικονομικό πεδίο, αλλά έχουν παρεισφρήσει και σε
πολλές ακόμα διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής σε πολιτικό, ιδεολογικό, κοινωνικό
και πολιτισμικό επίπεδο. Έχει διατυπωθεί η πεποίθηση ότι ο καπιταλισμός και η
ελεύθερη οικονομία προωθεί τις παραδοσιακές αξίες που έχουν τις ρίζες τους σε
παλαιότερες εποχές αλλά και στην προτεσταντική ηθική, αξίες όπως «η επιμέλεια, η
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εργατικότητα, η σύνεση, η αξιοπιστία, η αφοσίωση, η ευσυνειδησία και η τάση
αποταμίευσης για μελλοντικές επενδύσεις. Δεν πρόκειται για υλικά αγαθά.
Όλες αυτές οι σπουδαίες αρχές έχουν αποδειχθεί από άτομα που εργάζονται
μαζί, συνιστώντας αυτό που ονομάζουμε χώρο της αγοράς» (Spring 1998: 128).
Αξίες ωστόσο που προωθούνται ως καθολικά αποδεκτές (όπως ο ανθρωπισμός, η
ισότητα, τα δικαιώματα και η οικολογία) παραβιάζονται και τίθενται σε δεύτερη
μοίρα στο βωμό της προώθησης του οικονομικού συμφέροντος, εκτός αν είναι σε
θέση να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελίτ για τη διόγκωση των κερδών της.
Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εξάλλου, όπου προτάσσονται αξίες και
ιδανικά με σκοπό την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων ή την ικανοποίηση
των αναγκών της παγκόσμιας αγοράς, ακόμα και αν οι επιπτώσεις συγκεκριμένων
δράσεων είναι ολέθριες για κάποιο τμήμα του πληθυσμού του πλανήτη. Το
παράδειγμα ωστόσο που έχουμε θίξει παραπάνω και αφορά στην παιδεία και τις
υιοθετούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές μπορεί να μας δώσει μια εικόνα αρκετά σαφή
σχετικά με αυτό: οι διακηρύξεις της Commission και οι σελίδες της Λευκής Βίβλου
προάγουν αξίες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων ως
προς το βιοτικό επίπεδο, τα δικαιώματα και τη μόρφωση, αλλά τα αποτελέσματα και
οι μέθοδοι που προωθούν σε καμία περίπτωση δε μπορούν να υλοποιήσουν τις
διακηρύξεις αυτές, ούτε βέβαια συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία της Παγκόσμιας
Τράπεζας και του OECD (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)για
το τοπίο της αγοράς σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, όταν αυτή κάνει λόγο για
«οικονομική ανάπτυξη, υλική πρόοδο, αυξημένες προοπτικές και ανθρώπινη
ευημερία, πολιτική σταθερότητα και μεγαλύτερη ισότητα» (Καζαμίας, 2005 : 98).
Η κοινωνική πολιτική δεν είναι συμβατή με τη λογική της αγοράς, η οποία
προτάσσει το κέρδος και υποβαθμίζει τη σημασία όλων των υπόλοιπων, προς
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της αγοράς και της ικανοποίησης των αναγκών της.
Η άσκηση μιας κοινωνικής πολιτικής γίνεται ακόμα δυσκολότερη, επειδή κατά τον
Πανούση οι κυβερνήσεις έχουν πλέον το ρόλο μάλλον του «διαχειριστή ή του
επιδιαιτητή» ενός γενικευμένου οικονομισμού και όχι αυτόν του εγγυητή του
Κοινωνικού Κράτους Δικαίου (Πανούσης, 1999: 20,21). Η υποχώρηση του ρόλου του
κράτους το καθιστά όλο και περισσότερο υποτασσόμενο στα διεθνή οικονομικά
συμφέροντα, περιορίζοντας την εξουσία του και την αυτονομία του στις αποφάσεις
που λαμβάνει, μεταφέροντας το βάρος των προτεραιοτήτων του από του δημοσίου
συμφέροντος σε εκείνο των εταιριών. Έτσι λοιπόν, κοινωνικές παροχές που άλλοτε
θα ήταν αυτονόητες τώρα κατά τον Κοτζιά ενοχοποιούνται και στοχοποιούνται για τη
χαμηλή παραγωγικότητα (Κοτζιάς, 1993:417).
Αποτέλεσμα η κρίση του κοινωνικού κράτους και η απομάκρυνση από την
αρχή της καθολικότητας της κοινωνικής προστασίας. Άλλη συνέπεια αποτελεί η
διεύρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού, σε όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες (αποκλεισμός από την
αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την απολαβή κοινωνικών αγαθών κλπ). Συνέπειες
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αυτού η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο καταλογισμός ευθυνών στο άτομο, η απώλεια της
ανεξαρτησίας και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης κλπ.

2.1.5 Η κυριαρχία του οικονομικού έναντι του πολιτικού:

Τα οικονομικά συμφέροντα και τα κελεύσματα της παγκόσμιας οικονομίας
της αγοράς είναι που διαμορφώνουν πλέον τις πολιτικές των κρατών και των
υπερεθνικών οργανισμών. Η παγκοσμιοποίηση έχει επεκταθεί σε παγκόσμια κλίμακα,
υποβοηθούμενη και από τον καταναλωτισμό που εκτοξεύθηκε μετά το τέλος του Β’
Π.Π., καθιστώντας αδύνατη την οικονομική αυτάρκεια οποιασδήποτε περιοχής του
πλανήτη, με αποτέλεσμα τη βαρύνουσα σημασία των εμπορικών και οικονομικών
συμφωνιών μεταξύ ων κρατών για την ανάπτυξη και τα συμφέροντά τους. Το έθνοςκράτος πλέον αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του απόλυτου ρυθμιστικού
παράγοντα της οικονομίας (και γενικότερα), υποχρεώνεται δε να ενταχθεί σε
μεγαλύτερους υπερεθνικούς σχηματισμούς για να συναντήσει τις σύγχρονες
προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα.
Το ρόλο που κάποτε απολάμβαναν τα κράτη τον έχουν αναλάβει οι
πολυεθνικές εταιρίες και τα συμφέροντά τους. Στο πλαίσιο αυτό που διαμόρφωσε η
παγκοσμιοποίηση έχει μεγιστοποιηθεί ο ανταγωνισμός και όλα θυσιάζονται για χάρη
της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.
Ανεξάρτητα από ιδεολογικούς προσανατολισμούς και αντιλήψεις, οι κυβερνώντες
τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και ανταγωνισμούς στη διεθνή σκακιέρα
είτε το επιλέξουν είτε όχι.

2.1.6 Διαφορές στα πλαίσια του καπιταλισμού και υιοθέτηση του μοντέλου του
«καπιταλισμού της αγοράς»:

Η διαφορά ανάμεσα στα μοντέλα του καπιταλισμού έχουν να κάνουν κυρίως
με την διανεμητική-αναδιανεμητική πολιτική, τις κυρίαρχες πολιτικές και τους φορείς
που δραστηριοποιούντα, καθώς και τα όρια που τίθενται.
- Καπιταλισμός της αγοράς: κύριοι δρώντες οι επιχειρήσεις με όρια τις διεθνείς
διασυνδέσεις και συμφωνίες.
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- Συναινετικός καπιταλισμός: δρώντες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με συμμετοχή
εργατικής εκπροσώπησης και δημοσίων θεσμών και όρια την ισχύ της εργατικής
εκπροσώπησης και τις αξίες της οικονομίας
- Αναπτυξιακός καπιταλισμός: οι δρώντες εδώ είναι ίδιοι με εκείνους του
συναινετικού καπιταλισμού, με διαφοροποίηση στα όρια (δημόσιοι θεσμοί) και στην
ασκούμενη πολιτική (στρατηγική βιομηχανική κι εμπορική πολιτική)
Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι οι δύο τελευταίοι τύποι καπιταλισμού
ασκούν ως ένα βαθμό και αναδιανεμητική πολιτική, με τον καπιταλισμό της αγοράς
να μην έχει τέτοιου τύπου πολιτική σαν στόχο ή προαπαιτούμενο.
Συχνή είναι η χρήση της παγκοσμιοποίησης ως ιδέας για να αποδώσει την
ιστορική διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής ή του εκσυγχρονισμού. Ως ιδέα όμως
είναι αμφισβητούμενη κι αμφιλεγόμενη. Είναι μια διευρυμένη, κοινωνική και
πολιτισμική ιστορική πραγματικότητα της οποίας η φύση και η σκοπιά είναι αρκετά
σύγχρονη. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, ήταν «παρούσα» εδώ και αιώνες. Εκείνο
που προκαλεί ανησυχία, ενστάσεις και αφορμή για μελέτη είναι η σύγχρονη μορφή
της.
Η παγκοσμιοποίηση ως «πληθώρα των συστημάτων σύνδεσης και των
αλληλοσυνδέσεων που υπερβαίνουν τα σύνορα των εθνών – κρατών» (Anthony
McGrew 1992: 65-66). Σύμφωνα λοιπόν με τον McGrew, «στις μέρες μας, τα αγαθά,
το κεφάλαιο, οι άνθρωποι, η γνώση, οι εικόνες, οι επικοινωνίες, το έγκλημα, η
κουλτούρα, η ρύπανση, η μόδα και οι πεποιθήσεις, όλα ρέουν άμεσα εκτός των
εδαφικών ορίων… και οι κοινωνικές σχέσεις εκτείνονται στην πραγματικότητα σε
όλες τις περιοχές της ανθρώπινης δράσης, από την ακαδημαϊκή ως τη σεξουαλική».
Είναι γεγονός ότι πολλές συζητήσεις πάνω σε οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτισμικά και εκπαιδευτικά θέματα βασίζονται και ποσβλέπουν στην
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία για νομιμοποίηση ορισμένων πρακτικών και πολιτικών.
Καθίσταται λοιπόν η παγκοσμιοποίηση ως «μια ακολουθία διαδικασιών, θεσμών και
νοηματοδοτήσεων που υπερβαίνουν που υπερβαίνουν τα εθνικά όρια, συνιστά τη
μήτρα-πλαίσιο για τη μεταβολή των αξιών της εκπαιδευτικής κουλτούρας»
(Καζαμίας, 2005 : 93). Είναι με άλλα λόγια μια μορφή παγκόσμιου εξορθολογισμού
και νομιμοποίησης πολιτικών και πρακτικών σε πολλαπλά επίπεδα, επηρεάζοντάς τα
μέσα από τα αλληλένδετα συμφέροντα και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών
και των οικονομικών συμφερόντων.
Το πλαίσιο αυτό της παγκοσμιοποίησης και της εισόδου νέων παραγόντων
στη διαμόρφωση της πολιτικής και των ευρύτερων εξελίξεων θα φέρει μεταβολές σε
διάφορους τομείς, όπως αλλαγές και χάραξη πολιτικών μέσα από 1) οικονομιστικό
ήθος, 2) ορθολογική λειτουργικότητα, 3) νέο-φιλελεύθερες αξίες και 4)
επιχειρησιακή ηθική.
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Οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις εξής:
- Συρρίκνωση κράτους πρόνοιας
- Προσανατολισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και των εργασιακών σχέσεων
στις ανάγκες της οικονομίας και εναρμονισμός με αυτές
- Καθορισμός κέρδους, ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας ως βασικών στόχων
κι επιδιώξεων, αλλά και ως επιδιωκόμενους δείκτες που εξυπηρετούν το κρατικό
συμφέρον και το κοινό καλό
- Υποχώρηση του κράτους προς χάριν της παραχώρησης ελεύθερου «χώρου δράσης»
στην ιδιωτική πρωτοβουλία
- Μετατόπιση της ευθύνης από το κράτος σε ατομικό επίπεδο, προώθηση του
ελεύθερου ατομικισμού.
- Αποκρατικοποίηση και ιδιωτικοποίηση της οικονομίας
- Αποδοχή της παγκοσμιοποίησης ως δεσπόζουσας τάσης στον κόσμο της
οικονομίας.

Δε γίνεται, έχοντας αναλύσει τα παραπάνω, να αποφευχθεί ο παραλληλισμός
των εκπαιδευτικών συστημάτων με τη ρήση του Spring για το ιαπωνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, το οποίο «δημιουργήθηκε από και για την παγκόσμια οικονομία».
Η ανώτατη εκπαίδευση μέσα στην παγκοσμιοποίηση και την ύστερη
νεωτερικότητα αποκτά νέα μορφή και διαφορετικούς στόχους: ιδιαίτερα αλλάζει η
τριτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό να ανταποκριθεί δραστικότερα στις
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, υιοθετεί πιο ευέλικτες μορφές διδασκαλίας και
μάθησης, εστιάζει αυστηρότερα στις ικανότητες και δεξιότητες μέσα από τα
προγράμματα σπουδών.
Όλο και περισσότερο διαμορφώνεται βασιζόμενη σε κριτήρια και στόχους
όπως: 1) την ανταγωνιστικότητα, 2) την αποτελεσματικότητα, 3) διαχειρησιμότητα,
4) μετρησιμότητα, 5) παραγωγικά σχεδιασμένα προγράμματα, 6) εμπορευματοποίηση
της γνώσης, 7) ιδεολογία της καλύτερης γνώσης της αγοράς, 8) δείκτες απόδοσης
κλπ.
Οι φοιτητές κατά τον Mok «παύουν να είναι φοιτητές, αλλά μάλλον πελάτες
που αγοράζουν υπηρεσίες. Η ελεύθερη είσοδος στο πανεπιστήμιο εξασφαλίζει τη
δυνατότητα της επιλογής. Το πρόγραμμα σπουδών καθοδηγείται από την αγορά και
περιλαμβάνει πρακτικά μαθήματα κι επιλογές τις οποίες οι φοιτητές ως πελάτες
μπορούν να επιλέξουν» (Mok, 2000: 150-151, όπ. αναφ. στο Καζαμίας 2005: 102).

62

Οι σύγχρονες κοινωνίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την
επιστημονική και τεχνολογική γνώση, προκειμένου να επιβιώσουν στο κλίμα
άκρατου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πανεπιστήμιο είναι ο φορέας που
καλείται να προσφέρει το ανθρώπινο δυναμικό εκείνο που θα είναι επαρκώς
καταρτισμένο και με υψηλού επιπέδου επικαιροποιημένη γνώση, το οποίο θα
σηκώσει το βάρος του αγώνα δρόμου που κάνουν τα κράτη ή οι επιχειρήσεις σε ένα
κλίμα ελεύθερου και αδυσώπητου ανταγωνισμού. (βλ. και Andy Green: Education,
Globalization and the Nation State)
Η εκπαίδευση συνεπώς εξελίσσεται ως μια «συγκλίνουσα διαδικασία
εξατομίκευσης και παγκοσμιοποίησης, η οποία διαλύει παλιές ανθρωπολογικές
βεβαιότητες, αποδιαρθρώνει συλλογικές και ατομικές ταυτότητες – «βιογραφίες»,
θέτει σε κρίση την ιδέα μιας γραμμικής – μονοδιάστατης ορθολογικότητας και σε
αμφισβήτηση την παραδοσιακή πολιτική και τους θεσμούς, διαβρώνει τα θεμέλια της
παλιάς κρατικής κυριαρχίας και προκαλεί μιας μεγάλης κλίμακας επιστροφή στην
αβεβαιότητα και την αδυναμία ελέγχου» (Beck, U, 1996, όπ. αναφ. στο Μπουζάκης,
2000 : 137).
Με άλλα λόγια ο Μπεκ αναλύει ό,τι αναφέραμε ήδη περί πρόκρισης της
ατομικότητας έναντι της συλλογικότητας, της διεθνοποίησης των εξελίξεων, των
αξιών – ιδεολογιών, της οικονομίας, την ανατροπή των προηγούμενων δεδομένων
και της επικράτησης των αγορών έναντι άλλων παραδοσιακών κέντρων εξουσίας και
λήψης αποφάσεων. Πλέον γίνεται λόγος για «εταιρίες γίγαντες και έθνη νάνους»,
αφού «υπερβαίνονται τα εθνικά κράτη ως μονάδες διακυβέρνησης και διαχείρισης
του παγκόσμιου πλούτου». (Chomsky, 1993: 11-18). Τα πάντα πια γίνονται για να
προωθηθούν και να υποστηριχθούν οικονομικά συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών,
μη διστάζοντας πολλές φορές να θέσουν σε ρίσκο τα κρατικά συμφέροντα ή αυτά των
εργαζομένων. Σε μια τέτοια πραγματικότητα που τα συμφέροντα των εταιρικών
κολοσσών προτάσσονται των υπολοίπων, αναδύεται η εποχή της Παγκοσμιοποίησης.
Ως φυσικό επακόλουθο και όπως παρατηρεί και ο Ναξάκης, «μέσα από την
παγκοσμιοποίηση διαιωνίζεται η εκμετάλλευση και διευρύνονται οι ανισότητες»
(Ναξάκης, 1995, όπ. αναφ. στο Μπουζάκης, 2000: 138)

2.1.7 Συνέπειες της νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην παιδεία και την κοινωνική
πολιτική:

Η αντίληψη περί της εκπαίδευσης η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια του
ατόμου, με σκοπό να «παράξει» φιλελεύθερους και σκεπτόμενους ανθρώπους,
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συνδεδεμένους με λιγότερο απτά στοιχεία, όπως οι έννοιες της ευγένειας, της
κοινωνικοποίησης, της κοινωνικής προσφοράς, της συναισθηματικής και ηθικής
ακεραιότητας και είναι ακόμα σε ισχύ, αλλά σε ολοένα και πιο «ρητορικό επίπεδο».
Οι στόχοι αυτοί βεβαίως είναι μη μετρήσιμοι ή άμεσα παρατηρήσιμοι. Ο
φιλελευθερισμός του 19 ου αιώνα εξέφραζε αυτές τις αρχές, και τις τοποθετούσε σε
περίοπτη θέση ανάμεσα στις επιδιώξεις ενός σωστού εκπαιδευτικού συστήματος (Για
περισσότερα βλ. Matthew Arnold, 1875: x, περί αναγκαιότητας ανθρωπιστικών
επιστημών και κλασσικής ελληνικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα).
Η έμφαση στην «ελληνοκεντρική» παιδεία αμφισβητήθηκε με την ανάπτυξη
άλλων επιστημονικών πεδίων που έχουν να κάνουν με τις θετικές επιστήμες, αλλά
και την εκβιομηχάνιση των ανεπτυγμένων κρατών που ήταν πρωτοπόροι και στις
εκπαιδευτικές εξελίξεις. Κατέστη προτεραιότητα η στροφή σε πιο «πρακτικές» και
«χρήσιμες» σπουδές στα σχολεία, γνώσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και να
συμβάλλουν στην οικονομική –κυρίως- ανάπτυξη των χωρών αυτών. Όσο εντεινόταν
ο ανταγωνισμός στις σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών, τόσο πιο έντονες και
πολυπληθείς ήταν οι φωνές που απαιτούσαν μια «θετική στροφή» του εκπαιδευτικού
συστήματος. Σκόπιμο είναι κατά τη γνώμη μας σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια
σύντομη αναδρομή στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη.
Ο Andy Green επισημαίνει πως τα πρώτα κράτη πaου προώθησαν δημόσια
και καθολική εκπαίδευση, όπως και τη στροφή στον τεχνικό τομέα, αποσκοπούσαν
στην παροχή ικανότερων στελεχών για να εξασφαλιστεί η καλύτερη και
αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους (Green, 2013). Η εκβιομηχάνιση
σίγουρα έπαιξε και αυτή σημαίνοντα ρόλο, αλλά δεν ήταν αυτός ο βασικότερος
λόγος, παρά τα όσα πιστεύονται ευρέως. Στο πολύ ενδιαφέρον έργο του σχετικά με
τη μαζικοποίηση της εκπαίδευσης, ο Andy Green πραγματοποιεί ένα «ταξίδι» στο
χρόνο και μας κατευθύνει ανάμεσα στην αυγή των εκπαιδευτικών συστημάτων των
πιο προηγμένων κρατών της Ευρώπης, ενώ περνάει και στην απέναντι πλευρά του
Ατλαντικού. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια επισκόπηση των εκπαιδευτικών
συστημάτων της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Πρωσίας και των ΗΠΑ, επιχειρεί να
αναλύσει τα βαθύτερα αίτια της ανάληψης μιας εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Πατώντας πάνω σε ένα ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο, αναλύει διεξοδικά και
από διάφορεw οπτικές τους λόγους αυτούς. Σίγουρα η διαμόρφωση συνείδησης ή ο
σκοπός μετάδοσης της προτεσταντικής ηθικής και του προσηλυτισμού υπήρξαν
απώτεροι στόχοι της εξέλιξης αυτής. Κάτι τέτοιο όμως σε χώρες με περισσότερες
πολιτικές ελευθερίες και φιλελεύθερα πολιτικά συστήματα δεν ήταν τόσο έντονο.
Στις ΗΠΑ για παράδειγμα εκείνη την εποχή στράφηκαν στην εκπαίδευση για να
διατηρήσουν τις αξίες και το δημοκρατικό πολιτικό μοντέλο και ταυτόχρονα να
εμποδίσουν την επιστροφή σε συντηρητικότερες μορφές πολιτεύματος. Επίσης
ήθελαν να αποκρούσουν την ολοένα αυξανόμενη επιρροή των ιδεών και
διεκδικήσεων της εργατικής τάξης.
Αν και είπαμε πως η Βιομηχανική Επανάσταση δεν ήταν ο μοναδικός λόγος
της ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων, ωστόσο είναι αδύνατον να
παραβλέψουμε τη σημασία της στο θέμα αυτό. Κατά τον Durkheim, οι δύο βασικές
λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι: α) να καλλιεργεί δεξιότητες απαραίτητες για τη
βιομηχανική παραγωγή και β) να λειτουργεί ως φορέας κοινωνικής ένταξης μέσω της
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μετάδοσης κουλτούρας.
Διάχυτη παραμένει η πεποίθηση πως η Βιομηχανική Επανάσταση συνέβαλλε
στη διάδοση της εκπαίδευσης, καθώς αύξησε τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις,
τις απαιτήσεις για παραγωγικότερο δυναμικό κλπ. Όμως αυτό δεν είχε καθολική ισχύ,
αφού η Αγγλία, η πλέον εκβιομηχανισμένη χώρα υστερεί αυτό το διάστημα σε σχέση
με άλλα κράτη στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ οι ανάγκες της πρώτης
βιομηχανικής επανάστασης δεν ήταν τόσο υψηλές (λόγω της απλότητας των
μηχανών, κάτι που καθιστούσε και τις πνευματικές δεξιότητες για την επίτευξή της
ελάχιστες). Η εκπαίδευση ήταν πιο πολύ το μέσο από το οποίο θα διαμορφωνόταν μια
"ηθική ενότητα" και ένα κοινό πλαίσιο ιδεών σαν συνεκτικός κρίκος των πολιτών,
κάτι που θα διασφάλιζε τη σταθερότητα και την κοινή συνείδηση μεταξύ τους. Κάτι
τέτοιο δε θα μπορούσε να επιτευχθεί απλά μέσα από τις ερασιακές σχέσεις, λόγω
(και) του μεγάλου καταμερισμού της εργασίας.
Η εκπαίδευση συνεπώς καλείται να δώσει διαφορετικές δεξιότητες σε μεγάλες
ομάδες ανθρώπων και να τις εξειδικεύσει σε διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα,
αλλά ταυτόχρονα να τους προσφέρει ένα κοινό σύστημα αξιών και μια ενιαία
ταυτότητα, άρα να διασφαλίσει την ενότητα του κράτους. Οπότε το κράτος (του
οποίου είναι ο παραπάνω στόχος) καλείται και οφείλει να αναλάβει το χρέος να
εκπαιδεύει τους πολίτες του και μάλιστα σαν αποκλειστικός φορέας της εκπαίδευσης
και διαμορφωτής της γνώσης που προσφέρεται. Διαφοροποιούμαστε εδώ από την
ατομικιστική παράδοση σχετικά με την εκπαίδευση και την προσεγγίζουμε σε
συλλογικό επίπεδο, σαν μαζικό αγαθό. Η εκπαίδευση είναι επίσης και το μέσο που
στοχεύει να προετοιμάσει τους νέους εφοδιάζοντάς τους με τις δεξιότητες που
απαιτούνται από τα διάφορα επαγγέλματα. Οι βλέψεις της άρα είναι ιδεολογικές και
τεχνικές. Πάνω σε αυτό, πολλές θεωρίες για το ποιες γνώσεις και σε τι αυτές
αποσκοπούν, παρέχονται από το σχολείο της βιομηχανικής εποχής.
Αντιπροσωπευτική είναι αυτή του David Landes, ο οποίος διέκρινε τέσσερις τύπους
γνώσης που συνέβαλαν στην παραγωγή:
α) Ικανότητα γραφής και υπολογισμών
β) Εργατικές δεξιότητες χειροτεχνών και μηχνοτεχνιτών
γ) Συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και εφαρμοσμένης κατάρτισης των μηχανικών
και
δ) Υψηλά επίπεδα θεωρητικής και εφαρμοσμένης επιστήμης
Οι απαραίτητες δεξιότητες αυξάνονταν με την τεχνολογική πρόοδο κυρίως της
δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Τα σχολεία πάντως και της Α'βάθμιας και της
Β'βάθμιας φάνηκαν σε πρώτο στάδιο ανέτοιμα να προσφέρουν την απαιτούμενη
γνώση, ώστε οι νέοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών. Η
περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης, εξάλλου και της διάδοσης της παιδείας δε
συμπίπτουν μεταξύ τους. Τα όριά τους διαφοροποιούνται αρκετά. Ακόμα, στην
Πρωσία η συντρηπτική πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού ήταν ακόμα εργάτες και
τεχνίτες, οι παραδοσιακές δεξιότητες είχαν ακόμα ζήτηση, οπότε είναι δύσκολο να
εξηγήσουμε γιατί να συμβάλλει εκείνη η περίοδος τόσο πολύ στην εξάπλωση κι
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εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος. (Στην Αγγλία η βιομηχανική ανάπτυξη
προηγείται της εκπαιδευτικής, ενώ στην ηπειρωτική Ευρώπη το ακριβώς αντίθετο.)
Ενώ στην Αγγλία οι ανάγκες για μεγαλύτερη εξειδίκευση και εκπαίδευση πίεζαν για
την αντίστοιχη πορεία του δικού τους εκπαιδευτικού συστήματος, κάτι τέτοιο δε
συνέβη. Αντίθετα, στην Πρωσία η εκπαίδευση προσέφερε τα προσόντα που ζητούσε ο
κρατικός τομέας για τα ανώτερα στελέχη του και δεν ήταν προσανατολισμένη για την
κάλυψη της (εκκολαπτόμενης ακόμα) βιομηχανίας
Η εκπαιδευτική εξέλιξη δε μπορεί να συνδεθεί μόνο με οικονομικούς όρους με
βάση όσων αναλύσαμε. Αντίθετα, στις ΗΠΑ οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από το
1830 μέχρι τον Εμφύλιο συνέπεσαν με μια ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, με την
ταχεία εκβιομηχάνιση των Βόρειων Πολιτειών, αλλά και γενικότερα. Επίσης, οι
καινοτομίες εντάσσονταν στην παραγωγική διαδικασία, αυξάνοντας κατακόρυφα την
αποδοτικότητά της (π.χ. αλωνιστική μηχανή, τεράστια επέκταση του σιδηροδρομικού
δικτύου κλπ). Η εκπαίδευση θεωρείται αυτή την περίοδο ως το μέσο με το οποίο θα
καταστούν οι εργαζόμενοι περισσότερο αποδοτικοί και θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο
βαθμό τα προσόντα τους και τα μέσα που τους διατίθενται για την παραγωγική
διαδικασία. Παρόλα αυτά, ούτε στην περίπτωση των ΗΠΑ θεωρείται πρωταρχική
αιτία ο οικονομικός παράγοντας από τους αναλυτές. Και εδώ η πλειοψηφία των
εργαζομένων ήταν αγρότες και τεχνίτες, ενώ η μαζική προσέλευση μαθητών στα
σχολεία ξεκίνησε πριν από τα γεγονότα που περιγράφονται. Για να εξηγήσουμε την
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να συνεχίσουμε την αναζήτηση
μεταξύ άλλων παραγόντων, όπως η αστικοποίηση, η προλεταριοποίηση και οι
μεταβαλλόμενες οικογενειακές δομές.
Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μια ανάλυση των γενικότερων κοινωνικών
επιπτώσεων της βιομηχανικής εποχής με μια προσέγγιση εμφανώς επηρεασμένη από
τη Μαρξιστική θεωρία για τη βιομηχανική ανάπτυξη (δηλαδή δεν αναφερόμαστε
μόνο στην αλλαγή σχέσης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας και την ανάπτυξη νέων
μορφών εργασιών, μα αναλύουμε και τις κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου).
Στην ιστορική αυτή περίοδο παρατηρείται μια εντεινόμενη αστικοποίηση και
προλεταριοποίηση του εργατικού δυναμικού ως παράγοντας που επηρεάζει την
εκπαίδευση. Σημαντικός επίσης είναι και ο ρόλος του αστικού τρόπου ζωής και της
συγκέντρωσης μεγάλων πληθυσμών σε μικρές περιοχές, σε συνδυασμό με τη ραγδαία
ανάπτυξη των πόλεων. Οι συνθήκες αυτές θα επηρεάσουν όλες τις πτυχές της
εξέλιξης των κρατών, και μαζί και την εκπαίδευση. Ποιοι ήταν όμως οι παράγοντες
που κατέστησαν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απαραίτητη;
Για την εργατική τάξη: α) Κακές συνθήκες διαβίωσης λόγω του
συνωστισμού στις πόλεις και των υποβαθμισμένων εργατικών περιοχών, β) αίσθημα
υποδούλωησης στα πλαίσια του μηχανικού τρόπου παραγωγής και των απρόσωπων
σχέσεων εντός του εργοστασίου
Για την αστική τάξη: α) Ανησυχία για την αφύπνηση της εργατικής τάξης και
φόβος για εξέγερση ή δυναμική διεκδίκηση περισσότερων δικαιωμάτων, β) Φόβος για
την ανάδειξη της εργατικής τάξης η οποία ήταν πολυπληθέστερη, γ) Ανάγκη
διατήρησης των οικονομικών και κοινωνικών δομών και διατήρηση του status quo
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης
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Βλέπουμε συνεπώς ότι υπάρχει μια σύμπνοια ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις,
οι οποίες αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης μαζικής παιδείας, την οποία βλέπουν
σαν το μέσο με το οποίο θα προωθήσουν τα συμφέροντά της η καθεμία. Υπάρχει
δηλαδή μια κοινή τάση, αλλά το σημείο εκκίνησης είναι διαφορετικό.
Στο σημείο αυτό θα απαριθμήσουμε μερικές ακόμα αιτίες για την εμφάνιση
και τη διάδοση της μαζικής παιδείας στα βιομηχανικά κράτη. Θα παραθέσουμε
περιληπτικά τις βασικότερες, ενώ αμέσως μετά θα παραθέσουμε και τις συνέπειες
κατά την άποψη του Green:
1)Αλλαγή κοινωνικών συνθηκών εργασίας εντός του εργοστασίου (ρουτίνα,
απρόσωπο περιβάλλον, σκληρή πειθαρχία). Για να ανταποκριθούν στις νέες αυτές
συνθήκες, οι εργάτες έπρεπε να μορφωθούν και να "επανεκπαιδευτούν".
2)Η εκπαίδευση θα επανέφερε "στο σωστό δρόμο" κοινωνικές ομάδες που
ενοχλούσαν τη μεσαία τάξη και την Εκκλησία, θα ήταν δηλαδή ένα μέσο
"συμμόρφωσης"
3)Η ανάγκη να διατηρηθεί υπό έλεγχο η προλεταριοποιούμενη εργατική τάξη, η
οποία περνάει απρόθυμα από το στάδιο της ελεύθερης παραγωγής σε αυτό της
έμμισθης εργασίας και της εξάρτησης από τους εργοδότες.
4)Επέκταση της παιδικής εργασίας λόγω των μεταβολών στον οικογενειακό βίο που
συντελέστηκαν εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών που προαναφέραμε.
Οι παραπάνω παράγοντες που αναφέραμε είχαν ως αποτέλεσμα την άυξηση
της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο για να μπορέσουν στο μέλλον να
ανταποκριθούν στις εργασιακές και κοινωνικές απαiτήσεις και προκλήσεις που θα
συναντούσαν. Παρατηρούμε ωστόσο μια γεωγραφική ανομοιομορφία ως προς το
ποσοστό φοίτησης ανάμεσα σε πληθυσμούς διαφόρων περιοχών, ανάλογα με το
βαθμό αστικοποίησής τους και την οικονομική δραστηριότητα που λάμβανε χώρο
εκεί. (Όσον αφορά την Αγγλία). Στα υπόλοιπα κράτη, η αστικοποίηση άργησε
αρκετά, ενώ η μαζική εκπαίδευση απευθυνόταν κυρίως σε αγροτικούς πληθυσμούς.
Άρα η ανάπτυξη του εκπαιδετικού συστήματος από τη σκοπιά που αναφέρουμε
δικαιολογείται με διαφορετικά κριτήρια ανάμεσα στα κράτη. Το βέβαιο είναι πως ο
ανταγωνισμός απομάκρυνε την εκπαίδευση αργά αλλά σταθερά από την καλλιέργεια
του πνεύματος στη «διδασκαλία του χρήσιμου». (πιο αναλυτικά επί του θέματος, βλ.
Andy Green, 2013: Εκπαίδευση & Συγκρότηση του Κράτους. Η ανάδυση των
εκπαιδευτικών συστημάτων στην Αγγλία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ).
2.1.8 Το «νόημα της ζωής» κατά τον Αριστοτέλη και η σύγκριση με το σήμερα

Με τη μετατόπιση του βάρους της εκπαίδευσης από τις παλαιότερες αξίες και
στόχους και τη στροφή σε πιο τεχνική κατεύθυνση αλλάζουν σταδιακά (στην αρχή
υποσυνείδητα) και οι αρχές στις οποίες υπακούν πλέον οι άνθρωποι, οι
προτεραιότητες και η ιεράρχηση των αξιών. Απομακρυνόμαστε με άλλα λόγια από τα
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θεμέλια που ως τώρα διαμόρφωναν τον ηθικό κώδικα που υπακούγαμε και τις
επιρροές που διαμόρφωσαν τον μέχρι τώρα τρόπο σκέψης μας.
Οι επιρροές των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων φθίνουν, και έργα τα οποία
ήταν σημεία αναφοράς για τον τρόπο ζωής που (έπρεπε να) έχουμε έχουν όλο και
λιγότερη σύνδεση με την πραγματική ζωή, διατηρώντας μόνο την πολιτισμική και
λογοτεχνική αξία τους. Δύσκολα όμως πια θα βρούμε (πέρα από ηθικές συζητήσεις)
αρκετούς ανθρώπους να ενστερνίζονται και να έχουν σαν στόχο και προτεραιότητα
να ζήσουν όπως οραματιζόταν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, όπως ο Αριστοτέλης. Για αυτόν
«σκοπός της ζωής δεν είναι “να ζήσουμε καλά” αλλά το “να έχουμε καλή ζωή”, να
ζούμε δηλαδή ενάρετα και με πυξίδα την ηθική, ώστε να κατακτήσουμε την
ευδαιμονία. Εκεί βρίσκεται και η πραγματική ευτυχία». Σε αυτό τον ορισμό,
υιοθετώντας την αντίληψη του Αριστοτέλη διατυπώνει και η Elshtain τη γνώμη της
περί της εκπαίδευσης που θα αποσκοπεί στην πολιτική αρετή, στην οποία βασίζεται
και «η βιωσιμότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος», οπότε προτείνει την υιοθέτηση
μιας φιλελεύθερης εκπαίδευσης για την καλλιέργειά της (Elshtain, 1995:2).
H αντικατάσταση ωστόσο παλαιότερων αξιών με πρόταξη νέων, όπως έχουμε
αναλύσει, συνεπάγεται παραγκωνισμό της ηθικής και συναισθηματικής καλλιέργειας
και τον υποσκελισμό τους από την τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, με σκοπό την
παραγωγή πρωτίστως αποτελεσματικών και χρήσιμων εργαζομένων οι οποίοι θα
συμβάλλουν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, την αποδοτικότητα της οικονομίας
και την επιβίωση στην παγκόσμια οικονομία της αγοράς. Γνώσεις όπως αυτές των
κλασσικών Ελλήνων συγγραφέων, της θρησκευτικής ηθικής ή της συναισθηματικής
ωριμότητας περνάνε σε δεύτερη μοίρα, χάριν επιστημών όπως της λογιστικής, των
οικονομικών, της τεχνολογικής κατάρτισης, του marketing κλπ. Κατά τον Heinemann
«μόνο εκείνοι που μπορούν να συμβαδίσουν με τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις,
που ξέρουν αρκετές γλώσσες και είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους
θα διασφαλίσουν μια δουλειά, καθώς και τις ευκαιρίες για να βελτιώσουν τη ζωή
τους μακροπρόθεσμα» (Heinemann 1991: 70).
Με την τροχιά αυτή καταλήγουμε όμως σε μια άλλη πρόβλεψη που είχε κάνει
ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του, μιλώντας για το τι πρέπει να διδάσκουμε σε μια
κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων. Ο μεγάλος φιλόσοφος λοιπόν (Πολιτικά: ΧΧΧ:
1338b), είναι ιδιαίτερα επικριτικός με τη διδασκαλία και την επιδίωξη αποκλειστικά
ό,τι είναι χρήσιμο, αγνοώντας τα αγαθά, τα οποία έχουν να κάνουν με τις αξίες. Όταν
μια κοινωνία προσανατολίζεται προς αυτά και μόνο, τότε παύει να είναι κοινωνία
ελεύθερων ανθρώπων και καταντάει μια κοινωνία που βασίζεται στην εκμετάλλευση.
Βλέποντας τα δικαιώματα σήμερα να υποχωρούν και να περιορίζονται ακόμα και
στους πιο βασικούς τομείς, όπως η παιδεία και η εργασία, στοχεύοντας όλο και
περισσότερο στην προώθηση της «χρήσιμης» γνώσης και των «χρήσιμων»
(εννοώντας των παραγωγικών) ανθρώπων, μπορούμε να διαπιστώσουμε το βαθμό
στον οποίο δικαιώνεται ο Αριστοτέλης, αφού πλέον το «εθνικό συμφέρον» δεν έχει
να κάνει με το ευ ζην των πολιτών, αλλά με την οικονομική ανάπτυξη και τα
συμφέροντα πολυεθνικών ολιγαρχιών που νέμονται τον πλούτο και τα μέσα
68

παραγωγής σε υπερεθνικό επίπεδο. (βλ. επίσης: Mc Grew, A global society 1992, και
OECD (1998) Education at a glance, Paris).

ΚΕΦ 3. Ευρωπαϊκή πραγματικότητα: κατάσταση, τάσεις, σχεδιασμός
εκπαιδευτικής πολιτικής και οικονομία, ανταγωνιστικότητα, πολιτική
απασχόλησης
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Η χάραξη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται με
βάση κριτήρια κυρίως οικονομικά, με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη, ενώ
οι διαμορφωτές της μιλούν με όρους «απασχολησιμότητας» και ανταγωνιστικότητας.
Όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης, γενικά θα μπορούσαν συνοπτικά να
χωριστούν σε δύο κατηγορίες: α)Ενεργητική (άμεση) β) Παθητική (έμμεση)
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 3 δέσμες:
1)επιδοτήσεις επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας ή τη δημιουργία νέων
2)κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζομένων
3)πολιτικές σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας

Η δεύτερη έχει να κάνει με την προστασία στον κίνδυνο της ανεργίας και τη
στήριξη σε περίπτωση αυτής (επιδόματα, οικονομική στήριξη) (Γράβαρης, 2003)

Συμπαρασσυρόμενη από τις αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ε.Ε. έχει
επέλθει αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει με
λίγα λόγια απόσυρση όλο και περισσότερο του κράτους πρόνοιας, ελάττωση της
«προστασίας» των εργαζομένων και ενθάρρυνση των τελευταίων να καταρτίζονται
όλο και περισσότερο, αλλά και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα των
ελαστικών σχέσεων εργασίας, διαμορφώνοντας το νέο σκηνικό που εμφανίζεται στη
νέα μορφή της οικονομίας των αγορών και του νεοφιλελευθερισμού.
Ακολουθώντας την τάση αυτή, το κέρδος θεωρείται ο πρωταρχικός στόχος και
η χρήση των μέσων για την επίτευξή του βαίνει όλο και περισσότερο στο συμφέρον
των εργοδοτών. Στον αντίποδα, οι εργαζόμενοι βλέπουν να συρρικνώνονται τα
δικαιώματά τους, οι αποδοχές τους και η εργασία αμφισβητείται πλέον ως
«αδιακύβευτο κοινωνικό αγαθό για όλους.» (Taylor-Gooby, 2004)
Οι τάσεις «φιλελευθεροποίησης» αυτές της οικονομίας επαναπροσδιορίζουν
τομείς στις εργασιακές σχέσεις και πολιτικές που για δεκαετίες θεωρούνταν όχι μόνο
κεκτημένα, αλλά και de facto αναφαίρετα δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν
επέλθει αλλαγές και επαναπροσδιορισμοί των κυβερνητικών πολιτικών στο θέμα της
απασχόλησης, ενώ λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν αναζητούνται σε υπερεθνικό επίπεδο μέσω διακυβερνητικών συνεργασιών, οργανισμών και θεσμών.
Η πολιτική της απασχόλησης που ακολουθεί η ΕΕ είχε ήδη σκιαγραφηθεί
αρκετά χρόνια νωρίτερα μέσα στις σελίδες της Λευκής Βίβλου και τη διακήρυξη για
την πορεία που θα όφειλε να ακολουθήσει η εκπαιδευτική πολιτική των κρατών –
μελών της, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της
νέας αγοράς εργασίας κατά την αυγή της χιλιετίας που διανύουμε. Εκεί διαβάσαμε το
πρώτο δείγμα της επιδιωκόμενης πολιτικής για την αναπροσαρμογή των
εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης ώστε να διαμορφωθεί το εργατικό
δυναμικό του αύριο.
70

Σε ορισμένα σημεία είναι ξεκάθαρα αντιληπτό ότι σαν στόχο θα έθεταν τη δια
βίου μάθηση και την ευελιξία των εργαζομένων, μέσα από την κατάρτισή τους σε
πολλαπλά επίπεδα και την προώθηση της ελαστικής εργασίας. Οι κατευθυντήριες
αυτές γραμμές, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των Συνόδων της ΕΕ εκείνης της
περιόδου, τις συζητήσεις σε αυτές αλλά και των συμφωνιών που υπογράφηκαν τα
χρόνια που ακολούθησαν μας δείχνουν ανάγλυφα τις στρατηγικές που καλούνται να
ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη της στον τομέα της εκπαίδευσης και τις πολιτικές
απασχόλησης τα επόμενα χρόνια, με δεδομένο ότι εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά
εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και το ένα καθορίζει και προσδιορίζει το άλλο.
Στρατηγική: Ευέλικτες μορφές απασχόλησης- απασχόληση εργατικού
δυναμικού όπου και όταν χρειάζεται (μετακύληση βάρους από τις διακηρύξεις περί
καθολικού δικαιώματος ως προς την εργασία) (Σύνοδος Αθήνας 2003: «Το μέλλον
της εργασίας στην Ευρώπη»).
Υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών όμως, ενώ θα είναι συμφέρουσες για τους
εργοδότες και θα τους αφήνει περιθώρια χρήσης μέσων αύξησης του κέρδους τους
που μέχρι πρότινος ήταν ανεπίτρεπτα, σίγουρα εγγυμονούν και κινδύνους ως προς τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και αποτελούν παράγοντες αποσταθεροποίησης.
Για το λόγο αυτό απαιτείται να συνοδεύονται από μια ξεκάθαρη πολιτική, η οποία θα
λαμβάνει υπ’ όψιν της όχι μόνο την αύξηση του κέρδους και την άνοδο των αγορών,
αλλά και τις συνέπειες που θα έχουν μακροπρόθεσμα οι πολιτικές που ασκούνται
στον κοινωνικό ιστό. Το αν η ΕΣΑ κινείται προς μια κατεύθυνση που θα ισορροπήσει
ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες είναι ένα θέμα υπό μελέτη.
Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ΕΣΑ δεν είναι προτάσεις για τη
διαμόρφωση μιας στρατηγικής, αλλά η ίδια διαμορφώνει πολιτική απασχόλησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη, αφού οι αλλαγές που
αποφασίζονται θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πολιτική κάθε χώρας με βάση όσα
αποφασίζονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Οι αποφάσεις αυτές σκοπεύουν κατά κύριο λόγο στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής αγοράς και οικονομίας, η οποία διαμορφώνει
την ταυτότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, με κύριο
προσανατολισμό την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και τη δραστική μείωση
του κόστους, ενώ παράλληλα επιδιώκει την αύξηση της ποιότητας του
αξιοποιούμενου εργατικού δυναμικού ως αντιστάθμισμα στη μείωση του αριθμού
του.
Οι δομικές βελτιώσεις στη δομή της αγοράς εργασίας εντός της επικράτειας
της ΕΕ δε φαίνεται να συνοδεύτηκε από αύξηση των ποσοστών απασχόλησης,
πράγμα που αναμένεται να οδηγήσει σε περεταίρω προσπάθειες ανεύρεσης λύσης για
συγκεκριμένες ομάδες με χρόνια δυσκολία ανεύρεσης εργασίας (μακροχρόνια
άνεργους, ΑΜΕΑ, οι νέοι, οι μετανάστες, οι γυναίκες κλπ)
Την περίοδο που η ΕΕ βάδιζε προς την υπογραφή της συνθήκης της
Λισαβόνας αναδιαμορφώθηκαν και οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριζόταν η
νέα πολιτική της για την απασχόληση, ταυτόχρονα με τους στόχους που θα επιδίωκε
α υλοποιήσει μέσω αυτής. Οι κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνήθηκαν θα ήταν
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κομβικής σημασίας και στη χάραξη εθνικής πολιτικής από μέρους κρατών-μελών
στον τομέα της απασχόλησης. Όπως ήδη έχουμε πει, ιδιαίτερη βάση δόθηκε στη δια
βίου εκπαίδευση, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό κ.ά. Η γενίκευση των μέτρων
αυτών και ο διακρατικός χαρακτήρας της θέσπισής τους είναι χαρακτηριστικό της
αυξανόμενης διεθνοποίησης της οικονομίας (Radice, 2003) και φανερώνει την
επιδίωξη της ΕΕ να ακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις χάριν της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της.
Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στο θέμα της ελαστικοποίησης της
εργασίας και της «θεμιτοποίησής» της μέσω των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ,
που υιοθετούνται και στον προγραμματισμό εθνικής πολιτικής, αναγάγουν την
εργασιακή ευελιξία σε στρατηγικό στόχο και βασικό συστατικό των εργασιακών
σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, μετά την οριστική αποτυχία του “man power planning”
και την εγκατάλειψη του μοντέλου “manpower requirements approach” (υπόδειγμα
αναγκών ανθρωπίνου δυναμικού), που εδραζόταν στην αυστηρή ταξινόμησηκατάτμηση σε εκπαιδευτικές βαθμίδες του εργατικού δυναμικού και στην ποσοτική
προσέγγιση του εκπαιδευτικού κεφαλαίου του εν λόγω δυναμικού (μηχανική
προσέγγιση προγραμματισμού της εκπαίδευσης/ βλ. Ψαχαρόπουλος, 2000: 552), η
μετάβαση σε πιο ευέλικτες, «ποιοτικές» εκδοχές προγραμματισμού δείχνει
αναπόφευκτη για τους θιασώτες του growth development. Μια τέτοια μετάβαση
εκκινεί από τη λείανση των τομών ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, την εκ νέου
ιεράρχηση γνωστικών αντικειμένων και προτεραιοτήτων, την ανάδειξη ενός
«κράματος» εκπαίδευσης και κατάρτισης (σε επίπεδο πρακτικής και στοχεύσεων),
και χρειάζεται νέες κεντρικές σημασίες.
Καταδεικνύεται λοιπόν μέσα από τη σύνδεση της ΕΣΑ και της στρατηγικής
της Λισαβόνας «μια σειρά μεταβολών και επαναδιευθετήσεων και αρχίζουν να
γίνονται απολύτως σαφείς οι μείζονες προτεραιότητες και το πρότυπο της
οικονομικής ορθολογικότητας με το οποίο αυτές συνάδουν» (Παπαδάκης, 2003)

3.1. Δια βίου μάθηση: πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες που την
προσδιορίζουν

-Αρχικά το ενδιαφέρον ήταν μικρό από πλευράς κρατών – μελών της Ε.Ε. και η
εκπαιδευτική πολιτική καθενός δε συσχετίζονταν με των υπολοίπων εταίρων. Οι δύο
πετρελαϊκές κρίσεις και οι επιπτώσεις τους σε οικονομικό επίπεδο γέννησε τις πρώτες
σκέψεις για κοινά σημεία μεταξύ των κρατών ως προς τα εκπαιδευτικά τους
συστήματα, καθώς και για την αξία της δια βίου μάθησης.
-Οι τεχνολογικές εξελίξεις ώθησαν περεταίρω τις κυβερνήσεις των εταίρων στην
υιοθέτηση κοινής πολιτικής, καθώς εκείνες ήταν που θα επηρέαζαν τα κράτη και τις
πολυεθνικές εταιρίες. Η ανάγκη να τεθούν κοινοί στόχοι για την επίτευξη καλύτερων
αποτελεσμάτων, καθώς και του να ξεχωρίσουν οι καλύτεροι, όχι πλέον σε κρατικό,
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αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν εκείνη που εντατικοποίησε τις συζητήσεις για
κοινή εκπαιδευτική πολιτική και δια βίου εκπαίδευση, ενώ σκιαγράφησε και τους
επιδιωκόμενους στόχους οι οποίοι ώθησαν προς την κατεύθυνση αυτή.
-Επιδίωξη ήταν κυρίως αυτή της εξέλιξης στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, η
ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η οικονομική ανάπτυξη είναι ανάμεσα σε
άλλους οι βασικότεροι παράγοντες για τη στροφή της Ε.Ε. στην ενιαία εκπαιδευτική
πολιτική, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γενικότερα.
-«Μετακίνηση της οικονομικής εξουσίας από την εθνική στη διεθνή αρένα οδήγησε
συνακόλουθα σε διεθνοποίηση του κράτους. Αυτό που βρίσκουμε στην Ε.Ε. είναι μια
κατάσταση στην οποία η εκπαιδευτική πολιτική από μόνη της έχει γίνει έντονα
διεθνοποιημένη». (Mark Murphy)

Ο ρόλος της δια βίου μάθησης μπορεί να είναι σε επίπεδο:
α) κράτους
β) αγοράς
γ) κοινωνίας πολιτών

Οι στόχοι στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί είναι:
i) οικονομική πρόοδος , ανάπτυξη
ii) προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση
iii) κοινωνική ένταξη και η δημοκρατική κατανόηση και δράση.

Οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιείται μέσω
προγραμμάτων όπως:
SOCRATES, Leonardo da Vinci
Καθώς και με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους για τη Δια Βίου Μάθηση
Αξιο αναφοράς επίσης είναι και το πρόγραμμα E-QUALITY, το οποίο συνοπτικά
έθεσε σαν στόχους:
-στροφή στις ευπαθείς ομάδες
- έρευνα με ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη
- πρακτική εφαρμογή αποτελεσμάτων της
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- δράσεις κατάρτισης/επιμόρφωσης συμβούλων

Το πρόγραμμα κατέληξε σε εμπειρικά θεμελιωμένο σύστημα ποιότητας των δομών
στήριξης
 Σύστημα Ποιότητας που αποτελεί προϊόν μεθοδολογικών στρατηγικών και
δράσεων εφαρμογής.
 Μελέτη οργανισμών με στόχο τον εντοπισμό κρίσιμων σημείων θετικών ή
αρνητικών που επηρεάζουν τη λειτουργία τους
 Εγχείρημα εξορθολογισμού και αλλά και προώθησης μιας λειτουργικής
δικτύωσης δομών και δράσεων που εμπλέκονται σε διαδικασίες επανένταξης
κοινωνικά ευπαθών ομάδων
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα παρακάτω:
-

Προσδιόρισε επίσης και κατηγοριοποίησε τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
(κατονομασμός και προσδιορισμός ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών).

-

Πρότεινε εναλλακτικές μορφές κατάρτισης.

-

Κατάρτισε ένα σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης κατάρτισης και skills

-

Προχώρησε στη συστήματος ποιότητας στο πλαίσιο των νέων δεδομένων

Η δράση των προγραμμάτων αυτών οφείλει βέβαια να ενταθεί και να
διευρυνθεί, είναι ωστόσο θετικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για την
υποστήριξη των νέων στην απασχόληση. (Για μια πιο εμπεριστατωμένη
τοποθέτηση σχετικά με τις στρατηγικές απασχόλησης, καθώς και το ρόλο της
παιδείας και τρόπους εφαρμογής της βλ και τη μελέτη των Παπαδάκη – Γράβαρη:
«ΔΙΑ- ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ.
«Καταγωγή», σημασιακοί μετασχηματισμοί και παραδείγματα πολιτικής», από το
20o Διεθνές Συνέδριο: «Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου αι - Θέματα συγκριτικής
παιδαγωγικής- Εκπαιδευτική πολιτική κι εκπαιδευτική μεταρρύθμιση»)

3.1.1 Οικονομικοκεντρική προσέγγιση ή ανθρωποκεντρική προσέγγιση της
κοινωνίας της γνώσης;

Η αμφισβήτηση για την τροχιά που έχει πάρει η εκπαίδευση στη θέσπιση
στόχων, όσο και στην εφαρμογή της μας έχει τοποθετήσει σε ένα σταυροδρόμι ως
προς την πορεία που θέλουμε να ακολουθήσει το πανεπιστήμιο. Θέλουμε ένα
πανεπιστήμιο που θα ερευνά και θα εστιάσει σε τεχνολογικές και τεχνικού τομέα
γνώσεις, με απώτερο σκοπό την κερδοφορία, ή ένα πανεπιστήμιο που θα λαμβάνει
υπόψη του και τις κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες της εκάστοτε εποχής,
παρέχοντας διευρυμένες γνώσεις, χωρίς να μεταφράζονται όλες σε οικονομικό
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όφελος; Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν και τις δύο απόψεις, οι μεν
προτάσσοντας τη χρησιμότητα που οφείλουν να έχουν οι παρεχόμενες γνώσεις και
δεξιότητες, μια και χωρίς αυτήν, η αγορά εργασίας θα αποκλείσει τους κατόχους
τίτλων σπουδών. Από την άλλη, εκφράζονται προβληματισμοί ως προς μια
εκπαίδευση αποκλειστικά προσανατολισμένη στην κατάρτιση και με μοναδικό στόχο
την επαγγελματική αποκατάσταση, κυρίως ως προς το αξιακό σύστημα που
προωθούν και σχετικά με τη βαρύτητα που δίνεται σε άλλοτε πρωταρχικούς πυλώνες
της εκπαίδευσης, όπως είναι η καλλιέργεια συνείδησης και ηθικής των
εκπαιδευόμενων.
Χρήσιμη θα ήταν μια αλλαγή προσανατολισμού της εκπαίδευσης, ώστε να
επαναπροσδιοριστούν οι προτεραιότητές της και να εντάσσονται στο πλαίσια της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση και η
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους, προσβλέποντας στη ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο βέβαια του όρου «ποιότητα» σχετικά με
την εκπαίδευση είναι κάτι που δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, με πολλές διαφωνίες,
αντιφάσεις και συγκρουόμενες ερμηνείες να προκύπτουν με κάθε προσπάθεια να
συγκεκριμενοποιηθεί τι ακριβώς περιμένουμε ή επιδιώκουμε όταν μιλάμε για
ποιότητα στην εκπαίδευση. Με μια μακρά σειρά συζητήσεων και διασκέψεων έχει
αποπειραθεί να αποδοθεί περιεχόμενο στον όρο σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής και
όσον αφορά τις επιδιώξεις της Ένωσης από το εκπαιδευτικό σύστημα των κρατών –
μελών της, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια καθολικά αποδεκτή συμφωνία ως
προς το τι εννοούμε με την «ποιοτική εκπαίδευση» και την κατεύθυνσή της. Οι
δείκτες που τίθενται και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαφέρουν ανάλογα με το
ποιος στοχοθετεί και τι επιδιώκει να πετύχει. Όπως και να έχει, γίνεται λόγος τόσο
για «εσωτερική» αξιολόγηση (μηχανισμοί αυτο-αξιολόγησης), όσο και εξωτερική
αξιολόγηση, ούτως ώστε να υπάρχει μια εικόνα του ποσοστού στο οποίο
καλύφθηκαν οι στόχοι, καθώς και να τεθούν νέοι.

3.1.2 Μετρήσιμα αποτελέσματα της έρευνας και της διδασκαλίας:

Όλα συμπαρασύρονται για χάρη της προόδου. Μόνο που όταν λέμε πρόοδος,
έχει πάψει να αφορά πια ένα ευρύ φάσμα παραγόντων της ανθρώπινης ζωής, του
ανθρώπινου πολιτισμού. Παράμετροι όπως η κουλτούρα, η μόρφωση, η κοινωνική
δικαιοσύνη, η ηθική κλπ έχουν χάσει τη βαρύνουσα σημασία που απολάμβαναν
κάποτε, με αποτέλεσμα τον παραγκωνισμό τους και την υποτίμηση των σπουδών που
αφορούν σε αυτές.
Όλα αυτά που συμβαίνουν εν μέσω ενός αδυσώπητου οικονομικού
ανταγωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα έχουν εκφυλίσει την έννοια του δημοσίου
συμφέροντος. Η διαμεσολαβητική λειτουργία του κράτους έχει συρρικνωθεί και
πλέον δεν είναι ικανή να ισορροπήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές
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αντιθέσεις που προκαλούνται εν μέσω τέτοιου κλίματος. Η εκπαίδευση μοιάζει να
είναι η μόνη επιλογή κάποιου που θέλει να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες,
μεταφέροντας το βάρος στο άτομο, το οποίο καθίσταται ανταγωνιστής απέναντι σε
όλους τους άλλους.
Η τάση για αναζήτηση «των πιο ικανών» οδήγησε στη μαζικοποίηση της
εκπαίδευσης και την καθολική πρόσβαση σε αυτήν, αλλά όπως αποδείχθηκε όχι επί
ίσοιςόροις και με το ίδιο ευνοϊκές συνθήκες για τον καθένα. Ορισμένοι άνθρωποι ή
ομάδες ανθρώπων εξ αρχής μειονεκτούν έναντι άλλων και είναι καταδικασμένες να
«χάσουν» στον «αγώνα δρόμου» για την κορυφή της εκπαίδευσης και την
επαγγελματική αποκατάσταση. Από την άλλη, η μαζικοποίηση αυτή αύξησε ραγδαία
τους κατόχους κάποιου τίτλου σπουδών, υποβαθμίζοντας έτσι την αξία που είχαν
άλλοτε το απολυτήριο και το πτυχίο, μειώνοντας κατά πολύ τη δυναμική τους και
καθιστώντας απαραίτητη την κτήση ακόμα υψηλότερης βαθμίδας πτυχίου.
Οι ίδιες οι παράμετροι της ακαδημαϊκής γνώσης αλλάζουν, επηρεάζοντας, όχι
μόνο τα όρια της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αλλά και την ακαδημαϊκή λειτουργία καθ’
εαυτήν (όσον αφορά τη βαρύτητα κάθε αντικειμένου σπουδών, κάθε τομέα γνώσης,
των στόχων της εκπαίδευσης κ.ο.κ.). Η εποχή που η γνώση είχε ως κέντρο της έναν
ηθικοπλαστικό σκοπό έχει δώσει τη θέση της στην επιστημονική κατάρτιση που
αξιολογείται ανάλογα με το μέγεθος των επιτευγμάτων ενός συστήματος, δηλαδή
ανάλογα με το πόσο αποδοτική είναι. Οι εκπαιδευτικοί παύουν να είναι οι
αποκλειστικοί ή έστω οι κατεξοχήν φορείς μετάδοσης της γνώσης, ενώ το βάρος
μετατοπίζεται «από τη διερεύνηση του αληθινού στην απομνημόνευση του
χρήσιμου».

3.1.3 Μαζικοποίηση της εκπαίδευσης: Λύση στο πρόβλημα (;)
Η εκπαίδευση στο λεγόμενο «Δυτικό Κόσμο» τις τελευταίες δεκαετίες,
ανάμεσα στις άλλες τάσεις που παρουσίασε, εμφάνισε και σαν έναν εκ των βασικών
της στόχων τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
Περάσαμε συνεπώς από μια ελιτιστικού χαρακτήρα εκπαίδευση, η οποία
«φίλτραρε» τους μετέχοντες σε αυτήν με απώτερο σκοπό να προωθηθούν οι λίγοι και
«ικανότεροι» στις ανώτατες βαθμίδες (κάτι που καθιστούσε την ανώτατη εκπαίδευση
προνόμιο για λίγους), σε μια διευρυμένη και με μαζικότερη συμμετοχή. Η διεύρυνση
αυτή δηλαδή «πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες πρόσβασης και παρέχει τη δυνατότητα
να εισαχθούν σε αυτήν μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού, ακόμα και από τα
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα ή μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, που στο ελίτ
πανεπιστήμιο του παρελθόντος εκπροσωπούνταν από πολύ μικρά ποσοστά ή ήταν
αποκλεισμένα». (Κύργιου 2005: 2)
Χαρακτηριστικό όμως της μαζικής αυτής δυνατότητας συμμετοχής είναι η
διάψευση της αρχικής πεποίθησης που υποστήριζε πως θα ενισχυόταν η ισότητα των
ευκαιριών. Δυστυχώς, η κοινωνική προέλευση ακόμα παίζει βαρύνοντα ρόλο στην
κατοπινή εξέλιξη του ατόμου, με τα προερχόμενα από κατώτερα στρώματα άτομα να
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έχουν πολύ δυσκολότερο έργο να αμβλύνουν τις διαφορές που τους χωρίζουν από
άλλα, προερχόμενα από ευνοϊκότερο περιβάλλον.
Δεν είναι μόνο η δυσανάλογη εκπροσώπηση των διαφόρων κοινωνικών
τάξεων στο φοιτητικό πληθυσμό, αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που
προσφέρουν ποικιλία επιπέδων στους τίτλους σπουδών.
Τάση: τα μικρομεσαία στρώματα παρουσιάζουν αυξανόμενα ποσοστά στη
συμμετοχή στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ενώ στα ανώτερα στρώματα η
συμμετοχή τείνει προς καθολική γενίκευση. Ακόμα κι αν τα μέλη της τελευταίας
παρουσιάσουν μέτριες επιδόσεις στην ακαδημαϊκή τους πορεία, ωστόσο το υπόβαθρο
της οικογένειάς τους τους παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης καταξιωμένων
ιδρυμάτων και υψηλού επιπέδου σπουδών (έστω και δια της οδού των ιδιωτικών και
ξένων ιδρυμάτων), ενώ το χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο των υπολοίπων θα στεκόταν
εμπόδιο στην περεταίρω εξέλιξη του ατόμου, την οποία υποχρεούται να διασφαλίσει
μέσα από υψηλές επιδόσεις.
Η ίδια ανισότητα παρατηρείται και μετά το πέρας των σπουδών, είτε στην
πορεία για εξειδίκευση (συνέχιση των σπουδών), είτε στην αγορά εργασίας, όπου και
πάλι κάποιοι μειονεκτούν εμφανώς σε σχέση με άλλους. Μπορεί η μαζικοποίηση της
εκπαίδευσης να τους παρέχει περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με το παρελθόν, σε
καμία όμως περίπτωση δε μπορούμε να μιλήσουμε για ισότητα ευκαιριών για όλους.
Εν τέλει το εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα παίζει το ρόλο του μέσου
νομιμοποίησης και διαιώνισης των κοινωνικών ανισοτήτων, έστω και σε μικρότερο
βαθμό ή με λιγότερο ορατό τρόπο. Έτσι εκφράζονται συχνά απόψεις όπως των
Raftery και Hout , αλλά και του P. Scott ότι «ο χαρακτηρισμός «μαζική» εκπαίδευση
συγκαλύπτει τις κοινωνικές ανισότητες που δεν υποχωρούν, απλώς αναπαράγονται με
διαφορετικές μορφές και με εμμέσους τρόπους που επενεργούν σε διαφορετικά από
το παρελθόν επίπεδα». (ό.π. : 7)
Θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα επί του θέματος:
-

Δομικές και θεσμικές αλλαγές που περνάει η ανώτατη εκπαίδευση καθώς
επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της με το κράτος και τις αγορές

-

Τεχνοκρατική θεώρηση, με βάση την οποία αξιολογούνται διάφορα
γνωστικά αντικείμενα και τομείς σπουδών, υπό το πρίσμα της
δυνατότητας μετάφρασής τους σε παραγωγική γνώση χρήσιμη για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την παραγωγή κέρδους (πιο
αποδοτικές σπουδές και πεδία γνώσεων)

-

Υποβάθμιση της αξίας του βασικού πτυχίου λόγω της μαζικότερης
συμμετοχής στο πανεπιστήμιο, άρα μετατροπή του σε κοινό πλέον
προσόν, συνεπώς λιγότερο σημαντικό.
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Αποτέλεσμα: μεταφορά του κόστους της εκπαίδευσης από το κράτος στην
οικογένεια, η οποία καλείται πλέον να αντεπεξέλθει σε αυξημένες δαπάνες ούτως
ώστε να εφοδιάσει τα μέλη της με εφόδια, σε ένα κυνήγι προσόντων για να
υπερτερήσουν του ανταγωνισμού για μια καλή θέση εργασίας. (Ο ιδιωτικός τομέας
ανθεί στη χώρα μας, είτε μέσω των φροντιστηρίων, είτε με τις ιδιωτικές σχολές, ενώ
αύξηση παρατηρείται και στην αναζήτηση πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών από σχολές του εξωτερικού, καταβάλλοντας δίδακτρα). Από την άλλη, και
τα μεταπτυχιακά τμήματα στη χώρα μας που απαιτούν δίδακτρα αυξάνονται σταθερά,
δοκιμάζοντας τις οικονομικές αντοχές της κάθε οικογένειας για το ποιος θα συνεχίσει
και θα εξελίξει τις σπουδές του.

Διεύρυνση συμμετοχής στις ανώτατες σπουδές: ανήκει σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο αλλαγών τόσο της εκπαίδευσης, όσο και της κοινωνίας, που επιβάλλονται
από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες τους οποίους διαμορφώνει η
σύγχρονη αγορά.
Έχουμε εισαχθεί λοιπόν σε μια νέα μορφή κοινωνίας, την «κοινωνία της
γνώσης», η δομή της οποίας απαιτεί όλο και μεγαλύτερο αριθμό εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα ανταποκρίνεται σε όλες τις πτυχές των
σύγχρονων απαιτήσεων της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της
ανταγωνιστικότητας. Κι αυτό γιατί «η παραγωγή και η κατανομή της γνώσης, όπως
και η επεξεργασία της πληροφορίας παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην παραγωγή του
οικονομικού πλεονάσματος. Αυξάνουν επίσης τις θέσεις για τεχνικά, επιστημονικά
και επαγγελματικά στελέχη, με σύνθετες δεξιότητες και προσόντα, ώστε να
ανταποκριθούν στους αναπτυξιακούς στόχους των κρατών και των εταιριών» (ό.π. :
17).
Κατά μία άλλη άποψη, η συμμετοχή τέτοιας μαζικότητας καταρρίπτει τις
παλιότερες δομές που προστάτευαν ευνοούμενα κοινωνικά στρώματα, δίνοντας τη
δυνατότητα σε άτομα από όλες τις τάξεις να ασκήσουν επαγγέλματα προνομιούχα και
με μεγαλύτερο εισόδημα, αφού στη σημερινή ανταγωνιστική οικονομία και αγορά
εργασίας δε δίνεται έμφαση στην καταγωγή του ατόμου, αλλά στην αποδοτικότητά
του.
Η ισότητα των ευκαιριών που επιδιώκουν οι υποστηρικτές της καθολικής
συμμετοχής στην εκπαίδευση στηρίζεται ακριβώς σε αυτό: στην ίση παροχή
ευκαιριών για «προς τα πάνω» εξέλιξη και στην κοινωνική κινητικότητα, η οποία σε
θεωρητικό επίπεδο (εφόσον η εκπαίδευση είναι καθολική) είναι πολύ μεγάλη και
δυνατή για όλους. «Δείκτης ισότητας είναι ο βαθμός στον οποίο μια κοινωνική ομάδα
ή τάξη έχει πρόσβαση σε μια βαθμίδα ή μορφή εκπαίδευσης, δηλαδή η αναλογία
εκπροσώπησης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, όπως επίσης και η πρόσβαση σε
προνομιούχα επαγγέλματα» (ό.π. : 22).
Δε συμμερίζονται βεβαίως όλοι οι θεωρητικοί αυτή την αισιόδοξη οπτική, μια
και η μαρξιστική (και άλλες) οπτική κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι το
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φαινόμενο της «υπερεκπαίδευσης» ωφελεί την εργοδοσία. Υποστηρίζεται πως αυτή
οδηγεί σε «συσσώρευση εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων ατόμων, το πλήθος των
οποίων ρίχνει το κόστος εργασίας, παράγει πλεονάζον εργατικό δυναμικό και
διατηρεί υψηλά τα ποσοστά ανεργίας, προκαλώντας έτσι τον ανταγωνισμό μεταξύ
των εργαζομένων, με τελικό κερδισμένο τον εργοδότη» (ό.π. : 25).
Για κοινωνικό αποκλεισμό κάνουν λόγο και οι βεμπεριανοί αναλυτές, οι
οποίοι βλέπουν τη μαζική συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση ως σύγκρουση
ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, τα μέλη των οποίων ανταγωνίζονται για να
εξασφαλίσουν κοινωνική άνοδο μέσα από την κτήση πτυχίων και την αναβάθμιση
των προσόντων τους. Τα ανώτερα στρώματα είναι εκείνα που προσπαθούν να
διαμορφώσουν τον ανταγωνισμό με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίσουν τα
συμφέροντα και τα προνόμιά τους. (R. Murphy, 1988, Social Closure. The theory of
monopolization and exclusion, Oxford: Clarendon Press, σ 161-191, όπ. αναφ. στο
Κύργιου, 2005 : 27)
Η διαφορά ανάμεσα στο βαθμό δυσκολίας και το ποσοστό συμμετοχής στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανάλογα με την κοινωνική τάξη του καθενός, όπως
αναλύσαμε και πριν, σε ένα περιβάλλον που θεωρητικά δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους,
δεν είναι τελικά τίποτε άλλο από μια νομιμοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού και
του διαχωρισμού μεταξύ των κοινωνικών τάξεων.
«Η διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση δεν οφείλεται στην
έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αλλά στην έλλειψη θέσεων εργασίας».
Διότι ναι μεν η κατοχή τίτλου (ή τίτλων) σπουδών πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες
του ατόμου για εύρεση καλύτερης θέσης εργασίας, προσφέροντάς του περισσότερες
επιλογές και ικανότητες για να ανταποκριθεί σε αυτές, οδηγεί όμως και σε έναν
πληθωρισμό πτυχίων, με άμεση συνέπεια τη μείωση της αξίας τους. Με τέτοιο αριθμό
κατόχων κάποιου τίτλου σπουδών, ανεβαίνει ο πήχης των απαιτήσεων για περεταίρω
εξέλιξη των σπουδών, αφού ο εργοδότης, έχοντας να επιλέξει από μια πληθώρα
πτυχιούχων και καταρτισμένων υποψηφίων, θα επιλέξει πιθανότατα όποιον κατέχει
τα περισσότερα προσόντα και τις ανώτερες σπουδές. Αυτό με τη σειρά του ωθεί τους
υποψηφίους σε ολοένα και πιο εξειδικευμένες και αυξημένου επιπέδου σπουδές, σε
μια κούρσα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, απόκτησης πτυχίων και προσόντων για
θέσεις εργασίας που παλαιότερα απαιτούσαν πολύ λιγότερα.
Η έρευνα της Κύργιου (Κύργιου, 2005:109-141) καταδεικνύει πολλούς
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ή ακόμα και
την επίδοση στα προηγούμενα στάδια. Παράγοντες όπως η οικονομική επιφάνεια, το
επίπεδο σπουδών τον γονέων, ο τόπος κατοικίας και η εξωσχολική ενίσχυση του
παιδιού παίζουν λιγότερο ή περισσότερο το ρόλο τους στην τελική επίδοση του
μαθητή και στο ποσοστό «επιτυχίας» του στο σχολείο, στην εισαγωγή σε μια «καλή
σχολή» και τη μετέπειτα πορεία του. Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, ορισμένοι
από αυτούς τους παράγοντες είναι σε άμεση συνάρτηση με την οικονομική
κατάσταση της οικογένειας, δημιουργώντας έτσι μαθητές και υποψηφίους φοιτητές
διαφορετικών ταχυτήτων, θέτοντας προβληματισμούς και ερωτήματα σχετικά με την
παροχή «ίσων» ευκαιριών για όλους στην εκπαίδευση και τις προοπτικές στην αγορά
εργασίας.
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Ακόμα και οι σχολές χωρίζονται σε «καλές» και «υποβαθμισμένες», μια και
οι προοπτικές που παρέχουν θεωρούνται υψηλότερες, η ζήτηση αυξάνει τη βάση
εισαγωγής σε αυτές και γίνονται στόχος των μαθητών που συγκεντρώνουν υψηλή
βαθμολογία. Οι πρώτες σχολές προσελκύουν μαθητές που συγκεντρώνουν άριστες
βαθμολογίες, ενώ οι δεύτερες μένουν σε αυτούς που η βαθμολογία τους ήταν
εξαιρετικά χαμηλή. Με τον τρόπο αυτό, όπως παρατηρεί η Κύργιου, κάποια ιδρύματα
«διατηρούν και επαυξάνουν το κύρος τους, γιατί απευθύνονται στους
¨επιτυχημένους¨, που συχνότερα προέρχονται από τις ανώτερες κοινωνικές
κατηγορίες, ενώ άλλα στους ¨αποτυχημένους¨, που προέρχονται συχνότερα από τις
χαμηλότερες. (ό. π. : 140).
Η επιλογή της σχολής για όλους τους παραπάνω λόγους είναι για τους
υποψηφίους «απόφαση ζωής», η οποία και γίνεται κατόπιν σοβαρής σκέψης,
εξελίσσεται σε μια ψυχοφθόρο διαδικασία, μια και η «επιτυχία ή αποτυχία» της
σχολικής πορείας του μαθητή κρίνεται εν πολλοίς σε αυτό το σημείο, από το οποίο θα
εξαρτηθούν σύμφωνα με τις προσδοκίες του υποψηφίου και των οικείων του η πορεία
του στη ζωή και η κοινωνική του εξέλιξη.
Παρά τη διευρυμένη συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση, η «προς τα πάνω»
κοινωνική κινητικότητα είναι δυσκολότερη από ποτέ, λόγω του πολύ έντονου
ανταγωνισμού που επικρατεί εξαιτίας του κορεσμού πτυχίων που διακρίνει την εποχή
μας. Μάλιστα, η Κύργιου σημειώνει πως η κινητικότητα ήταν ευκολότερη στη
μεταπολεμική περίοδο και λόγω της σπανιότητας των πτυχίων και επειδή η
εκπαίδευση και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό ιεραρχημένα
(χωρισμένα σε καλές σχολές και σχολές για χαμηλότερου επιπέδου και από
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα υποψηφίους ή με χαμηλότερες προοπτικές). (ό. π.
:182). Αυτό βέβαια έχει να κάνει τόσο με τους αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης που
ακολούθησαν τα καταστροφικά έτη του Β’ Π.Π., όσο και με τη μετέπειτα επικράτηση
του νεοφιλελευθερισμού που ανέτρεψε τις μέχρι τότε συνθήκες.
Η Κύργιου διαφωνεί επίσης και με τη ρητορική ότι η διεύρυνση της
συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, «αφού η
αύξηση των εισακτέων και η επέκταση της ανώτατης εκπαίδευσης δεν αποτελούν
επαρκείς παράγοντες για να εξισωθούν οι ευκαιρίες πρόσβασης των προερχόμενων
από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα». Η αντιμετώπιση των υποψηφίων ως ένα
ομοιογενές σύνολο είναι εξαρχής άδικη, γιατί παραβλέπουμε με τον τρόπο αυτό τη
διαφορά υπόβαθρου μεταξύ τους, όπως επίσης και τις δυνατότητες που έχει ο
καθένας ή την πρόσβαση που είχε στη γνώση λόγω οικονομικής κατάστασης και
κοινωνικής προέλευσης. Αυτή η θεώρηση οδηγεί στην εξαγωγή λανθασμένων
συμπερασμάτων σε σχέση με τα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας του καθενός, τόσο
στο σχολείο, όσο και στην επαγγελματική του πορεία, μια και του αποδίδει ευθύνες
για αυτό, βασιζόμενη στην παροχή ίσων και των ίδιων ευκαιριών, πράγμα το οποίο
δεν ισχύει όπως αναλύσαμε.
Η προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ενίσχυση της σχέσης της
ανώτατης εκπαίδευσης και οικονομίας είναι η απόδειξη για την αλλαγή που έχει
συντελεστεί σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές: ασκούν όλο και περισσότερο
επίδραση στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση οι
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οικονομικές δυνάμεις. Η διαφορά στην Ελλάδα είναι ο βαθμός ελέγχου του κράτους
στη διαμορφούμενη εκπαιδευτική πολιτική, με αυξημένο έλεγχο σε σχέση με τα
υπόλοιπα δυτικά κράτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν τον πρώτο λόγο στις
αλλαγές οι εκάστοτε πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούν, οι αλλαγές να έχουν το
χαρακτήρα πολιτικών αποφάσεων και να είναι άμεσα συνυφασμένες με τα
συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων που στήριζαν τις πολιτικές αυτές.
Οι συνθήκες αυτές έχουν επισκιάσει τις ανισότητες που υπάρχουν, με τις
κυβερνήσεις να ρίχνουν το βάρος στην ενίσχυση του διαθέσιμου ανθρώπινου
δυναμικού, το οποίο αντιμετωπίζεται ως κεφάλαιο που θα επενδυθεί στην
κερδοφορία. Λόγω όμως της εντονότερης ακαδημαϊκής ιεράρχησης που αναφέραμε
παραπάνω, η πρόσβαση σε ορισμένες μορφές εκπαίδευσης για τα μειονεκτούντα
κοινωνικά στρώματα είναι ακόμα δυσκολότερη, αφού όπως είδαμε είναι πολύ
δυσκολότερη η πρόσβαση σε περιζήτητο τμήμα με αυξημένες πιθανότητες
εξασφάλισης καλής κοινωνικής θέσης.
«Κίνδυνος δημιουργίας ενός συστήματος με δύο δίκτυα, ένα ελιτίστικο και
πολύ επιλεκτικό και ένα δεύτερο μαζικότερο, αβέβαιης ποιότητας που θα παράγει
στην πλειονότητά τους υποεκπαιδευμένους (σχετικά με τους πρώτους τουλάχιστον)
και ανασφαλείς πτυχιούχους που θα προμηθεύει τη μάζα των «απασχολήσιμων» (Γ.
Σταμελος και Α. Βασιλόπουλος: 2004).
Οι προσδοκίες πάντως των θεωρητικών του φιλελευθερισμού των
προηγούμενων δεκαετιών σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της ανώτατης εκπαίδευσης
μέσα από τη μαζικοποίησή του στην πράξη δεν επαληθεύτηκαν στο βαθμό που
αισιοδοξούσαν, μια και όχι μόνο δεν αμβλύνθηκαν (έστω) οι ανισότητες στους
κόλπους των πανεπιστημίων και στην αγορά εργασίας, αλλά το αντίθετο, οξύνθηκαν
σε σχέση με το παρελθόν.

3.1.4 Κοινωνική πραγματικότητα, κοινωνική δομή και μετασχηματισμός

Το σημείο αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην προσπάθειά μας να
ερμηνεύσουμε τη σημερινή εικόνα της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της
απασχόλησης, καθώς και την πορεία που ακολουθήθηκε προς αυτήν. Μια σύντομη
αναζήτηση και επεξήγηση εννοιών θα μας βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση και
ερμηνεία όσων μελετάμε και τους λόγους που αυτά συμβαίνουν. Ενδεχομένως να μας
δώσουν ακόμα το μέσον για να διατυπώσουμε κι εμείς προβλέψεις και προτάσεις που
να αφορούν στη μελλοντική κοινωνία, εκπαίδευση και αγορά εργασίας.
Έννοιες όπως η κοινωνική πραγματικότητα και κοινωνική δομή μπορούν να
αποτελέσουν ερμηνευτικό εργαλείο που θα αποκωδικοποιήσει την κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει μεγάλο μέρος του σύγχρονου εργατικού δυναμικού, του ενεργού
δηλαδή πληθυσμού και κινητήριου μοχλού της οικονομίας.
Η κοινωνική πραγματικότητα λοιπόν με τον τρόπο που είναι δομημένη
επηρεάζει τη δράση ατόμων και ομάδων μέσω της διαμόρφωσης του σκέψης
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(ατομικού και συλλογικού). Ανάλογα με τον τρόπο σκέψης και πώς αυτός
διαμορφώνεται, καθορίζεται και η δράση ατόμων ή ομάδων. Η δράση αυτή
κατασκευάζει την κοινωνική πραγματικότητα. «Η εσωτερικότητα εξωτερικεύεται και
η εξωτερικότητα εσωτερικέυεται» (Παπαδάκης, 2003: 26).
Ως εκ τούτου, καμία κοινωνική δομή δε λογίζεται ως σταθερή και αμετάβλητη
στο χρόνο. Είναι προϊόν μιας αλληλουχίας ιστορικών γεγονότων και των αλλαγών
που αυτά επιφέρουν (μέσα κυρίως από τις αλληλεπίδρασης του πολιτικού με το
κοινωνικό, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού παράγοντα). Αποτελεί
ωστόσο παράγοντα διαμόρφωσης των υποκειμένων που ζουν μέσα στα πλαίσιά της,
των χαρακτηριστικών τους, καθορίζοντάς τους μια ταυτότητα, εξαρτημένη από την
«υλική πραγματικότητα της ζωής τους», όσο και από κάθε συμβολικό σύστημα που
αυτή εμπεριέχει.
Η εκπαιδευτική πολιτική είναι επιφορτισμένη με τη διαμόρφωση της
εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι νέοι, οι μελλοντικοί πολίτες οι οποίοι πρέπει να
αποκτήσουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του «καλού και χρήσιμου» ατόμου προς
την κοινωνία. «Η διαμόρφωση ταυτότητας αποτελεί πάντοτε (διακηρυγμένο ή μη)
σκοπό της επίσημης εκπαίδευσης». (Πυργιωτάκης, Ι, 2000: 61-63). Ως εκ τούτου, η
εκπαίδευση είναι σε μεγάλο βαθμό πράξη εξουσιαστική, καθώς αφ’ ενός
διαμορφώνει ταυτότητα, αφ’ ετέρου «αποτελεί μια περίπτωση λειτουργίας του
εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την προσαρμογή σε πολύ συγκεκριμένους
σκοπούς που δε συνάσουν πάντα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του υποκειμένου»
Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που εντάσσονται (υποχρεωτικά πλέον) στην
εκπαίδευση, ακολουθούν κάποιες νόρμες, προσαρμόζονται σε αυτές, υιοθετούν
χαρακτηριστικά που είναι «προαπαιτούμενα» από άλλους και όχι από τους ίδιους για
να ανταποκριθούν στην εικόνα και το πρότυπο του «καλού μαθητή/ φοιτητή». Μέσα
στην πραγματικότητα αυτή, τα υποκείμενα απολαμβάνουν ελάχιστα περιθώρια
διαφοροποίησης και διαμόρφωσης του εαυτού τους σε πεδία που παρέκκλιναν έστω
και λίγο από την εικόνα που επιτάσσει το σύγχρονο σχολείο, το εκπαιδευτικό
σύστημα, οι καθιερωμένες νόρμες και, σε μετέπειτα στάδιο, η αγορά εργασίας και η
κοινωνική πραγματικότητα. Ακόμα και η επαγγελματική σταδιοδρομία που θα
επιλέξει ένα άτομο ενδέχεται να μην ταυτίζεται με τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του,
αλλά με το σκεπτικό των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής
αποκατάστασης. «Πρόκειται για μια μορφή “αυτογνωσίας” η οποία δομείται από τις
“τρέχουσες” νοηματοδοτήσεις – λόγους περί μαθητικής/φοιτητικής ιδιότητας»
Έχουμε συγκεκριμενοποιήσει συνεπώς τι είναι σωστό και πρέπον, τι όχι, τι
θεωρείται επιτυχία και τι αποτυχία. Και αυτό δεν προσδιορίζεται από την προσωπική
σκοπιά και τις επιθυμίες ή τους στόχους του καθενός μας ατομικά, παρά από τα
κέντρα διαμόρφωσης της οικονομίας και των αναγκών του σήμερα. Μπορούμε να
πούμε με βεβαιότητα ότι ένας από αυτούς τους παράγοντες ήταν και εξακολουθεί να
είναι το κράτος, ως βασικότερος χρηματοδότης της παιδείας και διαμορφωτής
ιδεολογίας και ταυτότητας. Στα χρόνια που διανύουμε ωστόσο, ο ρόλος του κράτους
ως απόλυτου ρυθμιστή και πρωταγωνιστή στη διαδικασία αυτή έχει υποχωρήσει. Με
περεταίρω τάσεις συρρίκνωσης. Το κενό που αφήνει πίσω του, αναπληρώνουν πλέον
παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά, την ελεύθερη οικονομία. Οικονομικοί
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παράγοντες, εταιρίες και υπερεθνικοί θεσμοί έχουν μπει δυναμικά ως συνδιαμορφωτές των στόχων, της εκπαίδευσης, της ιδεολογίας και του συστήματος
αξιών και αντιλήψεων. Θα σημειώναμε πως το έχουν επιτύχει ήδη σε τέτοιο βαθμό,
ώστε ακόμα και ο τρόπος αυτό-προσδιορισμού του κάθε ανθρώπου έχει επηρεαστεί
και προσαρμοστεί στις καταστάσεις που οι προαναφερθέντες φορείς διαμορφώνουν.
Οι κρατικές πολιτικές και στρατηγικές πλέον συν-διαμορφώνονται και
συμπαρασύρουν και τα μέλη της κοινωνίας του σήμερα. Τα προσόντα και οι
δεξιότητες που καλούνται να αποκτήσουν οι μετέχοντες στο εκπαιδευτικό σύστημα
είναι εκείνες που θα αποδειχτούν αποδοτικότερες στην αγορά, όχι πάντα προς όφελος
του ατόμου πρωτίστως, αλλά στην ανταπόκριση σε απαιτούμενες δεξιότητες που θα
φέρουν συγκεκριμένες επιδόσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν
προοπτική για κέρδη, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη και πάλι όχι για τον ίδιο
σε πρώτο λόγο, μα για εκείνον που θα τον «αξιοποιήσει». Ο ίδιος θα έχει όφελος
μόνο εφόσον ανταποκριθεί στα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η αγορά και οι
επιχειρήσεις, ειδάλλως θα απορριφθεί ή θα κληθεί να μετεκπαιδευτεί ώσπου να
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και να αποδειχθεί χρήσιμος.
Όπως επισημαίνει και ο Bourdieu, «…η συγκρότηση (του κράτους)
συμβαδίζει με τη συγκρότηση του πεδίου κυριαρχίας, νοημένου ως χώρου του
παιχνιδιού, στο εσωτερικό του οποίου οι κάτοχοι του κεφαλαίου (διαφορετικών
ειδών) μάχονται κυρίως για την εξουσία επί του κράτους, δηλαδή επί του κρατικού
κεφαλαίου που επιμερίζει την εξουσία στα διαφορετικά είδη κεφαλαίου και ελέγχει
την αναπαραγωγή τους κυρίως μέσα από τον εκπαιδευτικό θεσμό» (Bourdieu (μετ. Ρ.
Τοτουντζή), 2000: 99).
Η εκπαίδευση εξετάζεται μέσα από το πρίσμα του τριπτύχου κράτοςεκπαίδευση-κοινωνία, με ταυτόχρονη επισήμανση του πρωταρχικού της στόχου, της
διαμόρφωσης των ανθρώπινων υποκειμένων. Αναλύοντας από μία τέτοια οπτική
μπορούμε να
αναδείξουμε πάρα πολλές πτυχές της «θεσμοθετημένης και
ελεγχόμενης από την πολιτεία εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω της οποίας
πραγματοποιείται η κατά σύστημα αγωγή» (Δελλασούλας, 1998: 24).
Μια πλήρης και ολοκληρωμένη ανάλυση ωστόσο, οφείλει να εξετάσει το
εκπαιδευτικό σύστημα από όλες τις πτυχές κι εκφάνσεις του, μέσω δηλαδή «όλων
των θεσμών του, τη στοχοθεσία, και τους επιμέρους σκοπούς του, την εσωτερική
δομή και ιεραρχία του, τη διοικητική οργάνωση, τις μεθόδους και πρακτικές του, τις
διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης και τις διαδικασίες εποπτείας- αξιολόγησης και
απόδοσης λόγου για το έργο του και την αποτελεσματικότητά του».
Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα κρίνεται ανάλογα με την αποτελεσματικότητα,
τον τρόπο οργάνωσης και την ποιότητα των σπουδών που προσφέρει, καθώς και την
εγκυρότητα και χρησιμότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέχει. Η αξία του
εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος και κατά πόσο υψηλές είναι οι προδιαγραφές
του στους προαναφερθέντες τομείς καθορίζουν και την αξία όλων όσων αποκτούν οι
εκπαιδευόμενοι σε καθένα από αυτά (πτυχία, γνώσεις, δεξιότητες), ανάλογα με το
κατά πόσο (πιστοποιεί ότι) είναι «εκσυγχρονισμένο και αποτελεσματικό, ικανό να
παράσχει αληθινή μόρφωση και αληθινούς τίτλους σπουδών, αλλά και το να παράγει
83

επαρκείς εργαζομένους (καθώς η εκπαίδευση έχει καταστεί ως ένας από τους
σημαντικότερους συντελεστές παραγωγής) και μορφωμένους πολίτες» (Bourdieu, P.
– Charle, C. – Lacroix, B. Etal (μετ. Κ. Διαμαντάκου), 1999: 17-18), όπ. αναφ. στο
Παπαδάκης, 2003)
Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού η εκπαίδευση εξετάζεται μέσα
από ένα ευρύ φάσμα, το ποίο θα περιλαμβάνει «την τυπική, την επιμορφωτική και
την άτυπη μορφή αγωγής και κατ’ επέκταση εκπαίδευσης» (Παπαδάκης 2003), μην
παραλείποντας, όπως προείπαμε, και το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο διαμορφώνεται, (βλ. σχετικά Torsten Husen (μετ. Π.Σ. Χατζηπαντελή),
1991:57) έχοντας πάντως στο μυαλό μας και την άποψη του Bourdieu, ο οποίος
αναφέρεται σε μια μερική αυτονομία του σχολείου, μη θέλοντας να το εντάξει
πλήρως μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης κι αλληλεξάρτησης με τις κοινωνικές
αλλαγές και τη δομή της οικονομίας. Αν’ αυτού, θα το αντιμετωπίζουμε ως ένα
αυτοπροσδιοριζόμενο σύστημα το οποίο διατηρεί τη δική του ξεχωριστή δυναμική,
τόσο στο εσωτερικό του, όσο και ενταγμένο σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Εν
ολίγοις, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ούτε έρμαιο των κοινωνικο-οικονομικών
αλλαγών (αφού εξακολουθεί να διατηρεί δικές του στάσεις και αξίες), ούτε όμως και
ξεκομμένο από την υπόλοιπη κοινωνία, μια και οι αλλαγές σε αυτήν λειτουργούν ως
προκλήσεις στις οποίες καλείται συχνά να αντεπεξέλθει. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου
πως η «αποτελεσματικότητα» του σχολείου έγκειται στο κατά πόσο ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, παράγοντας που είναι και η
αιτία των περισσότερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
«Εκπαίδευση είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί η διαδικασία
αγωγής-μάθησης (μέσα σε μια κοινωνία).» (Πυργιωτάκης, 2000: 62).

3.1.4 Α) Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του μέλλοντος

Οι στόχοι για καθολική εκπαίδευση και απασχόληση, ως βασικό μέσο για
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και για την προστασία των νέων από το φάσμα της
ανεργίας. Ε.Ε. και ΟΟΣΑ προκρίνουν την τεχνική – εφαρμοσμένη γνώση ως
χρήσιμο εργαλείο για την ένταξη στην αγορά εργασίας και τον προσδιορισμό της
«επαγγελματικής ταυτότητας του ατόμου». Από τα πρώτα κιόλας στάδιά της, η
εκπαίδευση οφείλει να προετοιμάζει τα υποκείμενα για να γίνουν σωστοί και
καταρτισμένοι επαγγελματίες.. Για το λόγο αυτό προκρίνονται κυρίως εκείνες οι
δεξιότητες που μπορούν να συνδυαστούν με κάποιο επάγγελμα.. Άρα υπάρχει
αξιολογούνται διαφορετικά ικανότητες που σχετίζονται με άλλους τομείς της ζωής
(κοινωνικός, πνευματικός, πολιτικός κλπ).
Στόχος σύμφωνα με την Commission (European Commission, Directorate
General Education) ο συνδυασμός των δεξιοτήτων εκείνων που απέκτησε το άτομο
από την εκπαιδευτική του σταδιοδρομία με εκείνες που πρόσθεσε μέσα από την
επαγγελματική του εμπειρία.
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Στη μεταβιομηχανική εποχή η ανάπτυξη όπως νοείται το αναθεωρημένο
περιεχόμενο του όρου της, απέχει από την ποιότητα ζωής της κοινωνίας. Η ευρεία
βάση γνώσης που επιδιώκουν οι σύγχρονες μεταρρυθμίσεις στοχεύουν ακριβώς στο
ευέλικτο εκείνο ανθρώπινο δυναμικό, όπου λίγοι άνθρωποι μπορούν να αναλάβουν
ταυτόχρονα πολλές και διαφορετικές αρμοδιότητες. Ο προσανατολισμός αυτός
απαιτεί αλλαγή και στον τρόπο που λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα, με
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, εισαγωγή κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, υιοθέτηση νέων πρακτικών (όπως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση), επέκταση της διάρκειας της μαθητείας (με «ταβάνι» την
εφ’ όρου ζωής εκπαίδευση), αλλά και ένα αναβαθμισμένο σύστημα επικύρωσης των
αποκτηθέντων προσόντων.
Τέτοιες τάσεις, όπως έχουμε πει θέτουν σε προτεραιότητα τον τεχνικό τομέα,
με απαιτήσεις υψηλής και επικαιροποιημένης γνώσης περί τεχνολογίας. Τίθεται
βέβαια και το ερώτημα, αν αρκεί η απόκτηση πολυδιάστατης γνώσης σε πολλούς
τομείς, ή η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε έναν τομέα προσεκτικά
επιλεγμένο από τον καθένα, ούτως ώστε να διασφαλίσει μια σταθερή θέση στη
σύγχρονη αγορά εργασίας, οι ανάγκες της οποίας είναι και πολύπλοκες, απαιτώντας
μεγάλο βαθμό ικανότητας και ποιότητα εκπαίδευσης, είναι όμως και πολυδιάστατες,
καλώντας τον καθένα να πρέπει να λάβει αποφάσεις πάνω σε ευρύ φάσμα θεμάτων.

3.1.4 Β) Προβλήματα και (προτεινόμενες) λύσεις

Α) Προώθηση της ατομικής προσωπικής ευθύνης του ατόμου για την
εκπαίδευσή του και την αξιολόγηση των προσόντων που κουβαλάει.
Σημαίνει πρακτικά: μετατόπιση της ευθύνης επιτυχίας ή αποτυχίας στο ίδιο το άτομο.
Η επιλογή σταδιοδρομίας και η απόδοσή του στην παρεχόμενη εκπαίδευση είναι
καθαρά δική του ευθύνη, χωρίς να εμπλέκεται η επιλογή του δρόμου που χάραξε το
κράτος ή ο εργοδότης. Η απόδοση ευθύνης της εκπαίδευσης στο ίδιο το άτομο
ουσιαστικά το «πείθει» ότι οι επιλογές του ήταν αυτές που το έφεραν στο σημείο που
είναι σήμερα και οι συνθήκες στις οποίες ζει ήρθαν κατόπιν δικών του επιλογών. Όσο
χτίζεται η πεποίθηση αυτή, τόσο τα υποκείμενα δίνουν βάρος στη συνεχή ενίσχυση
των ικανοτήτων τους χάριν της αποδοτικότητας που «οφείλουν» να έχουν (βλ. και
από US Office of the Budget, 1993 όπως παρατίθεται στο Παιδεία, Κράτος και
Ανταγωνιστικότητα (Ψαχαρόπουλος Γ.) Για μια Βελτίωση της σχέσης στο Σ.
Μπουζάκης, 2000: 549).
Οι κίνδυνοι που κυοφορούνται από μια τέτοια σκέψη αφορούν την απόδοση
της ευθύνης των αποτελεσμάτων του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία
μετατοπίζεται στα ίδια τα άτομα που μετέχουν σε αυτό, ακόμα κι αν σε διάφορες
διακηρύξεις προάγεται η ανάγκη να αναδειχθούν και να προωθηθούν οι καλύτεροι, με
μηχανισμούς που αποκλείουν όλους τους υπόλοιπους από τα υψηλότερα επίπεδα
εκπαίδευσης, οικονομικών απολαβών, διοίκησης όπως οι εξετάσεις ή ο μαραθώνιος
απόκτησης όλο και υψηλότερων τίτλων σπουδών.
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Η στρατηγική αυτή ενδεχομένως να «γεννήσει» μια μερίδα άρτια
καταρτισμένων ανθρώπων ικανών και αποδοτικών. Δεν παύει ωστόσο να ενέχει και
το φόβο της θεμιτοποίησης του αποκλεισμού της μεγαλύτερης μάζας ανθρώπων, την
απενοχοποίηση των πολιτικών κράτους και αγοράς, καθώς και τον κατακερματισμό
σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα της συλλογικής ταυτότητας της εργατικής
τάξης. Ανταποκρίνονται τα παραπάνω στην τάση της Ε.Ε. να προσαρμόσει την
εκπαίδευση στις ανάγκες της αγοράς και όχι στις ανάγκες της κοινωνίας.

Β) Ο ατομικός εκσυγχρονισμός ως πρόταγμα που αφορά την παιδεία.
Η ενίσχυση των δεξιοτήτων αποτελεί πλέον ευθύνη του κάθε υποκειμένου
ξεχωριστά, όντας επιλογή του ως ποια βαθμίδα θα (επιχειρήσει να) φτάσει. Ο ρόλος
της παιδείας σε αυτό το κομμάτι αλλάζει από τη στιγμή που αλλάζει και ο σκοπός της
συμμετοχής στην εκπαίδευση, άρα μαζί με όλα τα άλλα και η κοινωνικοποιητική της
λειτουργία.
Όπως εύστοχα αναφέρει ο Παπαδάκης, οι κρατικές πολιτικές στοχεύουν σε
μια βραχυχρόνια πολιτική. Αντίθετα, το βάρος του σχεδιασμού στόχων σε βάθος
χρόνου εμπίπτει μεμονωμένα στον κάθε εκπαιδευόμενο (Παπαδάκης 2003: 226).
Μαζί με αυτή την ευθύνη, οι εργαζόμενοι «χρεώνονται» και τα ποσοστά ανεργίας,
αφού ο σχεδιασμός τουςδεν ήταν σωστός και όποιος έκανε λάθη στο σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής του πορείας είναι υπεύθυνος για την απώλεια της
εργασίας του. Ο επιχειρηματικός κόσμος επιδιώκει να ενισχύσει την τάση αυτή,
αποτινάσσοντας από πάνω του όποιες ευθύνες μπορεί να φέρει ο ίδιος για το πλήθος
των ανέργων.
Στο κλίμα αυτό της ανασφάλειας, το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να
αλλάξει δομή, να παρέχει όλα εκείνα τα μέσα που έχουν ανάγκη οι εκπαιδευόμενοι
ώστε να εξακολουθήσουν να εργάζονται χωρίς να μένουν πίσω στο γνωστικό
κομμάτι. Τα μέσα όμως αυτά είναι προσωπική ευθύνη του καθενός να αξιοποιηθούν.
Το εκπαιδευτικό σύστημα από την άλλη, τείνει να διασπαστεί ακόμα
περισσότερο χάνοντας τον ενιαίο χαρακτήρα παλαιότερων εποχών. Τώρα πια η
εκπαίδευση δεν είναι ίδια για όλους, αφού η εκπαίδευση (κυρίως μετά το
πανεπιστήμιο) έχει πολλές εναλλακτικές οδούς για όποιον ενδιαφέρεται να
επιμορφωθεί περεταίρω, όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων
φορέων, προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης κλπ. Είναι τέτοιο το
εύρος των προγραμμάτων αυτών, που κυριολεκτικά ο καθένας μπορεί να χαράξει
ξεχωριστή πορεία από οποιονδήποτε άλλο. Η γενική δημόσια παιδεία αναμένεται να
πάψει να έχει τη μορφή που γνωρίζαμε ως τώρα, λόγω της επέκτασης των πρακτικών
αυτών σε όλο και χαμηλότερες σχολικές βαθμίδες.

Γ) Η φύση της γνώσης και η αξιοποίησή της
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Η γνώση είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που κατακτά κάποιος μέσω της
συμμετοχής του στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτή είναι το βασικό εργαλείο για να
εξασφαλίσει στον κάτοχό της την απασχόληση σε οποιονδήποτε τομέα.
Η νεωτερική εποχή που διανύουμε έχει ταυτίσει την εκπαίδευση αποκλειστικά
με την επαγγελματική αποκατάσταση. Η στάση αυτή κατά κάποιο τρόπο ιεραρχεί
τους τύπους γνώσης ανάλογα με τη «χρησιμότητά τους» ως προς την απασχόληση,
την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας, την αποδοτικότητα κλπ. Όπως έχουμε δει,
αποτέλεσμα μιας τέτοιας θεώρησης η σχεδόν εμμονική σχέση του εκπαιδετικού
συστήματος με τον τεχνικό τομέα και μάλιστα την λεγόμενη «εφαρμοσμένη γνώση»,
προσδίδοντάς της κυρίαρχη σημασία. Στο βωμό της γνώσης αυτής και της ανάγκης
για εξέλιξή της, έχει δοθεί υπέρμετρη βαρύτητα στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπου τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφραστούν
σε άμεσο και μεγάλο κέρδος. Όπως αντιλαμβανόμαστε, μια έρευνα για νέες
τεχνολογίες θα θεωρηθεί «χρησιμότερη» από μια μελέτη φιλολογική ή φιλοσοφική,
συνεπώς η τεχνολογική πρόοδος υπερτερεί σαν στόχος της πνευματικής καλλιέργειας
και της βαθύτερης μόρφωσης, υποτιμώντας τομείς όπως οι ανθρωπιστικές επιστήμες.
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο σε αυτή την επιδίωξη προσπαθεί να
δημιουργήσει άτομα των οποίων οι εξωτερικές δεξιότητες θα είναι όσο το δυνατόν
πιο ανεπτυγμένες, ωστόσο αυτό είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσει εις βάρος της
εσωτερικής αποτελεσματικότητας (καλλιέργεια ηθικού κώδικα, συμπεριφορά,
ενεργητικότητα ως προς τα κοινά κλπ). Η παιδεία που διακηρύσσεται ως σήμερα
πρωταρχικός στόχους της ύπαρξης του εκπαιδευτικού συστήματος υποχωρεί χάριν
της κατάρτισης. (βλ. επίσης: Παπαδάκης, Ν. – Taha, N. – Γύπαρη, Στ, 2001)

Δ) Η ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων
Το ύφος της παρούσας εργασίας μέχρι το σημείο αυτό υπαινίσσεται πως
ευθύνη για την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έχουν αποκλειστικά οι αγορές, οι
οποίες σε συνδυασμό με τις κρατικές πολιτικές τις οποίες προωθούν έχουν φέρει τα
αποτελέσματα που περιγράφουμε λεπτομερώς ως προς την αγορά εργασίας, τις
οικονομικές απολαβές, τους δείκτες ανεργίας κλπ. Η εξήγηση αυτή είναι εύστοχη
μόνο εν μέρει και θα ήταν υπερβολικά απλοϊκό αν πιστεύαμε ότι εξαντλήσαμε όλο το
φάσμα των αιτιών μόνο μέσα από αυτήν.
Παράλληλα με τις πιέσεις των αγορών και την κρατική νομοθεσία που
νομιμοποιεί/θεμιτοποιεί τις πρακτικές τους, δεν είναι λόγοι εκείνοι οι οποίοι
αποδίδουν ευθύνες και στο εκπαιδευτικό σύστημα, χαρακτηρίζοντάς το «άκαμπτο»,
«απαρχαιωμένο», «αποκομμένο από τις ανάγκες της οικονομίας και ξεκομμένο από
την κοινωνία» και με πολλούς ακόμα συναφείς τρόπους. Με λίγα λόγια, τα
εκπαιδευτικά συστήματα κατηγορούνται πως «δεν λαμβάνουν υπόψη την
ποικιλότητα των ανθρώπινων απαιτήσεων [….]και είναι ανίκανα να διασφαλίσουν
την κοινωνική ενσωμάτωση και τις προοπτικές της απασχόλησης» (Παπαδάκης 2003:
230).
Η υιοθέτηση ενός συστήματος πιο ευέλικτου με πιο πολυεπίπεδη και
πλουραλιστική παροχή γνώσης, ένα σύστημα ατομικής αξιολόγησης του κάθε
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εκπαιδευόμενου ξεχωριστά, η πιλοτική εφαρμογή διαφόρων νέων συστημάτων που
θα φέρουν την εκπαίδευση πιο κοντά στην οικονομία της αγοράς, είναι μερικοί από
τους προβληματισμούς που αφορούν τη συζήτηση περί ευθύνης της εκπαίδευσης.
Οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων σε
κρατικό ή διακρατικό επίπεδο είναι βεβαίως καλοδεχούμενη. Αρκεί φυσικά να έχει
κίνητρα βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και παιδείας χωρίς να επιδιώκει
μέσω αυτών να καταστήσει τους πολίτες του μέλλοντος απλούς αριθμούς, άβουλες
«μηχανές» προς χάριν της παραγωγικότητας ή να καταστήσει το εκπαιδευτικό
σύστημα «αποδιοπομπαίο τράγο», φορτώνοντας σε αυτό την κοινωνική και
εργασιακή κρίση που βιώνει η παρούσα γενιά.

Ε) Η αμφισβήτηση της κρατικής παιδείας και οι υποψήφιοι νέοι φορείς
εκπαίδευσης
Η προαναφερθείσα απαξίωση και ο παραγκωνισμός των επιστημών εκείνων
που δεν ταιριάζουν με το τεχνολογικό και οικονομικό πεδίο έχει γεννήσει μια νέα
τάση, σύμφωνα με την οποία μη κρατικοί φορείς και ιδρύματα εκτός του
πανεπιστημίου και του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος να επιχειρούν να
αναλάβουν μέρος της εκπαίδευσης, επιχειρώντας να παράσχουν στους εργαζομένους
δεξιότητες τις οποίες δε δύνανται να αποκτήσουν μέσα από τον παραδοσιακό κύκλο
σπουδών τους. Εταιρίες και μη πανεπιστημιακά ιδρύματα αναλαμβάνουν την
κατάρτισή τους, ανταποκρινόμενες στις φωνές εκείνες που ισχυρίζονται πως το
πανεπιστήμιο γεννά ελλιπώς καταρτισμένους απόφοιτους, ανέτοιμους αν ενταχθούν
στην αγορά εργασίας.
Η απαίτηση για «χρηστική κι εφαρμοσμένη γνώση» οδηγεί σε απαξίωση των
λεγόμενων «θεωρητικών επιστημών» και έχει τις ρίζες της στο ότι η αγορά εστιάζει
στην εξασφάλιση κέρδους και αποφυγής της οποιασδήποτε ζημιάς και δεν είναι «ένα
ολοκληρωμένο και συγκροτημένο σύστημα αξιών» (Παπαδάκης 2003: 235). Οι αξίες
λοιπόν που υιοθετούνται στην αγορά δεν έχουν σχέση ούτε με την ηθική, ούτε με τη
βαθύτερη καλλιέργεια σε πνευματικό επίπεδο, απορρίπτοντάς τα ως πράγματα
περιττά. Ούτως ή άλλως η ηθική δεν λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό των
πολιτικών απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων, μια και το κέρδος επισκιάζει
τέτοια πεδία.
Μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε τους κινδύνους που ενέχει μια πιο
ενεργή και άμεση εμπλοκή των εταιριών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικά ως
συνδιαμορφωτές και μέτοχοι στην ανώτατη βαθμίδα της, το πανεπιστήμιο. Ήδη οι
εταιρίες έχουν τη δυνατότητα παροχής τύπων εκπαίδευσης που έχουν να κάνουν με
την κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή της γνώσης μέσω προγραμμάτων και
σεμιναρίων, ενώ έχουν και το πλεονέκτημα της άμεσης πρακτικής αξιοποίησής τους
στους ίδιους τους κόλπους τους. Το κυριότερο ζήτημα (εάν και εφόσον οι
επιχειρήσεις τελικά πετύχουν να γίνουν «μέτοχοι» στην ανώτατη εκπαίδευση) είναι η
εκ των προτέρων διαμόρφωση του πλαισίου στο οποίο θα δράσουν και ο καθορισμός
των ορίων μέσα στα οποία θα μπορούν να παρέμβουν σε αυτήν.
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Η αυτοματοποίηση και μαζικοποίηση της παραγωγής την καθιστά μια
«μηχανική» διαδικασία, η οποία περιορίζει τη λήψη πρωτοβουλίας, τη
δημιουργικότητα, την αυτόνομη δράση και την ανάγκη για αυτοπραγμάτωση. Οι
τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνουν τις δυνατότητες παραγωγής και ενισχύουν τα μέσα
αυτής, από την άλλη όμως προκαλούν ανησυχία και φόβο στις τάξεις των
εργαζομένων. Αφενός η εξέλιξη της τεχνολογίας τους υποβάλλει σε μια διαδικασία
συνεχούς αμφισβήτησης της γνώσης που ήδη κατέχουν, αφού αυτή καθίσταται
παρωχημένη σε πολύ μικρότερο διάστημα από ότι παλαιότερα. Οι εξελίξεις
«τρέχουν» και οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στις ολοένα και
αυξανόμενες «ταχύτητες» που συντελούνται οι αλλαγές.
Ο δεύτερος παράγοντας φόβου και ανασφάλειας είναι οι ίδιες οι δυνατότητες
της τεχνολογίας. Όσο αυξάνονται, τόσο αντικαθιστούν τους ανθρώπους, αφού είναι
σε θέση να εκτελέσουν την ίδια δουλειά με μεγαλύτερη ακρίβεια, γρηγορότερα και
προπαντός φθηνότερα. Όσο αυξάνεται η αποδοτικότητα των μηχανών, τόσο
αυξάνονται και οι απαιτήσεις αποδοτικότητας των εργαζομένων και ταυτόχρονα όλο
και μικραίνει ο αριθμός των «απαραίτητων» εργατών σε μια επιχείρηση.
Διατυπώνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η πηγή της ανασφάλειας για τη
μελλοντική πορεία της εργατικής τάξης είναι πως «είναι περισσότερες οι θέσεις
εργασίας που ¨καταστρέφονται¨ από αυτές που δημιουργούνται». Η κάλυψη των
αναγκών της διαδικασίας παραγωγής παρά τις περικοπές θέσεων οδηγεί όλο και
μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού σε παρατεταμένη ανεργία.
Οι αλλαγές που θα επιφέρει μοιραία κάθε τεχνολογική εξέλιξη θα επηρεάσουν
τη διαδικασία παραγωγής. Οι αλλαγές σε αυτήν εκλαμβάνονται από τους
εργαζομένους ως απειλή παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Σε κάθε
αλλαγή αισθάνονται υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τα
εργασιακά τους δικαιώματα. Η ταχύτητα με την οποία συντελούνται πλέον οι
αλλαγές οδηγεί σε βίαιους μετασχηματισμούς στον εργασιακό χώρο και στις σχέσεις
εργαζομένων – εργοδοτών. Τέτοιες εξελίξεις μπορεί να αποτελέσουν αφορμή
συσπείρωσης και αντίστασης σε οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού των
δικαιωμάτων τους ή παθητική προσαρμογή στα νέα δεδομένα που προκύπτουν.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο αντίδρασης που θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι,
αναπόφευκτα οι αλλαγές θα φέρουν στις τάξεις τους ψυχολογική επιβάρυνση και
άγχος, που πολλές φορές επηρεάζει τη δράση του ατόμου και τη διαδικασία λήψης
των αποφάσεών του (διεκδίκηση δικαιωμάτων, συμμετοχή σε μαζικές κινητοποιήσεις
και απεργίες, συμμόρφωση με τα κελεύσματα της αγοράς εργασίας υπό το φόβο της
απώλειας της θέσης του κλπ).
Η διεθνοποίηση – παγκοσμιοποίηση της οικονομίας προάγει την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση τα οικονομίας των κρατών σε αυτό τον τομέα
(της ανταγωνιστικότητας), με δηλωμένο από την Commission στόχο «τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής μέσω μιας πιο αποτελεσματικής διανομής των πόρων διεθνώς»
(European Commission, Directorate General Education: 7). Οι εξαγγελίες αυτές
νομιμοποιούν τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, όσο και στον τομέα
της απασχόλησης. Ο Παπαδάκης, ωστόσο, εύστοχα αναρωτιέται πώς συνάδει μια
τέτοια ρητορική με την εξακριβωμένη συγκέντρωση κεφαλαίου σε ολοένα και
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λιγότερα χέρια, λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας (Παπαδάκης 2003: 240).
Η υιοθετούμενη πολιτική για την απασχόληση δείχνει να οδεύει προς την αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή μια καλύτερης αναδιανομής των πόρων και του πλούτου, μια
και σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει καθολική απασχόληση και ικανοποιητικές
απολαβές, μια και προτάσσονται οι δείκτες της οικονομίας και οι οικονομικές
επιδόσεις που εντάσσονται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο αλληλεπιδρόντων παραγόντων,
μέσα από το οποίοι μεγάλοι κερδισμένοι βγαίνουν οικονομικοί πολυεθνικοί
κολοσσοί, το συμφέρον των οποίων επιβάλλεται και ως συμφέρον των κρατών στο
έδαφος των οποίων δραστηριοποιούνται. Το συμφέρον αυτό είναι συγκρουόμενο με
τα συμφέρονται των απασχολούμενων, άρα η ικανοποίηση και των δύο ταυτόχρονα
είναι αδύνατη. Δε γίνεται να εξυπηρετηθεί το συμφέρον του ενός χωρίς να πληγεί η
άλλη πλευρά.
Οι παράγοντες αυτοί από την άλλη προτάσσουν τα συμφέροντά τους ως
εθνικά, για το κοινό καλό, με μια σειρά επιχειρημάτων. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι
πάντα το συμφέρον τους θα μεταφραστεί και σε γενικότερη ευημερία όλων των
συμμετεχόντων στην οικονομία. Ο Παπαδάκης το διατύπωσε ακόμα καλύτερα,
τονίζοντας πως «το να υποχρεώνεις σε σημασιακή συνοίκηση τα συμφέροντα του
ατόμου με αυτά των επιχειρήσεων ή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αυτά των
βιομηχανιών αποτελεί μια ξεκάθαρη ιδεολογική επιλογή με προφανή πολιτική
σκοπιμότητα». (Παπαδάκης, 2003: 241).

3.1.5 Η εκπαιδευτικές κατευθύνσεις στη μετα-βιομηχανική εποχή

Η εκπαίδευση που επιχειρείται να διαμορφωθεί στα πλαίσια που αναλύσαμε
αμέσως παραπάνω βασίζεται όλο και περισσότερο στη λεγόμενη «θεωρία του
ανθρώπινου κεφαλαίου». Το «κεφάλαιο» αυτό εξελίσσεται σε πρωτίστης σημασίας
δείκτη παραγωγικότητας, με τη ρητορική διαμόρφωσης της εκπαίδευσης να μιλάει
για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή του, ούτως ώστε να αποκομίσουμε τα
υψηλότερα δυνατά οφέλη από αυτό. Σε μια εποχή όπου η ικανοποίηση των αναγκών
της οικονομίας της αγοράς είναι ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος, αντιλαμβανόμαστε ότι η
επένδυση στο «ανθρώπινο» κεφάλαιο αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη, την
αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα.
Το πρόβλημα που εμφανίζεται όμως εδώ είναι πως η ανάπτυξη δεν είναι κάτι
δεδομένο ή εξασφαλισμένο, όπως συχνά εκλαμβάνεται μέσα από τις διακηρύξεις για
το μέλλον της αγοράς. Αυτό σημαίνει πως για να εξασφαλιστεί και να επιτευχθεί μια
σταθερή ανάπτυξη, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που δεν αναφέρονται, όπως π.χ.
απολύσεις. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τη
διατήρηση ή αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, άρα η εξασφάλιση μια θέσης
εργασίας δεν είναι πια άμεσα εξαρτώμενη από την επίδοση ή τις ικανότητες του
εκάστοτε εργαζομένου. Έχουμε ήδη αναφερθεί επίσης στον παρατεταμένο χρόνο που
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θα μείνει άνεργος κάποιος που ενδεχομένως θα χάσει τη θέση εργασίας του σε σχέση
με παλαιότερες δεκαετίες.
Η ύπαρξη πλέον εναλλακτικών λύσεων στη διαδικασία παραγωγής και
παροχής υπηρεσιών βελτιστοποιεί μεν την παραγωγική διαδικασία ως προς την
ποιότητα, την ταχύτητα και το κόστος, είναι όμως μια δυσμενής εξέλιξη όσον αφορά
την απασχόληση. Αναλογιζόμενοι τις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, τη
δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, την εκτεταμένη χρήση υπολογιστών για την
απλοποίηση των υπηρεσιών (αυτοματοποιημένα καταστήματα, ATMκλπ), μπορούμε
να έχουμε μόνο μια μικρή εικόνα για το πώς οι βιομηχανίες και οι εταιρίες
αντικαθιστούν τους ανθρώπους και μειώνουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο
δυναμικό. Ενώ λοιπόν στις εξαγγελίες της Commission και τις σελίδες της Λευκής
Βίβλου διαβάζουμε για τη δυνατότητα και την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, η αλήθεια είναι πως οι θέσεις που «καταστρέφονται» είναι
περισσότερες από εκείνες που δημιουργούνται.
Η συνεχής αξιολόγηση και επανεκπαίδευση έχει αναμφισβήτητα βελτιωτικό
χαρακτήρα. Δεν εξαλείφονται όμως προβλήματα όσον φορά τομείς όπως η έλλειψη
κοινωνικής μέριμνας, η άμβλυνση των ανισοτήτων, ενώ όλο και περισσότερο
μεταβιβάζουν ευθύνες από το σύστημα στο άτομο.
Συλλογικά όργανα και θεσμοί πλέον απαλλάσσονται από τις ευθύνες για
ενδεχόμενη αποτυχία στην απασχόληση, κοινωνική ένταξη και επαγγελματική
σταδιοδρομία, αποδίδοντας τα κακώς κείμενα στις αστοχίες των προσωπικών
επιλογών.
Από τη μία διακυβεύεται η εκπαίδευση, όμως το πρόταγμα της υπό
διαμόρφωση εκπαίδευσης είναι η εξυπηρέτηση της αγοράς κι ενός πολύ
συγκεκριμένου μοντέλου ανάπτυξης (growth economy). Τα μέσα που προαναφέραμε
και οι πρακτικές που υιοθετούνται αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη πρόσδεση στις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς και την
ικανοποίησή τους, με όσο το δυνατόν καλύτερη ανταπόκριση σε αυτές.

3.2 Λευκή Βίβλος: Η βάση της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, τα θεμέλια
της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης, το πλαίσιο θέσπισης των στόχων

Για να κατανοήσουμε τη σημασία που έχει η «Λευκή Βίβλος της Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης», χρήσιμο θα ήταν να την αναλύσουμε, όχι μόνο ως προς το
περιεχόμενό της, μα να την εξετάσουμε και υπό το πρίσμα των αλλαγών και των
τάσεων που έφερναν οι εξελίξεις την εποχή κατά την οποία συντασσόταν. Το
περιεχόμενό της δεν αποτελεί μια στιγμιαία τάση, μα είναι το αποτέλεσμα αφενός
μιας μακράς εξελικτικής διαδικασίας της σκέψης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος, αλλά ταυτόχρονα και μια απόπειρα της μεταβαλλόμενης Ευρώπης να
απαντήσει στις νέες προκλήσεις που ορθώνονταν μπροστά της λόγω και των διεθνών
εξελίξεων, αλλά και των δομικών αλλαγών που περνούσε ή προβλεπόταν ότι θα
περνούσε στο εσωτερικό της.
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Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί πως το περιεχόμενό της δεν είναι
δεσμευτικό από πλευράς των κρατών – μελών, παρά αποτελεί προτάσεις και
εισηγήσεις σχετικά με την κατεύθυνση που θα(έπρεπε να) ακολουθήσει η νεότευκτη
Ευρωπαϊκή Ένωση ως διάδοχος της ΕΟΚ και αποτέλεσμα της Συνθήκης του
Μάαστριχτ. Επίσης, πέρα από την παιδεία, και άλλα ζωτικής σημασίας θέματα
θίχτηκαν από παρόμοια βιβλία (π.χ. περιβάλλον και ενέργεια – Πράσινη Βίβλος), κάτι
που μαρτυρά την έντονη κινητικότητα στο πεδίο των ιδεών (αρχικά) στα πλαίσια της
ΕΕ.
Αφορά λοιπόν την αντίληψη της Ε. Ε. για τις προκλήσεις που ήταν απόρροια
της μεταβιομηχανικής κοινωνίας και του ρόλου της μόρφωσης και της εκπαίδευσης
εν όψει αυτών των προκλήσεων. Έτσι αυτό ηχεί τη συνολική φιλοσοφία της Ε. Ε.
σχετικά με τη μόρφωση, η οποία δεσπόζει της προτεινόμενης εκπαιδευτικής τακτικής.
Με βάσει όλα αυτά το πρώτο μέρος της Λευκής Βίβλου είναι ενδεικτικό της
αιτιολόγησης της Ε. Ε. για τη παρούσα κοινωνία, οικονομικές και πολιτικές δομές και
εξελίξεις και το ρόλο της μόρφωσης σ’ αυτό το πλαίσιο.
Τέλος, θα σημειώσουμε πως είναι αδύνατον να αναλύσουμε πλήρως όλες τις
παραμέτρους που σχετίζονται με το θέμα, καθώς και το γενικότερο πλαίσιο που
καθόρισε τον προσανατολισμό προς μια κατεύθυνση αντί κάποιας άλλης. Αρχικά με
ένα σύντομο “ιστορικό σημείωμα” θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε το πλαίσιο
μέσα στο οποίο γράφτηκε το συγκεκριμένο κείμενο, ενώ στη συνέχεια θα
επιχειρήσουμε μια σύντομη αναφορά στις τάσεις και τις απαιτήσεις που
διαμορφώνονται την ίδια περίοδο εντός της ΕΕ, σαν ανταπόκριση των ραγδαίων
αλλαγών σε όλα τα επίπεδα και σε παγκόσμιο επίπεδο.

3.2.1 Το ιστορικό πλαίσιο:
Βρισκόμαστε στο 1995 όταν προκύπτει η Λευκή Βίβλος για την Εκπαίδευση
και την Κατάρτιση. Εξ αρχής αναφέρουμε πως δεν είναι η διατύπωση της επίσημης
πολιτικής της ΕΕ, μα το εν λόγω κείμενο είναι εξαιρετικά χρήσιμο διότι στις σελίδες
του διατυπώνονται και αποκαλύπτονται οι νέες τάσεις μέσα σε αυτή. Αποδείχτηκε
τελικά προφητικό, καθώς σε μεγάλο βαθμό προέβλεψε τις εξελίξεις που θα
ακολουθούσαν τα επόμενα χρόνια.
Την αυγή της 10ετίας που μελετάμε συνέβαιναν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ο
κόσμος όπως είχε διαμορφωθεί μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου θα
άλλαζε ριζικά. Ο Ψυχρός Πόλεμος που τον ακολούθησε τερματίζεται, ως αποτέλεσμα
του ότι το ένα από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα παύει ουσιαστικά να υφίσταται.
Επίκεντρο των σαρωτικών αλλαγών είναι ο Ευρωπαϊκός χώρος, Η επανένωση της
Γερμανίας σε ενιαίο κράτος μετά από μισό αιώνα διχοτόμησης είναι μόνο το
πρελούδιο όσων ακολούθησαν.
Την ίδια περίοδο, ΕΣΣΔ και Γιουγκοσλαβία αναστέλλουν τη λειτουργία τους
ως πολυεθνικά κράτη, με τους λαούς στο εσωτερικό τους να αποκτούν την
ανεξαρτησία τους και την επιθυμία τους για αυτοδιάθεση να υλοποιείται. Αυτό έχει
δύο πολύ σοβαρές συνέπειες ως προς τη γεωπολιτική σκακιέρα. Η πρώτη θα φανεί
92

πολύ σύντομα και αφορά την ισορροπία δυνάμεων στον κόσμο. Πλέον οι ΗΠΑ
διεκδικούν και προβάλλουν την πρωτοκαθεδρία τους ως η μόνη υπερδύναμη χωρίς
σοβαρό αντίλογο. Πρώτο δείγμα της στάσης τους αυτής και της νέας πολιτικής που
θα ακολουθηθεί εντοπίζεται στον Πόλεμο του Κόλπου, αλλά κυρίως (λίγο αργότερα)
στα Βαλκάνια. Και αναλύοντας αυτό, περνάμε στη δεύτερη σημαντική συνέπεια της
αλλαγής των συνόρων, η οποία είναι η εμφάνιση πολλών εστιών έντασης ανάμεσα
στα νεοϊδρυθέντα κράτη (της πρώην Γιουγκοσλαβίας). Συνοριακές διαφορές, έξαρση
του εθνικισμού και συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες εθνοτικές ομάδες
αναφλέγουν τα Βαλκάνια και καταλήγουν σε αιματηρούς εμφυλίους,
αποσταθεροποιώντας την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και βυθίζοντας στην ανασφάλεια
την ευρύτερη περιοχή.
Σε τέτοιο κλίμα εύθραυστων και πάντα ευμετάβλητων ισορροπιών, πολλές
φορές απρόβλεπτα, καθώς και γενικότερης αναδιαμόρφωσης των πάντων, τίθεται
θέμα για το ρόλο ή και την ανάγκη ύπαρξης ακόμα θεσμών όπως το ΝΑΤΟ και ο
ΟΗΕ. Είναι ατελείωτες οι συζητήσεις για την ταυτότητα και το ρόλο που θα έπρεπε
να υιοθετήσουν στο εξής οι διαθνείς οργανισμοί. Μέσα σε τέτοιο κλίμα λοιπόν,
αναπόφευκτα και η ΕΟΚ – ΕΕ έπρεπε να αποφασίσει για το μέλλον της και τη μορφή
της. Ποια πορεία θα ακολουθούσε; Μήπως είχε έρθει η ώρα για επιτάχυνση των
αλλαγών και των δομών της σε βαθύτερο πολιτικό επίπεδο, τάση που ήδη υπήρχε
ξεκάθαρα; Και αν η τελευταία ερώτηση ακούγεται ρητορική, τότε προς ποια
κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθούν οι αλλαγές αυτές; Αποτέλεσμα όλων αυτών των
συζητήσεων ανάμεσα στα κράτη – μέλη η Συνθήκη του Μάαστριχτ.

3.2.2 Η Ευρώπη την τελευταία 10ετία του 20ου αιώνα:
Μπροστά στις εξελίξεις αυτές η Ενωμένη Ευρώπη καλείται να μη μείνει πίσω.
Οι ηγεσίες των κρατών – μελών συμφωνούν ότι χρειάζονται βαθιές αλλαγές και
άμεσο προσδιορισμό της νέας κατεύθυνσης που θα έπρεπε να πάρει. Ήδη προς την
κατεύθυνση αυτή είχαν δρομολογηθεί κάποιες αλλαγές. Δεν είχαμε πια να κάνουμε
με την -αμιγώς οικονομική- ΕΚΑΧ. Η ύπαρξη της ΕΟΚ έδινε και πολιτική διάσταση
στην σχέση αυτή μεταξύ των κρατών. Εκείνο που είχε ανάγκη η Ευρώπη ήταν να
ενδυναμώσει τη θέση της στο διεθνές στερέωμα. Χρειαζόταν να αυξήσει το πολιτικό
της βάρος και τη διεθνή της επιρροή. Επίσης να μπορεί να συμμετέχει και να έχει
λόγο στη διαμόρφωση της νέας κατάστασης που προέκυπτε.
Σε οικονομικό και παραγωγικό επίπεδο, η Ευρώπη καλείται να σταθεί
ανταγωνιστικά απέναντι στις ΗΠΑ αλλά και τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας.
Η παγκοσμιοποίηση από τη μια και η αποβιομηχάνηση από την άλλη έφερναν ολοένα
και μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά τον τομέα αυτό, σε μια Ευρώπη που
φιλοδοξούσε να είναι από τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου. Θα δούμε
παρακάτω πως μετατοπίζεται το κέντρο βάρους από τις κοινωνικές διαστάσεις της
εργασίας σε αμιγώς οικονομικές.
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Το 1992 υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Μια νέα πραγματικότητα
διαμορφώνεται στον Ευρωπαϊκό χώρο, με το πιο φιλόδοξο ως τότε ευρωπαϊκό
εγχείρημα να τίθεται σε εφαρμογή. Οι αλλαγές που επιφέρει είναι πολλές
(Διαμόρφωση ενιαίας αγοράς, ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών,
ανταγωνιστικότητα κλπ) επηρεάζουν πολιτικές, αλλά και την αγορά εργασίας. Πλέον
η πολιτική ένωση είναι ισχυρότερη από ποτέ, με την εκχώρηση εξουσιών από την
περιφέρεια (κράτη) στην ΕΕ (σε διάφορους μη κρατικούς φορείς) να αποτελεί έναν
παράγοντα ο οποίος εν δυνάμει μπορούσε να διαμορφώσει ένα περιβάλλον με πολύ
μικρότερες αποκλίσεις ανάμεσα στα μέλη σε σχέση με παλαιότερα. Δε θα
εμβαθύνουμε στις αλλαγές που επέφερε η συνθήκη του Μάαστριχτ στην Ευρώπη,
καθώς κάτι τέτοιο θα απέκλινε από το θέμα της παρούσης εργασίας. Εκείνο που θα
αναφέρουμε όμως, είναι το γεγονός ότι οι στόχοι που έθεσε η ΕΕ αναφορικά με την
εργασία και την ανταγωνιστικότητα επηρέασε το περιεχόμενο του όρου «κοινωνικό
κράτος», τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες με τη σειρά τους επέφεραν
αλλαγές στην εκπαίδευση. Σε επίπεδο ΕΕ, η σημασία της εκπαίδευσης
αναβαθμίζεται, καθώς αναγνωρίζεται πλέον ως επίσημος τομέας άσκησης πολιτικής
της. Τα κράτη τώρα πια προσαρμόζουν (ή τουλάχιστον επιδιώκουν) τα εκπαιδευτικά
τους συστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο εναρμονισμός των
όσων παρέχει η εκπαίδευση με αυτά τα οποία ζητά η αγορά εργασίας είναι ίσως το
χαρακτηριστικότερο στοιχείο της εκπαίδευσης από τότε και στο εξής, ενώ
επηρεάζονται και οι απόψεις για την παιδεία. Το ποιες είναι αυτές και πώς
σχετίζονται με τη Λευκή Βίβλο θα το αναλύσουμε αμέσως παρακάτω.

3.2.3 Αλλαγές στην αγορά εργασίας – μεταστροφή του εκπαιδευτικού
προσανατολισμού:
Οι οικονομικές συνθήκες με τις αλλαγές που επέφεραν, μοιραία επέφεραν και
μεταβολές σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν
αφήνουν ανάμεικτες εντυπώσεις, όμως οι προβλέψεις είναι γενικά δυσοίωνες και το
αίσθημα της ανασφάλειας διάχυτο. Μέσα στις σελίδες της Λευκής Βίβλου υπάρχουν
αντιφάσεις, ενδεικτικές της σύγχυσης που επικρατούν λόγω των συνθηκών. Επί
παραδείγματι, από τη μία διακηρύσσεται η εκπαίδευση για όλους, η οποία θα
εξασφαλίσει στον καθένα μια θέση στην αγορά εργασίας, από την άλλη η
ανταγωνιστικότητα που τίθεται σαν πρωταρχικός στόχος της οικονομίας της ΕΕ
συνεπάγεται απολύσεις (άρα ανεργία) και μείωση μισθών.
Όσο αφορά την παραπάνω προσέγγιση η βάση της Λευκής Βίβλου θεωρείται
ότι είναι το ενδιαφέρον κάθε Ευρωπαίου πολίτη, νέου ή ενήλικα, ο οποίος
αντιμετωπίζει το πρόβλημα προσαρμογής σε καινούριες συνθήκες ευρέσεως εργασίας
και σε αλλαγές στη φύση εργασίας αφού καμία κοινωνική κατηγορία, κανένα
επάγγελμα, καμιάς μορφής εμπόριο δε γλιτώνει από το πρόβλημα. Αν και αυτό το
πρόβλημα είναι πάνω κάτω κοινό για μεγάλη πλειοψηφία Ευρωπαίων, θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι δεν αφορά κάθε κοινωνική κατηγορία ή ομάδα ενδιαφέροντος και
πίεσης, στο ίδιο επίπεδο και κατά τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με την κοινωνική θέση ή
το οικονομικό στάτους του καθενός, ή κάθε ομάδας, αλλάζει ο βαθμός στον οποίο
μας αφορά το πρόβλημα, αλλά και η σκοπιά από την οποία το βλέπουμε και το
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αντιλαμβανόμαστε (π.χ, ανάμεσα σε διάφορους κλάδους, ανάμεσα σε εργαζόμενους
και ανέργους κλπ).
Μελετώντας το κείμενο της Λευκής Βίβλου, από την αρχή κιόλας έχουμε
ενδείξεις για το νέο τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η κοινωνία μέσα στα
πλαίσια της ΕΕ. Η κοινωνία μεταβάλλεται, αυξάνονται οι απαιτήσεις της, η
πρόσβαση σε πληροφορίες και μέσα είναι ευκολότερη και πιο πλουραλιστική από
ποτέ. Ταυτόχρονα όμως αυξάνονται και οι εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και οι γνώσεις
και η εξειδίκευση που απαιτείται. Το μέσο για να παράσχουμε τα απαιτούμενα
προσόντα που διαρκώς αναβαθμίζονται δεν είναι άλλο από το εκπαιδευτικό σύστημα.
Ο όρος, συνεπώς, κοινωνία της μάθησης, τον οποίο πολύ συχνά συναντάμε σε
κείμενα σχετικά με την ΕΕ δεν είναι καθόλου άστοχος.
Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς το σημαντικότατο ρόλο που καλείται να παίξει
το σχολείο στη διαμόρφωση, εξέλιξη και αναβάθμιση της κοινωνίας, καθώς επίσης
και ο εκπαιδευτικός. Απαιτείται ακόμα προσπάθεια από τον καθένα να φροντίσει για
την εξασφάλιση των προσόντων και εφοδίων που θα του είναι απαραίτητα για την
ένταξη και εξέλιξή του εντός της αγοράς εργασίας. Καλείται επίσης να προσαρμοστεί
σε νέες μορφές και συνθήκες εργασίας (είτε μιλάμε για “ελαστική” απασχόληση, είτε
για μερική, είτε για ευέλικτο εργατικό δυναμικό κλπ). Θα προσθέταμε την
παρατήρηση ότι εδώ έχουμε μια σιωπηρή μεταβίβαση της ευθύνης από το κράτος
προς τον κάθε υποψήφιο εργαζόμενο ατομικά όσον αφορά την επίτευξη ή όχι (και σε
ποιο βαθμό) του στόχου αυτού. Το παλαιότερο κοινωνικό κράτος διακήρυττε πως
φροντίζει” για όλους, ήταν πιο προστατευτικό και υποστηρικτικό απέναντι σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πρόσωπα.
“Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, στο πλαίσιο της μετασύγχρονης κοινωνίας ,
φαίνεται να είναι η σχέση μάθησης. Αυτή η σχέση είναι το αποτέλεσμα της
ικανότητας του ατόμου να μαθαίνει θεμελιώδεις γνώσεις και αναμένεται να είναι
δείκτης της θέσης όλων σε σχέση με τους άλλους πολίτες στο πλαίσιο γνώσης και
δεξιοτήτων. Αυτή η έννοια δεν εξετάζει την ανάγκη κοινωνικής ιεραρχίας αλλά
εισάγει καινούρια κριτήρια για τη διαδικασία ένταξης σ’ αυτήν, το γνωστικό
κεφάλαιο. Όροι όπως ασήμαντη επένδυση προέρχονται από την Ανθρώπινη
Καπιταλιστική Θεωρία. Πράγματι η έννοια της παιδείας σαν παραγωγική επένδυση
και οι γνώσεις σαν στοιχείο κοινωνικής αξιολόγησης των μελών μιας κοινωνίας είναι
προϊόντα αυτής της θεωρίας. Εν πάση περιπτώσει, η αντίληψη της γνώσης και των
δεξιοτήτων σαν όργανο μέτρησης ατομικής απόδοσης, μπορεί εύκολα να
χρησιμοποιηθεί σαν νόμιμος μηχανισμός για κοινωνικό αποκλεισμό αυτών που
ξέρουν λιγότερα ή αυτών που δεν μπορούν να μάθουν περισσότερα. Αυτόματα, κάθε
ομάδα ή άτομο με αναπηρία (συμβολικά, κοινωνικά ή βιολογικά) γίνεται αβέβαιο σε
τέτοια κοινωνία μάθησης. Έτσι η ιεραρχία αξιολόγησης (βασισμένη σε γνωστικές
δεξιότητες) που θεωρείται σαν πρόσθετο όφελος στην παραγωγικότητα, βάζει στο
περιθώριο τις θεμελιώδεις διακηρύξεις του κράτους πρόνοιας και μια καινούρια
χαρισματική ιδεολογία καθιερώνεται. Η αποδοχή και η προώθηση του γεγονότος ότι
δεν υπάρχει πρότυπο για όλους να ακολουθήσουν μέσα από την εργασιακή τους ζωή,
έτσι όλοι πρέπει να αρπάζουν τις ευκαιρίες για βελτίωση στην κοινωνία και για
προσωπική ικανοποίηση, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση και το
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εκπαιδευτικό υπόβαθρο, συγκαλύπτει το γεγονός ότι η προαναφερθείσα πρόσβαση
στη γνώση και η ικανότητα στις αποκτηθείσες δεξιότητες, εξαρτάται από τη στάση
κάποιου απέναντι στη γνώση και παιδεία, και το μαθησιακό περιβάλλον που
μεγάλωσε. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξαρτώνται από την κοινωνική προέλευση και
το εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Η αντίφαση είναι παραπάνω από φανερή”.
Η Λευκή Βίβλος δεν ενδιαφέρεται μόνο για το ρόλο της παιδείας όσον αφορά
τη λειτουργία του να παρέχει προσόντα στους ανθρώπους. Ο βασικός σκοπός της
παιδείας και της εκπαίδευσης ήταν πάντα προσωπική ανάπτυξη και επιτυχημένη
ενσωμάτωση των Ευρωπαίων στην κοινωνία με το να μοιράζονται κοινές αξίες, με το
πέρασμα πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διδασκαλία αυτό- εμπιστοσύνης. Αυτή η
αναφορά στην ιδεολογική και πολιτιστική λειτουργία της εκπαίδευσης συνδέεται με
τη προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η επίκληση της
κοινής αξίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν συνοδεύεται από ταξινόμηση
αυτών των αξιών και διασαφήνιση σχετικά με την προέλευση και τα στοιχεία που
αποτελούν μια τέτοια κοινή κληρονομιά.
Πράγματι, τίποτα δεν αποδεικνύει ότι τέτοια κοινή βάση υπάρχει, και τίποτα
δεν διασαφηνίζει πως μπορεί να συνυπάρχει με πολιτιστικές διαφορές, χωρίς να
προκαλεί πολιτιστική ομοιομορφία. Είναι επίσης βέβαιο ότι η διδασκαλία που
παρέχεται στους νέους, η οποία και αποπειράται να δημιουργήσει την ενιαία
ευρωπαϊκή ταυτότητα θα αμφισβητηθεί έντονα σε περίπτωση που δεν κατορθώσει να
επιτύχει απέναντι στο μεγαλύτερο φόβο των νέων: το ενδεχόμενο της ανεργίας.
Πράγματι, αν οι γνώσεις που παρέχονται και αποσκοπούν στην επαγγελματική
εξέλιξη του ατόμου δε σταθούν ικανές να εξασφαλίσουν στους νέους τα επιθυμητά
αποτελέσματα, τότε πιστεύεται ότι θα αμφισβητηθούν τόσο οι μέθοδοι, όσο και το
ίδιο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στο σημείο αυτό εντοπίζονται και οι ιδεολογικές αφετηρίες της Λευκής
Βίβλου. Ήδη από τις πρώτες σελίδες της διαβάζουμε πως έχουμε να κάνουμε με μια
απόπειρα να δοθούν λύσεις στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ και προτείνονται παρεμβάσεις σε επίπεδο
Ένωσης (χωρίς όμως να υπερβαίνονται τα όρια της δικαιοδοσίας της (W.P., 1995: 1).
Ας μην ξεχνάμε ότι η Παιδεία είναι σταθερά στους τομείς υψηλής κυριαρχίας των
κρατών, πράγμα που μεταφράζεται σε πολύ χαμηλά επιτρεπτά επίπεδα παρέμβασης
στο εκπαιδευτικό σύστημα του εκάστοτε κράτους.). Από την άλλη, επισημαίνεται από
πολλούς αναγνώστες της Λευκής Βίβλου το σημείο που αναφέρει τον τερματισμό των
ιδεολογικών διαφορών και τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δρόμο που
προτείνει το κείμενο, μην έχοντας ουσιαστικά άλλη επιλογή (W.P. op. Cit.: 23). Η
διατύπωση μοιάζει σαν να αποδέχεται μια υπέρβαση της δικαιοδοσίας της ΕΕ σε
εκπαιδευτικά θέματα, όπως και το να παρεμβαίνει σε αυτά, κάτι που αντιτείνεται σε
όσα μόλις αναφέραμε ότι προβλέπει η Συνθήκη του Μάαστριχτ (άρθρα 126, 127) για
την Παιδεία. Χαρακτηριστικές είναι οι επισημάνσεις του επικουρικού και
συμπληρωματικού ρόλου που πρέπει να έχει η ΕΕ στο θέμα αυτό, αλλά και η
προσπάθεια να παρακαμφθεί από τους συγγραφείς της Λευκής Βίβλου (Δ. Ρόκος,
1997: 108).
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Τελικά ο χαρακτήρας του εγχειρήματος δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός, αφού
οι κατευθύνσεις του υπαγορεύονται από παράγοντες της οικονομίας, της αγοράς και
προτάσσσεται η ανταγωνιστικότητα. «Οι οικονομικοί στόχοι της Ε.Ε. υπερβαίνουν
ακόμη και στους τομείς της παιδείας και της εκπαίδευσης τόσο τις αρχές, αξίες και
επιλογές των κρατών-μελών, όσο και τις αντικειμενικές συνθήκες, δηλαδή τις
δυνατότητες και τους περιορισμούς, τους οποίους συνεπάγονται οι διαφορετικές
ποιότητες και τα διαφορετικά επίπεδα των οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτισμικών τους πραγματικοτήτων».

3.2.4 Παράγοντες που προβληματίζουν – λύσεις που φιλοδοξεί να δώσει η Λ.Β.:

Η Λευκή Βίβλος παραθέτει παραμέτρους της σύγχρονης ζωής που προκαλούν
προβληματισμούς και απαιτούν αλλαγές ούτως ώστε να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε επιτυχώς στις νέες συνθήκες. Κάποιοι από αυτούς είναι η αύξηση
του προσδόκιμου ορίου επιβίωσης, ο “γερασμένος” πληθυσμός, η ένταξη της
γυναίκας στην αγορά εργασίας και η συμμετοχή της στα εργασιακά θέματα, η
περιβαλλοντική κρίση, η επέκταση της τεχνολογικής καινοτομίας και η διείσδυση της
τεχνολογίας σε όλες τις παραμέτρους της ζωής μας, η εξάπλωση της πληροφορίας και
της γνώσης κλπ.
Από όλα αυτά τα προβλήματα, ιδιαίτερα αναφέρονται και αναλύονται από τη
συγγραφική ομάδα τρία, στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά: I) Η επίδραση της
κοινωνίας της πληροφορίας στην εκπαίδευση, ΙΙ) οι επιδράσεις της διεθνοποίησης της
οικονομίας και ΙΙΙ) οι συνέπειες της συνεχώς αυξανόμενης επιστημονικής και
τεχνολογικής γνώσης.

1) Η επίδραση της “κοινωνίας της πληροφορίας”
Η σημερινή εποχή είναι αυτή της πληροφορίας. Η εκρηκτική εξέλιξη της
τεχνολογίας, ο εκμηδενισμός των αποστάσεων και η αύξηση του αριθμού των
ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτή έχουν πολλαπλασιάσει τον όγκο της γνώσης
που μεταδίδεται καθημερινά, ενώ εξακολουθεί να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.
Δεν είναι μόνο ο όγκος και η ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών που αυξήθηκε
ραγδαία, μα και η ταχύτητα με την οποία συντελούνται οι εξελίξεις, καθιστώντας
κάθε μας γνώση βραχύβια, αφού μέσα σε πολύ μικρό διάστημα θεωρείται
πεπαλαιωμένη.
Όπως είναι φυσικό, επηρεάστηκαν βαθιά και οι δομές παραγωγής, οι
εργασιακές συνθήκες κλπ. Οι μηχανές έχουν ενταχθεί πλήρως στην παραγωγική
διαδικασία την οποία αυτοματοποιούν όλο και περισσότερο. Κάτι τέτοιο
απελευθερώνει σαφώς χρόνο και δυναμικό για ενασχόληση με πιο σύνθετες εργασίες,
ενώ συμβάλλει και στη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των εταιριών,
ακόμα και αν παρεμβάλλεται τεράστια απόσταση ανάμεσά τους. Όμως η θέση των
97

τελευταίων καθίσταται όλο και πιο επισφαλής, διότι οι γνώσεις τους και οι δεξιότητές
τους κινδυνεύουν να καταστούν ανεπαρκείς σε πολύ μικρό διάστημα. Κάτι τέτοιο
τους υποχρεώνει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, ενώ αναδεικνύει και την
αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης (εξ ου και η Δια Βίου
Μάθηση).
Με τις εξελίξεις αυτές επίσης καλούνται όλοι να ανταποκριθούν σε όλο και
υψηλότερους στόχους όσον αφορά την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα,
γεγονός στο οποίο οφείλεται εν μέρει και η καθιέρωση των “ευέλικτων” ωραρίων
εργασίας. Στους κινδύνους με τους οποίους θα έρθουν αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι
λόγω της συνεχούς και αλματώδους εξέλιξης θα συγκαταλέγαμε οπωσδήποτε και τη
μείωση θέσεων εργασίας, καθώς και την εξαφάνιση κάποιων ειδικεύσεων, για τον
απλούστατο λόγο ότι οι μηχανές αντικατέστησαν τα ανθρώπινα χέρια
αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα. Η διατύπωση ότι οι νέες τεχνολογίες και
εντός της κοινωνίας της πληροφορίας “δε μειώνονται τα επίπεδα της εργασίας” δεν
έχει τεκμηριωθεί με στοιχεία. Εξάλλου, είναι διαφορετικός ο προσανατολισμός που
επιχειρεί η Λευκή Βίβλος για την παιδεία και τα αποτελέσματα αυτής, που είναι η
προσωπική ανάπτυξη και πετυχημένη ενσωμάτωση των πολιτών στην ευρωπαϊκή
κοινωνία, με το να μοιράζονται κοινές αξίες.
Επίσης, διαπιστώνεται πως «τα θεμέλια της ευρωπαϊκής κοινωνίας, η οποία
εμφανίζεται να διδάσκει στα παιδιά την αρχή της ιθαγένειας, θα υπονομευόταν αν η
παροχή προοπτικών εργασίας αποτύγχανε, εξαιτίας της επίδρασης της ανεργίας.
Επομένως, αφού η εργασία που κάποτε αποτελούσε τη βάση της κοινωνικής
σταθερότητας, σήμερα απειλείται, η θεμελίωση ευρωπαϊκής ταυτότητας και
κοινωνίας δεν είναι εύκολο έργο. Γι’ αυτό η Λ.Β. αποκρύπτει τη μείωση των θέσεων
εργασίας που έφερε η τεχνολογία της πληροφορίας και τονίζει σε πολλά σημεία της,
ότι επιδιώκει τη μείωση της ανεργίας. Βεβαίως, μας επιτρέπεται να διατηρούμε
αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτή είναι μια ουσιαστική επιδίωξη της Λ.Β., διότι
ταυτόχρονα επιδιώκει να τονώσει την ανταγωνιστικότητα τον βιομηχανιών και
υπηρεσιών που δε διστάζουν να απολύουν εργαζόμενους. Η αντίφαση είναι φανερή».
Η μόνη αλλαγή λοιπόν που αναφέρεται από τη Λευκή Βίβλο είναι μάλλον
ποιοτική, παρά ποσοτική, κάτι που μαρτυρά και τη στάση της ΕΕ απέναντι στην
Κοινωνία της μάθησης και τους σκοπούς που πιστεύει ότι πρέπει να εξυπηρετεί. αι
έχει να κάνει με τον τρόπο που η τεχνολογία της πληροφορίας επηρεάζει τη φύση της
εργασίας και την οργάνωση της παραγωγής.
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται η σημασία των διδακτικών μεθόδων και ο ρόλος
του εκπαιδευτικού. Η μέθοδος που προτάσσεται είναι αυτή που αξιοποιεί τις νέες
τεχνολογίες και υποστηρίζει την κοινωνία της πληροφορίας. Η ανοιχτή και εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση είναι μέρος αυτής της μεθοδολογίας, προκειμένου να
εξασφαλίζεται με ταχύτητα η ανταλλαγή εκπαιδευτικών πληροφοριών μεταξύ των
κρατών μελών στο στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας. Υπό το πρίσμα αυτό ο ρόλος
του εκπαιδευτικού αλλάζει και οφείλει να προσαρμοστεί στο πεδίο της δικτυακής
εκπαίδευσης και γνώσης.
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Εκείνο που απουσιάζει ωστόσο από το κείμενο της Λ.Β. είναι η διαδικασία
και κυρίως τα μέσα, με βάση τα οποία θα επιτευχθεί αυτή η προσαρμογή, δεδομένων
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς επίσης και εντός
των εθνικών κρατών. Είναι αυτονόητο, ακόμη, ότι μια τέτοια μεταβολή στις
μεθόδους εκπαίδευσης και στο ρόλο του εκπαιδευτικού προϋποθέτει ευρείας
κλίμακας επιμορφωτικές δράσεις από εξειδικευμένο προσωπικό.

2) Η διεθνοποίηση της οικονομίας
H παράμετρος αυτή είναι άμεση απόρροια της παγκοσμιοποίησης. Είναι η πλήρης
απελευθέρωση της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας σε όλη την έκταση
του πλανήτη και της άμεσης οικονομικής και εμπορικής σχέσης μεταξύ όλων των
κρατών. Oι συγγραφείς της Λ.Β. φαίνεται να είναι θιασώτες αυτής της τάσης προς
την παγκοσμιοποίηση κατά μία άποψη (Σ. Μπουζάκης, 2005:17).
Από τη στιγμή που κατέρρευσε ο ένας πόλος του Ψυχροπολεμικού Κόσμου,
κατέστη εφικτή η εδραίωση καπιταλιστικών μοντέλων οικονομίας στις χώρες αυτές
και την έναρξη εμπορικών και οικονομικών συνδιαλλαγών με τη Δύση. Δεν αρκεί
απλά η κρατική διάσταση για να εξηγήσει πλήρως το φαινόμενο. Πλέον η οικονομική
δραστηριότητα ελέγχεται από υπερεθνικά κέντρα και πολυεθνικές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες ταυτόχρονα. Αυτό το γεγονός μεταμορφώνει τις
παραγωγικές σχέσεις και την κατανομή ισχύος-ελέγχου ανάμεσα σε εκλεγμένες
εθνικές κυβερνήσεις και οικονομικά κέντρα.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας σίγουρα έπαιξε επίσης το ρόλο της προς αυτή την
κατεύθυνση. Η άμεση επικοινωνία, ο εκμηδενισμός των αποστάσεων και το ολοένα
και πυκνότερα δίκτυα αλληλεπίδρασης μεταξύ των εταιριών συμπληρώνουν τις
επιδράσεις που επέφερε η μετα-ψυχροπολεμική περίοδος.
Τελικά, όσον αφορά το ρόλο της Ευρώπης στις καινούριες οικονομικές
συνθήκες και στις πολυποίκιλες συνέπειες , η Λ.Β. τονίζει την ανάγκη να δείξει στους
ανθρώπους ότι δεν είναι απλά εκεί για να κάνει ρυθμίσεις , αλλά ότι είναι κοντά στις
καθημερινές τους ανησυχίες. Επίσης τονίζεται η αλληλεξάρτηση μεταξύ επιστήμης
και τεχνολογίας, με τις δύο τελικά να είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση της
παραγωγής. Πράγματι, όσο προοδεύει η επιστήμη, αναβαθμίζονται τα τεχνολογικά
επιτεύγματα. Αλλά και η επιστήμη χρειάζεται να έχει την απαραίτητη τεχνολογία στη
διάθεσή της ώστε να μπορέσει να προχωρήσει τις έρευνές της και να εξελιχθεί. Όσο
πορεύονται παράλληλα επιστήμη και τεχνολογία, τόσο οι επιχειρήσεις αυξάνουν και
εξελίσσουν τα μέσα που έχουν για να αυξήσουν και να βελτιώσουν την παραγωγή
τους και τα παρεχόμενα από αυτές προϊόντα και υπηρεσίες.

3) Η επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης
Παραδόξως, η επίδραση της τεχνολογικής αυτής εξέλιξης δεν είναι μόνο
θετική, ούτε καν όσο θετική θα πιστεύαμε με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις και τα
επιτεύγματα που έχει να επιδείξει η επιστήμη τα τελευταία χρόνια. Κατά τη Λευκή
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Βίβλο, επιτεύγματα όπως η αύξηση του προσδόκιμου μέσου όρου επιβίωσης, η
καταπολέμηση πολλών -άλλοτε ανίατων- ασθενειών, η εξασφάλιση καλύτερης και
πιο άνετης ζωής, η κατάκτηση και εξερεύνηση – ερμηνεία του διαστήματος θα
μπορούσε να δώσει αυτοπεποίθηση στο σύγχρονο άνθρωπο και -γιατί όχι;- να
αποτελέσει από μόνη της κίνητρο ώστε οι πολίτες να στραφούν πιο πρόθυμα στην
εκπαίδευση ώστε και να συμβάλλουν στην περεταίρω πρόοδο της κοινωνίας και της
επιστήμης, αλλά και να παρακολουθούν οι ίδιοι τις εξελίξεις από κοντά.
Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι, αν και οι άνθρωποι ξεπέρασαν πολλούς φόβους,
δεισιδαιμονίες και προλήψεις, δεν απέκτησαν την αυτοπεποίθηση που θα περιμέναμε
ούτε στήριξαν αδιαπραγμάτευτα την αχαλίνωτη τεχνολογική και επιστημονική
πρόοδο. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στη συμβολή της τεχνολογίας σε σκοπούς πέρα
από τους αμιγώς επιστημονικούς και ανθρωπιστικούς. Η τεχνολογία είναι στη
διάθεση και της πολεμικής βιομηχανίας, ενώ πολλές φορές τα μεγαλύτερα ποσά για
έρευνα δαπανώνται σε αυτό τον τομέα, γεγονός που προκαλεί ανασφάλεια στον
άνθρωπο. Αποτυχίες επίσης με ολέθρια πολλές φορές αποτελέσματα, (π.χ.
Τσερνομπιλ) ανέδειξαν την “τρομακτική” πλευρά της επιστημονικής εξέλιξης.
Τέλος, η αιχμή της τεχνολογίας φαίνεται να βρίσκεται συγκεντρωμένη στα
χέρια πολύ λίγων, με το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού να μην έχει πρόσβαση σε
αυτήν, ή ακόμα και να την αγνοεί πλήρως. Η Λευκή Βίβλος γενικά επιχειρεί να
αντιμετωπίσει το θέμα αυτό προβάλλοντας και τονίζοντας την ανθρώπινη πρόοδο ως
συνυφασμένη με την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη. Το σχολείο, κατά τους
συγγραφείς της, οφείλει να έχει το ρόλο του υποστηρικτή της επιστημονικής και
τεχνολογικής κουλτούρας και να ενημερώνει για τις δυνατότητες – αλλά και τα όριατης τεχνολογίας (W.P. op. cit.: 8-9).

3.2.5 Η απάντηση στους προβληματισμούς μέσα από τη Λευκή Βίβλο:
Ο τρόπος αντιμετώπισης των παραπάνω προβληματισμών σχετίζεται άμεσα
με την παιδεία. Στη σύγχρονη Ευρώπη, η παιδεία κατέχει δεσπόζουσα θέση ως
προτεραιότητα, αν και αντιμετωπίζεται σαν το μέσο με το οποίο θα αποκτήσουν οι
πολίτες όσο περισσότερα προσόντα και ειδίκευση για να γίνουν αποδοτικότεροι στην
εργασία τους. Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης, όπως η Λευκή Βίβλος τον
προσδιορίζει, επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι στους
παραπάνω προβληματισμούς. Παρόλα αυτά, δε γίνεται πλήρως κατανοητό πώς οι
άνθρωποι θα κατορθώσουν να ξεπεράσουν τους προβληματισμούς αυτούς, καθώς και
πώς γίνεται ταυτόχρονα να λαμβάνονται υπόψιν και η αυτο-πραγμάτωση μέσω της
εκπαίδευσης και η συνεχής προσαρμογή στα νέα δεδομένα, χωρίς αυτά τα δύο να
συγκρούονται. Με απλά λόγια, ζητάμε να διαμορφωθεί μια ταυτότητα και μια
αίσθηση αυτοολοκλήρωσης με βασικό εργαλείο την παρεχόμενη γνώση, από την
άλλη όμως η γνώση αυτή θα πρέπει να βρει τρόπο να αξιοποιηθεί στην παραγωγή,
ειδάλλως θεωρείται υποβαθμισμένη.
Καμία αναφορά δε γίνεται επίσης στην ανισότητα ανάμεσα σε ανθρώπους,
κοινωνικές ομάδες και κατοίκους διαφόρων περιοχών όσον αφορά την πρόσβαση
τόσο στην παιδεία, όσο και στις κατακτήσεις της τεχνολγικής προόδου. Χωρίς να
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διατυπώνεται λοιπόν στις σελίδες της, η Λευκή Βίβλος θα μπορούσε να κατηγορηθεί
ότι προωθεί μια νέα μορφή ελιτίστικης εκπαίδευσης, πλήρη πρόσβαση στην οποία
έχουν μόνο λίγοι αναλογικά άνθρωποι.
Δεν είναι επίσης αυθαίρετο να στηρίξουμε ότι η Λευκή Βίβλος εν μέρει
αποδέχεται τις απολύσεις εργαζομένων όσο έχουμε “πλεονάζον προσωπικό” (άραγε
με τι κριτήρια;), το ελαστικό ωράριο και τις μειώσεις μισθών, καθώς και την
καλύτερη αμοιβή μόνο όσων από όλους εμάς κατακτήσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο
κατάρτισης. Το τελευταίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δίκαιο, μα αντιμετωπίζει
“οριζόντια” το εργατικό δυναμικό, παραβλέποντας το ότι η παροχή “ίσων ευκαιριών”
σε όλους, ουσιαστικά ωφελεί μόνο όσους ήδη έχουν ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τα
όσα τους παρέχονται, τα οικονομικά μέσα για να συνεχίσουν να καταρτίζονται μετά
το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κλπ. Σαν παράδειγμα για να στηρίξουμε την
άποψή μας, αντιπαραβάλλουμε δύο περιπτώσεις: Πολύ διαφορετικά θα εξελιχθεί ένα
παιδί προερχόμενο από την επαρχία, με χαμηλό εισόδημα, ελάχιστο πολιτισμικό
κεφάλαιο και μικρό περιθώριο να ελιχθεί ως προς το επαγγελματικό του μέλλον.
Αντίθετα, ένα παιδί προερχόμενο από τη ανώτερη μεσαία τάξη υπερτερεί και σε
επιλογές, και σε ερεθίσματα και σε ευκαιρίες, ακόμα κι αν του παρασχεθεί η ίδια
τυπική εκπαίδευση με το πρώτο.
Χρειάζεται συνεπώς μεγαλύτερη διαφοροποίηση ως πρς την προσφερόμενη
βασική εκπαίδευση, ειδικά αφού η ΕΕ ακολουθεί και πολιτική σε επίπεδο
περιφέρειας, συνεπώς μπορούν να καταγραφούν οι ανάγκες των κατοίκων καθεμιάς
από αυτής.
Η διακήρυξη της Λ.Β. Είναι πως μέσα από μια ευρεία βάση γνώσεων και την
ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων οι νέοι θα μπορούν να ερμηνεύουν τον κόσμο,
δηλαδή οι γνώσεις που αποκτούν θα τους επιτρέπουν να κάνουν συνειδητές επιλογές
και να κατανοούν τις επιπτώσεις σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα, οι οποίες ως τώρα
απασχολούσαν μόνο τους ειδικούς. Τονίζεται έτσι ο ρόλος του ατόμου στη
λειτουργία της δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας σε
σημαντικά ζητήματα, τα οποία λόγω της πολυπλοκότητας τους απαιτούν αυξημένες
γνώσεις. Είναι έντονη η ανάγκη να μάθουν τα άτομα να σκέφτονται μέσα στην
πολυπλοκότητα των συστημάτων και να πράττουν ως υπεύθυνα μέλη μιας ομάδας ή
της κοινωνίας, αναλογιζόμενα τις συνέπειες της δράσης τους για το σύνολο.
Εντοπίζουμε πάντως και εδώ μια αντίφαση μεταξύ των διακηρύξεων της ΕΕ
για τους στόχους της όσον αφορά την εκπαίδευση και το τι πραγματικά υλοποιείται
στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως ο εργαζόμενος σπάνια μορφώνεται και
εξειδικεύεται σε έναν τομέα απλά για να εξελίξει το χαρακτήρα του, ενώ και η ίδια η
δομή των περισσότερων εκπαιδευτικών συστημάτων δεν επιτρέπει “παρεκκλίσεις”
στη σκέψη, ούτε βάζει σαν πρώτη προτεραιότητά της άλλο πέρα από την προσφορά
δεξιοτήτων και την προετοιμασία των μελλοντικών εργαζομένων για το επάγγελμα
της επιλογής τους.
«Αυτό που η Λ.Β. θεωρεί απαραίτητο για να εστιάσει σε ευρεία βάση
γνώσεων, είναι η τρισδιάστατη διαδικασία η οποία αποτελεί προσπάθεια κατανόησης
της πραγματικής έννοιας των πραγμάτων γύρω μας, μια συνεχή κατανόηση και
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δημιουργικότητα και ενίσχυση της κρίσης και της λήψης αποφάσεων. Όσο αφορά την
πρώτη προϋπόθεση, η Επιτροπή προχωρεί σε ένα αναμφίβολα ενδιαφέροντα
συσχετισμό ανάμεσα στην επιστημονική αντίληψη και στη λειτουργία της
δημοκρατίας: Η δημοκρατία λειτουργεί με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας σε
σημαντικά ζητήματα τα οποία εξ’ αιτίας της πολυπλοκότητας τους απαιτούν
αυξημένες γνώσεις. Σ’ αυτό το σημείο, η Λ.Β. επαναλαμβάνει τις απόψεις του Milton
Friedman για μια γενική παιδεία για την ιθαγένεια. Ακόμα και αν πιστεύουμε την
εξακρίβωση του Lenk ότι με δεδομένη την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και την
τάση για συγκεντρωτισμό των οικονομικών λειτουργιών και λειτουργιών ισχύος, η
πολιτική συμμετοχή , όσο αφορά τον αυτοπροσδιορισμό του πολίτη, γίνεται όλο και
περισσότερο ουτοπιστική καθώς οι ενήμεροι πολίτες δεν είναι πια ουσιώδεις στη
λειτουργία του κράτους μέσα σε δημοκρατικά οργανωμένεςκοινωνίες».

3.2.6 Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων μέσα από την εκπαίδευση:

Όσον αφορά τον “εφοδιασμό” των πολιτών με τις απαραίτητες γνώσεις για να
μπορέσουν να είναι ενεργοί στην κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογίας,
σπουδαίο ρόλο παίζει καταρχάς η βασική εκπαίδευση που παρέχεται προς όλους.
Αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο γνωστικές δεξιότητες, αλλά και μεταγνωστικές, δηλαδή
επιχειρείται να μάθει το άτομο πώς να μαθαίνει, είτε εντός, είτε και εκτός του
εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, στοχεύουμε στο να καταστεί το άτομο ικανό να
αναπτύξει κριτική σκέψη, ώστε να μπορεί να προσδιορίσει το σκοπό για τον οποίο
μαθαίνει, να μπορεί να ξεχωρίσει όσα χρειάζονται στον ίδιο να ξέρει και να είναι σε
θέση να επιλέξει τη γνώση που θα υιοθετήσει και θα εξελίξει, μέσα σε μια εποχή που
βρίθει ερεθισμάτων, μια εποχή υπερπληροφόρησης. Είναι ζωτικής σημασίας η
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης λοιπόν, όσο και να διδάξουμε και τον τρόπο να
χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν τα όσα μαθαίνονται.
Στις σελίδες της Λευκής Βίβλου εντοπίζουμε το σημείο εκκίνησης, που δεν
είναι άλλο από την πρόληψη του αναλφαβητισμού. Στόχος μας είναι να μειωθούν τα
ποσοστά του ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες, γι' αυτό και επισημαίνεται η
“εκπαίδευση με τα 3 R” : διάβασμα, γράψιμο και αριθμητική. Σκοπός είναι να
ξεκινούν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία την εκπαίδευσή τους και την ένταξή τους
στο σχολικό περιβάλλον (ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα για την προσχολική
αγωγή), να μειωθούν οι σχολικές διαρροές, να ελαττωθεί η λεγόμενη σχολική
αποτυχία και, σαν απώτερο σκοπό, αφού έχουμε πετύχει τα τρία προηγούμενα, την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη δια βίου μάθηση και
εκπαίδευση.
Παρουσιάζεται ως τώρα από τη Λ.Β. η ανάγκη για ισόρροπο συνδυασμό των
δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από
την ατομική προσπάθεια και από την εργασιακή εμπειρία. Οι γνώσεις που το άτομο
έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει είναι θεωρητικές αλλά και πρακτικές – τεχνικές.
Είναι εύλογο ότι στις δεύτερες δίνεται βάρος, λόγω του πρακτικού και τεχνολογικού,
αλλά και παραγωγικού και ανταγωνιστικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης στην οποία
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στοχεύει η ΕΕ. Παραμερίζονται ωστόσο και άλλες δεξιότητες που θα μπορούσαν να
αποκτήσουν τα άτομα μέσα στο σχολείο είτε και από μόνα τους, ενώ θα πρέπει να
ληφθεί υπόψιν και ένα σεβαστό ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν κατορθώνουν να
αποκτήσουν τα επιθυμητά προσόντα (Papadakis, op. cit.: 30-31).
“Στη Λευκή Βίβλο προτείνονται δύο “δρόμοι”, μέσα από τους οποίους μπορεί
να αποκτηθεί, επικυρωθεί και να αναγνωριστεί η γνώση που παρέχεται:
1) Ο παραδοσιακός τρόπος κυρίως το επίσημο χαρτί-προσόν. Σ’ αυτό το σημείο η
Λ.Β. θέτει το ερώτημα της αυξημένης τάσης για παράταση της χρονικής περιόδου
μελέτης και για την ισχυρή κοινωνική πίεση διεύρυνσης της πρόσβασης σε
υψηλότερη εκπαίδευση και ετσι αύξηση του επιπέδου επίτευξης από μεγάλο αριθμό.
Είναι αλήθεια ότι αυτή η κατάσταση θέτει το πρόβλημα της ελκυστικότητας
επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία σε κάμποσα κράτη - μέλη θεωρείται σαν η
δεύτερη καλύτερη επιλογή, γιατί έχει σχέση με τις συνηθισμένες προτιμήσεις των
ανθρώπων στη γενική εκπαίδευση, παρά το ρίσκο να έχεις παραπάνω προσόντα και
να είσαι άνεργος.
Παρά το ότι η περιγραφή του ανησυχητικού φαινομένου, η Λ.Β. δεν
καταφέρνει να δώσει ικανοποιητική ερμηνεία. Η δομή της βασίζεται αποκλειστικά
στο γεγονός ότι το επίπεδο μελέτης και το χαρτί - προσόν παρέχουν το διαβατήριο για
εργασία. Δεν υπάρχει αναφορά στην αποτυχία καθιέρωσης ευέλικτου και
αποτελεσματικού δεύτερου επίσημου εκπαιδευτικού δικτύου που εστιάζεται στην
επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση, το Σκόπιμο-Ορθολογιστικό που επιβάλει μια
ανανεωμένη εκδοχή διατήρησης της διάκρισης ανάμεσα στη πνευματικήχειρωνακτική εργασία ( που βασίζεται στη κατοχή των αποκαλούμενων τεχνολογικών
μυστικών που μπορούν να μεταμορφώσουν τη τεχνολογία από γέφυρα στη ίδια τη
φύση σύμφωνα με τον Marshall McLuan ).
Παρά την αποτυχία αυτή , οι συγγραφείς προχωρούν σε χαρακτηριστική
ανάλυση των συνεπειών της παραπάνω τάσης στη γενική εκπαίδευση και τη
δημιουργία ακαδημαϊκού προλεταριάτου που αποτελείται από άνδρες και γυναίκες με
παραπάνω προσόντα. Επομένως, προτιμούμε να το παραθέσουμε αυτούσιο. Στα
περισσότερα Ευρωπαϊκά συστήματα, το χαρτί-προσόν σχεδιάζεται με σκοπό να
φιλτράρει την ελίτ για να διευθύνει εταιρείες , ερευνητές και διδακτικό προσωπικό.
Αυτός ο σύνδεσμος ανάμεσα στο χαρτί-προσόν και τη κοινωνική θέση ,όσο λογικός
και να είναι, επιτείνει την εσωτερική έλλειψη ευελιξίας της αγοράς εργασίας. Θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι η κοινωνία κλειδώνει έξω πολύ ταλέντο το οποίο είναι
συχνά πρωτότυπο και καινοτομικό και ότι επομένως παράγει μια ελίτ η οποία δεν
είναι αντιπροσωπευτική του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

2) η σύγχρονη πορεία: ενσωμάτωση σ’ ένα δίκτυο το οποίο συνεργάζεται, μορφώνει,
εκπαιδεύει και μαθαίνει. Η Λ.Β. πάει πέρα από τη διατήρηση του χαρτιού- προσόντος
πράγμα το οποίο υπονοεί διατήρηση του αριθμού των κατόχων του και συνεχή
αύξηση του αριθμού των νέων που έχουν αυτά τα προσόντα. Έτσι προτείνει ένα τρίτο
τρόπο: ένα σύστημα εξακρίβωσης που οδηγεί στην αναγνώριση μερικών δεξιοτήτων
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που βασίζονται σε θεμελιώδεις τεχνικές γνώσεις, ανεξάρτητα από το που και πως
αποκτώνται. Επίσης υπολογίζει ότι οι πιο αποδοτικές προσεγγίσεις παιδείας και
εκπαίδευσης είναι εκείνες που λειτουργούν σ’ ένα δίκτυο ( θεσμικό ή ανεπίσημο) .
Σ’ αυτό το σημείο , οι συγγραφείς εκφράζουν την αυξανόμενη τάση διάφορων
εθνικών ή υπερεθνικών τακτικών προς εναλλακτικά είδη παιδείας και εκπαίδευσης,
κυρίως εκπαίδευση ενηλίκων , συνεχή εκπαίδευση, ανοικτή εκπαίδευση,
εκπαιδευτικά δίκτυα και άλλα. Δυο χρόνια μετά από τη δημοσίευση αυτού του
εγγράφου ο Francis Fuckugiama επικυρώνει αυτή τη προοπτική, γνωστοποιώντας ότι
η κοινωνία των δικτύων είναι το μέλλον μας. Μια από τις προοπτικές –
κατευθυντήριες γραμμές στη σύγχρονη πορεία είναι η προώθηση της πρόσβασης
όλων στην παιδεία και εκπαίδευση μέσα από
1.πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές , για να ξεπεραστούν τα τρία βασικά
εμπόδια, κυρίως η παραδοσιακή υπεροχή του αρσενικού σε κάποια απασχόληση, το
πρόβλημα του να γνωρίζεις πως τα επαγγέλματα θα εξελιχθούν και ποιες δεξιότητες
θα απαιτούνται και ο θεμελιώδης ρόλος της κοινωνικής προέλευσης στον
προσανατολισμό εργασίας των ατόμων.
2.ευρεία και ανοικτή πρόσβαση που εξυπηρετεί αποδοτικά την κλίση του ατόμου και
τις ανάγκες του. Το πρώτο εμπόδιο εδώ είναι η δυσκολία να πετύχεις και να
εξασφαλίσεις γνήσια αναγνώριση των γνώσεων μέσα στην Ε.Ε. Το δεύτερο αφορά τα
νόμιμα και διοικητικά εμπόδια που εμποδίζουν την υπερεθνική κινητικότητα,
(δηλαδή τις κοινωνικές παροχές προστασίας όπως σχέδια συνταξιοδότησης, το
δικαίωμα κατοικίας σε περίπτωση που τα άτομα τα οποία είναι νόμιμα κάτοικοι σε
Κράτη Μέλη και ταυτόχρονα είναι υπήκοοι ενός Κράτους που δεν είναι Κράτος
Μέλος της Ε.Ε, δημοσιονομικοί κανονισμοί και το γεγονός ότι υποτροφίες σπουδών
σε ανώτερη εκπαίδευση δεν μεταφέρονται από τη μια χώρα στην άλλη).
Σύμφωνα με τη Λ.Β. εκπλήρωση της δεύτερης κατάστασης υπονοεί
κινητικότητα ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για άλλη μια φορά, με την
ανάγνωση της Λ.Β. εξακριβώνουμε ότι η Επιτροπή εισάγει , θεωρητικά μέτρα και
συνθήκες για να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα προβλήματα και εμπόδια, που
σχεδόν ταυτόχρονα, σπεύδει να ανακαλέσει με την πολιτική της. Το γεγονός ότι
τονίζει τη σημασία της κινητικότητας και ταυτόχρονα μειώνει τη χρηματοδότηση της
όσο
αφορά
τις
υποτροφίες
που
παρέχονται
στους
σπουδαστές
SOCRATES/ERASMUS και περιορίζει δράσεις στο Socrates το οποίο ενθαρρύνει
την υπερεθνική κινητικότητα και των μαθητών και των καθηγητών, ταυτίζεται με
αυτή την αντιφατική τάση. Ερμηνεία μπορεί να δίνεται από την παρατήρηση του F.
Buchberger όσο αφορά την συνολική εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε:
Παρά τις μεγάλες προσδοκίες (που απορρέουν από τέτοια θεμελιώδη
ντοκουμέντα), η Ε.Ε. συνεχίζει να ξοδεύει περισσότερα χρήματα για να ικανοποιήσει
το lobby, και όχι την εκπαίδευση και τις γνώσεις. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός
της Ε.Ε. για την παιδεία και την εκπαίδευση μειώνεται – ενώ το πιο φιλόδοξο
πρόγραμμα της Ε.Ε., SOCRATES, επαληθεύει τις παραπάνω εξακριβώσεις και
ερμηνείες. Όσον αφορά το εμπόδιο που προέρχεται από εθνικούς και διοικητικούς
φραγμούς, είναι φανερό ότι η Επιτροπή επικαλούμενη αυτό, θέτει το θέμα της
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επικουρικότητας. Με άλλα λόγια το λανθάνον πρόβλημα δεν περιορίζεται σε
υπερεθνική κινητικότητα αλλά εκτείνεται στις σχέσεις ανάμεσα στις Βρυξέλες και
στα Κράτη Μέλη. Σε εκπαιδευτικά θέματα, μέχρι τώρα η Επιτροπή είχε σιωπηρή ισχύ
και ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που υπονοεί εκτόπιση των αποφάσεων από ένα κοινό
εθνικό κέντρο στην περιφέρεια για να εφαρμοστούν”.
Τι οδηγεί όμως προς αυτή την κατεύθυνση; Ένας παράγοντας είναι ο σκληρός
ανταγωνισμός που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από
τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας. Ο κόσμος μετατρέπεται σταδιακά σε πολυπολικό, με διάφορα κέντρα και διάφορες χώρες αν επιχειρούν να εισέλθουν στο
προσκήνιο και να γίνουν ρυθμιστές των πραγμάτων. Αιχμή του δόρατος στην τάση
αυτή αποτελεί το εμπόριο και η τεχνολογία.
Ταυτόχρονα, ενώ οι άλλες μεγάλες αγορές (π.χ. Κίνα, ΗΠΑ) παρουσιάζουν
μια σχετική ομοιογένεια, δε συμβαίνει το ίδιο και στην ΕΕ, όπου οι διαφορές
ανάμεσα στα κράτη είναι σε τόσα πολλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται
οι επενδυτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο “Ευρωπαϊκής επικράτειας”. Αυτό σίγουρα
επηρεάζει και επηρεάζεται εξίσου και στη εκπαιδευτική του διάσταση. Δε γίνεται να
διαμορφωθεί ενιαία εκπαιδευτική πολιτική, ενώ ακόμα και στο θέμα της αναγνώρισης
των προσόντων και του επιπέδου εκπαίδευσης εντοπίζονται διαφορές. Η Λ.Β. έχει
προτρεπτικό χαρακτήρα και δε διαμορφώνει η ίδια το σύστημα αξιολόγησης των
προσόντων, αλλά αυτό επαφίεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Υπάρχουν προτάσεις για
να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια;
Στις σελίδες της Λ.Β. Μπορούμε να εντοπίσουμε αρκετές προτάσεις.
Ξεχωρίζουμε τις παρακάτω:

1) Τη συνεργασία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (δηλ. Πανεπιστήμια) και στις
επιχειρήσεις – που θα ενισχύεται από τον ευρύ συνεταιρισμό, συμπεριλαμβάνοντας
τοπική εξουσία, ενώσεις καταναλωτών , τουρισμός, ενέργεια, περιβάλλον κλπ.
2) Τη καθιέρωση των δικτύων που προσανατολίζονται στην διδασκαλία και που είναι
ταυτόχρονα συστήματα μάθησης. Αυτή η μορφή ανατροφοδότησης των δικτύων
βασίζεται στην ταξινόμηση των Carnoy and Castell, σύμφωνα με την οποία αυτή η
κατάσταση αφορά συνεργασία μέσα στους οργανισμούς , συνεργασία ανάμεσα στα
δίκτυα των οργανισμών σε τοπικό επίπεδο, και συνδέεται μ ε μια μετα-σύγχρονη
έννοια, κυρίως τη βιώσιμη ανάπτυξη . Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να είναι εσωτερική
εκπαίδευση, που αναπτύσσεται μέσα στις εταιρείες αλλάζοντας τη φύση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης βάζοντας τους εργάτες και τους αντιπροσώπους τους
στην προετοιμασία των σχεδίων εκπαίδευσης. Έτσι στοχεύει στη μεταμόρφωση
αυτόματων τεχνικών γνώσεων σε ικανότητα αυτονομίας, δηλ. σε γνήσια μορφή
γνώσεων.
3) Στη περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων εξωτερικής συνεργασίας που βασίζονται σε
τοπική συνεργασία. Επικεντρώνονται στην ανταλλαγή πληροφοριών και εκπαίδευσης
ανάμεσα στα ινστιτούτα έρευνας , εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα και προωθούν
την ικανότητα του ατόμου για εργασία, γιατί μπλέκουν και εθνική και τοπική
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εξουσία. Επίσης στοχεύουν στο να βρουν εποικοδομητική εργασία για νέους και
άλλους που αποκλείονται από την αγορά εργασίας και να τους διδάξουν να
επικοινωνούν, να κάνουν κάτι χρήσιμο και να αλλάξουν το κοινωνικό τους
περιβάλλον. Βεβαίως, πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτά τα δίκτυα δεν έχουν πολλές
πιθανότητες να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας, κάτι που
η Λ.Β. αναγνωρίζει.
Πράγματι, φαίνεται ότι η Επιτροπή, κυρίως, στοχεύει στη γενίκευση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσης στην ενίσχυση της συνοχής στην Ευρώπη
μέσα από την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων.

3.3.7 Το μέλλον της εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλαίσια της Ε.Ε.:

Το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι συνυφασμένο με τους στόχους
που η ίδια η Ένωση έχει θέσει τόσο για τη δομή της, και κυρίως για την οικονομία
και την παραγωγική της ικανότητα. Η Λευκή Βίβλος δίνει το στίγμα για την επόμενη
φάση της εκπαίδευσης και τις λύσεις ή βελτιώσεις που θεωρεί ότι πρέπει να
υλοποιηθούν ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται. Εμείς θα θίξουμε το
θέμα από λίγο μεγαλύτερο βάθος, θέτοντας το ερώτημα: “ Οι στόχοι που έχει η Ε.Ε.
είναι οι σωστοί;”
Εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο έχουμε περιθώρια εναλλακτικών
προσανατολισμών οι οποίοι να μην είναι απλά εξιδανικευμένες διατυπώσεις θεωριών,
μα περισσότερο να είναι υλοποιήσιμοι και βιώσιμοι. Ωστόσο, με τους στόχους ήδη
προσδιορισμένους και οριοθετημένους, η εκπαίδευση οφείλει να κάνει βήματα
μπροστά, τόσο στοχεύοντας στην τεχνολογική πρόοδο, όσο και στο να εξασφαλίσει
στους συμμετέχοντες σε αυτήν όσα υπόσχεται: ουσιαστική και αξιοποιήσιμη γνώση,
επαγγελματική εξασφάλιση και ισότητα. Οφείλει επίσης να γίνει πιο ευέλικτη και να
συντελείται σε κλίμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων εντός του κράτους, αλλά και σε διακρατικό επίπεδο. Αυτό αποτελεί και
ένα πεδίο αφενός αξιοποίησης της τεχνολογικής προόδου μετάδοσης της
πληροφορίας και της επικοινωνίας, αφετέρου προϋπόθεση για την περεταίρω
αναβάθμισή της.
Πιστεύουμε πως τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να γίνουν ευέλικτα και
ως προς τα στάνταρ που θέτουν, μια και έχουν να κάνουν με πολλές και διαφορετικές
μεταξύ τους περιπτώσεις και κατηγορίες ανθρώπων, συνεπώς οφείλουν να δείξουν
περισσότερο σεβασμό στην ατομικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες
του καθενός. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν πιο “ρευστά” τα όρια ανάμεσα
στην επιτυχία ή την αποτυχία (στο χαρακτηρισμό τους), καθώς και πιο πλουραλιστικό
το περιεχόμενο της προσφερόμενης γνώσης. Εδώ θα βοηθήσει και η υιοθέτηση
καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, ενώ και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι
θεμελιώδες ζήτημα, αν θέλουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να επιτύχει.
Οφείλουμε τέλος να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα
μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων κατηγοριών πολιτών εντός των ορίων της ΕΕ, μια
106

και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους μπορεί να ενθαρρύνει την βαθύτερη συνεργασία
και να τη μετατρέψει σε μια πραγματικά εποικοδομητική διαδικασία παραγωγής
γνώσης. Η αναφορά μας δεν αφορά μόνο άτομα μικρής ηλικίας, αλλά και
μεγαλύτερης, μα σαφή υποστήριξη για τη δια βίου μάθηση, όχι όμως υπό το
καθεστώς του φόβου για την απώλεια της δουλειάς, μα σαν εφαλτήριο για μια υψηλά
καταρτισμένη κοινωνία της οποίας τα μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματά
της και -γιατί όχι;- να συμβάλλουν σε αυτά.
Για αν επιτευχθούν όλα αυτά, θα λέγαμε ότι απαιτείται και συνεχής έρευνα.
Έρευνα ως προς την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούμε ή
σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε στο μέλλον, έρευνα για νέα πεδία στα οποία μπορούμε
να επεκταθούμε, έρευνα και συνεχής παρακολούθηση του “παλμού” της αγοράς, της
αγοράς εργασίας και των απαιτήσεων και προκλήσεων που θα κληθούμε να
αντιμετωπίσουμε.

3.2.8 Γενικές ιδέες πάνω στη Λ.Β.

Η εποχή που διανύουμε τώρα (μεταβιομηχανική), θέτει ως όρο ύπαρξης της
κοινωνίας την εξέλιξή της. Αναφέραμε ήδη ότι η εξέλιξη αυτή συμπορεύεται με τη
διάδοση του καπιταλισμού, την επέκταση της τεχνολογίας και της επικοινωνίας
(κυρίως ως μέσων μετάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών), αλλά και με την
κινητικότητα του χρήματος (επενδύσεις, κεφάλαια κλπ). Έχοντας λύσει πολλά από τα
προβλήματα που μας απασχολούσαν στο παρελθόν, εντούτοις βλέπουμε να
προκύπτουν νέα ( π.χ. αναντιστοιχία προσφερόμενων προσόντων με τις απαιτήσεις
και ανάγκες της αγοράς) ή ορισμένα παλαιότερα να εντείνονται (αύξηση της
ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους). Τη θέση του κράτους σαν απόλυτου ρυθμιστή των
πραγμάτων παίρνει η “απρόσωπη” παγκόσμια αγορά, εκπροσωπούμενη από
υπερεθνικές εταιρίες και lobbies που προωθούν τα συμφέροντά τους μέσω κρατικών
πολιτικών ή από τους διανθείς οργανισμούς.
Η εποχή μας επίσης χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών και ταυτότητας, μια και
η πρωτοκαθεδρία της οικονομικής ανάπτυξης πολλές φορές δείχνει να παραμερίζει
άλλα θέματα που παλαιότερα μας απασχολούσαν εντονότερα. Η υπερπληροφόρηση
και η πρόσβαση σε έναν ατελείωτο όγκο πληροφοριών, ερεθισμάτων και
πολιτισμικών στοιχείων έχει επηρεάσει επίσης την ταυτότητά μας και τον τρόπο με
τον οποίο αυτοπροσδιοριζόμαστε. Η γνώση είναι το ιδανικό εργαλείο για να σταθεί ο
σύγχρονος άνθρωπος στο ύψος των πολύ απαιτητικών προκλήσεων που καλείται να
αντιμετωπίσει, με την ευθύνη της απόκτησης των εφοδίων για το σκοπό αυτό να
καταλογίζεται όλο και περισσότερο στον ίδιο.
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Αντιλαμβανόμαστε ότι η ευθύνη του καθενός είναι τεράστια, ενώ η
προστασία του ατόμου και των δικαιωμάτων του ολοένα και ατονεί. Αν χάσει τη
θέση του, μειωθούν οι απολαβές του ή δεν έχει πρόσβαση στα προνόμια που κάποτε
απολάμβανε, ευθύνεται -κατά την επικρατούσα άποψη- ο ίδιος που δεν αξιοποίησε τις
ευκαιρίες που του δόθηκαν εξίσου με όλους τους άλλους. Η γνώμη μας πάνω σε αυτό
έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω.
“Υπό το πρίσμα αυτό η καθιέρωση ευρείας βάσης γνώσεων, το ενδιαφέρον
για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, η δια βίου μάθηση, η προώθηση
της μάθησης εντός και εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, η σημασία
της ανοικτής και από απόσταση μάθησης, των δικτύων των πολυμέσων κ.λπ. δεν
μπορούν παρά να χαρακτηριστούν ως θετικές διακηρύξεις. Το ίδιο ισχύει και σε
σχέση με την ανάπτυξη της ικανότητας του κάθε ανθρώπου για εργασία και
οικονομική ζωή και την αναζήτηση για περαιτέρω συμμετοχή των τοπικών
κοινοτήτων σ’ αυτά, την αναγκαιότητα για αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων
και των άλλων τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών δεξιοτήτων που μπορεί να
μην αποκτώνται μέσα από την επίσημη εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε..
Προκύπτουν ωστόσο και διφορούμενα από άποψη ερμηνείας σημεία, αναφορικά με
διαπιστώσεις για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη διαδικασία εκπαίδευσης λόγου
χάρη”.
Η γνώση κατά τη Λ.Β. είναι επίκτητο σώμα θεμελιωδών και τεχνικών
γνώσεων, που συνδέονται με κοινωνικές δεξιότητες, και πρέπει να συνδέεται με την
εργασία. Σε σχέση μ' αυτό είναι εμφανής η υπεροχή της τεχνικής διάστασης των
γνώσεων παρά τις αναφορές στις γενικές γνώσεις. Η επακόλουθη συρρίκνωση της
έννοιας των γνώσεων έχει διάφορες συνέπειες στο περιεχόμενο και τις βασικές
προτάσεις της Λ.Β.. Ειδικότερα: α. Μειώνει και μερικές φορές παραποιεί την έννοια
της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μέσα από την υπερτίμηση της καινοτομίας. β.
Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων, γνωστικών δεξιοτήτων
και σε κάποιες από τις διανοητικές μέσα από τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης,
ενώ η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με το σχηματισμό μιας γνωστικής
στρατηγικής, τη συμπεριφορά και με τις δεξιότητες συμμετοχής παραμελείται. Μ'
αυτόν τον τρόπο μειώνεται όμως η έννοια της μαθητείας και αποδυναμώνεται ο
ρόλος του σχολείου, το οποίο εγγυάται την ύπαρξη ανθρώπινου επικοινωνιακού
πλαισίου, αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της μάθησης.
Σ’ αυτό το πλαίσιο η σημασία της γενικής εκπαίδευσης υποβιβάζεται και
εξισώνεται με την πολιτική της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η παραπάνω
συρρίκνωση έχει άλλη μια επιρροή στο πλαίσιο της προτεινόμενης εκπαιδευτικής
πολιτικής. Τα προβλήματα της αγοράς και της οικονομίας αποδίδονται στην
ανελαστικότητα και ακαμψία των εκπαιδευτικών συστημάτων, που θεωρούνται
ανίκανα να εξασφαλίσουν τις προοπτικές εργασίας. Αυτός ο υποβιβασμός καταλήγει
στην αναζήτηση μονόπλευρης προσαρμογής στις νέες ανάγκες της αγοράς. Έτσι, η
εκπαίδευση θεωρείται ο βασικός παράγοντας της κρίσης. Συνεπώς, η ανακατασκευή
της αναμένεται να επηρεάσει την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της
ανεργίας (Υφαντή, 1996). Μια τέτοια προσέγγιση αποκρύπτει τα πραγματικά αίτια
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των προβλημάτων (αποβιομηχάνιση,
περιορισμένες επενδύσεις κ.λπ.).

δομική

ανεργία,

οικονομική

κρίση,

Αυτή η άποψη είναι προϋπόθεση για την υποβάθμιση της σημασίας των
επιστημών που δε σχετίζονται άμεσα με οικονομικές και τεχνολογικές
δραστηριότητες και δεν προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Μ' άλλα λόγια
αμφισβητείται ο ρόλος του ανθρωπιστικού πανεπιστημίου. Αυτό το είδος της
ευελιξίας και της μονόπλευρης προσαρμογής στις οικονομικές ανάγκες έχει ως
αποτέλεσμα τη μετατροπή του πανεπιστημίου σε επαγγελματική σχολή.
Ένα άλλο διφορούμενο σημείο αφορά στον τρόπο που η Λ.Β. φαίνεται να
αντιλαμβάνεται τις ανισότητες, δεδομένου ότι περιορίζεται μόνο στην έμφυλή τους
διάσταση, παραβλέποντας τις αιτίες αναπαραγωγής τους εντός και εκτός
εκπαιδευτικού συστήματος. Μάλιστα, αντί ερμηνεύσει τις ανισότητες, ισχυρίζεται ότι
η επερχόμενη κοινωνία απαιτεί πιο ισότιμο είδος κοινωνικών σχέσεων, το οποίο
κυρίως εγγυάται η ανάπτυξη των δικτύων. Αυτή η παράλειψη οφείλεται πιθανόν στη
λανθάνουσα αποδοχή της ανάγκης για δημιουργία μιας νέας ελίτ που θεωρείται
ουσιώδης στην τεχνολογική πρόοδο και αυτόματα συνεπάγεται η αποδοχή της
αναγκαιότητας για διατήρηση μιας θεωρούμενης ως λειτουργικής και δίκαιης
ανισότητας.
Η Λ.Β. σταθερά τονίζει την ανάγκη για καθιέρωση συνεταιρισμών ανάμεσα
σε εταιρίες και στην εκπαίδευση χωρίς να επεξηγεί κάτω από ποιες συνθήκες μια
τέτοια συνεργασία μπορεί να λάβει χώρα και ποιος είναι ο ρόλος κάθε συνεταίρου.
Χωρίς να αμφισβητήσουμε το ρόλο των επιχειρήσεων σαν δημιουργούς τεχνικών
γνώσεων, πρέπει να τονίσουμε ότι μια τέτοια συνεργασία χωρίς ρυθμιστικούς
μηχανισμούς μπορεί εύκολα να μεταμορφώσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε
λειτουργική επιμήκυνση των επιχειρήσεων.
Σε μακροεπίπεδο, αξίζει να εστιάσουμε στην εξής αντίφαση. Η διεθνοποίηση
θεωρείται ότι απαιτεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και
σχετίζεται με την αύξηση της ποιότητας ζωής μέσα από μια αποτελεσματική
κατανομή πόρων στον κόσμο. Πώς όμως αυτό μπορεί να είναι συμβατό με την
εξακριβωμένη συσσώρευση κεφαλαίου, πράγμα που οφείλεται στη διεθνοποίηση της
οικονομίας (χάσμα Βορρά - Νότου).
Συνοψίζοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι η Λ.Β. σκοπίμως εισάγει το
τέλος των ιδεολογικών διαφορών στην εκπαίδευση. Μ' αυτόν τον τρόπο στοχεύει
στην εξασφάλιση μιας ομοφωνίας και αποφεύγει την απάντηση σε θεμελιώδη
ερωτήματα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική. Ακόμη, όπου η ανάλυση φαίνεται
κατάλληλη και βαθυστόχαστη, υπάρχει ένα κενό ανάμεσα σ’ αυτήν την ανάλυση και
τους προτεινόμενους τρόπους δράσης.
Η Λ.Β. βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του νεοφιλελευθερισμού. Έχει
προέλθει από τη σύνθεση νεωτεριστικής εκδοχής της θεωρίας του Ανθρώπινου
Κεφαλαίου και του παραδείγματος του Φιλελευθερισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής
(Παπαδάκης, 2003). Η Λ.Β. βασίζεται στο μοντέλο καπιταλιστικής ανάπτυξης που
τονίζει την επένδυση κεφαλαίου μέσα από τη διαδικασία της οικονομίας της αγοράς.
Έτσι, προσανατολισμένη προς την κοινή συναίνεση, αποβλέπει στην ισορροπία του
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συστήματος ανάμεσα σε οικονομία και εκπαίδευση και αναμφίβολα τείνει στον
ανταγωνισμό.
Το βασικό της μειονέκτημα, σύμφωνα με το J. Rifkin (Papadakis, 1997:53),
είναι ότι θεωρεί την ανάπτυξη σαν κάτι δεδομένο που αυτόματα εξασφαλίζει όλες τις
απαιτούμενες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα φαίνεται τελείως
διαφορετική, γιατί η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας δεν εξαρτάται μόνο από την
ικανότητα των εργαζόμενων, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητα,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς τομείς που
διέρχονται μια κρίση. Επίσης, αντίθετα με το παρελθόν, εφόσον ο εργαζόμενος
απενταχθεί από τη διαδικασία παραγωγής, χάνει τη πιθανότητα επιστροφής σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει ο L. Thurow (1996), ούτε μια
νέα θέση εργασίας δε δημιουργήθηκε στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια 1973-1993, ενώ
330.000.000 θέσεις δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.
Η Λ.Β. αγνοεί μια τέτοια ανησυχητική διάσταση του νεοφιλελευθερισμού και δεν
καταφέρνει να αναλύσει μερικές από τις πιο σημαντικές απόψεις της σχέσης ανάμεσα
στην εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Επίσης, θεωρώντας την παιδεία
αναφορικά με την εκπαίδευση σαν δημιουργό λύσεων, παραβλέπει ότι δεν μπορούμε
να αλλάξουμε την κοινωνία απλά αλλάζοντας την παιδεία.
Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι η Λ.Β. είναι η πρώτη συστηματική και
ολοκληρωμένη προσπάθεια της Ε.Ε. στη συσχέτιση της παιδείας - εκπαίδευσης με τις
προκλήσεις της κοινωνικής οικονομικής ανάπτυξης και τις ανάγκες που απορρέουν
από τη μεταβιομηχανική εποχή, αποδεικνύει τη σημασία της. Μ' αυτήν την έννοια η
κριτική μας στοχεύει στην ανάδειξη της μονομερούς κατά τη γνώμη μας προσέγγισης
των πραγμάτων από μέρους της.

3.3 Προβλήματα στα πλαίσια της μεταβιομηχανικής κοινωνίας (Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι συνθήκες διεθνώς)

-

Το σχολείο ως προϊόν της βιομηχανικής επανάστασης και των
αναδιαμορφούμενων όρων διακυβέρνησης και συνθηκών παραγωγής μέσα
από αυτήν.

-

Σχεδιασμοί εκπαιδευτικών συστημάτων ανάλογα με το «τι τύπο πολίτη
θέλουμε και για ποιο τύπο κοινωνίας τον προορίζουμε» Σε αυτόν τον
άξονα βασίζονται και οι σχεδιασμοί σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο για
το ρόλο των εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία θα καθορίζουν τη
διαμόρφωση των πολιτών της νέα παγκόσμιας κοινωνίας.
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-

Αδυναμία πρόβλεψης για την εκπαίδευση και την πορεία της
μεταβιομηχανικής κοινωνίας, λόγω κυρίως της δυσκολίας του
προσδιορισμού του τι ακριβώς σημαίνει «μεταβιομηχανική κοινωνία»,
λόγω της ρευστότητας, απροσδιοριστίας και ανασφάλειας που τη
χαρακτηρίζει.

3.3.1 Η μεταβιομηχανική κοινωνία και τα εκπαιδευτικά συστήματά της: όψεις
της παγκοσμιοποίησης, κοινωνίας της γνώσης, αειφόρος ανάπτυξη και
εκπαίδευση.

Έχουμε ήδη αναφερθεί στο πώς οι οικονομικές συνθήκες και η διεθνοποίηση
της οικονομίας και της αγοράς εργασίας καθορίζουν (και αναμένεται να
εξακολουθήσουν να το κάνουν) τις εξελίξεις. Κάποιες έχουν ήδη δρομολογηθεί και
μπορούμε να τις αντιληφθούμε ως τάσεις, δίνοντάς μας ενδείξεις για ορισμένες (εν
μέρει παρακινδυνευμένες λόγω της ρευστότητας της κατάστασης) προβλέψεις για το
μέλλον.
Η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ ανέδειξε κυρίαρχο οικονομικό
σύστημα τον καπιταλισμό. Υπερεθνικοί οργανισμοί και πολυεθνικές εταιρίες
καθίστανται πλέον κυρίαρχοι ρυθμιστές στα τεκταινόμενα και στη λήψη αποφάσεων.
Ταυτόχρονα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο στενό κύκλο μικρών διακρατικών
ομάδων και οργανισμών συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα μικρότερης δυναμικής κράτη
(π.χ. G20, World Trade Federation κλπ).
Συντελούνται κοσμοϊστορικές αλλαγές, όπως η υιοθέτηση καπιταλιστικών
συστημάτων από χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, αλλαγή στις δομές
παραγωγής, αλλαγή διεθνών ισορροπιών κλπ. Όλα αυτά φυσικά επηρέασαν και τον
κοινωνικο-οικονομικό ιστό των χωρών παγκοσμίως. Η αγορά και η οικονομική
ανάπτυξη είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών των κρατών, τα οποία διακηρύσσουν
ότι με την πολιτική τους στοχεύουν στην οικονομική ευημερία και την άνοδο του
βιοτικού επιπέδου των πολιτών, στην αύξηση των ελευθεριών τους και στην
περεταίρω φιλελευθεροποίηση του οικονομικού συστήματος για παροχή
περισσότερων ευκαιριών σε όλους.
Παρά τις μεγαλεπίβολες και αισιόδοξες διακηρύξεις τους όμως, προέκυψαν
πολλά προβλήματα διαφορετικής φύσης (οικονομικής, κοινωνικής, ιδεολογικής κλπ).
Η αγορά εργασίας θα περάσει σε ένα πιο συντηρητικό στάδιο. Απόλυτος στόχος είναι
η αύξηση των κερδών, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από επιμερισμό των κερδών σε
πλατιές μάζες όλων των συντελεστών της οικονομίας. Οι θέσεις εργασίας μειώνονται
σκόπιμα και μεθοδευμένα, με τις οικονομικές απολαβές των μεσαίων και των
χαμηλών οικονομικά στρωμάτων να πλήττονται χάριν της συγκέντρωσης του κέρδους
στα ανώτερα κλιμάκια της οικονομίας. Είναι πιο έντονο από ποτέ πως αυτή η
κοινωνική κρίση δεν υφίσταται σε συγκεκριμένα κράτη, αλλά διεθνοποιείται όλο και
περισσότερο. Τα δικαιώματα που απολάμβαναν οι πρόσφατες γενιές καταπατώνται
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και αναιρούνται ολοένα και περισσότερο, επιστρέφοντας τους εργαζομένους σε
παλαιότερες δεκαετίες, στις οποίες ωθήθηκαν από τις κακές συνθήκες να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και όλα αυτά χάριν της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας.
Στο περιθώριο αυτών των εξελίξεων έχουν τεθεί πλέον οι τάξεις των
εργαζομένων. Οι εξελίξεις φέρανε αμφισβήτηση στις υπάρχουσες δομές, η κάλυψη
προσωπικών αναγκών και συμφερόντων έχει πάρει τη θέση των συλλογικών
διεκδικήσεων και δικαιωμάτων. Οι αξίες πήραν ανάλογη τροπή, οδηγώντας στο
θρίαμβο του ατομισμού επί της συλλογικότητας. Τα ιδεολογικά όρια στα οποία
εντάσσονταν οι άνθρωποι των προηγούμενων δεκαετιών συγχέονται και
ρευστοποιούνται.
Μέσα σε αυτό το κλίμα έχει αλλάξει και ο τρόπος αντίληψης του «κοινού
καλού». Ως «κοινό καλό» οριζόταν το συμφέρον των πολιτών σαν ολότητα, σαν ένα
«σώμα πολιτών». Αυτό προσέδιδε μια συνοχή στην κοινωνία, η οποία προσέβλεπε
στο κράτος για τη διασφάλιση αυτού του «κοινού συμφέροντος». Όπως ήδη
αναλύσαμε, και το κοινωνικό σύνολο έχει πλέον διασπαστεί, με τα μέλη του να
προτάσσουν το ατομικό συμφέρον, ενώ από την άλλη και το κράτος έχει χάσει την
αποκλειστικότητα της άσκησης της πολιτικής ως μόνος θεσμός λήψης αποφάσεων.

«…η απώλεια μιας ευρείας κλίμακας μορφών συνοριακού ελέγχου, η
συνακόλουθη απελευθέρωση της ανταλλαγής υπηρεσιών, ιδεών, αγαθών (των
εκπαιδευτικών συμπεριλαμβανομένων) και όλες οι υλικές συμπαραδηλώσεις της
¨παγκόσμιας αλληλοσύνδεσης¨ ευνοούν μια σημαίνουσα τάση μείωσης του αριθμού
της ποιότητας των ¨πολιτικών εργαλείων και τεχνικών¨ εξουσίας που διαθέτουν οι
εθνικές κυβερνήσεις και αποδυναμώνουν το πολιτικό πεδίο εν γένει» (Παπαδάκης
2003, όπ. αναφ στο Held, D., Democracy and the Global System, in Held (ed.),
Political Theory Today, Polity Press, Cambridge 1995, p 207 ‘ Cooper, R.N.,
Economic Policy in the Independent World, MIT Press, Cambridge Mass. 1986, pp 112).
Η εμμονή του να εκλαμβάνουμε την αύξηση των κερδών και των
οικονομικών δεικτών ως καθολική ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο και
ισχυροποίηση έχει παίξει το ρόλο της στη διαμόρφωση των πολιτικών από πλευράς
εργοδοτών, αλλά και σε επίπεδο κρατικής πολιτικής, όπου τα συμφέροντα μεγάλων
εταιριών προστατεύονται θυσιάζοντας εκείνα των εργατών και υπαλλήλων τους,
Τακτικές που θα ήταν σε προηγούμενα χρόνια απαράδεκτες ή και παράνομες, τώρα
αποτελούν σύνηθες φαινόμενο, συχνά με νομική κάλυψη από τους νομοθέτες του
κράτους. Η αυτονομία που απολαμβάνουν οι πολυεθνικές εταιρίες και τα
οργανωμένα συμφέρονται από την άλλη, προκαλούν αμφιβολίες σε σχέση με τη
δυνατότητα των κρατών και των εθνικών κυβερνήσεων να αναστείλουν τις πολιτικές
αυτές, πέρα από το αν έχουν ή όχι τη βούληση να το κάνουν.
Αυτός είναι και ένας από τους κυριότερους λόγους που ατόνησαν οι κινήσεις
συλλογικής διεκδίκησης δικαιωμάτων και αλληλεγγύης μεταξύ όσων ανήκουν στα
ίδια κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Τα συμφέροντα των εργοδοτών έχουν
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συρρικνώσει το δυναμικό των επιχειρήσεων, οπότε και στη συλλογική συνείδηση
σχηματίζεται η άποψη της αγοράς εργασίας που «δε μπορεί να τους χωρέσει όλους».
Αυτόματα μια τέτοια σκέψη ενεργοποιεί αντανακλαστικά ανταγωνισμού, πλέον όχι
από κοινού απέναντι στους εργοδότες, αλλά μεταξύ των μελών της εργατικής τάξης.
Πλέον τα μέλη της μοιάζουν να έχουν αποδεχτεί τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με την
οποία οι ικανοί, εργατικοί και ευπροσάρμοστοι επιβιώνουν και προχωρούν, έστω και
με πολύ μικρά περιθώρια ανέλιξης. Αυτοσκοπός είναι για τον καθένα η διατήρηση
της δουλειάς και του βιοποριστικού του μέσου, έστω και εις βάρος των συναδέλφων
του. Το βάρος της σύγκρουσης μοιράζεται πλέον μεταξύ των εργαζομένων,
παγιώνοντας την κατάσταση υπέρ της εργοδοσίας.
Σε ένα τέτοιο κλίμα αλλαγής των ισορροπιών και κατάρρευσης των
συλλογικών και ταξικών κινημάτων, κατακρημνίζονται και οι αξίες που αυτά
αντιπροσώπευαν. Οι ηθικές αξίες μετεξελίσσονται προσαρμοζόμενες στη νέα
κατάσταση. Το εκπαιδευτικό σύστημα ως βασικός κοινωνικός παράγοντας καλείται
επίσης να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Ως διαμορφωτής συνειδήσεων,
ιδεολογιών και ταυτότητας, βλέπουμε ότι αναπροσαρμόζει τις δομές και το
περιεχόμενό του, στρέφοντας το αξιακό του σύστημα στον ανταγωνισμό, τον
ελιτισμό και τον ανταγωνισμό. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης επικεντρώνεται όλο
και περισσότερο στον τεχνικό τομέα, με άλλους τομείς που πρεσβεύουν το
παλαιότερο αξιακό σύστημα να υποβαθμίζονται ή και να εξαιρούνται από τη
διδασκαλία. Οι φωνές που αιτούνται την προσαρμογή προς αυτή την κατεύθυνση όλο
και πληθαίνουν, σε μια προσπάθεια να ωθήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα να
επιταχύνει για να προλάβει τις εξελίξεις. Ένα απλό παράδειγμα είναι το θέμα της
αύξησης των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων βαρύτητας, την ίδια στιγμή που
μαθήματα όπως τα Θρησκευτικά ή η Κοινωνιολογία μπαίνουν όλο και πιο συχνά στο
στόχαστρο ως «περιττά» και «αχρείαστα».
Γενικότερα ο χαρακτήρας του Λυκείου ως «προθάλαμος» του πανεπιστημίου
του έχει στερήσει εδώ και πολλά χρόνια τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα,
μετατρέποντάς το σε έναν «μαραθώνιο» προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις.
Σε ένα τέτοιο λύκειο, μαθήματα όπως η Θρησκευτική αγωγή, η μουσική και τα
καλλιτεχνικά ή η κοινωνιολογία απλά «δε χωράνε», τουλάχιστον όχι στο πρόγραμμα
των μαθητών. Η ταυτόχρονη μετακύληση της αρχής αυτού του «μαραθωνίου» σε
ολοένα και μικρότερη τάξη (Γυμνάσιο), δείχνει ξεκάθαρα τη στάση του
εκπαιδευτικού συστήματος και όλων των συμμετεχόντων σε αυτό (μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικοί, αλλά και οι νομοθέτες). Είναι απλά ένα «όχημα» στο οποίο
«επιβιβάζονται» όσοι επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν για επαγγελματική
αποκατάσταση. Είναι το μέσον για να πετύχουν, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Σε αυτό οι «συνεπιβάτες» δεν έχουν σημασία, ούτε οι ενδιάμεσες στάσεις. Ο
απόλυτος στόχος είναι ο τελικός σταθμός, οι εξετάσεις και η σχολή που «περιμένει»
τον καθένα μετά από το πέρας τους.
Έχοντας εστιάσει οι πάντες στο τι θεωρείται επιτυχία στο σχολείο (και ως
βάση για τη μετέπειτα συνέχιση της επιτυχίας αυτής), υπάρχουν πλέον αποκλίσεις
από τους μέχρι πρότινος πρωταρχικούς στόχους τους σχολείου. Η αλλαγή αυτή στο
σύστημα αξιών προτάσσει άλλες αρετές και επιδιώξεις στους εκπαιδευόμενους.
113

Μέσω του σχολείου θα διαμορφώσουν μια στάση ζωής, ένα σύνολο επιδιώξεων και
ένα σύστημα αξιών ανάλογο με αυτό που τους παρέχεται. Η αλλαγή αυτή θα
καθορίσει και τη μετέπειτα πορεία τους ως πολίτες, μέλη της νέας κοινωνίας που
διαμορφώνεται, της αγοράς εργασίας. Η ηθικοπλαστική ρητορική, λοιπόν, που κατά
καιρούς διατυπώνεται ως πρωταρχικός στόχος στα προγράμματα σπουδών και στις
επιδιώξεις της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι μάλλον μη ρεαλιστική. Ούτως ή
άλλως η Ε.Ε έχει υιοθετήσει ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη της μεγαλύτερης
δυνατής ανταγωνιστικότητας. Η διακρατικές συμφωνίας και ρυθμίσεις διαχέονται και
στις κρατικές πολιτικές της εκπαίδευσης, οπότε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα
ευθυγραμμίζονται με το στόχο αυτό. Οι προσπάθειες αυτές προτάσσουν μάλλον ως
πρώτο στόχο την τεχνολογική ανάπτυξη, παρά την ηθική καλλιέργεια των
Ευρωπαίων πολιτών.

-

Κυριότερο πρόβλημα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας είναι η ανεργία και
ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Κυριότερο εργαλείο για την καταπολέμησή τους η μόρφωση και η τεχνική
εκπαίδευση (ανεπαρκείς για να λύσουν από μόνες τους το πρόβλημα,
ωστόσο αναμφισβήτητα μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την
προσπάθεια)

Πρωταρχικής σημασίας στη νέα μορφή κοινωνίας η σχέση μάθησης (το
αποτέλεσμα της ικανότητας του ατόμου να μαθαίνει και της ικανότητας του
να επιλέγει τι μαθαίνει), σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου το γνωστικό
κεφάλαιο αναδεικνύεται ως σημαίνων δείκτης παραγωγικότητας.

Προβλήματα που προκύπτουν:
-

Φαινομενικά κι εκ πρώτης όψεως δίκαιο να είναι το επίπεδο γνώσης και
δεξιοτήτων βασικός δείκτης προσδιορισμού της παραγωγικότητας

-

Μπορεί όμως να λειτουργήσει ως νομιμοποιητικός μηχανισμός
αποκλεισμού ατόμων με περιορισμένες γνώσεις ή δυνατότητες περεταίρω
εκπαίδευσης. Επισφαλής η θέση ορισμένων κοινωνικών ομάδων
(μεταναστών, ΑΜΕΑ, μειονότητες κλπ).

-

Σύγκρουση στόχων: παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας από τη μια,
κράτος πρόνοιας και φροντίδα για μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού
και της ανεργίας

-

-Αδυναμία θέσπισης καθολικών κριτηρίων που να ανταποκρίνονται σε
όλους τους τύπους πολιτών και ανθρώπων.

-

-άμεση συνάρτηση βιοτικού επιπέδου με την ικανότητα απόκτησης
προσόντων, καθώς και του οικογενειακού περιβάλλοντος στο οποίο
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αντατράφηκε. => αποκλεισμός συγκεκριμένων οικονομικών και
κοινωνικών ομάδων ή χαρακτηρισμός τους ως «μη παραγωγικούς»
σύμφωνα με τα «ορθόδοξα» κριτήρια.
-

Επιτακτική ανάγκη η θέσπιση και υιοθέτηση μιας πολιτικής που θα
συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας, του βασικότερου φόβου των
νέων Ευρωπαίων (και όχι μόνο) Πολιτών. Τίθεται όμως το ερώτημα αν
μπορεί να υιοθετηθεί μια τέτοια πολιτική στον ίδιο βαθμό από όλα τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή αν διευρύνουμε το συλλογισμό μας, του λεγόμενου
«Δυτικού κόσμου».

-

«Εξαναγκασμός» των νέων σε κατάρτιση πολύ υψηλότερη από την
υποχρεωτική βαθμίδα.

3.4 Το φαινόμενο των Νeets: Νέοι Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και
Κατάρτισης (Επιπτώσεις της διαμορφωθείσας πραγματικότητας στους νέους και
ο νέος τύπος ευπαθούς ομάδας)
Η έρευνα πάνω στο πεδίο αυτό δεν είναι ακόμα τόσο πλούσια όσο θα θέλαμε,
κυρίως λόγω του ότι η ομάδα αυτή αναγνωρίστηκε και κατηγοριοποιήθηκε σχετικά
πρόσφατα. Για την παρούσα εργασία βασιστήκαμε κατά κόρον στο συνέδριο
«Βαρόμετρο Απόντων», το οποίο αποτελεί μαζί με το συνέδριο «Νέα Γενιά και
NEETs στην Ελλάδα της Κρίσης» την πιο συγκροτημένη προσπάθεια ανάδειξης και
μέτρησης του φαινομένου ως τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές. Στην
έρευνα αυτή λήφθηκε υπόψη ένα αρκετά μεγάλο δείγμα νέων που εμπίπτουν σε αυτή
την κατηγορία, αλλά αφορούσε και τους νέους εκτός αυτής. Το συνέδριο αυτό
διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτκής της ΓΣΕΕ και άλλους
σημαντικούς φορείς, με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων καθηγητών (Παπαδάκης,
Πανδής, Ζάγκος, Κυρίδης, Παπαργύρης, Κοτρόγιαννος κ.ά.), οι οποίοι μελέτησαν το
φαινόμενο καταρχάς προσδιορίζοντάς το εννοιολογικά και μεθοδολογικά,
μελετώντας τις παραμέτρους της κοινωνικής ευπάθειας και του κοινωνικού τους
αποκλεισμού, σκιαγραφώντας τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους,
περατώνοντας ποσοτική έρευνα για να αναδείξουν την έκταση του φαινομένου, ενώ
πραγματοποιήθηκε και ποιοτική ανάλυση. Στα πρακτικά του συνεδρίου εντοπίζουμε
αναλύσεις τόσο για την περίπτωση της Ελλάδας, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σκοπός του πονήματος αυτού ήταν η ανάδειξη και μια πρώτη μέτρηση του
φαινομένου των NEETs σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σκοπό την πρόταση λύσεων,
αλλά και να αποτελέσει αφορμή για περισσότερες κι εκτενέστερες μελέτες. Είναι με
λίγα λόγια μια «έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική
ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας» (Παπαδάκης, 2016 : 9).
Η ποιοτική και ποσοτική έρευνα που διεξήχθη και αναλύθηκε στα εν λόγω
συνέδρια μας απέδωσε μια πολυεπίπεδη ανάλυση που έχει να κάνει με το ψυχολογικό
προφίλ τους, την επίδραση της κρίσης σε αυτούς όσο και η ίδια η υπαγωγή στη
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, καθώς και με τη διάγνωση αναγκών σε επίπεδο
δεξιοτήτων των ατόμων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία νέων. Στα
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πρακτικά των συνεδρίων αυτών βρίσκουμε τα ευρήματα της έρευνας, τον τρόπο που
αυτή διεξήχθη, τη μεθοδολογία συλλογής και αξιοποίησης των δεδομένων, τα
αποτελέσματα αυτής, καθώς και προτάσεις πολιτικής και μέσων αντιμετώπισης του
φαινομένου και στήριξης της κοινωνικής αυτής ομάδας. Ποιοι είναι όμως οι NEETs;
Πρόκειται για μια νέα «κοινωνική ευπάθεια» η οποία απασχολεί την έρευνα
γύρω από την απασχόληση και απασχολησιμότητα εν μέσω μιας οξείας οικονομικής
κρίσης και όσων αυτή συνεπάγεται. Οι νέοι αυτοί αποτελούν μια ομάδα που «δεν
υπάρχει πουθενά» όπως σημειώνει ο Παπαδάκης (Παπαδάκης, 2013 : 16), καθώς δεν
καταγράφονται σε κανένα πεδίο μέριμνας των θεσμών του κοινωνικού κράτους.
Η ομάδα αυτή παρουσιάζει έντονη ανομοιογένεια, καθώς σε αυτή μπορεί να
ανήκουν άτομα ευάλωτων ή μη κατηγοριών με διαφορετικά δημογραφικά και
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. (βλ σχετικά με τη σύσταση των NEETs την
έρευνα του Παπαδάκη σ. 53-64). Αποτέλεσμα αυτής της ανομοιογένειας, την οποία
διαπιστώνεται και στην έρευνα «Βαρόμετρο Απόντων» (ό.π.. : 124) είναι η αδυναμία
εξαγωγής συμπερασμάτων κι ερευνητικών αποτελεσμάτων που να τους αφορά
καθολικά σαν σύνολο, πόσο μάλλον οργάνωσης συντονισμένης δράσης για όλους
(βλ. επίσης: education and training monitor).
Τα στατιστικά των νέων αυτής της κατηγορίας (που ηλικιακά οριοθετείται
μεταξύ 15 – 24 ετών) παρουσιάζουν αυξητική τάση με το πέρασμα των χρόνων, κάτι
που ώθησε θεσμούς και μελετητές όπως π.χ. όπως η Ευρωπαϊκή επιτροπή μέσα από
το Standing Group of Indicators & Benchmarks τους συμπεριλάβει στις ετήσιες
αναφορές του (ό. π. : 124 - 125).
Η ομάδα αυτή αποτελεί σίγουρα τον εύκολο και από τους πρώτους στόχους
στην κοινωνική περιθωριοποίηση εντός μιας κοινωνίας που προτάσσει την ατομική
εξέλιξη και το εργατικό δυναμικό που κατέχει πληθώρα προσόντων και δεξιοτήτων.
Οι ίδιοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να ακολουθήσουν τους ρυθμούς εξέλιξης και
προσαρμογής των υπολοίπων, ενώ ο ανταγωνισμός από «ικανότερους» και πιο
καταρτισμένους συνομηλίκους τους τους στερεί τη δυνατότητα να ενταχθούν επί
ίσοις όροις στην ολοένα και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλάκις αναφέρει πως ο στόχος της ένταξης
των νέων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μέσω μιας εκπαίδευσης, η οποία να
προτάσσει την εξειδίκευση και την παροχή προσόντων αναφορικά με τις ανάγκες της
αγοράς (σ. 18). Επιπλέον πρόκληση αποτελεί και η αναντιστοιχία μεταξύ
εκπαιδευτικού συστήματος και αγοράς εργασίας.
Η ατζέντα των χωρών-μελών της Ε.Ε. έχει ως στόχο τη δημοσιονομική
σταθερότητα (όπως βιώνουμε και στη χώρα μας μέσω των προγραμμάτων λιτότητας,
εποπτείας και δημοσιονομικής αναπροσαρμογής). Ο Κοτρόγιαννος σημειώνει πως η
Ευρωζώνη αντιμετωπίζει εντονότερα προβλήματα (τα κράτη του νότου ως επί το
πλείστον), λόγω εγγενών αδυναμιών τους σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, όσο και σε
επίπεδο αποτελεσματικότητας των δομών κοινωνικής προστασίας (ό.π. : 176). Αυτό
έχει επιπτώσεις σε άλλους τομείς της ασκούμενης πολιτικής, όπως είναι το κοινωνικό
κράτος και η πρόνοια. Οι NEETs λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε κυνικά ότι
αποτελούν ένα «βαρίδιο» που εν δυνάμει μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική
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ανάπτυξη μέσα από τους πόρους που θα πρέπει να διατεθούν στην εκπαίδευση και τη
στήριξή τους το διάστημα που θα είναι άνεργοι.
Ευπάθεια, όπως παρακάτω θα τονίσει και ο Κυρίδης «είναι μια κατάσταση η
οποία συνδέεται με ένα πλέγμα κοινωνικών μειονεξιών και κάθε μια από αυτές ή ο
συνδυασμός τους παραπέμπουν σε ευδιάκριτες κοινωνικές ανισότητες».(ό. π. : 81)
Είναι μια κατάσταση που δεν αφορά τόσο στο παρόν, όσο στο αμφίβολο και
ενδεχομένως δυσάρεστο μέλλον που επιφυλάσσεται σε μια αδύναμη κοινωνική
ομάδα, στην οποία αυτοί που ανήκουν μπορούν εύκολα να βρεθούν εκτεθειμένοι σε
κάποιο πρόβλημα ή σε επιδείνωση της κατάστασής τους (ομάδες αυξημένου ρίσκου),
εξαιτίας «ενός δυσάρεστου και τυχαίου γεγονότος».
Φαινόμενα λόγω της οικονομικής κρίσης: φτώχια, λιτότητα, ανεργία (νεανική
ιδιαίτερα), εγκληματικότητα, άνοδος εθνικισμού και ακραίων ιδεών και κινημάτων,
ρατσισμός, ξενοφοβία, όξυνση κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων,
αποσταθεροποίηση των κοινωνικών δομών, πολιτική αστάθεια, πολιτική απάθεια από
μέρους των πολιτών, προβλήματα νομιμοποίησης κυβερνήσεων και πολιτικών
αποφάσεων λόγω της αμφισβήτησης ως προς το βαθμό που αυτές εκπροσωπούν το
λαό κλπ.

Λύσεις που προτάσσονται για να ξεπεραστεί το πρόβλημα:
-

Μείωση της σχολικής διαρροής (στρατηγική EU 2020 – στόχος: 10%)

-

Κατάρτιση των νέων για να αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό της Ε.Ε.

-

Στόχος για ένα υψηλών επιπέδων κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό (οι
αυριανοί πολίτες της Ε.Ε., ευπροσάρμοστο στις ραγδαίες αλλαγές στο
οικονομικό κι επαγγελματικό τοπίο.

Άμεσα εξαρτώμενη είναι η σχέση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο των νέων
και στους δείκτες της ανεργίας. Οι τομείς που επιλέγουν επίσης οι νέοι για να
εργαστούν παίζουν κι αυτοί το ρόλο τους (π.χ. δευτερογενής τομέας, ο οποίος
βασίζεται σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μετά το πέρας των οποίων ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν το φάσμα της ανεργίας ξανά για κάποιο διάστημα). Όπως όμως
παρατηρείται πολύ εύστοχα, η ανεργία των νέων λόγω της ιδιαίτερης οικονομικής
κατάστασης και της δομής κάθε κράτους παρουσιάζει σε κρατικό επίπεδο
διακυμάνσεις (σύγκριση Βορρά – Νότου π.χ.).
Πολλά κράτη παρακολουθούν αμήχανα ή πασχίζουν να προλάβουν τις
εξελίξεις, με τα εκπαιδευτικά τους συστήματα να δοκιμάζονται σκληρά στην
προσπάθειά τους να ανταποκριθούν αφού «η ζήτηση και οι κανόνες της αγοράς
εργασίας απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, ούτως ώστε το κάθε κράτος μέλος και κατ’
επέκταση η Ε.Ε. ως σύνολο να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες διεθνείς
οικονομικές τάσεις και στον διεθνή ανταγωνισμό –ιδιαίτερα από την Ασιατική
ήπειρο- και από την άλλη η πολυεπίπεδη οικονομική ύφεση έχει επιφέρει τεράστιες
ανακατατάξεις στη σφαίρα της απασχόλησης, πλήττοντας σφόδρα τον επιχειρηματικό
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και κατασκευαστικό κλάδο, μειώνοντας δραματικά τις θέσεις εργασίας, οδηγώντας
εκατομμύρια εργαζόμενους στην απόλυση, αυξάνοντας συγχρόνως τα ποσοστά
ανεργίας τόσο του γενικού πληθυσμού, όσο και των μακροχρόνια άνεργων με
αποκορύφωμα την αλματώδη άνοδο της νεανικής ανεργίας» (ό. π. : 37)
Ο Παπαδάκης , αντλώντας στοιχεία από τη Eurostat (LFS, European
Commission 2013:29, όπ. αναφ. στο Παπαδάκης 2013 : 38) παρατηρεί πως όσοι
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι εξίσου πιθανό να αντιμετωπίσουν το φάσμα
της ανεργίας όσο και τα άτομα με αναπηρία, πράγμα που δικαιολογεί την ένταξή τους
στις ευπαθείς ομάδες. Η ευπάθειά τους, όπως αναφέρει σε άλλο σημείο, διαφαίνεται
και από την αποτυχία υπερεθνικών μορφωμάτων (όπως η Ε.Ε.) να εμφανίσουν
ικανοποιητικό αποτέλεσμα ως προς τη στήριξη κι ένταξή τους, ενώ σε κρατικό
επίπεδο παρατηρείται αναποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης,
κατάρτισης κι εκπαίδευσής τους, την αποδόμηση του Κράτους Πρόνοιας, αλλά και
την αδυναμία της ίδιας της κοινωνίας να επανεντάξει τη νέα αυτή ευπαθή κοινωνική
ομάδα (Παπαδάκης, 2013 : 52). Η απουσία ενιαίας ατζέντας (σε παγκόσμιο ή
τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο) ή έστω σαφούς κρατικής τροχιάς αντιμετώπισης
του προβλήματος αυτού προκαλεί έντονο προβληματισμό και δεν είναι λίγες οι φορές
που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της εκάστοτε πολιτικής ατζέντας για την
καταπολέμηση της ανεργίας γενικά.
Η συμμετοχή των ατόμων αυτών στη «μη τυπική μάθηση» και στα
προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης ή ενίσχυσης της
κατάρτισης σε κάποιο τομέα, ούτως ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους στη
διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας ή στη διατήρηση αυτής που ήδη έχουν. Από τα
αποτελέσματα προαναφερθείσας έρευνας, εξάγεται το συμπέρασμα της επιτακτικής
αναγκαιότητας αλλαγής των υφιστάμενων δομών, με σκοπό (πέρα βεβαίως από το
διαχρονικό αίτημα της βελτίωσής τους) την παροχή δυνατοτήτων σε όλους όσους
επιθυμούν να επιστρέψουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (ό.π. :183). Η σχολική
επανένταξη είναι πολύ σημαντική για τους νέους οι οποίοι είναι οι πολίτες του αύριο,
συνεπώς θα απαιτείται από αυτούς μεγαλύτερη κατάρτιση και υψηλότερο μορφωτικό
επίπεδο και εύρος δεξιοτήτων. Πάντως οι ίδιοι οι νέοι που συμμετείχαν στην έρευνα
κατηγορούν το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα ως τον κύριο λόγο που δεν επιστρέφουν
ή δυσκολεύονται να το κάνουν, χαρακτηρίζοντάς το δύσκαμπτο και ασύνδετο με την
αγορά εργασίας, οπότε είναι επιφυλακτικοί ως προς τα οφέλη που θα είχαν αν
επανεντάσσονταν σε αυτό.
Προβλήματα προκύπτουν και με τους νέους μετανάστες οι οποίοι
παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά πρόωρης διαρροής από το σχολείο λόγω (και)
της διαφοράς ή της δυσκολίας κατανόησης και ένταξης στην κυρίαρχη γλώσσα και
κουλτούρα. Η διαρροή αυτή καθιστά άμεσο τον κίνδυνο ανεργίας και για αυτούς,
κίνδυνο που ούτως ή άλλως διατρέχει κάθε ανειδίκευτος νέος που άφησε πρόωρα το
σχολείο, πόσο μάλλον κάποιος με προβλήματα επικοινωνίας ή διαφορά κουλτούρας.
(βλ. σχετικά και: youth on the move: European Commission 2010 b: 16). Όσο για την
ανάσχεση της σχολικής διαρροής, ευελπιστούμε να καταστεί και πάλι ελκυστική η
συμμετοχή στην εκπαίδευση, καθώς και η αναζήτηση εναλλακτικών οδών για την
επανένταξη των NEETs στην αγορά εργασίας και την ομαλή κοινωνική ζωή.
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3.4.1 Στόχοι και τρόποι για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Α) Βελτίωση εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων
Β) Έμφαση στη Δια Βίου Μάθηση και ενίσχυση των προγραμμάτων προς
αυτή την κατεύθυνση, για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μέσα
από επικαιροποίηση, βελτίωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

3.4.2 Το φαινόμενο και οι διαστάσεις του στην Ελλάδα:
Η Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα ως προς το θέμα των NEETs:
πολλοί από αυτούς (μεγαλύτερο ποσοστό από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.) είναι
απόφοιτοι Λυκείου ή και κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι
λοιπόν μέσης ή υψηλής μόρφωσης, αλλά με μικρή ή μηδενική εργασιακή εμπειρία.
Σύμφωνα επίσης με τη σχετική έρευνα πάνω στους NEETs και τη νέα γενιά (ό. π. :
109-120), πολύ λίγοι από αυτούς έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης.
Μεγάλο ποσοστό από αυτούς συνεπικουρούνται από τις οικογένειές τους ή
βασίζονται στο επίδομα ανεργίας για την κάλυψη των άμεσων και βασικών αναγκών
τους.
Δυστυχώς η έρευνα σχετικά με το θέμα αυτό στη χώρα μας είναι ελλιπής, με
αποτέλεσμα να μην έχουμε την πιο ξεκάθαρη δυνατή εικόνα για το εύρος του
προβλήματος, πόσο μάλλον για τις δράσεις που πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο ή
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί όσο το φαινόμενο παραμένει χωρίς να
καταγράφεται, είναι πολύ πιθανό να διογκώνεται σε άγνωστα σε εμάς επίπεδα. Είναι
άμεσα αναγκαίο να ληφθούν μέτρα και να πραγματοποιηθούν δράσεις πριν
παγιωθούν στην κοινωνία ως θεσμός, πράγμα που θα σημαίνει περεταίρω δυσκολία
στη μείωση των ποσοστών τους.
Η έρευνα «Βαρόμετρο απόντων» εξέτασε το φαινόμενο μέσα από πολλές
παραμέτρους που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, στόχευσε στην
καταγραφή και χαρτογράφηση της κατηγορίας αυτής και διατύπωσε μια σειρά
προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την ομαλή τους ένταξη στον
παραγωγικό ιστό της χώρας. Χώρια από τις ερευνητικές διαδικασίας, μελετήθηκε και
προϋπάρχουσα εμπειρία σε διεθνές επίπεδο για προοπτικές αξιοποίησής της
(περισσότερα για την έρευνα βλ. Παπαδάκης, 2013 : 65-68).
Ο Αργ. Κυρίδης χωρίζει χονδρικά την κοινωνία σε δύο μεγάλες ομάδες,
καθεμιά από τις οποίες απαρτίζεται από πολλές μικρότερες υποκατηγορίες
ανθρώπων. Οι μεγάλες αυτές ομάδες διαχωρίζονται απλά από την πρόσβαση ή μη στα
κοινωνικά και υλικά αγαθά, καθώς και τη συμμετοχή ή μη στη διαμόρφωση και
άσκηση πολιτικής, στη νομή εξουσίας και κεφαλαίου.
Ο ίδιος έχει ξεχωρίσει ως παράγοντες αποκλεισμού της δεύτερης ομάδας
κυριότερα:
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Α) υψηλή και επίμονη ανεργία
Β) αλλάγές που συντελούνται στις βιομηχανικές κοινωνίες και οι επιπτώσεις
τους δτην κοινωνία
Γ) αποδόμηση των οικείων κοινωνικών δομών
Δ) μετασχηματισμός κοινωνικών αξιών
Ε) τάσεις κοινωνικού κατακερματισμού
ΣΤ) εξάπλωση φαινομένου της μετανάστευσης (ό. π. : 78)

Ο αποκλεισμός αυτός επιφέρει ελλείψεις υλικές, κοινωνικές και ψυχολογικές.
Ένας άνθρωπος αποκλεισμένος από την αγορά εργασίας στερείται όχι μόνο των
κοινωνικών αγαθών (πολιτισμικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών κλπ), αλλά και των
βασικότερων υλικών αγαθών, απαραίτητων για την επιβίωση και την αξιοπρεπή του
διαβίωση. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στην ψυχική του υγεία, προκαλώντας
στρες, κατάθλιψη και μια αίσθηση κατωτερότητας, ενώ αισθάνονται και έρμαια των
απροσδόκητων γεγονότων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, αμφιβάλλοντας αν θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν. Το ίδιο γεγονός θα επηρεάσει τελείως διαφορετικά
κάποιον οικονομικά ανεξάρτητο και άνετο, με σταθερό περιβάλλον εργασίας, από ότι
κάποιον που ζει στην ανασφάλεια της ανεργίας και της οικονομικής ανέχειας. (Για
μια λεπτομερέστερη εικόνα της έκτασης του φαινομένου και των ποσοστών που
δήλωσαν άγχος, αδυναμία, απελπισία και γενικά για την ανάλυση της ψυχολογικής
κατάστασης των NEETs βλ. Κοτρόγιαννος, 2013 : 194-195)
Οι ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν τέτοιες συνθήκες δεν έχουν να
ανησυχούν μόνο για το ενδεχόμενο κάποιας αρνητικής εξέλιξης στο μέλλον, μα και
τις υπαρκτές κοινωνικές ανεπάρκειες που τους απέκλεισαν από τη διανομή των
αγαθών που δικαιούνταν. Άρα η κοινωνική δράση για αυτούς τους ανθρώπους δεν
είναι μόνο η λήψη μέτρων για να ανακουφιστούν ή να μετριαστούν τα τωρινά τους
προβλήματα, αλλά και μέτρα προληπτικά που θα εμποδίζουν αφενός περισσότερους
ανθρώπους να περιέλθουν σε αυτή την κατάσταση, ή διορθωτικά που θα επιφέρουν
τις κατάλληλες αλλαγές σε βάθος, ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να
βελτιώσουν τη ζωή τους καταπολεμώντας όσους το δυνατόν περισσότερους από τους
παράγοντες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους και να τους θωρακίσουμε από
ενδεχόμενες δυσχέρειες που μπορεί να ξαναχτυπήσουν την κοινωνία στο σύνολό της,
φέρνοντας τα πιο αδύναμα μέλη της σε πολύ δυσκολότερη θέση από τα υπόλοιπα
(π.χ. η οικονομική κρίση που χτύπησε τις περισσότερες χώρες του κόσμου).

Προβλήματα που έχει κατά το Ranci να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Ευρώπη:
Α) αύξηση των ποσοστών των πολιτών που υποφέρουν από «παροδική» ή και
«μόνιμη» φτώχια
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Β) ολοένα εξαπλωνόμενη απώλεια βασικών προδιαγραφών στέγασης
(έλλειψη ή απώλεια στέγης, αλλά και πτώση της ποιότητας της ήδη υπάρχουσας
διαθέσιμης)
Γ) εξάπλωση θέσεων εργασίας κι επαγγελμάτων που δημιουργούν εργασιακή
ανασφάλεια
Δ) Δυσκολία συνδυασμού γυναικείας εργασίας και ανατροφής παιδιών
Ε) Αύξηση του μέσου όρου προστατευόμενων μελών κάθε οικογένειας
(Παπαδάκης, 2013: 82).

Ο Κυρίδης επίσης παρατηρεί πολύ εύστοχα ότι η ένταξη σε μια ευπαθή ομάδα
δεν έχει να κάνει όπως παλιά σε τόσο μεγάλο βαθμό με την κατοχή θέσης εργασίας ή
όχι. Στην εποχή του ύστερου καπιταλισμού, και οι έχοντες εργασία μπορούν
κάλλιστα να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αφού η απασχόληση δεν εξασφαλίζει πια
την ποιότητα ζωής, την επάρκεια της αμοιβής και των εξασφαλισμένων αγαθών. Ο
ίδιος καταδεικνύει και την εκμετάλλευση από πλευράς εργοδοσίας ως πηγή
προβλήματος και παράγοντα δημιουργίας ευπαθών ομάδων, αφού η χαμηλή αμοιβή,
ο αποκλεισμός των κατώτερων στρωμάτων από ορισμένα αγαθά και η κατοχή των
μέσων παραγωγής από μέρος του πληθυσμού δημιουργεί ανισότητες, ανισοκατανομή
πλούτου κλπ. Τα κατώτερα στρώματα του παραγωγικού ιστού και όλων των
κοινωνικών ομάδων τείνουν, πάντα κατά τον Κυρίδη, να διαμορφώσουν μια ταξική
ταυτότητα στην κοινωνική διαστρωμάτωση που έχει σαν βάση αυτούς, τις ευπαθείς
και αποκλεισμένες ομάδες, των οποίων τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα με αυτά
των στρωμάτων που βρίσκονται από πάνω τους (αντίστροφη αρχή της
αλληλεξαρτώμενης ευημερίας) (ό. π. :85).
Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που απαντώνται σ’ αυτές τις ομάδες δεν είναι
τυχαία, ούτε σε διασπορά σε όλο το εύρος του πληθυσμού, αλλά είναι αυτά τα
χαρακτηριστικά που τονίζουν την ταξική διάσταση σε κάθε κοινωνικό ιστό. Η
ιδιαιτερότητα της σημερινής εποχής σε σχέση με το παρελθόν είναι πως αυτά τα
χαρακτηριστικά και κοινωνικά γνωρίσματα δεν συναντώνται πια αποκλειστικά στη
βάση της κοινωνικής πυραμίδας, αλλά αγγίζουν και τα μεσαία στρώματα, μάλιστα με
αυξανόμενα ποσοστά.
Ο Heady (Heady, 2009, όπ. αναφ. στο Παπαδάκης 2013 : 86) στη δική του
μελέτη έδειξε πως η φτώχια δεν είναι μόνο θέμα που προσδιορίζεται με βάση το
εισόδημα, αλλά και στην κατανάλωση πλούτου (υλικού και άυλου). Η καταναλωτική
δυνατότητα του κάθε σπιτιού ή κάθε ατόμου παίζει σημαντικό ρόλο στον
προσδιορισμό της φτώχιας, η οποία πλέον είναι φαινόμενο που μελετάται υπό ένα
πρίσμα πολλών παραγόντων ως προς την εκδήλωσή της, αλλά και τις αιτίες που
οδηγούν σε αυτήν.
Είναι πρωταρχικός παράγοντας που καθορίζει την εξέλιξη του φαινομένου η
μορφή του κράτους και ο τρόπος ή η φιλοσοφία λειτουργίας του. Για παράδειγμα το
κοινωνικό κράτος, το κράτος πρόνοιας με την κοινωνική πολιτική του (προστασία
εργασίας, επιδόματα ανεργίας και οικονομική στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων,
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υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών με κρατική ευθύνη)
σίγουρα είναι ένας καλύτερος τόπος για να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος.
Η κάμψη αυτού ακριβώς του κράτους (κοινωνικού) είναι που κατά τον
Κυρίδη έχει αναδείξει δίπλα στις παραδοσιακές ευπαθείς ομάδες και νέες (όπως οι
NEETs). Οι ευαίσθητες αυτές ομάδες προέκυψαν ή αυξήθηκαν σε ποσοστά από
εξωγενείς και αστάθμητους παράγοντες (κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, οικονομική
κρίση), οι οποίες ανέδειξαν και ενέτειναν τις ήδη υπάρχουσες ανισορροπίες και
ανισότητες στην κοινωνία. Η ελαττωμένη κρατική παρέμβαση και διαμόρφωση
πολιτικής ή ως ρόλο ρυθμιστή στα κοινωνικά και οικονομικά πράγματα έπαιξε κι
αυτή το ρόλο της, αφού πλέον δεν υπάρχει ο μηχανισμός του κράτους ως εγγυητής
για εξασφάλιση βασικών και αδιαπραγμάτευτων (κάποτε) δικαιωμάτων ή της
εξασφάλισης ενός ελάχιστου βιοτικού επιπέδου για όσους αδυνατούν να το
εξασφαλίσουν από μόνοι τους. Οι πολυεθνικοί οργανισμοί και τα οικονομικά
συμφέροντα των μεγάλων «παικτών» στην οικονομική σκακιέρα (που πλέον
υπερβαίνει τα όρια του κράτους) αδιαφορούν για τις ευπαθείς ομάδες, στον αγώνα
τους για ελαχιστοποίηση του κόστους και μεγιστοποίηση του κέρδους τους, ώστε να
υπερισχύσουν ενός αδυσώπητου και συνεχούς ανταγωνισμού μεταξύ τους.
Για την περίπτωση της Ελλάδας, η πολιτική αυτή ήταν ανέκαθεν
προβληματική, μια και η άσκησή της συνδέθηκε με κομματικά και μικροπολιτικά
συμφέροντα πελατειακής φύσης. Σαν αποτέλεσμα, δαπανήθηκαν τεράστια ποσά
χωρίς ο σκοπός να είναι πάντοτε διαφανής και ξεκάθαρος, οπότε τα αποτελέσματα
ήταν πενιχρά, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό με τη συντήρηση
προνομίων, συμβάλλοντας έτσι στη σημερινή κακή οικονομική κατάσταση, αλλά και
στη βίαιη και απότομη περικοπή των δαπανών σε αυτόν τον τομέα, χωρίς ωστόσο
αυτό να σημαίνει ότι η παροχολογία για πελατειακούς σκοπούς σταμάτησε, ή ότι
περικόπηκαν μόνο περιττές δαπάνες. Η ελάττωση των κοινωνικών παροχών
συμπαρέσυρε και άτομα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τα οποία βλέπουν τη
θέση τους να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο.

Μία από τις λύσεις που προτείνονται είναι η υλοποίηση προγραμμάτων
κατάρτισης που θα παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα ευρύ φάσμα του
πληθυσμού, δίνοντας όμως προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες, ενισχύοντας
παράλληλα τις διαδικασίες διάχυσης της πληροφορίας (σ.198).

3.4.3 NEETs: Η «Χαμένη γενιά» (κατά την Ευρωπαϊκή επιτροπή)
Κι αυτός ο χαρακτηρισμός δεν αφορά μόνο την ανεργία του σήμερα για τη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αλλά περισσότερο στην ολοένα και αυξανόμενη
πιθανότητα για τους νέους αυτής της ηλικίας να αντιμετωπίσουν το φάσμα της
ανεργίας και μάλιστα της μακροχρόνιας, σε αυξανόμενα ποσοστά επί του πληθυσμού
τους. Είναι μάλιστα η ομάδα με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με όλες
τις υπόλοιπες. Αυτό βέβαια δεν είναι νέο φαινόμενο, αφού γενικά παρατηρείται πως
σε περιόδους κάμψης της οικονομίας, οι νέοι είναι πιο ευάλωτη ομάδα από τις
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υπόλοιπες στην αγορά εργασίας, με τα ποσοστά ανεργίας τους σχεδόν πάντα να
αυξάνονται περισσότερο από αυτά των υπόλοιπων ομάδων (όπως επιβεβαιώνει και η
Eurostat).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σαν στόχο να χαράξει πολιτικές με βάση τους
νέους, τους οποίους χαρακτήριζε ως «το μέλλον της», θέτοντας πριν μια δεκαετία
στόχους και δείκτες σχετικά με την απασχόληση και την εκπαίδευση τους με τη νέα
στρατηγική «Ευρώπη 2020» (EU 2020). Η ατυχής συγκυρία της οικονομικής ύφεσης
του 2008 (η οποία δεν έχει ξεπεραστεί ως σήμερα), έθεσε πολλά εμπόδια στην
επίτευξη των στόχων αυτών (όπως τα ποσοστά ανεργίας ή της παραγωγικότητας
κλπ), ενώ ανέδειξε και τις αδυναμίες στις δομές της (ιδιαίτερα όμως την αδυναμία
των κρατών – μελών του νότου να αντεπεξέλθουν στην κρίση) και ίσως λάθος
προσεγγίσεις που έγιναν κατά την έμπνευση της πολιτικής και οικονομικής πορείας
που θα ακολουθούσε από τότε και στο εξής.
Η στρατηγική που διαμόρφωσε και ακολουθεί η Ε.Ε. (EU 2020) θέτει τρεις
αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες:
1. «Έξυπνη Ανάπτυξη: η ανάπτυξη μιας οικονομίας που να βασίζεται στη
γνώση και την καινοτομία.
2. Διατηρήσιμη Ανάπτυξη: η προώθηση μιας πιο πράσινης, πιο
ανταγωνιστικής και πιο αποδοτικής στη χρήση των πόρων οικονομίας.
3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: μια οικονομία με υψηλά ποσοστά
απασχόλησης, η οποία θα στοχεύει σε κοινωνική κι εδαφική συνοχή»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010 : 5, όπ. αναφ. στο Παπαδάκης, 2013: 212).

Για να είναι υλοποιήσιμες οι παραπάνω επιδιώξεις τέθηκαν κάποιοι στόχοι, οι
περισσότεροι από τους οποίους «αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκπαίδευση, τη
σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχολησιμότητα,
την εργασιακή σφαίρα και την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχιας και του
κοινωνικού αποκλεισμού (ό. π. : 212). Οι στόχοι αυτοί ήταν
Α) το 75% των ατόμων 20 – 64 ετών να είναι ενεργός και παραγωγικός
πληθυσμός (να εργάζεται)
Β) Η σχολική διαρροή να πέσει σε ποσοστό 10%, ενώ τουλάχιστον το 40%
των νέων 30 – 34 ετών θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Γ) Μείωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση
ένδειας κατά 20 εκατομμύρια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010 : 5)
Οι στόχοι αυτοί όπως αναφέραμε «σκόνταψαν» πάνω στο εμπόδιο της
χρηματοπιστωτικής κρίσης, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν ή να μην
επιτευχθούν.
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Η άλλοτε γραμμική πορεία από την εκπαίδευση στην απευθείας αναζήτηση ή
εύρεση εργασίας έπαψε να υφίσταται. Αντ’ αυτής η εν πολλοίς κοινή και
προδιαγεγραμμένη ή προβλέψιμη αυτή πορεία των παλαιότερων δεκαετιών έχει
δώσει τη θέση της σε εξατομικευμένες πορείες και τροχιές, με περαιτέρω εξειδίκευση
και κατάρτιση, σε προσωπικό επίπεδο και με βάση την πορεία που θα επιλέξει
προσωπικά ο καθένας, λόγω των αλλαγών σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Το
παλαιό σύστημα πλέον δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των αγορών
και του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να γίνεται μια «κούρσα» απόκτησης
προσόντων και τίτλων σπουδών, ως αποδεικτικά ικανοτήτων και δυνατοτήτων του
κάθε ατόμου ξεχωριστά για ένταξη στην αγορά εργασίας, όπως και του βαθμού στον
οποίο μπορεί ο καθένας να εξελιχθεί επαγγελματικά, συνεπώς και οικονομικά και
κοινωνικά.
Προσωπικές επιλογές, οικονομική επιφάνεια, κοινωνική τάξη και
οικογενειακό περιβάλλον συνθέτουν ένα πλέγμα παραγόντων που επηρεάζουν ως
αστάθμητοι παράγοντες πολλές φορές την ατομική εξέλιξη του καθενός.
Οι εκάστοτε κρατικές πολιτικές σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
πρόνοιας και κοινωνικών παροχών παίζει σημαίνοντα ρόλο. Τις τελευταίες δεκαετίες
που τέθηκαν σε διαπραγμάτευση πάγια και καθολικά ως τότε δικαιώματα, μεγάλο
μέρος όσων τότε τα απολάμβαναν τώρα είναι αποκλεισμένοι από αυτά
(ιατροφαρμακευτική κάλυψη, επιδόματα, δωρεάν παιδεία, ασφάλιση κλπ). Πλέον οι
νέοι άνεργοι και όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία των NEETs όχι μόνο δε δικαιούνται
κάλυψης, αλλά θεωρούνται πολλές φορές και υπεύθυνοι για τη δύσκολη θέση στην
οποία βρίσκονται, είτε διότι εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση, είτε διότι δε
μερίμνησαν να συνεχίσουν για ευρύτερη κατάρτιση (οι λόγοι βέβαια αγνοούνται
επιδεικτικά), είτε γιατί απλά έκαναν λάθος επιλογές σπουδών ή επαγγελματικές.
Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για την ευπαθή αυτή ομάδα εκτός του
κατοχυρωμένου όρου NEETs, τους οποίους θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε και
χαρακτηρισμούς είναι ενδεικτικοί της εκάστοτε στάσης απέναντί τους, που πολλές
φορές αγγίζει τα όρια της εμπάθειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από αυτούς,
όπως τους σημειώνει ο Παπαδάκης (ό. π. : 217-218):
1. “Angry young rebels” : «Επαναστάτες που μισούν το σύστημα και την
εξουσία», από όπου πηγάζει και η αιτία της σχολικής διαρροής, αφού και οι
εκπαιδευτικοί ή το σχολείο παρουσιάζονται ως καταπιεστικές δομές
εξουσίας.

2. “Quitters” : Άλλες φορές, λιγότερη αυστηρή κριτική τους αντιμετωπίζει ως
«νέους που προσπάθησαν μεν, αλλά απέτυχαν». Λόγω χαμηλών ικανοτήτων
παρουσιάζουν ηττοπάθεια και παθητικότητα.

3. “Rebels without a cause”: Άλλη τάση έχει να κάνει με τη σημερινή
ιδιοσυγκρασία των νέων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ανυπομονησία,
βιάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με βασικό προσόν την
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προσωπικότητά τους, ενώ φαίνονται να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους,
όσο και τις πιθανότητες επιτυχίας τους, κάτι που είναι και αιτία της όποιας
αμφισβήτησης έχουν απέναντι στο σύστημα.

4. “Cooldudes” : Η ροπή που έχουν οι «άνετοι» νέοι προς τη διασκέδαση και
την καλοπέραση τους δημιουργεί απαιτήσεις να τους τα παρέχει και το
σχολικό περιβάλλον. Ρίχνουν το βάρος των προσπαθειών τους σε άλλες
πλην του σχολείου δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται
«τεμπέληδες» παρά το σχετικά καλό επίπεδο ικανοτήτων τους.

5. “Hedgers” : Όσοι από αυτούς τους νέους διατηρούν δεσμούς με το σχολείο,
το κάνουν καθαρά για να έχουν έναν τίτλο φοίτησης στο σχολείο,
θεωρώντας τον απαραίτητο για την εξασφάλισή τους σε κάποια θέση
εργασίας, παρόλο που τα συναισθήματα που έχουν για το εκπαιδευτικό
σύστημα δεν είναι φιλικά.

6. “Settlers” : Παρόμοια κατηγορία είναι και οι «έποικοι», όσοι διατηρούν
επαφή με το σχολείο, αλλά έχουν επιλέξει μια ζωή δίχως υψηλές απαιτήσεις,
γνωρίζοντας ίσως το χαμηλό «ταβάνι» που έχουν.

7. “Escapists” : κοινώς, «δραπέτες»: έχουν παραιτηθεί από το σχολείο και
έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο ότι κάποιος θα τους «ανακαλύψει»
για κάτι στο οποίο θεωρούν ότι είναι η κλίση τους.

8. “Strugglers” : «Αγωνιστές» είναι η τελευταία ομάδα, άτομα που πασχίζουν
και καταπιάνονται με διάφορα πράγματα που προσπαθούν να τα φέρουν εις
πέρας. Είναι η πιο πρόθυμη υποκατηγορία στο να συνεχίσει να προσπαθεί
και όχι να παραιτηθεί.

(Πηγή από EuropeanCommission 2008 : 132, όπ. αναφ. στο
Παπαδάκης, 2013 : 217 - 218)

Η μάλλον αρνητική χροιά που παρουσιάζει το περιεχόμενο των παραπάνω
όρων καταδεικνύει και τη στάση που κρατάει η κοινωνία, πολλές φορές και οι ίδιοι οι
μελετητές απέναντι στους NEETs. Η εικόνα που δημιουργείται εμφανίζει τους νέους
ως υπαίτιους της κατάστασης, δίνοντας έμφαση τις περισσότερες φορές σε αρνητικά
τους χαρακτηριστικά.
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Σχολιάζοντας αυτούς τους χαρακτηρισμούς θα συμφωνούσαμε με τον
Παπαδάκη που τους χαρακτηρίζει ασαφείς, άστοχους και χωρίς να περιγράφουν την
πραγματικότητα, αλλά, κυρίως, μη ερευνητικά τεκμηριωμένους. Οφείλουμε να
έχουμε στο νου μας ότι στα άτομα αυτά ανήκουν και πολλά που άφησαν πρόωρα την
εκπαίδευση, αλλά αυτό δε θα πρέπει να μας οδηγεί σε γενικεύσεις, ούτε στην
απόδοση αυτού του χαρακτηριστικού σε όλους τους NEETs. Θεωρείται αυτονόητο
πως δεν είναι ολονών η επιλογή η πρόωρη εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού
συστήματος, ή η μη επανένταξη σε αυτό, ή η μακροχρόνια ανεργία. Η ευπαθής αυτή
ομάδα αποκαλύπτει και αδυναμίες του υπάρχοντος (ή του υπό διαμόρφωση νέου)
συστήματος να στηρίξει ή να δώσει κίνητρα για πιο ενεργούς νέους, τόσο στη
συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και σε μια επαγγελματική καριέρα
που θα τους εκφράζει και θα ταιριάζει με τα δικά τους προσόντα και προτιμήσεις.
Συμμεριζόμαστε, λοιπόν την επιφυλακτικότητα που δείχνει ο Παπαδάκης στους
χαρακτηρισμούς αυτούς, οι οποίοι τονίζουν μόνο τις ευθύνες των νέων αυτών,
παραβλέποντας όμως τις όποιες ευθύνες έχει το σύστημα στο οποίο εντάσσονται που
τους απέρριψε.
Οι NEETs
στη σύγχρονη έρευνα χρησιμεύουν ως δείκτης για να
παρακολουθούμε τις μεταβολές στη σφαίρα της απασχόλησης, αλλά και την
κοινωνική κατάσταση των νέων ατόμων (ό. π. : 220).
Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλο σημείο, η ευπαθής αυτή ομάδα είναι
ανομοιογενής και ευρεία, συγκεντρώνοντας πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά
τα οποία κατατάσσουν τα μέλη της στις ευπαθείς ομάδες. Η πολυμορφία αυτή
καθιστά χρήσιμο να διαχωρίσουμε τους νέους που ανήκουν σε αυτή την ομάδα σε
υποκατηγορίες με βάση κάποια βασικά τους χαρακτηριστικά, που θα διευκολύνει τη
μελέτη επί του θέματος και τις προτάσεις για λύση του προβλήματος μέσα από
καλύτερη υποστήριξη. Ο πέντε βασικές υποομάδες των NEETs είναι:
1. Οι «συμβατικοί» (μακροχρόνια ή μη, άνεργοι, η πολυπληθέστερη ομάδα)
2. Οι «προστάτες» (άτομα που έχουν αναλάβει οικογενειακές υποχρεώσεις ή
τη φροντίδα εξαρτώμενων ανθρώπων)
3. Οι «απογοητευμένοι», “quitters” ή «περιθωριοποιημένοι» (άτομα που
εγκατέλειψαν το εκπαιδευτικό σύστημα από επιλογή, απογοητευμένα από
τις ανεπιτυχείς προσπάθειες εισαγωγής στην αγορά εργασίας ή όσοι
επέλεξαν αντικοινωνικό ή επικίνδυνο τρόπο ζωής).
4. Οι «οικονομικά ενεργοί» (νέοι που δε συμμετέχουν στο εκπαίδευικό
σύστημα λόγω αναντιστοιχίας μορφωτικού επιπέδου και κατεχόμενης
γνώσης με τις απαιτήσεις της αγοράς).
5. Οι «περιπλανώμενοι καλλιτέχνες» (νέοι που ασχολούνται
καλλιτεχνικές δραστηριότητες και επιδίδονται σε ταξίδια).

με
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(Πηγή, Eurofound, 2012 : 24 και περίληψη της μελέτης αυτής: Γ.
Κόκκινος για το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Κόκκινος 2013:URL, όπ. αναφ. στο
Παπαδάκης, 2013 : 221)
Μεγαλύτερο κίνδυνο να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των NEETs
διατρέχουν άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, μετανάστες και άτομα με
αναπηρία ή προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και νέοι με χαμηλό οικογενειακό
υπόβαθρο και πολιτισμικό/μορφωτικό κεφάλαιο, αλλά και άτομα που κατάγονται από
δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές με δυσκολία πρόσβασης σε αγαθά και
υπηρεσίες, διότι η στήριξη σε όλους αυτούς από το κράτος έχει περιοριστεί
σημαντικά, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε απροσδόκητες εξελίξεις που έχουν οι
περισσότερες να κάνουν με την τυχαιότητα, ενώ πολλές φορές οι παροχές ευκαιριών
και οι απαιτήσεις από αυτούς διαφέρουν ελάχιστα σε σχέση με των υπόλοιπων
κατηγοριών νέων ανθρώπων, με συνέπεια να έχουν πολύ σοβαρά μειονεκτήματα και
να καταλήγουν νέοι δεύτερης ταχύτητας.

3.4.4 Οι διαστάσεις του φαινομένου στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η κατηγορία αυτή των νέων είναι σε γενικές γραμμές
άγνωστη, αντιμετωπίζεται ενταγμένη στον ευρύτερο πληθυσμό των άνεργων νέων
χωρίς ουσιαστικό διαχωρισμό, αφού και η πολιτική ηγεσία δε δείχνει την απαραίτητη
κινητικότητα ώστε να πάρει μέτρα με βάση τα διακριτά χαρακτηριστικά τους με
κατεύθυνση τη λύση του προβλήματος. Η ένταση του φαινομένου «κρύβεται» και
κάτω από την προστασία της ελληνικής οικογένειας απέναντι στα μέλη της που
εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία και γενικά σε όσους δε μπορούν να σταθούν
αυτοδύναμοι στην κοινωνία, κάτι που δε συμβαδίζει με τα οικογενειακά πρότυπα
άλλων χωρών της Ευρώπης και γενικότερα του κόσμου. Αυτοί οι παράγοντες
καθιστούν πολύ δύσκολο τον προσδιορισμό (τοπικό και ποσοτικό) των NEETs, κάτι
που έχει σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη δυνατότητα λήψης μέτρων για την
εξάλειψη του φαινομένου.
(Περισσότερα για το προφίλ των NEETs στην ελληνική πραγματικότητα βλ
Παπαδάκης, 2013 : 224 – 232).

…Σταθερά ανερχόμενη είναι η τάση της απομάκρυνσης των νέων από τις
θεσμικές μορφές της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της απασχόλησης με συνέπεια τη
δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού περιθωρίου. Η επιβολή ακραίων πολιτικών
λιτότητας με στόχο τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και τον οικονομικό
εξορθολογισμό των χωρών του Νότου (κυρίως στην Ελλάδα), έχει σαν αποτέλεσμα
την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, της διατάραξης της κοινωνικής συνοχής,
την κοινωνική εξαθλίωση λόγω της ραγδαίας πτώσης του βιοτικού επιπέδου. Κυρίως
επλήγησαν τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα.
Στη χώρα μας εφαρμόστηκαν τέτοιου είδους πολιτικές ως αντιστάθμισμα των
διαρθρωτικών αδυναμιών και χρόνιων παθογενειών του συστήματος, όμως η απουσία
σαφούς και αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής επέφερε δραματική επιδείνωση
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των συνθηκών διαβίωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού της χώρας, αύξηση των
ήδη υψηλών ποσοστών ανεργίας και οικονομικής ανέχειας με ταυτόχρονη όξυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων.
Οι ανισότητες αυτές έχουν πολλές εκφάνσεις, με μία από αυτές να είναι η
συμμετοχή στην εκπαίδευση, καθώς η δυνατότητα πολλών ελληνικών οικογενειών
για στήριξη της εκπαιδευτικής εξέλιξης των μελών της φθίνει με γοργούς ρυθμούς.
Το δημόσιο σχολείο έπεσε επίσης θύμα της μνημονιακής πολιτικής, κάτι που έχει ως
αντίκτυπο την υποβάθμισή του και την ανάγκη στροφής της κάθε οικογένειας σε
πρόσθετες (ιδιωτικές) πηγές ενίσχυσης για τα μέλη της, αλλά με τη μείωση του
εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών αυτό καθίσταται ολοένα και δυσκολότερο.
Εξελίσσεται λοιπόν η εκπαίδευση σε έναν «μαραθώνιο» οικονομικής αντοχής, στον
οποίο μόνο οι πιο εύρωστες οικογένειες θα μπορούν να τερματίσουν.
Την εποχή που η γνώση αποκτά πρωτεύοντα ρόλο και η αξία της την έχει
αναγάγει στο σημαντικότερο «κεφάλαιο» που μπορεί να έχει ένας νέος, η παροχή της
από δημόσιους φορείς υποβαθμίζεται σταθερά και καθίσταται ανεπαρκής για να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αποτέλεσμα να στερούνται πολλοί
νέοι το βασικότερο μέσο για κοινωνική, οικονομική κι επαγγελματική εξέλιξη.
Υπό τέτοιες συνθήκες είναι φανερό ότι ο μαθητικός πληθυσμός θα είναι
δύσκολο να συγκρατηθεί εντός του σχολείου, μια και η πρόσβαση, αλλά και η
ανέλιξη στις ανώτερες βαθμίδες της θα είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία που
θα υπερβαίνει τις δυνατότητες της μέσης ελληνικής οικογένειας. Αναλύοντας την
κατάσταση αυτή, θεωρούμε μεγάλη την πιθανότητα αύξησης της σχολικής διαρροής
και διόγκωση του ποσοστού των NEETs στη χώρα μας.

3.4.5 Η λύση μέσα από την Παιδεία:

Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως γεννάει ή συντηρεί αντιθέσεις και
ανισότητες, έτσι μπορεί και να τις αμβλύνει, αρκεί να παρθούν οι σωστές αποφάσεις.
Τα προβλήματα που αφορούν στην εκπαίδευση έχουν τις ρίζες τους σε πολλά πεδία,
όπως η δομή της ελληνικής κοινωνίας, παγιωμένες αντιλήψεις και τακτικές που
είμαστε απρόθυμοι να αλλάξουμε, αλλά κυρίως τα προβλήματα και οι διαφωνίες που
τα δημιουργούν είναι πολιτικής φύσεως.
Όπως εισηγείται και ο Φωτόπουλος (ό. π. : 248), ένα πρώτο βήμα θα ήταν η
επίτευξη μιας minimum κοινωνικής συνεννόησης, ούτως ώστε να συνεργαστούν οι
πολιτικές δυνάμεις πάνω σε μια βάση όσων κοινών τις ενώνουν. Όλοι όσοι συντελούν
στην παιδεία, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης
(πολιτικοί, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών,
συνδικάτα, τοπικές και περιφερειακές αρχές) οφείλουν πρώτα από όλα να έχουν τάση
αυτοκριτική, έπειτα πνεύμα συγκατάβασης και συνεργασίας που θα αποσκοπεί σε ένα
κοινώς αποδεκτό σχέδιο με ρεαλιστικούς στόχους και δείκτες επιτυχίας των στόχων
αυτών. Όταν ξέρουμε την επιθυμητή κατεύθυνση και πάψει να πρωταγωνιστεί ο
κομματικός και πολιτικός / ιδεολογικός ανταγωνισμός που ως τώρα όριζε τη στάση
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απέναντι στην εκπαίδευση, θα είναι πολύ ευκολότερο κι εφικτό να χαράξουμε μια
αποδοτικότερη εκπαιδευτική πολιτική. Στόχοι αυτής της πολιτικής θα πρέπει να είναι
η αποδοτικότητα του σχολείου, το οποίο ως στόχο πρωτίστως θα έχει να
ξανακερδίσει τους μαθητές, με το να γίνει σύγχρονων προδιαγραφών, πιο φιλικό, πιο
ελκυστικό για αυτούς. Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να επικαιροποιείται
τακτικά, να εφαρμόζονται πειραματικές μέθοδοι και να εξετάζονται πριν υιοθετηθούν
σε εθνικό επίπεδο, ενώ η γνώση οφείλει να είναι ποιοτική, εκσυγχρονισμένη και να
μπορεί να εξασφαλίσει και επαγγελματικά τους μετέχοντες σε αυτήν, με το να πάψει
να αποτελεί οντότητα ασύνδετη με τις υπόλοιπες διαστάσεις της κοινωνίας.
Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να έχει έναν ολοκληρωμένο
προσανατολισμό για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι οποίες θα συνδέονται
μεταξύ τους αποκτώντας μια συνέχεια, η οποία θα μοιράζεται κοινούς στόχους και θα
στηρίζει τους μετέχοντες σε αυτήν σε όλα τα στάδια, προσβλέποντας στη δια βίου
μάθηση και συνεχή επίκαιρη κατάρτιση. Θα πρέπει επίσης να στηρίζει ιδιαίτερα
ευπαθείς ομάδες και να ενισχύει έμπρακτα περιοχές που θα παρουσιάζουν
χαμηλότερους εκπαιδευτικούς δείκτες, για την αποφυγή ύπαρξης μαθητικού
δυναμικού πολλών ταχυτήτων.
Στη χώρα μας σίγουρα έχουμε περιθώριο αύξησης των δαπανών για την
παιδεία, επενδύοντας σε προσωπικό, υποδομές, εκπαιδευτικά προγράμματα και στην
ενίσχυση όσων μειονεκτούν. Η οριζόντια κατανομή πόρων και η ίση παροχή
βοήθειας σε όλους ανεξαιρέτως ως τώρα αποτέλεσε αδικία για τους πιο αδύναμους.
Στον τομέα αυτό θα πρέπει αφενός να φανούμε κι εμείς δημιουργικοί κι
ευπροσάρμοστοι στις ολοένα και ταχύτερες μεταβολές που συντελούνται, από την
άλλη να έχουμε ενημερότητα για τις νέες διεθνείς τάσεις και τα αποτελέσματά τους.
Η εμπειρία του εξωτερικού, ιδιαίτερα χωρών που είναι πρωτοπόροι στην εκπαίδευση
μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ώστε με τις κατάλληλες προσαρμογές στην
ελληνική κοινωνία να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Θεσμοί όπως π.χ. αυτός της
«μαθητείας» ή μέτρα για την ενίσχυση κι ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας και προγράμματα κατάρτισης για να στηριχθούν οι προσπάθειές
τους μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικά, μια και τα αποτελέσματα στις χώρες
εφαρμογής τους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Εφόσον η πρακτική εμπειρία είναι
βασική για την αγορά εργασίας και προαπαιτούμενο προσόν για να βρουν οι νέοι
εργασία , προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά
εργασίας μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί
βάρος στις πολιτικές ενίσχυσης των νέων, στις υπηρεσίες που θα στοχεύουν στην
εξυπηρέτηση, κατάρτιση και εργασιακή ένταξή τους, είτε συμβουλευτικά, είτε με
εκπαίδευση και παροχή γνώσης.
«Είναι σαφές ότι τόσο η φιλοσοφία του άρατου οικονομισμού όσο και η
ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού στην κοινωνία, την εκπαίδευση και την
απασχόληση, διαμορφώνουν το κυρίαρχο διαμορφωτικό πλαίσιο το οποίο εκπορεύει
όλες τις πολιτικές που συμβάλλουν στην κοινωνική περιθωριοποίηση και στην
αλλοτρίωση των νέων. Για το λόγο αυτό, δεν είναι αναγκαίο να σταθούμε μόνο στο
ζήτημα ερμηνείας ενός τέτοιου φαινομένου, αλλά να προχωρήσουμε ένα βήμα
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μπροστά, προς αναζήτηση συντονισμένης δράσης για την ανακοπή αυτής της
ζοφερής προοπτικής» (ό. π. : 260).

Εκπαίδευση – κατάρτιση – απασχόληση: είναι έννοιες αλληλένδετες πλέον
και άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και
εκπαιδευτικών δεικτών της ελληνικής κοινωνίας.

ΚΕΦ. 4: Η περίπτωση της Ελλάδας: ανάλυση, αίτια και αποτελέσματα της
σύγχρονης κατάστασης

Η εργασία μας θα κλείσει με μια μελέτη και ανάλυση της περίπτωσης της
δικής μας χώρας, ως μέρος αφενός μεγαλύτερων συνόλων που ήδη μελετήσαμε, αλλά
και ως ιδιαίτερη περίπτωση, διότι πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα
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άξιο μελέτης για πολλούς και διάφορους λόγους, πέρα από αυτόν της προσωπικής
εγγύτητας.
Η Ελλάδα της σύγχρονης εποχής, της πρόσφατης έντονης κρίσης, των
μνημονίων που εφαρμόστηκαν και της οικονομικής λιτότητας που άσκησε είναι μια
χώρα που χρόνια πάλευε να ξεπεράσει μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Η κρίση
είχε τις ρίζες της εκτός συνόρων, χτυπώντας πολλές και διαφορετικές χώρες σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα της χώρας μας έχει να κάνει με τη γεωγραφική
της θέση: ανήκοντας στον Ευρωπαϊκό Νότο, αποτελεί ουσιαστικά έναν από τους
αδύναμους (τον πιο αδύναμο πιθανότατα) κρίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση
ανέδειξε τις δομικές αδυναμίες της χώρας μας, αδυναμίες που είχαν κρυφτεί καλά
κάτω από μια πλαστή ευημερία και μια εσφαλμένη αίσθηση ανάπτυξης κι
εκσυγχρονισμού. Η κρίση ανέδειξε το βαθμό εξάρτησης της χώρας μας από τον
εξωτερικό δανεισμό για να τροφοδοτήσει αυτή την ανάπτυξη και να συντηρήσει αυτό
το βιοτικό επίπεδο, το οποίο όπως δεν ήταν αντίστοιχο της παραγωγικότητάς μας.
Τα τελευταία δέκα χρόνια λοιπόν η χώρα μας είχε εισέλθει σε ένα πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο αποτελεί την εγγύηση που ζητούν οι
δανειστές της χώρας για να συναινέσουν στη συνέχεια της οικονομικής στήριξής μας.
Οι πολιτικές λιτότητας και περιορισμού της σπατάλης επεκτάθηκε σε όλους τους
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας, εκφραζόμενη με περικοπές
μισθών, υπερφορολόγηση, συρρίκνωση του δημοσίου τομέα κλπ. Με μειωμένη
αγοραστική δύναμη και λόγω της βίαιης και απότομης αλλαγής της ζωής του, ο μέσος
Έλληνας θα βιώσει ένα διαρκές άγχος, ένα αίσθημα ανασφάλειας και φόβου για το
μέλλον του, το οποίο δε νιώθει ότι μπορεί να καθορίσει όπως παλιότερα και κανένας
δε μπορεί να του εγγυηθεί για αυτό.
Η κρίση βέβαια δεν υπήρξε μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική, ηθική και
δομική. Ο τρόπος που λειτουργούσε το κράτος και που δρούσαν οι πολίτες αποτελεί
σε μεγάλο βαθμό τον παράγοντα που επιμήκυνε την κρίση, ενώ την ίδια στιγμή άλλα
κράτη έδειχναν σημάδια ανάκαμψης. Η έλλειψη ευελιξίας από πλευράς πολιτικών
μας τους επέτρεψε να δουν σαν μόνη λύση στην κρίση τα μέτρα λιτότητας και τον
περιορισμό των εξόδων, ακόμα και σε τομείς νευραλγικής σημασίας, όπως η υγεία
και η παιδεία. Την ίδια στιγμή, η απροθυμία των πολιτικών δυνάμεων και φορέων της
χώρας μας δεν επιτρέπει να συζητηθεί μια από κοινού αποδεκτή λύση, έστω σε μια
βάση πάνω σε συγκεκριμένα σημεία σύγκλισης ως προς τον τρόπο δράσης.
Χάριν της «ανταγωνιστικότητας» και της «ανάπτυξης» έχει γίνει δημοφιλές
(σε βαθμό που να μετατρέπεται σε θεσμό) ένα νέο εργασιακό μοντέλο στη χώρα μας:
το ευέλικτο δυναμικό και η ελαστική απασχόληση.
Η νομοθετική κατοχύρωση των Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης και η
θεσμοθέτησή τους ουσιαστικά αποτελεί έναν τρόπο νομιμοποίησης μιας
προϋπάρχουσας κατάστασης (βλ. Γραφεία Ενοικίασης Εργαζομένων).
Προσωρινή απασχόληση: τύπος εργασίας που παρέχεται σε άλλο (έμμεσος)
εργοδότη για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον
εργοδότη του (άμεσος) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένο ή αορίστου
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χρόνου και επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του
παρόντος (Α.20 π 2)
Το θέμα αποτέλεσε αφορμή πολλών διαφωνιών μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων. Η συζήτηση μεταφέρθηκε και εντός των κρατών, όπου διάφοροι φορείς
τάχθηκαν με επιχειρήματα υπέρ ή κατά της νομιμοποίησης και καθιέρωσης της
ελαστικής απασχόλησης. Στη χώρα μας ο ΣΕΒ υποστήριξε πως μια τέτοια εξέλιξη θα
ήταν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, μια και «ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες
της κοινωνίας και της οικονομίας, […] αφού ο θεσμός αυτός επικρατεί σε όλο τον
ανεπτυγμένο οικονομικά και κοινωνικά κόσμο). (Ο.Κ.Ε. 2001:13).
Η χρήση τέτοιας φιλοσοφίας επιχειρημάτων αποτελεί –όπως πολύ εύστοχα
παρατηρεί ο Παπαδάκης- μια προσπάθεια μετασχηματισμού ενός πραγματικού
φαινομένου, ώστε να του δώσει και δεοντολογική βάση, με σκοπό την ευρύτερη
χρήση του και στη διαμόρφωση πολιτικής απασχόλησης βασισμένης σε αυτό (από
ένα οντολογικό πλαίσιο σε δεοντολογικό, Παπαδάκης, 2005: 45).
Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για την πιο χαρακτηριστική προσπάθεια
διαμόρφωσης και καθιέρωσης μιας πολιτικής ελαστικών εργασιακών σχέσεων στη
χώρα μας, μιας πολιτικής η οποία θα πλαισιώνεται από νέες αξίες
(ανταγωνιστικότητα, σύγχρονες εργασιακές σχέσεις, ανάπτυξη) για να τη
νομιμοποιήσουν και να την καταστήσουν ηθική.
Πώς εξελίχθηκε όμως μια τέτοια προσπάθεια; Η νομιμοποίηση των νέων
αυτών ιδιωτικών δομών δεν έφερε τη συναίνεση που ήλπιζαν ή ανέμεναν οι
ιθύνοντες, καθώς η ΑΔΕΔΥ απέρριψε το σύστημα «Δανεισμού Εργαζομένων»,
ισχυριζόμενη ότι «αποδιαρθρώνει τις εργασιακές σχέσεις και υποβαθμίζει τη μισθωτή
εργασία, χωρίς να προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στην παραγωγικότητα της
εργασίας», ενώ εκφράστηκαν φόβοι πως τα «Γραφεία Ενοικίασης Εργαζομένων» θα
διεύρυναν τη χρήση και θα συνέβαλαν στην άτυπη νομιμοποίηση της μαύρης
εργασίας. (Ο.Κ.Ε. 2001: 13 & 19). Η γενική αίσθηση που άφησε η πρόθεση για τη
μετατόπιση του βάρους στην ελαστική εργασία ήταν πως από αυτήν θα είχαν να
κερδίσουν μόνο οι εργοδότες, με τους εργαζομένους να μην κερδίζουν τίποτα (στην
πιο αισιόδοξη εκδοχή) ή και να χάνει πολλά πάγια δικαιώματα που αποτελούσαν
κεκτημένα χρόνων και ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων διεκδικήσεων.
Παρά τις αντιρρήσεις και τις προσπάθειες αποτροπής της, η θεσμοθέτηση της
προσωρινής απασχόλησης θεσμοθετήθηκε και απέκτησε ένα νομικό πλαίσιο που
έδινε πλέον το πράσινο φως για την ευρεία εφαρμογή της. Τώρα πια είχαν το
επιχείρημα ότι οι πρακτικές αυτές είναι καθ’ όλα νόμιμες και συμβαδίζουν με την
κρατική πολιτική και, κατ’ επέκταση και με εκείνη της ΕΕ, άσχετα αν η νομοθεσία
προέκυψε μέσα από διαβουλεύσεις ανάμεσα σε κρατικούς φορείς και σε ομάδες
οργανωμένων συμφερόντων που σκοπό είχαν να ωθήσουν την κρατική πολιτική προς
την κατεύθυνση αυτή.
Εν πάση περιπτώσει, η πραγματικότητα άλλαξε άρδην μέσα στο νέο αυτό
νομικό πλαίσιο. Τα νέα δεδομένα αφορούν το εργατικό δυναμικό κάθε εταιρίας στο
σύνολό του. Υποστηρικτικά θα δρουν οι προαναφερθείσες «Εταιρίες Προσωρινής
Απασχόλησης», οι οποίες θα αποτελούν τους «διαμεσολαβητές» μεταξύ των
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εργοδοτών για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ των εταιριών
(βλέπουμε πλέον την υλοποίηση της «απασχόλησης όπου και όποτε χρειάζεται» του
εργατικού δυναμικού). Επιδιωκόμενος στόχος δεν είναι άλλος από την «ταχεία αλλά
προσωρινή ένταξη στην αγορά εργασίας». Η ένταξη αυτή θα είναι με τη μορφή
ευέλικτων μορφών απασχόλησης μη μόνιμου χαρακτήρα.
Το ζήτημα της διάρκειας της απασχόλησης αποτέλεσε ένα ακόμα πεδίο
συγκρούσεων ανάμεσα στους εργοδότες και τα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης των
εργαζομένων. Η τελική νομοθετική ρύθμιση που ακολούθησε τη διαπραγμάτευση
ορίζει ότι ο χρόνος της σύμβασης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες, με
προοπτική ανανέωσής της, αλλά με τον όρο αυτή –η ανανέωση- να μη υπερβαίνει
συνολικά τους 8 επιπλέον μήνες. Το καθεστώς αυτό διαμορφώθηκε, καθιερώθηκε και
διατηρήθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη προτάσεις των κοινωνικών εταίρων ούτε από
ομάδες ενδιαφέροντος, ενώ η πρόταση της ΑΔΕΔΥ για αυτόματη και αυτοδίκαιη
μεταβολή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου μετά το πέρας της δεν εισακούστηκε.
Αν θα έπρεπε να εξαγάγουμε κάποιο θετικό συμπέρασμα για αυτή τη
θεσμοθέτηση, θα αναφερόμασταν στην παράμετρο του θεσμικού πλαισίου που
προστατεύει τις διεκδικητικές συλλογικότητες και την αποτροπή της χρήσης των
προσωρινά απασχολούμενων ως εφεδρικού εργατικού στρατού σε περίπτωση
άσκησης του δικαιώματος της απεργίας ή της μαζικής απόλυσης εργαζομένων (και
στις δύο περιπτώσεις απαγορεύεται η αντικατάσταση απεργών ή απολυμένων με
εργατικό προσωπικό ίδιας ειδικότητας).
Πεδίο συζητήσεων αποτέλεσε η επίδραση των αλλαγών αυτών στην
«Ποιότητα της εργασίας», δηλαδή ως προς τον αριθμό και την ποιότητα των θέσεων
εργασίας, την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση της
παραμονής στην εργασία με την προοπτική της εξέλιξης στον εργασιακό βίο (ΕΣΔΑ
2002:25).
Από όσα ήδη έχουμε αναλύσει, δε μπορεί κανείς να μη διερωτηθεί έστω αν οι
παράμετροι αυτές που αποτελούσαν χαρακτηριστικά ποιότητας της αγοράς εργασίας
θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ή αν θα θιχτούν από τη μεταστροφή της από
πολιτικές που έχουν κεντρικό σημείο αναφοράς την «αξία της ευελιξίας» και την
«προσαρμοστικότητα» του εργατικού δυναμικού. Το σίγουρο είναι πως η ρητορική
των εργοδοτών και όσων θεσμοθετούν τέτοιες πολιτικές θα αλλάξει, στρέφοντας το
ενδιαφέρον προς τις δεύτερες και υπερασπιζόμενη αυτές θα επιχειρήσεις να τους
δώσει, εκτός από νομικό, και δεοντολογικό υπόβαθρο.
Και οι θεσμοί όμως που θα λειτουργούσαν ως υποστηρικτικοί μηχανισμοί και
σκόπευαν στην ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας δεν ανταποκρίθηκαν στο ρόλο
για τον οποίο προορίζονταν. Καταρχάς είναι απόλυτα αναγκαίο, εφόσον
προσβλέπουμε στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και των δομών για μια καλύτερη
αγορά εργασίας, να υπάρχει και ένα σύστημα παρακολούθησης-αξιολόγησης και
τεκμηρίωσης, ένα σύστημα το οποίο να συλλέγει δεδομένα, να τα αναλύει και να τα
αξιοποιεί ώστε να προωθεί αλλαγές και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Έναν
τέτοιο ρόλο (μπορεί να) διαδραματίζει ο ΟΑΕΔ.
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Στη μελέτη που διεξήγαγε ο οργανισμός, εντόπισε και ανέδειξε βασικές
αδυναμίες των ΚΠΑ (θεσμό που στόχευε στη διασφάλιση και βελτίωση της
«ποιότητας της εργασίας») που σχετίζονται με: έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
(π.χ. εργασιακών συμβούλων), μη συστηματική λειτουργική προσέγγιση του
αναζητούντος εργασία, έλλειμμα στη διαδικασία υποστήριξής του, έλλειψη
εργαλείων για την υλοποίηση των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκαν κλπ (ΟΑΕΔ
2001: 6)
Το παραπάνω παράδειγμα μας δείχνει πως τα όργανα που απαιτεί η διατήρηση
της ποιότητας της εργασίας ώστε να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, πόσο μάλλον η
βελτίωσή της είναι στη χώρα μας σε πολύ εμβρυακό στάδιο, συνεπώς είναι ιδιαίτερα
δύσκολη η επίτευξή της, ακόμα και αν υπάρχει πραγματική βούληση για το στόχο
αυτό. Αν πράγματι υπάρχει η βούληση αυτή, απαιτείται εκσυγχρονισμός των δομών
και υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστεί με το έργο αυτό, καθώς και πιο συγκροτημένη
πολιτική, θέσπιση συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων στόχων και υιοθέτηση
σύγχρονων πρακτικών και πολιτικών και εφαρμογή τους πιλοτικά (αρχικά) και
διευρυμένη εφαρμογή τους εφόσον κριθούν επιτυχείς.
Προς το παρόν η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις όσον
αφορά την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού της, τόσο ως προς το ποσοστό
απασχόλησης, όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η χώρα μας απέτυχε
να οργανώσει και να ταξινομήσει το εργατικό δυναμικό της με πραγματιστικά
κριτήρια, ούτως ώστε να γίνει ευκολότερη η αξιοποίησή του ή έστω η δημιουργία
ευνοϊκότερων συνθηκών αποκατάστασης και εργασιακού περιβάλλοντος.
Η μόνη μορφή ταξινόμησης που έχουμε ακόμα και σήμερα είναι ο
διαχωρισμός ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που ο καθένας έχει φοιτήσει.
Όπως θα δούμε και σε άλλο σημείο της εργασίας αυτής, ανάλογα με τη βαθμίδα
αποφοίτησης του καθενός διαμορφώνονται και οι πιθανότητές του για απασχόληση,
καθώς και η ευκαιρία μιας καλύτερα αμοιβόμενης εργασίας. Προτεραιότητα δίνεται
στις λεγόμενες «μαλακές δεξιότητες» έναντι των «σκληρών», πράγμα που αποτελεί
απόρροια του προσανατολισμού των εργοδοτών και της κρατικής πολιτικής στο
ευέλικτο κι ευπροσάρμοστο εργατικό δυναμικό και τις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις.
Ερωτηματικά εγείρονται ως προς το σύστημα αξιών που τείνουν να
υιοθετηθούν στο μέλλον και με βάση ποιο από τα δύο («ποιότητα εργασίας» ή
ευελιξία και προσαρμοστικότητα) γίνονται οι μεταρρυθμίσεις. Μπορεί η ποιότητα και
η αποδοτικότητα της εργασίας αν διατηρηθεί στα πρότερα επίπεδα με τις υπό
διαμόρφωση συνθήκες; Η απάντηση δεν είναι ακόμα ορατή, είναι πάντως κοινώς
αποδεκτό ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε στον τομέα αυτόν απαιτείται ένα πλαίσιο
κανόνων που θα θεσπίζουν τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων σχετικών φορέων
και παραγόντων, όσο και των ανθρώπων που τους απαρτίζουν, ενώ απαραίτητη είναι
και η εισαγωγή και χρήση ενός συστήματος δεικτών και μετρήσιμων προδιαγραφών
για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των εκάστοτε στόχων. (Παπαδάκης, 2003).
Οι στόχοι και οι δείκτες αυτοί μπορούν να αφορούν σε ποσοστά, ηλικιακές ομάδες,
υπό μελέτη περιοχές, ανεργία/απασχόληση, φύλο κλπ.
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Επίσης, όπως επισημαίνει και ο Παπαδάκης, σημαντικό είναι και να οριστούν
«κοινές προδιαγραφές ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κοινών δεικτών
ερμηνείας» (Παπαδάκης, 2003), όπως και «η τεκμηριωμένη και χρηστική
πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων».
Σε ένα τέτοιο κλίμα απαισιοδοξίας μεγαλώνουν χιλιάδες νέοι Έλληνες
πολίτες, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν το φάσμα της ανεργίας, της ανεπαρκούς
αμοιβής της εργασίας τους, της εξάρτησης από τους γονείς τους και της αδυναμίας να
σταθούν ανεξάρτητοι και αυτάρκεις, ως ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.
Τι φταίει όμως για αυτό; Η κρίση σίγουρα έχει κάνει τα πράγματα πολύ δυσκολότερα
από ότι ήταν πιο πριν, αλλά μαζί με αυτήν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που
εντείνουν το πρόβλημα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα. Η δομή
του, ο τρόπος και το περιεχόμενο της διδασκαλίας του, ο βαθμός σύνδεσής του με την
αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα σίγουρα δεν εφοδιάζουν τους νέους
όπως και όσο θα έπρεπε ώστε να είναι έτοιμοι όταν αποφοιτήσουν να ενταχθούν στην
παραγωγική διαδικασία.

4.1 Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: χρόνιες παθογένειες, διαιώνιση
ανισοτήτων

«…η ενιαία εκπαιδευτική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων
απευθυνόμενη ομοιόμορφα σε ανόμοιες συνθήκες απορροφάται διαφορετικά,
διαφοροποιείται και παύει να είναι ενιαία, χωρίς η διαφοροποίηση αυτή να αποβλέπει
στην καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών συνθηκών» (Πυργιωτάκης, Ι., 1992 : 157)
Αυτή η μόνιμη και διαχρονική παθογένεια του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος δε βρήκε λύση κάτω από καμία Κυβέρνηση και από καμία από τις
πολλές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει. Παρότι
παρατηρούμε το φαινόμενο των δομικών αλλαγών (ή έστω απόπειρας για τέτοιες),
κάθε φορά που αναλαμβάνει νέος Υπουργός Παιδείας, δεν έχουν γίνει ως τώρα τα
βήματα εκείνα που θα ήταν απαραίτητα για την καταπολέμηση της ρίζας αυτών των
προβλημάτων.
Η
έλλειψη
συγκεκριμένης
επιδιωκόμενης
στρατηγικής
και
συγκεκριμενοποίησης των στόχων που θα θέλαμε να πετύχουμε μας στερούν έναν
σταθερό ή έστω προσδιορίσιμο προσανατολισμό σχετικά με τα αποτελέσματα που θα
θέλαμε να δούμε να επιτυγχάνονται μέσα από τη διαδικασία εκπαίδευσης. Μαζί με το
σύστημα αυτό επηρεάζονται ανάλογα και τα υποκείμενα που μετέχουν σε αυτό,
εκπαιδευτικοί κι εκπαιδευόμενοι, παράγοντας που σίγουρα θα επηρεάσει τόσο την
ατομική πορεία καθενός ξεχωριστά με το που «εξέλθει» από το σύστημα αυτό, όσο
και στη γενικότερη αποδοτικότητα και αποκατάσταση του δυναμικού αυτού στο
σύνολό του.
Επιγραμματικά αν αναλύσουμε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζονται
άμεσα από την ποιότητα και τον τρόπο λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικού συστήματος
είναι: α)η αποτελεσματικότητα, β)τα προσόντα και η επικαιροποίησή τους, γ) η
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απορρόφηση του δυναμικού και ο βαθμός ανταπόκρισης στις ανάγκες και απαιτήσεις
της αγοράς, δ)η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ε)το επίπεδο των ινστιτούτων και
του εκπαιδευτικού προσωπικού κλπ
Αν θέλουμε να αναλύσουμε τους τομείς αυτούς (σίγουρα υπάρχουν
περισσότεροι), θα μπορούσαμε για κάθε έναν από αυτούς να αναφέρουμε τα
βασικότερα:
α) Η αποτελεσματικότητα έχει να κάνει με τον τρόπο που αξιοποιεί ένας
απόφοιτος οποιασδήποτε βαθμίδας του εκπαιδευτικού συστήματος τις γνώσεις που
αποκόμισε από αυτό. Ο βαθμός ετοιμότητάς του και η αξιολόγηση των γνώσεων,
καθώς και η κρίση του πού θα χρησιμοποιήσει τι είναι σε μεγάλο βαθμό προσόν που
αποκτά από το εκπαιδευτικό σύστημα και κατά πόσο αυτό πέρα από την παροχή
γνώσεων του έχει εμφυσήσει κριτική σκέψη και πρακτική εξάσκηση.
β) Τα προσόντα και η επικαιροποίησή τους αναφέρονται στο είδος της
γνώσης που παρέχεται. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της, καθώς επίσης και η
συνεχής ανανέωση και αναβάθμισή της ώστε να ακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις
θα πρέπει να είναι βασικός πυλώνας όσων διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα,
τα αναλυτικά προγράμματα και την επιλογή του τι τελικά θα συμπεριληφθεί στη
διδακτέα ύλη και τι όχι. Ο τρόπος και τα μέσα μετάδοσης είναι εξίσου σημαντικό
κομμάτι του σχεδιασμού της εκπαίδευσης.
γ) Η απορρόφηση του δυναμικού και ο βαθμός ανταπόκρισης στις
ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς αποτελεί άμεση συνάρτηση του προηγούμενου.
Πρέπει να είναι βασική μέριμνα του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει,
βέβαια, τη δυνατότητα στους υποψηφίους να εκπαιδευτούν στο πεδίο που τους
ενδιαφέρει, οφείλει ωστόσο να εξασφαλίσει ότι παρέχει εκπαίδευση και γνώσεις που
θα αξιοποιηθούν και για την ταχεία απορρόφηση από την αγορά εργασίας ενός όσο
το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού από αυτούς. Είναι καθήκον της εκπαίδευσης να
«πιάσει τον παλμό» της αγοράς εργασίας και να προσφέρει σύγχρονη γνώση που να
ανταποκρίνεται στα προαπαιτούμενα που ζητάει ένας εργοδότης.
δ) Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται σημαντικά αν έχουμε
καλύψει επαρκώς τον προηγούμενο παράγοντα. Καταρτισμένοι εργαζόμενοι σε ένα
εύρος πεδίον με έγκυρη γνώση και τεχνογνωσία καθιστούν την οικονομία
αποδοτικότερη.
ε) Το επίπεδο των ινστιτούτων και του εκπαιδευτικού προσωπικού παίζει
καίριο ρόλο στην επιτυχία όλων όσων αναφέραμε παραπάνω. Προσφέρει υψηλή
ποιότητα σπουδών και ενισχύει τα προσόντα όσων συμμετέχουν σε αυτές. Καθιστά
επίσης τους τίτλους σπουδών πιο αξιόπιστους και παρέχουν μια εγγύηση για τις
γνώσεις που έχει ο φορέας τους. Ένα καλά οργανωμένο και σωστά
προσανατολισμένο σύστημα εκπαίδευσης θα μπορεί να κατευθύνει και να οργανώσει
τους φορείς του ώστε να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους
αυριανούς πολίτες κι εργαζομένους.
Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχουν πολλοί και αλληλένδετοι παράγοντες που
επηρεάζονται από την εκπαιδευτική πολιτική. Οφείλει να υπάρξει μια καλά
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στοχευμένη νομοθεσία που να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερο ότι θα
βαδίσουν οι εκπαιδευόμενοι προς την κατεύθυνση αυτή, κάτι που απουσιάζει σε
γενικές γραμμές από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αφήνοντας έντονα τα
σημάδια του και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας και την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας, ενώ οι απόφοιτοί του αντιμετωπίζουν αδιέξοδα στον τρόπο με τον
οποίο θα αξιοποιήσουν (αν μπορέσουν) τον τίτλο σπουδών που απέκτησαν.
Τέλος, ειδική αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στον τομέα της ανισότητας που
επικρατεί μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Οι ανισότητες και γιατί το μαθητικό κι
εκπαιδευόμενο δυναμικό είναι ένας ανομοιογενής πληθυσμός έχει αναλυθεί και σε
άλλο σημείο της παρούσας εργασίας. Επιγραμματικά υπενθυμίζουμε πως το
οικογενειακό περιβάλλον, το πολιτισμικό κεφάλαιο και τα ερεθίσματα που αυτό
παρέχει, το επίπεδο σπουδών των γονέων και η οικογενειακή κατάσταση, η
οικονομική επιφάνεια, τα προσωπικά βιώματα , ακόμα και η γεωγραφία (τόπος
προέλευσης, π.χ. αστικό κέντρο ή ακριτική και δυσπρόσιτη περιοχή) είναι
παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν το βαθμό ικανότητας ενός ατόμου να
προχωρήσει στις σπουδές του και να επιτύχει σε αυτές. Εκτός όμως από τους
ατομικούς παράγοντες, το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του είναι υπεύθυνο σε
μεγάλο βαθμό για την πορεία των μαθητών, καθώς και για το γεγονός πως πολλοί
μετέχοντες σε αυτό (εκπαιδευτικοί κι εκπαιδευόμενοι) το θεωρούν εχθρικό, μη
δημιουργικό και καταπιεστικό, μην αφήνοντας τους νέους να αναπτύξουν πλήρως τις
δυνατότητές τους.
Γενικά «έμφαση πρέπει να δοθεί σε δοκιμές και ιστορικο-πολιτισμικές
αλληλουχίες, όπως είναι το γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό ελληνικό κράτος, ο
¨δύσμορφος¨ χαρακτήρας και η διεθνής θέση του ελληνικού κοινωνικο-οικονομικού
σχηματισμού, καθώς και η σχετική ¨αυτονομία¨ ενός περιχαρακωμένου,
συντηρητικού, αδρανούς και ανυπότακτου εκπαιδευτικού συστήματος και μιας
εκπαιδευτικής πολιτικής» (Καζαμίας, 2000 : 170). Το πρόγραμμα που υλοποιείται και
οι μεταρρυθμίσεις που επιχειρεί και θεσμοθετεί η εκάστοτε κυβέρνηση όμως δεν
είναι όλη η έκταση του προβλήματος, αφού «η πολιτική δεν είναι μόνο αυτό που
ασκείται αλλά και οι προγραμματικές διακηρύξεις, τα προγράμματα και οι αποφάσεις
(ανεξάρτητα από το βαθμό υλοποίησής τους»
Ρόλο παίζει και «νεότερη τάση που θέλει τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής
πολιτικής να καθορίζουν εξαρχής το περιεχόμενό της, όντας σε «διάλογο» με μια
σειρά αναλυτών που ειδικεύονται στη διάγνωση των τάσεων στην κοινωνία, την
οικονομία και την πολιτική και μέσω αυτών στην «πρόγνωση» των μελλοντικών
εξελίξεων σε αυτό τον τομέα». Η τάση αυτή καθιστά κάθε διάλογο
προδιαγεγραμμένο και του στερεί την ευελιξία που θα είχε αν οι συμμετέχοντες
φορείς συζητούσαν «σε λευκό χαρτί». Οι εξελίξεις καθορίζονται εκ των προτέρων
και μαζί με αυτές και οι μελλοντικές τάσεις.
Όπως και να έχει, η διαδικασία αυτή αποτελεί κατά τον Παπαδάκη «μέρος του
συνολικού λόγου» της εκπαιδευτικής πολιτικής. «Είναι αυτές οι δύο διαστάσεις»,
συνεχίζει, «κείμενο και διάλογος-λόγος…. των οποίων η συγκεφαλαίωση….
βρίσκεται σε συνάρτηση με το σώμα δράσεων που προτείνονται από την
εκπαιδευτική πολιτική και… τα αποτελέσματά τους είναι καθοριστικά όχι μόνο για
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την εκπαίδευση, αλλά και για αρκετούς τομείς της κοινωνίας, αφού προσδιορίζουν σε
μεγάλη κλίμακα τις ευκαιρίες των ανθρώπων και συνακόλουθα επιδρούν στη βιοτική
τροχιά τους». Σημειώνει δε πως στην πραγματικότητα πρόκειται για τη διαχείριση
των τριών διακριτών αλληλοσυνδεόμενων βιοτικών πεδίων, δηλαδή α) τη διαχείριση
χρόνου, β) των ευκαιριών ανά ηλικία και γ) των ευρύτερων μορφωτικών
επαγγελματικών ευκαιριών.
Και σε αυτό το σημείο ερχόμαστε να συμφωνήσουμε μαζί του, καθώς όπως
προαναφέραμε, το εκπαιδευτικό σύστημα και ο σχεδιασμός του παίζουν καίριο ρόλο
στη μετέπειτα πορεία του ατόμου τόσο επαγγελματικά, όσο και κοινωνικά. Επίσης,
οι τριβές που προκαλούνται στις συζητήσεις περί εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν να
κάνουν με το περιεχόμενο και τους στόχους της, όσο και με τις
αλληλοσυγκρουόμενες επιδιώξεις που έχουν οι συντελεστές που τη διαμορφώνουν.
Τόσο οι εργοδότες και οικονομικοί παράγοντες, όσο και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι
εκπαιδευόμενοι επιχειρούν να διευρύνουν την επιρροή τους στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής εις βάρος των άλλων, λόγω των συγκρουόμενων
συμφερόντων που έχουν (π.χ. στο θέμα της Δια Βίου Μάθησης).
Η αλληλεπίδραση που έχει η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική με τις
σύγχρονές του συνθήκες (είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε πολιτικές και κοινωνικές,
είτε ιδεολογικές ή πολιτιστικές) χτίζουν μια σχέση εξάρτησης από αυτές. Η
μεταβλητότητα των συνθηκών αυτών καθιστά και την εκπαιδευτική πολιτική
μεταβαλλόμενη στο πέρασμα των ετών. Είναι οι αλλαγές αυτές που μεταβάλλουν
τους στόχους της κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής και οι ανάγκες που καλείται σε κάθε
περίπτωση κι εποχή να καλύψει.
Διαφορές υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στους μηχανισμούς διαμόρφωσης της
εκπαιδευτικής πολιτικής, θεσμούς που μπορεί να ανήκουν στους κόλπους του
κράτους: π.χ Υπ. Οικ και ΥπΕΠΘ. Από διαφορετικά κριτήρια, προκύπτουν
διαφοροποιημένοι στόχοι, οι οποίοι επιτάσσουν διαφορετικές πολιτικές κι επιδιώξεις
(ακανθώδες θέμα μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών/ επιμονή στις συμβάσεις
ορισμένου χρόνου και στο θεσμό των αναπληρωτών φερ ειπείν. Η άρνηση του
κράτους να προβεί σε μόνιμους και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών παρά τα
τεράστια κενά που υπάρχουν δε μπορεί παρά να υπαγορεύεται από οικονομικά
κριτήρια και συγκεκριμένα από τη φιλοσοφία της λιτότητας και της συρρίκνωσης του
δημοσίου τομέα με σκοπό την επίτευξη πλεονασμάτων. Τον ίδιο συλλογισμό θα
μπορούσαμε να επεκτείνουμε και σε όλες τις περιπτώσεις υποστελέχωσης στο
δημόσιο τομέα).
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η διαδικασία διαμόρφωσης μιας εκπαιδευτικής
πολιτικής προς υιοθέτηση βασίζεται στο ποιος αναλαμβάνει να την υλοποιήσει, την
ιδεολογία πάνω στην οποία στηρίζεται και φυσικά τα συμφέροντα που επιδιώκει να
εξυπηρετήσει.
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4.1.1 Εκπαιδευτική πολιτική: Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη

Ανάμεσα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος φάνηκε
αμέσως η προοπτική αναγέννησης των κρατών από τις καταστροφές που επέφερε ο
τελευταίος. Η ειρήνη μεταξύ των πρώην εμπόλεμων πλευρών και η προθυμία τους
για συνεργασία με στόχο την ανοικοδόμησή τους, την οικονομική ανάκαμψη και την
επούλωση της δημογραφικής αιμορραγίας που προκλήθηκε στα κράτη της Ευρώπης
(κυρίως) αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια άνευ προηγουμένου κοινωνική ευμάρεια,
στροφή στην υπερ-καταναλωτικότητα, αφθονία θέσεων εργασίας και θεμελίωση ενός
κοινωνικού κράτους που προσέφερε στους πολίτες του εγγυήσεις και παροχές για την
εξασφάλιση ενός ελάχιστου βιοτικού επιπέδου. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε δύο
δεκαετίες πρωτόγνωρης ευημερίας για τους πρόσφατα σκληρά δοκιμασμένους λαούς
των χωρών αυτών.
Η κατάσταση αυτή όμως ανατράπηκε σε ένα διάστημα δυόμισι δεκαετιών. Τα
προνόμια που απολάμβαναν τα διάφορα κοινωνικά στρώματα, κεκτημένα αγώνων και
θυσιών, θεωρούμενα αυτονόητα για δεκαετίες, τίθενται σιγά σιγά σε αμφισβήτηση. Ο
νεοφιλελευθερισμός κάνει δυναμική είσοδο στη ρητορική των εργοδοτών και στην
πολιτική σκέψη. Οι δικλίδες ασφαλείας που παρείχε ως τότε το κράτος αρχίσουν να
αναιρούνται σταδιακά με την υποχώρηση του κράτους από το ρόλο του κύριου
ρυθμιστή της οικονομικής πολιτικής και δράσης και την υιοθέτηση μιας στάσης
ανοχής στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη αυτορρύθμιση της αγοράς.
Όπως εύκολα μπορεί να υποθέσει κανείς, αυτό έγινε με σκοπό τη μείωση του
κόστους εργασίας, τον περιορισμό των παροχών και των προνομίων της εργατικής
και μεσαίας τάξης με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών. Αυτό με τη
σειρά του οδήγησε μοιραία στην αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των κοινωνικών
στρωμάτων προς όφελος των υψηλότερων.
Η ανισότητα που προέκυψε ξεκίνησε από το οικονομικό πεδίο και μεταδόθηκε
σαν επακόλουθο και στην πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία, η
εκπαίδευση και ο τρόπος ζωής που θα ακολουθούσαν από εδώ και στο εξής. «Η δε
αναδιανομή του κοινωνικού αγαθού προς όφελος αυτών που υφίσταντο τέτοιες
ανισότητες συνιστούσε την πεμπτουσία του κράτους και των πολιτικών πρόνοιας»
(Πετμεζίδου – Τσουλουβή, 1992 : 20). Παρατηρώντας εκ των υστέρων και από μια
ασφαλή ιστορική «απόσταση» μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι οι πολιτικές
αυτές και ο κρατικός ρόλος υποβαθμίστηκαν και προοδευτικά αναιρέθηκαν.
Στο θέμα της παιδείας έχουμε να αναφέρουμε ότι παρόλη την πλατιά
συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αύξηση των ποσοστών της, οι
ανισότητες δεν αμβλύνθηκαν προς όφελος των χαμηλότερων στρωμάτων, ενώ η
πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου σε χαμηλή βαθμίδα από τα παιδιά
οικογενειών που ανήκουν στα στρώματα αυτά παρέμεινε εξίσου υψηλή με πριν. Οι
πιθανότητες εξασφάλισης εργασίας που θα τους εξασφάλιζε σεβαστό εισόδημα και
κοινωνική ανέλιξη ή ανοδική επαγγελματική εξέλιξη ήταν και πάλι εναντίον τους,
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ακόμα και για αυτούς που δεν εγκατέλειπαν το σχολείο. Εισαχθήκαμε λοιπόν σε μια
φάση κοινωνικής αναπαραγωγής και «στεγανοποίησης» των κοινωνικών στρωμάτων
με ελάχιστα περιθώρια εξέλιξης «προς τα πάνω».
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η εφαρμογή της εκπαίδευσης για όλους σε
πλατιές μάζες που θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις κοινωνικές τάξεις από μόνη της δεν
επαρκεί για την εξάλειψη των ανισοτήτων. Οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν
και συχνά να διογκώνονται, έστω και αν γίνονται προσπάθειες για την εξάλειψη ή
έστω την άμβλυνσή τους.
Την περίοδο που ακολούθησε γίνονται πιο έντονες οι φωνές που ζητούν την
εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής που θα άμβλυνε τις ανισότητες στην
εκπαίδευση και στην κοινωνίας γενικά, που «θα αναδιένειμε το κοινωνικό αγαθό
προς όφελος όσων το στερούνται». Πού οφείλονται όμως οι ανισότητες αυτές και με
σε ποιους τομείς λαμβάνουν υπόσταση;
Η πρώτη παράμετρος που έρχεται στο μυαλό των περισσότερων αναλυτών
είναι βέβαια το περιβάλλον: ο τόπος που μεγαλώνει ένα παιδί, το πολιτισμικό
κεφάλαιο και τα ερεθίσματα του οικογενειακού του περιβάλλοντος (συχνά σε άμεση
συνάρτηση με την οικονομική επιφάνειά τους) κλπ. Επί παραδείγματι, είναι εντελώς
διαφορετικές οι συνθήκες για ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα δυσπρόσιτο ορεινό
χωριό με κάποιο άλλο που μεγαλώνει σε μια μεγαλούπολη. Διαφορετικά θα
μεγαλώσει ένα παιδί ευκατάστατης οικογένειας από ένα άλλο προερχόμενο από
χαμηλόμισθους γονείς. Το τελευταίο έχει σχέση και με τα ερεθίσματα: γονείς μιας
σχετικής οικονομικής άνεσης θα μπορούν να παράσχουν περισσότερες εμπειρίες στο
παιδί τους, είτε είναι βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, ταξίδια, πρόσβαση στην
τεχνολογία ή ενασχόληση με δραστηριότητες που και του αρέσουν και το
εξελίσσουν. Η έλλειψη χρημάτων ή μια φτωχή περιοχή θα στερήσει όλα τα
παραπάνω από ένα παιδί. Βασικό ρόλο παίζει και η κατοχή από τους ίδιους τους
γονείς κάποιου τίτλου σπουδών, αφού τα παιδιά τους θα έχουν λιγότερες πιθανότητας
να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, ενώ είναι πιθανότερο να φτάσουν ως και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σε άλλες πολυπολιτισμικές χώρες με πιο έντονες κοινωνικές διαφορές
συναντάμε επίσης διακρίσεις με βάση τη φυλή και το χρώμα, την εθνικότητα και του
πολιτισμού από τον οποίο προέρχονται, ενώ δε λείπει και η διάκριση λόγω φύλου.
Τέλος, το εκπαιδευτικό σύστημα παίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη του εκάστοτε
ατόμου, πράγμα που μπορεί να έχει διαφοροποιήσεις και σε εθνικό επίπεδο.
Οι κοινωνικές ανισότητες οι οποίες χωρίζουν τους μαθητές θα μεταφραστούν
σε εκπαιδευτικές στη διάρκεια της μαθητικής τους πορεία και στην προαγωγή των
μαθητών προς τις ανώτερες βαθμίδες. Κάποιο μαθητές απλά εκμεταλλεύονται τις
ευκαιρίες που τους δίνονται, κάποιοι άλλοι πρέπει να κάνουν τεράστια υπέρβαση για
να φτάσουν στο ίδιο σημείο. Το εκπαιδευτικό σύστημα λοιπόν τείνει να συντηρεί, να
αναπαράγει ή και να διογκώνει τις κοινωνικές ανισότητες, ουσιαστικά
«κοσκινίζοντας» τους μαθητές και στέλνοντας στις υψηλότερες βαθμίδες αυτούς που
ήδη είχαν το προβάδισμα από τη μέρα που πέρασαν πρώτη φορά το κατώφλι του
σχολείου.
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4.1.2 Η επέκταση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας:

«Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες
που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα
και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της
εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και
ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα,
αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ). Η
εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία,
επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο
πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη
χρονικά».
Αυτό που διακηρύσσει κάθε ορισμός για την παιδεία και την εκπαίδευση είναι
ότι προηγείται η διάπλαση του ατόμου, το χτίσιμο ενός ακέραιου χαρακτήρα, ο
οποίος σε συνδυασμό με τα τυπικά προσόντα που θα αποκτήσει μέσω του
εκπαιδευτικού συστήματος και των σπουδών του να τον καταστήσει ενεργό και
χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο άτομο. Ταυτόχρονα, θα του εξασφαλίσει όλες εκείνες
τις γνώσεις που θα του είναι απαραίτητες στην επαγγελματική σταδιοδρομία της
επιλογής του.
Ο διττός αυτός στόχος, με βάση όσα είπαμε παραπάνω είναι πολύ δύσκολα
υλοποιήσιμος. Μεγάλο ποσοστό των μετεχόντων στην εκπαίδευση δε θα κατορθώσει
να υλοποιήσει τους στόχους που έθεσε, ή δε θα κατορθώσει καν να ολοκληρώσει την
εκπαιδευτική του πορεία.
Οι ανισότητες που αναλύσαμε στις προηγούμενες γραμμές θα έχουν ριζικές
επιπτώσεις και στη μετέπειτα πορεία των απόφοιτων του συστήματος που τις
συντηρεί και τις αναπαράγει. Ένας μαθητής που δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε μέσω
της εκπαίδευσης θα έχει φτωχότερα αποτελέσματα στον επαγγελματικό του βίο,
ιδιαίτερα αν δεν πέτυχε την είσοδό του στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα
δύσκολο για κάποιον προερχόμενο από φτωχό περιβάλλον να αξιοποιήσει πλήρως το
εκπαιδευτικό σύστημα και να εφοδιαστεί κατάλληλα για να ανέλθει κοινωνικά και
οικονομικά.
Άλλη σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με τον τόπο που θα επιλέξει να
ζήσει ο καθένας. Οι ευκαιρίες ενός μητροπολιτικού αστικού κέντρου είναι απείρως
περισσότερες από ότι μιας επαρχιακής πόλης. Ένα σύγχρονο κι εύρωστο Δυτικό
κράτος επίσης θα δώσει πολλά περισσότερα από κάποια χώρα της ΝΑ Ασίας για
παράδειγμα.
Εκτός αυτών, το φύλο παίζει ρόλο τόσο στην εύρεση εργασίας, όσο και στην
αμοιβή που θα λάβει το άτομο. Είναι από τους στόχους της Ε.Ε. να εξαλειφθούν οι
διαφορές στην αμοιβή ανάμεσα στα δύο φύλα, πράγμα που μαρτυράει το βαθμό στον
οποίο υφίσταται η εν λόγω αδικία.
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Ανακεφαλαιώνοντας, τόσο η εκπαίδευση, όσο και άλλοι παράγοντες
επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία κάθε ατόμου. Ωστόσο, τίποτα δεν
καθορίζει περισσότερο αυτήν από την επίδοση και την «επιτυχία» δια μέσου του
εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία θα διαμορφώσει τις αποφάσεις και τις επιλογές
του καθενός στους περισσότερους από τους υπόλοιπους τομείς. Και μπορεί όλοι οι
εκπαιδευόμενοι να ξεκινούν θεωρητικά από την ίδια αφετηρία προς τον ίδιο στόχο,
αλλά ο «αγώνας» είναι από την αρχή ξεκάθαρα υπέρ ορισμένων προνομιούχων έναντι
άλλων που μειονεκτούν εξ αρχής. Ο τελικός στόχος που είναι η εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τον Bourdieu «κατοχυρώνεται ως “ κληρονομιά“», με
τη σημασία της κουλτούρας, της ανατροφής και της συμπεριφοράς που κληροδοτούν
οι γονείς στα παιδιά τους.

«… με την είσοδο και έξοδο από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνεται
η επιλεκτική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Ολοκληρώνεται η
λειτουργία των επιλεκτικών μηχανισμών που επικουρούν – πραγματώνουν μια
συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, η οποία έλκει την καταγωγή της από την
οικογένεια και το δημοτικό» (Πυργιωτάκης, Ι, 2000 : 150)

4.1.3 Ο Ρόλος των εξετάσεων

Χρίζουν ανάλυσης οι απόψεις σχετικά με το ρόλο και τη χρησιμότητα των
εξετάσεων, ανάλυση που θα επιχειρήσουμε βασιζόμενοι στα κυριότερα
χαρακτηριστικά και στόχους που έχουν και εξυπηρετούν:
-Το σύστημα εξετάσεων ως τρόπος νομιμοποίησης και διαιώνισης των
κοινωνικών ανισοτήτων: Έχουμε αναφερθεί εκτενώς στις διαφορές μεταξύ των
υποψηφίων συμμετεχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την
ανομοιογένεια που παρατηρείται στο μαθητικό δυναμικό. Κάποιοι μαθητές
μειονεκτούν έναντι των άλλων και απολαμβάνουν περισσότερες ευκαιρίες για εξέλιξη
και διάκριση μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Όσοι έχουν οικονομική άνεση και
πολιτισμικό κεφάλαιο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να «αναρριχηθούν» στις
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παρόλο που όλοι θα δώσουν τις ίδιες εξετάσεις, σε καμία
περίπτωση δεν είχαν όλοι την ίδια υποστήριξη για να προετοιμαστούν για αυτές.
Ενώ, λοιπόν, οι εξετάσεις στοχεύουν στην ανάδειξη «των πιο ικανών», ο στόχος μένει
ανολοκλήρωτος, αφού δεν είναι μόνο η ικανότητα που εξετάζεται και παίζει ρόλο σε
αυτή τη διαδικασία.

-Η σημασία της φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την επιτυχή
επαγγελματική σταδιοδρομία: Η άσκηση ενός περιζήτητου επαγγέλματος το οποίο
θα προσφέρει ικανοποιητικό οικονομικό επίπεδο και κοινωνικό κύρος εξασφαλίζεται
σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εφόσον ευνοούνται
οι υποψήφιοι μετέχοντες σε αυτήν λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος και
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οικονομικής κατάστασης, μπορούμε να πούμε πως διαιωνίζεται η κοινωνική διάκριση
και ο αποκλεισμός παιδιών από γονείς που και οι ίδιοι ήταν αποκλεισμένοι από αυτό
το κοινωνικό αγαθό.

-Περιορίζει τον αριθμό εισακτέων άρα αναιρεί τα περί ισότητας των
ευκαιριών, προστατεύει και διατηρεί τη σπανιότητα των τίτλων σπουδών, άρα
την αξία τους μέσω της σπανιότητας, διατηρώντας τους τίτλους σπουδών ως
βασικό μέσο απόκτησης κύρους: Ο καθορισμός του αριθμού των υποψηφίων
ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στερεί από ένα σημαντικό αριθμό
υποψηφίων τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το επιστημονικό αντικείμενο που
επιθυμούν. Οι εξετάσεις υπάρχουν και για να «προστατεύουν» την αξία του εκάστοτε
πτυχίου, να αποτρέψουν τον υπερκορεσμό κάποιου κλάδου, να διασφαλίσουν ότι το
υποψήφιο φοιτητικό δυναμικό θα καλύψει μια ποικιλία κλάδων και επιστημονικών
πεδίων, πάντα επιλέγοντας «τους καλύτερους», αφού οι εισακτέοι είναι που
διακρίθηκαν από μια «αδιάβλητη» διαδικασία. Η διαδικασία εξετάσεων συνεπώς
λειτουργεί και σαν ανασταλτικός παράγοντας εναντίον της «απειλής» της
υποβάθμισης των πτυχίων σε περίπτωση συμμετοχής πλατύτερης μάζας
σπουδαστών στις σχολές.
-Μετατροπή εξωσχολικών ιδιοτήτων (οφειλόμενες στην κοινωνική
καταγωγή) σε σχολικά πλεονεκτήματα (η έκτασή τους είναι ανάλογη του πόσο
νωρίς εκκινούνται):Πέρα από όσα μας παρέχει η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση,
υπάρχει πληθώρα χαρακτηριστικών που καθορίζουν το βαθμό επιτυχίας των παιδιών
σε αυτήν, χωρίς αν έχουν να κάνουν με το ίδιο το σχολείο καθαυτό. Το πολιτισμικό
κεφάλαιο που έχουν παιδιά προερχόμενα από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, τα
παιδιά των «πετυχημένων γονέων» είναι συχνά «καλύτεροι μαθητές» από παιδιά της
εργατικής τάξης, τα οποίο παρουσιάζουν έλλειμμα σε σύγκριση με τα πρώτα. Πολλές
φορές η επιτυχία και η εισαγωγή σε μια σχολή εξαρτάται από την οικογένεια από την
οποία προέρχεται ο μαθητής, και κατά πόσο αυτή μπορεί να του εξασφαλίσει
συμμετοχή σε δραστηριότητες και γνώσεις ή υποστήριξη για βελτίωση των
αδυναμιών του ή όχι.
- Αποτύπωση στη συνείδηση του κόσμου ότι οι εξετάσεις εξασφαλίζουν
την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και της προώθησης των
αρίστων (επίκληση της αναβάθμισης της ποιότητας): Πολύ σημαντικό είναι να
έχουμε υπόψη μας πως η γενική αντίληψη συμφωνεί με μια τέτοια διαδικασία
διαλογής των αυριανών επιστημόνων, αφού διάχυτη είναι η πεποίθηση πως πρέπει να
υπάρχει μια αξιόπιστη μέθοδος μέσω της οποίας οι καλύτεροι θα προχωρήσουν, ενώ
οι λιγότερο καλοί θα καταλάβουν επαγγέλματα «χαμηλότερης βαθμίδας» (εννοώντας
λιγότερο περιζήτητα, λιγότερο προσοδοφόρα κλπ). Είναι λοιπόν σύμφωνα με αυτή
την άποψη θεμιτό, αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε ποιοτικά την εκπαίδευση και την
αυριανή επιστημονική κοινότητα να εξασφαλίσουμε στους ικανότερους τη
συμμετοχή σε αυτήν.
- Η κοινωνικο-πολιτισμική ανισότητα ως αυτονόητη αλήθεια (ο φαύλος
κύκλος: από την ανισότητα στην εκπαίδευση, και η ανισότητα ως αποτέλεσμα
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της διαφοροποιημένης επίδοσης στην εκπαίδευση: Είναι εύλογο έχοντας αναλύσει
όλα τα παραπάνω πως το εκπαιδευτικό σύστημα εισέρχεται σε έναν φαύλο κύκλο,
όπου παιδιά οικογενειών που μειονεκτούν έναντι άλλων αντιμετωπίζονται με τα ίδια
κριτήρια, κάτι το οποίο αποτελεί αδικία, ακόμα και αν γίνεται για τον ακριβώς
αντίθετο λόγο. Συνεπώς τα παιδιά της εργατικής τάξης είναι πολύ πιθανό να
αποκλειστούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να είναι η πρόσβασή τους σε αυτήν
πολύ δυσκολότερη, με αποτέλεσμα το δικό τους μέλλον να μην είναι τόσο
ελπιδοφόρο όσο άλλων συνυποψηφίων τους. Η αδικία και τα μειονεκτήματα της
οικογένειάς τους, λοιπόν, κληροδοτούνται και στους ίδιους, οι οποίοι επίσης έχουν
μπροστά τους ένα μέλλον δυσκολότερο. Οι ίδιοι θα παραμείνουν «δεμένοι» σε μια
χαμηλότερη κοινωνική τάξη, αφού θα στερηθούν τα μέσα κοινωνικής ανέλιξης
(χρήματα, εκπαίδευση, που είναι πολλές φορές και αλληλένδετα). Μέσα από το
εκπαιδευτικό σύστημα της «ίσης αντιμετώπισης όλων» νομιμοποιείται η κοινωνική
διάκριση και ο κοινωνικός κι επαγγελματικός αποκλεισμός ατόμων ή και ολόκληρων
κοινωνικών ομάδων.

«.. εντός αβέβαιων περιβαλλόντων, ενώπιον ραγδαίων εξελίξεων, το κράτος
μπορει να συνεχίσει να υπάρχει. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο και για
το δίκαιο» (Schmitt, C (μετ. Π.Κονδύλης)1994 :27, όπ. αναφ. στο Παπαδάκης, 2003).

Οι φόβοι μας όμως δεν εξαντλούνται μόνο στο οικονομικό επίπεδο, ούτε
μέσω της απασχόλησης θα λυθούν όλα τα προβλήματα που αναφέραμε. Η
ανασφάλεια όμως κάνει τον άνθρωπο εσωστρεφή, ατομιστή και ανταγωνιστικό προς
τους υπόλοιπους, πολλές φορές εχθρικό προς άλλες ομάδες τις οποίες θεωρεί
ανταγωνιστικές προς τα συμφέροντά του, ή απλά έτυχε να είναι εξιλαστήρια θύματα
στα οποία θα αποδοθούν ευθύνες για τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει (π.χ
εχθρότητα προς τους μετανάστες, τις μειονότητες, ευπαθείς ομάδες που ενδεχομένως
απολαμβάνουν προνόμια που άλλοι δεν έχουν κλπ). Η μη επίλυση των φλεγόντων
προβλημάτων ως προς την ανεργία και την απασχολησιμότητα εντείνουν συνεπώς
ανάμεσα στα υπόλοιπα την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Άμεσος καθίσταται ο
κίνδυνος περιθωριοποίησης εθνοτικών ή πολιτισμικών ομάδων από την εκπαίδευση
και την αγορά εργασίας, νομιμοποιούμενη από το σύστημα νόμων, εξετάσεων και
από τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας, η οποία λόγω της κρίσης και των πολλών
προβλημάτων περιχαρακώνεται σε μια προσπάθεια διάσωσης, αποδίδει ευθύνες σε
άλλους και δε διαφωνεί στον αποκλεισμό τους από βασικά αγαθά προκειμένου να
διευκολυνθουν τα μέλη της.

4.1.4 Η «Ελλάδα της κρίσης» και η θέση της νέας γενιάς
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Η μελέτη μας στο σημείο αυτό θα εστιάσει στην ελληνική διάσταση της
κρίσης, τις επιπτώσεις τις και τις συνέπειες που έχει για τους νέους. Θα επιχειρηθεί
μελέτη και ανάλυση του προβλήματος υπό το πρίσμα της ψυχολογικής παραμέτρου,
των εκπαιδευτικών αναγκών για την κατάρτισή τους και των στρατηγικών που
επιδιώκεται να ακολουθηθούν για την αξιοποίηση και στήριξή τους. Θα προταθούν
επίσης παρεμβάσεις και στόχοι, βασισμένοι στις τελευταίες έρευνες πάνω στο θέμα.
Τα στοιχεία καταρχάς που έχουμε από τις τελευταίες έρευνες σχετικά με το
ιδεολογικό υπόβαθρο και τον τρόπο σκέψης των νέων είναι ανησυχητικά: έχουμε
έξαρση φαινομένων όπως η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η ομοφοβία και του εθνικισμού,
και όλα αυτά σε ποσοστά ραγδαίως αυξανόμενα. (Παπαδάκης, 2016: 28-29). Οι
έρευνες αφορούν τους πληθυσμούς αρκετών κρατών της Ευρώπης, ωστόσο το
φαινόμενο είναι κάτι που συναντάται με την ίδια ανοδική τάση και στη χώρα μας.
Η νεολαία της χώρας μας σύμφωνα με την ίδια έρευνα εμφανίζεται αρνητική
καταρχήν απέναντι στο πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό και το κράτος και
τους φορείς γενικά. Δε μιλάμε μόνο για τους «αποκλεισμένους από τα κοινωνικά
δρώμενα», αλλά γενικά για το νεανικό πληθυσμό της χώρας, ο οποίος θεωρεί τους
πολιτικούς υπεύθυνους της παρούσας κατάστασης και εμφανίζεται αναποφάσιστος
ως προς την ψήφο του ή και τη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές
γίνουν. Υπάρχει επίσης διάχυτη η δυσπιστία απέναντι στο κράτος, τους φορείς του
και τους θεσμούς της Ε.Ε. Η επιφυλακτικότητα αυτή συνοδεύεται και από μια
αύξηση των ποσοστών των ακροδεξιών κομμάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης,
ανάμεσά τους και της δικής μας, απόρροια της δυσπιστίας απέναντι στους παρόντες
πολιτικούς φορείς και τις ικανότητές τους να βελτιώσουν την παρούσα κατάσταση.

4.1.4 Α) Επιπτώσεις της κρίσης: η ψυχολογική διάσταση του προβλήματος

Το πεδίο αυτό έχει ήδη αναλυθεί στο κομμάτι που αναλύαμε το φαινόμενο
των NEETs. Επειδή όμως η ομάδα αυτή στη χώρα μας παρουσιάζει αρκετές
ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη θα κάνουμε μια πιο στοχευμένη
αναφορά αφενός και, αφετέρου θα επιχειρήσουμε μια πιο ευρεία οπτική του
ψυχολογικού αντίκτυπου της οικονομικής ύφεσης και της κοινωνικής κρίσης που
επακολούθησε στον ψυχισμό των νέων γενικά.
Αρχικά και επικαλούμενοι τις πιο πρόσφατες έρευνες (βλ. Παπαδάκης,
Δρακάκη κ.ά. 2016), επιβεβαιώνουμε μια αναμενόμενη κατάσταση, με τους νέους να
δηλώνουν σε πολύ μεγάλα ποσοστά αισθήματα άγχους και απελπισίας. Τα
αισθήματα αυτά για παρατεταμένο διάστημα είναι ικανά να οδηγήσουν το άτομο σε
τρόπους αντιμετώπισης οι οποίοι αντί να βοηθήσουν, θα επιδεινώσουν την
κατάσταση (π.χ. κατάχρηση ουσιών κλπ), ενώ μελέτες δείχνουν πως είναι συχνή η
εμφάνιση συναισθηματικών διαταραχών. Αυτές με τη σειρά τους μπορούν να
οδηγήσουν σε κάθετη πτώση της λειτουργικότητας του ατόμου, με ορατές τις
επιπτώσεις στην εργασία ή την επιθυμία για εύρεση εργασίας. (ό. π. : 40). Στη χώρα
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μας η οποία μαστίζεται την τελευταία δεκαετία από την κρίση, τα ποσοστά ανεργίας
έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα εκείνα στους παραγωγικότερους πληθυσμούς, εκείνους των
νέων. Από την άλλη όμως, «η ελληνική οικογένεια με την ιδιαίτερη συνεκτικότητά
της… θα μπορούσε να έχει προστατευτικό ρόλο για τους NEETs». Η αρχική υπόθεση
της προαναφερθείσας έρευνας ήταν η σύνδεση μεταξύ NEETs και γενικότερα του
συνόλου της νεολαίας με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, καθώς και τα
αυξημένα ποσοστά άγχους τους σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. Το δείγμα
περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα νέων, ανάμεσά τους απόφοιτους λυκείου, αλλά και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έγγαμους και μη, άτομα που διέμεναν ακόμα με τους
γονείς τους, άτομα που ήδη είχαν εργαστεί στο παρελθόν και διαφόρων εισοδημάτων.
Η έρευνα καταρχάς επιβεβαίωση την «έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς,
τις δομές του Κοινωνικού Κράτους και το πολιτικό σύστημα». Ένα σεβαστό ποσοστό
τους είχε επισκεφθεί ψυχολόγο ή ψυχίατρο και αρκετοί από αυτούς έκαναν χρήση
κάποιου ψυχότροπου φαρμάκου. Άλλοι πάλι κατέφυγαν στη χρήση κάνναβης
(κυρίως) ή άλλων ουσιών «που ανεβάζουν τη διάθεση» και αλκοόλ.
Όσον αφορά τις κοινωνικές επαφές, διαπιστώθηκε από την ίδια έρευνα
επαρκής στήριξη από φίλους και ικανοποιητικός αριθμός κοινωνικών επαφών,
αντίθετα με όσα ορισμένες προβλέψεις για «άτομα κλεισμένα στον εαυτό τους».
Παρόλα αυτά, το ποσοστό τους είναι χαμηλότερο του μέσου όρου.
Άλλες παρατηρήσεις έδειξαν επίσης χαμηλό αίσθημα ευεξίας, βαριά ή μέτρια
κατάθλιψη σε ένα σεβαστό ποσοστό τους (υπερέχουν οι γυναίκες έναντι των αντρών)
και μέτριο έντονο άγχος σε αρκετά μεγάλη συχνότητα.
Βλέπουμε συνεπώς από την έρευνα πως το ψυχολογικό προφίλ χρίζει
βελτίωσης. Υπάρχει για αρκετούς ανάγκη παρέμβασης, ώστε να μπορέσουν να
επανενταχθούν στην εκπαίδευση ή την αγορά εργασίας. Για περιπτώσεις βαρύτερης
ψυχολογικής επιβάρυνσης από την έρευνα προτείνεται α) να απευθυνθούμε σε έναν
ειδικό ψυχικής υγείας, β) αξιολόγηση και σαφής κατηγοριοποίηση της διάγνωσης από
κάποιον ειδικό, γ) άμεση ενεργοποίηση με την εμφάνιση συμπτωμάτων από πλευράς
εργαζομένου/ εκπαιδευομένου για την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος και τη
γρηγορότερη δυνατή επανένταξή του. Φυσικά αυτά τα τρία στάδια παρέμβασης
πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με το προφίλ του ατόμου, τη φύση και την
έκταση του προβλήματός του κλπ. (ό. π. : 53).
Εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη είναι η πρόληψη της εμφάνισης των
ψυχολογικών αυτών προβλημάτων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η εμφάνισή τους
είναι τόσο συχνή στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Προς αυτή την κατεύθυνση,
οφείλουμε να βελτιώσουμε τις στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων και να
επιδιώξουμε τη συνεργασία εξωτερικού ψυχιατρικού ιατρείου με περιβάλλοντα που
σχετίζονται με αυτούς (γραφεία ευρέσεως εργασίας, προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης κλπ). (Reissner et al, όπ. αναφ. στο Παπαδάκης, 2016 : 53)
Η έρευνα καταλήγει σε επιβεβαίωση της αρχικής υπόθεσης περί αυξημένων
επιπέδων άγχους στους NEETs, απόρροια της ανασφάλειας που τους προκαλεί η
αβεβαιότητα του μέλλοντος. Δεν επιβεβαιώθηκαν το ίδιο υψηλά ποσοστά, αλλά
διατυπώθηκε η υπόθεση πως ενδεχομένως η μακροχρόνια βίωση άγχους μπορεί να
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είναι ο προθάλαμος για τέτοιες ψυχολογικές επιπλοκές. Το γεγονός πως τα άτομα
αυτών των ηλικιών είναι ακόμα στην πλειοψηφία τους «προστατευόμενα μέλη» από
την οικογένειά τους, ίσως είναι για αυτούς το στήριγμα που χρειάζονται για να μην
εμφανίζουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι άγνωστη η εξέλιξη που θα έχουν όταν
αυτονομηθούν από τους οικείους τους, ανησυχία που εκφράζεται και στα
συμπεράσματα της έρευνας στην οποία βασιστήκαμε.
4.1.4 Β) Η νεανική ανεργία και οι επιπτώσεις της στους νέους

Η αδυναμία της χώρας μας να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση εξίσου
αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα κράτη της Ε. Ε. έχει δημιουργήσει μια παγιωμένη
κατάσταση παρατεταμένης ανεργίας, με τους νέους να θίγονται περισσότερο από
αυτήν. Η χώρα μας κατέχει σταθερά την αρνητική πρωτιά των υψηλότερων
ποσοστών ανεργίας και νεανικής ανεργίας, ποσοστά υπερδιπλάσια του Μ. Ο. της
Ε.Ε.. (Eurostat 2016a, όπ. αναφ. στο Παπαδάκης, 2016: 58). Ακόμα και τώρα που τα
ποσοστά αυτά δείχνουν καθοδική τάση, η τάση αυτή είναι βραδύτερη από την
υπόλοιπη Ε.Ε.. Τα υψηλά αυτά ποσοστά της ανεργίας είναι και ο κύριος λόγος που
τέθηκε σαν ένας από τους βασικότερους στόχους της Ε.Ε. η «αναβάθμιση των
δεξιοτήτων του πληθυσμού και η μείωση της χαμηλής επίδοσης στις βασικές
δεξιότητες του πληθυσμού» (European Commission, 2016a: 26, όπ. αναφ. στο
Παπαδάκης, 2016: 59).
Η αδυναμία αξιοποίησης από πλευράς της χώρας μας του δυναμικού της,
ιδιαίτερα του επιστημονικού και καταρτισμένου, το οποίο στην πλειονότητά του
αντιμετωπίζει δυσκολίες απορρόφησης στον τομέα των σπουδών του έχει οδηγήσει
στο φαινόμενου του brain drain, της μετανάστευσης δηλαδή επιστημονικού
δυναμικού από τη χώρα μας.
Πράγματι και σύμφωνα με μελέτες που έγιναν (βλ. Endeavor Greece και
Τράπεζα της Ελλάδος) ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των νέων της χώρας έχει φύγει ή
σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες πιθανότητες εύρεσης
εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι πως και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων
νέων επιθυμεί να μεταναστεύσει σε αναζήτηση καλύτερης εργασίας, αφού η
οικονομική κρίση δεν έθιξε μόνο τα ποσοστά απασχόλησης, αλλά και την ποιότητα
εργασίας που προσφέρεται στη χώρα μας (απολαβές, απασχόληση στον τομέα
ενδιαφέροντος, εναλλακτικές λύσεις και προοπτικές κλπ). Ανάμεσα στους νέους που
έχουν φύγει ή σκέφτονται να το κάνουν, πολλοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα
καταρτισμένοι και με πλούσιο βιογραφικό, όντας κάτοχοι τίτλου σπουδών και
μεταπτυχιακών. Το μέλλον της χώρας μας στον τομέα αυτό χαρακτηρίζεται μάλλον
δυσοίωνο.

4.1.4 Γ) Έλληνες NEETs: Μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα
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Οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη κατηγορία είναι ευάλωτη καθώς
και ποια άτομα ανήκουν σε αυτήν έχουν αναλυθεί σε προγενέστερο κομμάτι της
παρούσας εργασίας. Στο σημείο αυτό θα εξειδικεύσουμε το θέμα εντός των
ελληνικών ορίων.
Καταρχάς η κατηγορία αυτή αριθμεί πλέον εκατομμύρια νέους, αναγάγοντας
το φαινόμενο σε μείζον πρόβλημα που χρίζει άμεσης προσοχής και αντιμετώπισης.
Τα ποσοστά τους σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των νέων ήταν και
εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά, θέτοντας εκτός ένα σεβαστό μέρος του
δυναμικού νεαρής ηλικίας εκτός αγοράς εργασίας κι εκπαίδευσης (βλ. Eurofound
2012: 1). Τα κράτη από μόνα τους, αλλά και υπερεθνικές ενώσεις (Ε. Ε.) δείχνουν
αδυναμία αντιμετώπισης του φαινομένου και παροχής βοήθειας στα άτομα αυτά.
Τόσο σε επίπεδο κράτους, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει σαφής δυσκολία να
κρατηθούν αυτά τα άτομα στην εκπαίδευση και την εργασία και, όταν είναι εκτός, το
ίδιο δύσκολη είναι η επανένταξή τους σε αυτές. Η μη συμμετοχή τους στην
εκπαίδευση, όσο και την αγορά εργασίας τους έχει αποφέρει το χαρακτηρισμό
«απόντες», και πλέον η περίπτωσή τους συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα τόσω των
ανεξάρτητων κρατικών πολιτικών, όσο και στην ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία
καλείται να θέσει στόχους ως προς τη μείωση των ποσοστών τους και να θεσπίσει
πολιτικές που θα υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς.
Τα ποσοστά των νέων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες εμφανίζονται
εμφανώς υψηλότερες πιθανότητες για όσους ανήκουν σε αυτές να ενταχθούν στην
κατηγορία, ομάδες όπως τα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, παιδιά από
οικογένειες μεταναστών, άτομα με αναπηρία ή ψυχικά νοσήματα και άλλα με
βεβαρημένο οικογενειακό background. (Eurofound 2012: 55-56, όπ. αναφ. στο
Παπαδάκης, 2016 : 63 και Drakaki, Papadakis, Kyridis, Papargyris 2014: 244).
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώνουμε πως τα ποσοστά των NEETs στην
Ελλάδα είναι εμφανώς υψηλότερα από το Μ.Ο. της υπόλοιπης Ευρώπης, αν και προ
κρίσης κινούμασταν περίπου στα ίδια επίπεδα. Η κρίση είναι ο βασικότερο λόγος για
αυτό, αφού από την έναρξή της κι έπειτα, τα ποσοστά τους αυξάνονται ραγδαία και
διαρκώς. Η ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία δεν εξασφαλίζεται πια μόνο
μέσω της επανεισόδου τους στην εκπαίδευση με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Αν
και αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, η δυσκολίες τους δεν περιορίζονται μόνο στη
χαμηλή τους εκπαίδευση ή εργασιακή εμπειρία. Πλέον έχουν αλλάξει και οι
εργασιακές σχέσεις, με την προσωρινή εργασία ή τις ελαστικές της μορφές να
αποτελούν εμπόδιο για εξασφάλιση μιας από αυτές, πόσο μάλλον σε μέλη ευπαθών
ομάδων όπως οι NEETs.
Η νέα αυτή πραγματικότητα συναντάται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στις
χώρες του Νότου ο αντίκτυπος είναι εντονότερος, αφού τα ήδη υψηλά ποσοστά
ανεργίας εκτοξεύθηκαν, η απασχόληση μειώθηκε και οι θέσεις εργασίας
περιορίστηκαν, με τις αμοιβές επίσης να ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Η
ιδιαιτερότητα της Ελλάδας σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχει να κάνει
με την κατάρτιση και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία αποφοίτησε μεγάλο
μέρος των NEETs. Αν και γενικότερα οι τελευταίοι χαρακτηρίζονται low-skilled, στη
χώρα μας μεγάλα ποσοστά τους έχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με
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τις θέσεις εργασίας όμως να περιορίζονται συνεχώς, φαίνεται πως ούτε μέσω της
ανώτατης εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται η εργασία. Οι περισσότεροι δεν έχουν τη
δυνατότητα να πάψουν να ζουν με τις οικογένειές τους, στους κόλπους των οποίων
βρίσκουν στήριξη και αίσθημα ασφάλειας, μη μπορώντας να αποχωρήσουν έτσι κι
αλλιώς από αυτές. Αυτός είναι και ένας πολύ βασικός λόγος που έχουμε φαινόμενα
μετανάστευσης τόσο μεγάλου αριθμού καταρτισμένων νέων, φαινόμενο που θίξαμε
σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Πώς όμως αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι ίδιοι οι νέοι; Πέρα από τη
δημοφιλή λύση της μετανάστευσης και της εξίσου συχνής λύσης της παρατεταμένης
διαμονής με την οικογένειά τους, δεν είναι λίγοι όσοι (σύμφωνα πάντα με έρευνες)
περικόπτουν τα έξοδά τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν μόνο στις απολύτως
επιτακτικές τους υποχρεώσεις. Η αναζήτηση φθηνότερης στέγης, η απασχόληση σε
επαγγέλματα μη σχετιζόμενα με το αντικείμενο σπουδών τους, ο περιορισμός των
εξόδων που αφορούν ήδη ακόμα και πρώτης ανάγκης (τρόφιμα κλπ) και η περικοπή
των δαπανών για την υγεία είναι οι συχνότερες απαντήσεις δίνουν οι ίδιοι (για
περισσότερα στοιχεία βλ. Παπαδάκης κ.ά. 2016 : 67 – 69).
Το κυρίαρχο αίσθημα είναι αυτό της απομόνωσης από την κοινωνία. Αυτό
ίσως οφείλεται εν μέρει και στο ότι οι νέοι αισθάνονται ότι δεν τους δίνει η ίδια η
κοινωνία αυτά που δικαιούνται ή χρειάζονται για να έχουν ένα ανεκτό βιοτικό
επίπεδο, καθώς και ένα βαθμό αξιοπρέπειας. Αν αναλογιστούμε τη δουλειά της M.
Silva, είναι δύσκολο να μη μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος στο ρόλο που «προβλέπει
η ηλικία του», πράγμα που του προκαλεί δυσάρεστα αισθήματα όπως της μειωμένης
αυτοεκτίμησης, της αδικίας, της αγανάκτησης. Οι έρευνες δείχνουν ότι πολύ μεγάλο
ποσοστό ερωτηθέντων νέων για τη συναισθηματική τους κατάσταση δίνει απαντήσεις
όπως ανασφάλεια, θυμό και άγχος (ό.π. : 74).
Όσον αφορά το κύριο μέλημα των νέων, αυτό εξαρτάται στο αν εντάσσονται
στην κατηγορία των NEETs ή όχι, μια και όσοι ανήκουν σε αυτή την ομάδα δίνουν
βαρύτητα στην εύρεση εργασίας, ενώ οι εκτός αυτής στη συνέχιση των σπουδών τους
και τη «συλλογή προσόντων». Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι πολλοί NEETs στην
Ελλάδα έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
απλά θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα που έχουν σπουδάσει. Μάλιστα το
Eurofound κάνει ειδική αναφορά στους Έλληνες NEETs, χαρακτηρίζοντάς τους
«ανενεργούς, με υψηλά προσόντα, χωρίς εργασιακή πείρα» (Eurofound, 2012: 40), εν
αντιθέσει με τα άτομα της ίδιας κατηγορίας στην Ευρώπη, τα οποία χαρακτηρίζονται
ως άτομα ανενεργά, χαμηλών προσόντων με εργασιακή πείρα.

4.1.4 Δ) Η οπτική των νέων:
Πώς βλέπουν όμως οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι την κατάσταση που επικρατεί;
Καταρχάς εδώ σημειώνουμε πως η πλειοψηφία τους (NEETs και μη) αποδίδουν
τεράστιο ποσοστό ευθύνης στο πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς, θεωρώντας
τους αναξιόπιστους και μη ικανούς ή κατάλληλους να δώσουν τις απαραίτητες
λύσεις. Δεν εμπιστεύονται επίσης τους μηχανισμούς κοινωνικής πολιτικής της χώρας,
ενώ εμφανίζονται και απρόθυμοι στις εκλογικές διαδικασίες της, μην ελπίζοντας ότι η
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ψήφος τους θα μπορούσε να αλλάξει κάτι ουσιαστικά στην κατάσταση, την οποία
χαρακτηρίζουν από δύσκολη έως τραγική. Σε χειρότερη ψυχολογική κατάσταση και
πιο απαισιόδοξη αντιμετώπιση της πραγματικότητας εμφανίζονται οι NEETs σε
σχέση με τους υπόλοιπους νέους, οι οποίοι αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε μια
κατάσταση περιθωριοποίησης, την οποία λόγω της κρίσης δεν έχουν πολλές
ευκαιρίες και αρκετές πιθανότητες να αλλάξουν (αναλυτικά ποσοστά για τις
απαντήσεις τους στην έρευνα για τους NEETs, Παπαδάκης 2016 : 69-73).
Σε σχέση με την πολιτική τους τοποθέτηση, παρατηρείται μια ροπή των νέων
προς τα άκρα του ιδεολογικού φάσματος όσο το εισόδημά τους μειώνεται, αλλά και
μεγαλύτερη απροθυμία τους για συμμετοχή στις επόμενες εκλογές. Η έλλειψη
εμπιστοσύνης και η απόρριψη του πολιτικού συστήματος πάντως δεν αφορά μια
περιορισμένη ομάδα χαμηλά αμοιβόμενων νέων, ούτε στεγανοποιείται στην
κατηγορία των NEETs, αφού και οι μη ανήκοντες σε αυτή την ομάδα έχουν εξίσου
υψηλά ποσοστά δυσπιστίας για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και των θεσμών
τους, τηρώντας αρνητική στάση απέναντί του και έλλειψη ενδιαφέροντος στη
συμμετοχή στα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Όσο τα ποσοστά των άνεργων νέων και των NEETs αυξάνονται, τόσο πιο
έκδηλη είναι η αδυναμία του κράτους να ενεργήσει κατάλληλα και να παρέμβει
αποτελεσματικά για να επανεντάξει τους νέους αυτούς στο κοινωνικό σύνολο με υγιή
τρόπο. Θεωρούμε δεδομένο πως η αδυναμία αυτή θα αποτελέσει σταθερή πηγή
κοινωνικών προβλημάτων και παράγοντα κοινωνικής αστάθειας, γι’ αυτό και είναι
επιτακτική η ενεργότερη ενασχόληση και αποτελεσματικότερη δράση για να
αντιστραφεί η κατάσταση.
Δυστυχώς στη χώρα μας οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με την κοινωνική
ένταξη, καθώς και με τη σύνδεση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά
εργασίας αποτελούν χρόνιο πρόβλημα, χαρακτηριζόμενες από αναποτελεσματικότητα
και έλλειψη συγκροτημένου σχεδιασμού. Και μπορεί να γίνονται προσπάθειες για
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, αναζητώντας σημεία σύγκλισης ανάμεσα στα κράτη –
μέλη της Ε. Ε., αλλά οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε κάθε χώρα επιβάλλει ως
ένα βαθμό διαφοροποίηση της πολιτικής της. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως οι
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές από μόνες τους δεν αρκούν, αλλά απαιτείται και
πρωτοβουλία από ελληνικής πλευράς για να έχουμε θετικά βήματα στον τομέα αυτό.

4.1.4 Ε) Οι νέοι στο περιθώριο
Όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ομάδα των NEETs είναι και εν
δυνάμει παράγοντες κοινωνικού αποκλεισμού. Τα αρνητικά συναισθήματα που
προκαλούν και η ψυχολογική επιβάρυνση, καθώς και οι αυξημένες πιθανότητες να
καταφύγουν σε εξαρτησιογόνες ουσίες ή και το έγκλημα αποτελούν παράγοντες
περιθωριοποίησης σε πολλές διαστάσεις. Το σίγουρο είναι πως η ατομική προσέγγιση
του προβλήματος δε θα φέρει τη λύση, ούτε θα δημιουργήσει ένα ασφαλές
περιβάλλον, μέσα στο οποίο αφενός θα επιδιώκεται η επανένταξη των NEETs στην
κοινωνία με ενεργό ρόλο, όσο και την προστασία άλλων νέων να περιέλθουν σε
ανάλογη θέση, πράγμα που αποτελεί και το ζητούμενο στόχο.
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Η νεοφιλελεύθερη θεώρηση της ατομικής ανάπτυξης και ατομικής ευθύνης
για την κατάσταση του κάθε ατόμου δεν ταιριάζει εδώ κατά τη γνώμη μας, καθώς,
παρά τις διαφοροποιήσεις και το εύρος των ανθρώπων που αποτελούν τους NEETs,
έχουν όλοι κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία δε σχετίζονται μόνο με
προσωπικές επιλογές, αλλά και με δομικές αδυναμίες.
Βασικός παράγοντας που οδηγεί σε τέτοια κατάσταση είναι η πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου. Δεύτερος και σημαντικότερος είναι η ανεργία, η οποία
στη χώρα μας κινείται σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για τα ποσοστά αυτά δεν
είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η σχολική διαρροή ή το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Έχοντας διευκρινίσει αυτό, κατανοούμε πως οι NEETs είναι ένα κομμάτι ενός
ευρύτερου προβλήματος, της νεανικής εργασίας, σε συνδυασμό με δομικές αδυναμίες
και θεσμικέ ανεπάρκειες που συμβάλλουν στο φαινόμενο αυτό. Οι NEETs με άλλα
λόγια δεν είναι η αιτία του προβλήματος, αλλά απόρροια αυτού, και τα ποσοστά τους
διατηρούνται υψηλά εξαιτίας του. Επιπροσθέτως, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας δεν έχει επιτευχθεί σε επιθυμητά επίπεδα, δυσχεραίνοντας τις όποιες
προσπάθειες ένταξης των νέων αυτών. Από πλευράς τους πολλοί νέοι
(συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των NEETs) δείχνουν διατεθημένοι να εργαστούν
και σε τομείς εκτός του αντικειμένου των σπουδών τους. Το μήνυμα που παίρνουμε
από αυτό είναι αμφίσημο: από τη μια θετικό, λόγω της διάθεσης μεγάλου ποσοστού
νέων να φανούν ευέλικτοι ως προς τον τρόπο και το αντικείμενο της απασχόλησής
τους, από την άλλη φανερώνει κατά τον Παπαδάκη (Παπαδάκης, 2016) και μια
δυσπιστία τους απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη δυνατότητά του να τους
εξασφαλίσει τα απαραίτητα εφόδια, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην εύρεση
εργασίας, όποια και αν είναι αυτή.
Με τη λύση να μη διαφαίνεται ακόμα στον ορίζοντα, τουλάχιστον στο άμεσο
μέλλον, βλέπουμε τους NEETs και τους νέους γενικά να καταφεύγουν σε όποιους
τρόπους μπορούν να αποδράσουν, κυρίως στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και τον αθλητισμό. Οι «διέξοδοι» αυτοί όμως δεν είναι τίποτε άλλο από
μια μορφή εσωστρέφειας, μια φυγή σε έναν εικονικό κόσμο ο οποίος είναι σαφώς πιο
ελεγχόμενος από την πραγματικότητα που βιώνουν και ταυτόχρονα ένα μέσο όπου
μπορούν να διοχετεύσουν την οργή και την αγανάκτησή τους.
Διατυπώσαμε στην αρχή του συλλογισμού μας την ανάγκη για συλλογική
λύση στο πρόβλημα αυτό, για το λόγο του ότι το κοινωνικό κράτος δείχνει να έχει
αποτύχει ως τώρα στο να στηρίξει την ατομικότητα, μια και το σύστημα στην
παρούσα μορφή του δεν προάγει τη στήριξή της, περιθωριοποιώντας τους νέους
εκείνους που διαφοροποιούνται από τα standards παροχών και απαιτήσεων του
εκπαιδευτικού συστήματός μας. Αν δεν γίνει αλλαγή στη φιλοσοφία του συστήματός
μας, θεωρούμε ουτοπική μια προσέγγιση που θα στοχεύει στην ανάπτυξη της
ατομικότητας του καθενός, αφού στη χώρα μας η εκπαίδευση έχει ισοπεδωτικό
χαρακτήρα. Η κρίση μάλιστα έχει αναδείξει και εντείνει τις δομικές ανεπάρκειες του
εκπαιδευτικού μας συστήματος, φανερώνοντας την αναποτελεσματικότητά του.
Στην προαναφερθείσα έρευνα, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων
αντλούμε πολύ χαρακτηριστικά τις αντιλήψεις των νέων ως προς το εκπαιδευτικό μας
σύστημα, χαρακτηρίζοντάς το ασύνδετο με την πραγματική ζωή, ότι δίνει έμφαση
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στη στείρα παράθεση και απομνημόνευση γνώσεων (παπαγαλία), ενώ τα περισσότερα
«πυρά» δέχθηκε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα το Λύκειο, το οποίο κατά τη
γνώμη τους δίνει έμφαση αποκλειστικά στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις
πανελλήνιες εξετάσεις. Η λειτουργία του Λυκείου πράγματι περιορίζεται σε αυτή του
«προθάλαμου» του Πανεπιστημίου, όπου θα γίνει η διαλογή και η μοιρασιά των
μαθητών στις σχολές ανάλογα με τις ικανότητές τους, εξετάζοντάς τους βέβαια μόνο
σε έναν περιορισμένο αριθμό κατηγοριών δεξιοτήτων. Ο τομέας της απασχόλησης
φαίνεται να συνδέεται ελάχιστα, ή και καθόλου με το λύκειο. Παρά τις αρνητικές
τους απαντήσεις, όλοι αναγνώρισαν πως χωρίς την εκπαίδευση είναι σχεδόν αδύνατο
να εισέλθει κανείς στην αγορά εργασίας. Οι ενστάσεις των νέων είναι πως παρόλη τη
θεωρητική κάλυψη, τελικά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς λόγω
έλλειψης μετάδοσης του τρόπου εφαρμογής και αξιοποίησης της παρεχόμενης
γνώσης. Αυτό που λείπει και επισημαίνεται από ειδικούς, αλλά και εκπαιδευόμενους
είναι η βιωματική μάθηση, η εφαρμογή και παροχή πείρας, η γνώση «απευθείας για
την κοινωνία και την εργασία» θα λέγαμε, ούτως ώστε να μη βγαίνουν οι απόφοιτοι
προς εύρεση εργασίας θεωρητικά καταρτισμένοι μεν, απροετοίμαστοι πρακτικά δε.
Πέρα από τα προβλήματα που σχετίζονται με τη δομή και τη φιλοσοφία της
ελληνικής εκπαίδευσης, άλλοι παράγοντες που περιορίζουν την αποτελεσματικότητά
της σύμφωνα με τους νέους είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα διδακτικά
εγχειρίδια, η υιοθέτηση λανθασμένου ή παρωχημένου μοντέλου και ξεπερασμένης
φιλοσοφίας εκμάθησης (δασκαλοκεντρισμός, παπαγαλία) και η υποχρηματοδότηση
από το κράτος.
Η λύση στο πρόβλημα θα ήταν μια πολυεπίπεδη ανάληψη δράσεων, στην
οποία θα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση φορείς και θα
προωθήσουν αλλαγές σε αυτήν, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και της πραγματικής οικονομίας. Η δράση του εκπαιδευτικού συστήματος
θα πρέπει να επεκταθεί περεταίρω σε προγράμματα κατάρτισης και δια βίου
εκπαίδευσης, τα οποία θα αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση
απασχόλησης των εργαζομένων και επανένταξης των ανέργων στην απασχόληση.
Χρήσιμο θα ήταν να εισαχθούν στην εκπαίδευση και η καλλιέργεια κι ενίσχυση
δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες και
την επιχειρηματικότητα. Η ογκώδης και δύσκολη στο να αφομοιωθεί και να
αξιοποιηθεί ύλη απαιτεί κατά τη γνώμη μας μια σειρά από τολμηρές αποφάσεις, όπως
ενδεχόμενη κατάργηση μαθημάτων ή αντικατάστασή τους με άλλα που να
σχετίζονται με δεξιότητες χρήσιμες για την κοινωνία, οι οποίες θα καθιστούν τους
τελειόφοιτους του σχολείου ή του πανεπιστημίου πολίτες έτοιμους για εργασία και
κοινωνική προσφορά και όχι απλά προετοιμασμένους με ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο,
αλλά άγνοια περί αξιοποίησής του.
Η ανάγκη ανάληψης τέτοιων πρωτοβουλιών δεν έχει να κάνει μόνο με την
εκπαίδευση και την απασχόληση καθαυτές, αλλά και με τις κοινωνικές προεκτάσεις
που λαμβάνουν. Παίρνοντας αφορμή από τα δεδομένα των ερευνών που
επικαλεστήκαμε προηγουμένως, βλέπουμε πως η μη λύση του προβλήματος ωθεί
τους νέους ειδικότερα προς την αδιαφορία και τη δυσπιστία ως προς τα πολιτικά
δρώμενα της χώρας μας, ή τους εξωθεί στην υιοθέτηση ακραίων πολιτικών θέσεων
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και ιδεολογιών. Δημιουργείται έτσι ένας εύλογος κατά τη γνώμη μας φόβος περί
ασφάλειας των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής συνοχής, οι οποίες (όπως
έχει αποδείξει και η Ιστορία), κλονίζονται κυρίως σε περιόδους κρίσης και
απαξίωσης των θεσμών, όταν κυριαρχεί ο παρορμητισμός, οι ακραίες φωνές και το
αίσθημα της λαϊκής οργής.
Πώς όμως καταστεί υλοποιήσιμος ένας τέτοιος σχεδιασμός; Θα ήταν
ουτοπικό χωρίς ένα αξιόπιστο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ανάκαμψη της
οικονομίας, αφού εν μέσω κρίσης μεγιστοποιήθηκαν τα προϋπάρχοντα προβλήματα.
Προβλήματα όπως η δυσκίνητη γραφειοκρατία και το ασαφές νομικό πλαίσιο θα
πρέπει να λυθούν, μια και είναι αποτρεπτικοί παράγοντες για οποιαδήποτε επένδυση,
μην επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από την άλλη, η
επιδίωξή μας δε θα πρέπει να είναι αμιγώς η ανάπτυξη σε επίπεδο οικονομίας και
ανταγωνιστικότητας, αλλά και σε εκείνο της κοινωνικής δικαιοσύνης, που θα έχει
σαν γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία. Οι εργασιακές σχέσεις θα
πρέπει να διασφαλιστούν και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων θα
πρέπει να προστατεύονται, ώστε να διασφαλιστεί η εργασιακή σταθερότητα και να
αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης από πλευράς των πολιτών,
κυρίως των νέων. Κάτι τέτοιο θα παρέκκλινε βέβαια από την κυρίαρχη τάση εντός
της Ε.Ε που προτάσσει σαν στόχο τη συνεχή κατάρτιση του εργατικού δυναμικού,
την ανταγωνιστικότητα και την ελαστικότητα στις σχέσεις εργασίας, όλα χάριν της
επίτευξης ανταγωνιστικότητας. Οι κατευθύνσεις αυτές όμως απομακρύνουν από την
ανάπτυξη προς το συμφέρον του λαού, διαιωνίζοντας τις διακρίσεις και, κατ’
επέκταση, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας θα πρέπει
να συναινέσουν σε ένα διαφοροποιημένο και πιο φιλολαϊκό πρόγραμμα, το οποίο θα
βοηθήσει στην επανεκκίνηση της αγοράς και της οικονομίας μας.
Τέλος, στόχος θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου βιοτικού
επιπέδου για όλους τους πολίτες, εξασφαλίζοντας και προστατεύοντας το δικαίωμα
όλων στην ασφάλιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή, την πρόσβαση στην
εκπαίδευση και την απασχόληση. Το κοινωνικό κράτος θα πρέπει να αναδιοργανωθεί
για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε τέτοιους στόχους, να γίνει αποτελεσματικότερο
και δικαιότερο.

4.2 Η παιδεία ως προπομπός για ένα καλύτερο αύριο:

Σε έναν κόσμο που απαιτείται η διαρκής αύξηση κι ενίσχυση των προσόντων
και δεξιοτήτων του καθενός, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιες είναι οι
δεξιότητες αυτές και σε ποιους τομείς θα πρέπει να προσανατολιστεί η εκπαίδευση
προς ενίσχυσή τους. Οι ερωτώμενοι στις έρευνες σχετικά με τα προαπαιτούμενα για
να βρουν εργασία ή να διατηρήσουν αυτή που έχουν, απαντούν στην πλειοψηφία
τους πως είναι αναγκαία η ικανότητα στις ξένες γλώσσες και η γνώση χρήσης
ψηφιακής τεχνολογίας (Παπαδάκης, 2016: 120). Στην έρευνα αυτό εκλαμβάνεται ως
κατανόηση της πραγματικότητας της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά
και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, της οποίας η
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«βαριά βιομηχανία» είναι ο τουρισμός, η γνώση μιας ή και περισσότερων ξένων
γλωσσών είναι σίγουρα ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, μια και καλύπτει μια από τις
πιο χρήσιμες δεξιότητες σχεδόν σε οποιαδήποτε δουλειά, αυτή της επικοινωνίας.
Γενικεύοντας, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινωνίας της οποίας είμαστε μέλη,
εφόσον είναι ελεύθερη η μετακίνηση εργατικού δυναμικού μεταξύ των χωρών αυτών,
η ξένη γλώσσα δεν είναι απλά χρήσιμη, αλλά επιτακτική, καθώς προσφέρει ευκαιρίες
που υπερβαίνουν τις στενές προοπτικές ενός κράτους σαν του δικού μας.
Όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό, έχει να κάνει και με την
ψηφιοποιημένη κοινωνία μας, όπου η εξάρτηση από τους υπολογιστές είναι όλο και
εντονότερη, όσο και (ξανά) με την εύρεση εργασίας. Ακόμα και η αναζήτηση
εργασίας μπορεί πλέον να στηριχθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που
προσανατολίζονται στον επαγγελματικό τομέα (βλ. LinkedIn), αλλά και γενικότερα
το διαδίκτυο είναι μια πλατφόρμα ταχύτατης ενημέρωσης, η σωστή χρήση της οποίας
δίνει πολλές επιλογές και προοπτικές στους νέους. Δε θα πρέπει επίσης να
παραλείψουμε τον αριθμό προγραμμάτων και σεμιναρίων επιμόρφωσης που πλέον
γίνονται διαδικτυακά, απαλλάσσοντας τους υποψηφίους εκπαιδευόμενους από τις
δυσκολίες και το κόστος μετακίνησης και τους περιορισμούς στη συμμετοχή και
παρακολούθησή τους. Δεν είναι λίγοι οι νέοι που τα περισσότερα προσόντα τους τα
απέκτησαν μέσα από διαδικτυακά μαθήματα (μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως,
σεμινάρια κ.ά.). Ο υποφαινόμενος έχει απευθείας εμπειρία από τη νέα
πραγματικότητα, όντας εκπαιδευτικός και έχοντας επίγνωση του όγκου των
επιμορφωτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και μεταπτυχιακών που έχει στη διάθεσή
του κάποιος που επιθυμεί ενίσχυση του βιογραφικού του, ενώ είναι βέβαιος πως ο
τομέας της εκπαίδευσης δεν είναι ο μόνος, αλλά ένα από τα πολλά πεδία που
ακολουθείται η ίδια πολιτική. Ο εκπαιδευτικός τομέας πάντως, ιδιαίτερα τα τελευταία
πέντε χρόνια βρίθει περιπτώσεων ανθρώπων που κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών και επιμορφωτικά σεμινάρια αποκλειστικά (ή σχεδόν αποκλειστικά) εξ
αποστάσεως.
Η «ευκολία» αυτή πάντως συσσώρευσης προσόντων έρχεται ξανά να μας
υπενθυμίσει πως ο ανταγωνισμός αυξάνεται κατακόρυφα, η γραμμική πορεία που
ήταν εξοικειωμένοι οι νέοι ή που πρόσμεναν να ακολουθήσουν δεν υφίσταται πλέον,
οδηγώντας τους σε μια κούρσα απόκτησης πτυχίων, τα οποία λόγω του αριθμού τους
χάνουν την αξία τους. Επίσης, όλα αυτά δεν παρέχονται δωρεάν, εγείροντας και πάλι
το ζήτημα περί ανισότητας στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, όπου μόνο οι
οικονομικά ευκατάστατοι θα συνεχίσουν, όσο αντέχει ο καθένας ανάλογα με την
οικονομική επιφάνειά του, παρακάμπτοντας κριτήρια όπως η προσωπική ικανότητα
και κλίση ή η ευσυνειδησία κάποιου στο επάγγελμά του. Στη συνείδηση του κόσμου,
πιο μεγάλη αξία έχει το κοινωνική κεφάλαιο και οι διασυνδέσεις που έχει κάποιος
διαμέσου της οικογένειάς του στην εύρεση μιας θέσης εργασίας, έστω και
προσωρινής. Για την κατάληψη μιας καλής θέσης εργασίας πάντως, η γνώμη των
νέων για τα προσόντα που χρειάζεται κανείς είναι «υπομονή κι εξειδίκευση» (ό.π.:
132). Όσο μεγαλύτερη είναι η κατάρτιση σε ένα αντικείμενο, τόσο αυξάνονται οι
πιθανότητες εύρεσης εργασίας, αλλά ο κάθε υποψήφιος πιθανότατα θα αντιμετωπίσει
πολλές δυσκολίες και θα αναγκαστεί να κάνει πολλές δουλειές μη συναφείς με το
αντικείμενό του, ενώ για να πετύχει χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και επιμονή.
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Στην Ελλάδα της δεκάχρονης κρίσης, η ατομική αλλά και κοινωνική φτώχια
αποτελεί περισσότερο από ποτέ εμπόδιο στην εξέλιξη του ατόμου. Επίσης, η μείωση
των θέσεων εργασίας ένεκα της κρίσης, σε συνδυασμό με την αύξηση των
πτυχιούχων, λόγω της επένδυσης του κόσμου στην εκπαίδευση για να ξεπεράσουν
τον ανταγωνισμό και να επιτύχουν κοινωνική ανέλιξη, οδήγησε σε άλλες δυσάρεστες
εξελίξεις, όπως την απασχόληση σε θέσεις που είναι σε αναντιστοιχία με τα
προσόντα τους (ό.π. : 123). Η μακροχρόνια αυτή κατάσταση έχει γίνει πλέον και
αποδεκτή από τους νέους, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν συμβιβαστεί με αυτήν ως τη
σύγχρονη πραγματικότητα, δείχνοντας όλοι τους σαν αιτία την κρίση, συνεπώς όσο οι
συνθήκες είναι έτσι, θα βιώνουν τα ίδια φαινόμενα. Η έλλειψη επιλογών τους
αναγκάζει να δεχθούν αυτή την κατάσταση, παρόλο που στην πλειοψηφία τους
καταλαμβάνονται από αισθήματα όπως της αδικίας, της «ματαιότητας» της
μόρφωσης ή του αναξιοπρεπούς της κατάστασης. Δε θα σταματήσουν να προσπαθούν
ώσπου να βρουν κάτι καλύτερο, αλλά η ανάγκη να εξασφαλίσουν τα προς το ζην θα
τους αναγκάσει σχεδόν σίγουρα να δεχθούν μια θέση υποδεέστερη των προσόντων
τους, ακόμα και παροδικής, ώσπου να προκύψει κάτι καλύτερο.
Η αίσθηση αυτή κορυφώνεται ανάμεσα σε άτομα που απασχολούνται στον
ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι βλέπουν συνεχώς την επισφάλεια στη θέση τους,
αντιμετωπίζοντας συνεχώς το ενδεχόμενο να αντικατασταθούν από κάποιον με
περισσότερα προσόντα. Διαχωρίζουν τον εαυτό τους από τους αντίστοιχους
υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, οι οποίοι απολαμβάνουν τη μονιμότητα, την
εργασιακή ασφάλεια, ενώ θεωρούν πως οι απολαβές τους είναι περισσότερες από
κάποιου με τα ίδια ή και περισσότερα προσόντα του ιδιωτικού τομέα. Η μονιμότητα
αυτή είναι που προκαλεί σκεπτικισμό απέναντι στο δημόσιο, με το σκεπτικό που
ακούμε πιο συχνά να είναι πως «είτε κάνει καλά τη δουλειά του είτε όχι, η θέση του
δεν απειλείται», κατηγορώντας το δημόσιο τομέα και για έλλειψη αποδοτικότητας
λόγω αυτής της νοοτροπίας. Τα αισθήματα της κοινής γνώμης είναι από
επιφυλακτικά ως αρνητικά για το δημόσιο τομέα, τον οποίο θεωρούν προνομιούχο,
ενώ η αντιμετώπιση του ιδιωτικού είναι τελείως διαφορετική, αφού εκεί «αν είσαι
ικανός προχωράς». Λαμβάνοντας υπόψη και τη διάχυτη πεποίθηση πως στο δημόσιο
οι θέσεις καταλαμβάνονται με τρόπους αναξιοκρατικούς (ρουσφέτια, προσωπικές
γνωριμίες κλπ), βλέπουμε μια γενική απαξίωση του χώρου αυτού.
Η οικονομική δυσχέρεια της Ελλάδας και οι μακροχρόνιες προσπάθειες
δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση και υποχώρηση του
κοινωνικού κράτους. Αυτό έχει μεταβάλλει την κατάσταση για τη στήριξη και τη
βοήθεια που μπορούν να προσμένουν οι νέοι κυρίως εργαζόμενοι ή υποψήφιοι
εργαζόμενοι. Παρόλο που υπάρχει μια νοοτροπία στροφής προς το κράτος για εύρεση
εργασίας ή οικονομικής στήριξης, οι πολιτικές πρόνοιας έχουν πλέον υποχωρήσει,
έγιναν υπερβολικά στοχευμένες για πολύ στενότερο φάσμα ανθρώπων. Οι νέοι έχουν
σαν τελευταίο (και οι περισσότεροι αποκλειστικό) στήριγμα το οικογενειακό ή φιλικό
τους περιβάλλον, πολλές φορές μην έχοντας επίγνωση της κατάστασης που επικρατή
και της τροχιάς που έχουν λάβει τα πράγματα σε εργασιακό και κοινωνικό τομέα.
Θα επιστρέψουμε και θα επικεντρωθούμε στο πεδίο της εκπαίδευσης, καθώς
σε αυτήν στρέφονται κι επενδύουν οι νέοι προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους.
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Οι επιπτώσεις της οικονομικής κατάστασης και πολιτικής της χώρας μας δεν άφησε
κανέναν τομέα ανεπηρέαστο, μηδέ και της παιδείας εξαιρουμένης. Βέβαια, θα
αναλύσουμε το θέμα και σε εύρος μεγαλύτερο αυτού του κράτους, μια και οι
εκπαιδευόμενοι δεν είναι περιορισμένοι στα στενά κρατικά όρια, αλλά θα κληθούν να
εργαστούν σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, πράγμα που σημαίνει
πως κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δε μπορεί να αγνοήσει τις παγκόσμιες κοινωνικές
και οικονομικές εξελίξεις όταν χαράσσει την εκπαιδευτική του πολιτική.
Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την τοποθέτηση του Πυργιωτάκη, ο οποίος
τονίζει πως στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μεταβάλλονται δύο βασικές
συντεταγμένες της Παιδείας, ο «χώρος» και ο «χρόνος» (Πυργιωτάκης, 2016: 143),
εννοώντας βέβαια την υπέρβαση του παλιότερου στενού γεωγραφικού χώρου ενός
κράτους ή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, αφού ζούμε σε έναν κόσμο
αλληλεπίδρασης σε πλανητικό πλέον επίπεδο, ενώ και η σταθερότητα όσον αφορά τη
διαβάθμιση της εκπαίδευσης έχει καταστεί πλέον παρωχημένη. Μέχρι το πρόσφατο
παρελθόν, ανάλογα με την ηλικία κάποιου μπορούσαμε να προβλέψουμε έστω κατά
προσέγγιση την εξέλιξή του, με καθορισμένα ηλικιακά όρια για κάθε βαθμίδα της
εκπαίδευσης και μια γραμμική εξέλιξη, τα όρια της οποίας είχαν ελάχιστες
αποκλείσεις για το μεγαλύτερο κομμάτι του μαθητικού και μετέπειτα εργατικού
δυναμικού. Τώρα πια, με τη δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και με τις ανάγκες για
επιπλέον κατάρτιση να προκύπτουν συνεχώς, ο χρόνος όπως τον αντιλαμβανόμασταν
στην εκπαίδευση δεν ισχύει. Και ενώ παλαιότερα ακολουθούσαν αυτή την οδό πολύ
λίγοι με καθαρά δική τους επιλογή, τώρα τείνει να γίνει υποχρεωτική για όποιους
θέλουν να ανταποκριθούν στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε. (βλ.
σχετικά:Hanson & Heath 1999: Ποιος σκότωσε τον Όμηρο; και Martha C. Nussbaum:
Όχι μόνο για το κέρδος)
Η χώρα μας δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, με τον αριθμό των overqualified νέων να αυξάνεται ραγδαία, μη δίνοντας όμως λύση στο θέμα των υψηλών
ποσοστών ανεργίας, με πολλούς από αυτούς, όπως είδαμε, να βρίσκουν τελικά θέση
υποδεέστερη των προσόντων τους. Σε αυτό συνηγορεί και η ιδιαίτερη δομή τόσο του
εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, όσο και της δομής του εργασιακού
περιβάλλοντός της. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης, η επί μακρόν υποτίμηση της
εκπαίδευσης στον τεχνικό τομέα, με το να θεωρείται καταφύγιο του «κακού μαθητή»
και τα εκπαιδευτικά ιδρύματά του δεύτερης κατηγορίας, βλέπουμε πως οι μαθητές
που σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες να συσσωρεύονται στο Γενικό Λύκειο και
σε συγκεκριμένου τύπου σπουδών, στοχεύοντας σε επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι
αναμένονται να εξασφαλίσουν κύρος, υψηλό εισόδημα και ευκολότερη εύρεση
εργασίας. Πληθώρα σπουδαστών αποφοιτούν κάθε χρόνο από Α.Ε.Ι., αριθμός που
ήδη είναι υπερβολικά μεγάλος για να απορροφηθεί στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.
Αυτό έχει ως επακόλουθο έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πτυχιούχων άνεργων, ενώ
είναι και ο λόγος που πολλοί από τους NEETs της χώρας είναι υψηλής μόρφωσης,
φαινόμενο αντίθετο από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γιατί όμως υπάρχει τέτοια
απαξίωση στον τεχνικό τομέα;
Ο τεχνικός τομέας πάντα έπασχε στην Ελλάδα. Η απουσία βαριάς
βιομηχανίας και ευρέος δευτερογενούς (μεταποιητικού) τομέα δεν έδινε αξιώσεις σε
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κάποιον να βρει εργασία, ακόμα και αν είχε τα προσόντα. Αντίθετα με τις
εκβιομηχανισμένες χώρες, εδώ ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τη μηχανική, τον
αυτοματισμό κλπ παραμένουν ένα πεδίο όπου οι επιλογές για εργασία είναι
ελάχιστες.
Νοοτροπίες που καλλιεργήθηκαν επίσης παλαιότερα δείχνουν να βρίσκουν
ακόμα έδαφος στον τρόπο επιλογής του αντικειμένου σπουδών. Οι περισσότεροι
υποψήφιοι παλαιότερα αποζητούσαν έναν τρόπο εισόδου στο δημόσιο τομέα,
επιδιώκοντας την ασφάλεια της μονιμότητας και τους ικανοποιητικούς μισθούς, αφού
το κράτος αποτελούσε «τον καλύτερο εργοδότη». Το δημόσιο βέβαια περιορίζεται
στην παροχή υπηρεσιών, συνεπώς ο τεχνικός τομέας δεν εξασφάλιζε στον ίδιο βαθμό
σε κάποιον ότι θα τα καταφέρει.
Τέλος, η γενικότερη απαξίωση κάποιων επαγγελμάτων σε σχέση με άλλα που
προσδίδουν κύρος και κοινωνική θέση παίζουν ρόλο στις σχολές και τα πεδία που
δίνουν οι υποψήφιοι προτεραιότητα. Περιορίζονται λοιπόν οι επιλογές των
περισσοτέρων σε τομείς όπως η ιατρική, η νομική, η εκπαίδευση, τα οικονομικά, η
πληροφορική, αγνοώντας άλλους που έχουν σχέση με την παραγωγή και τη
μεταποίηση.

4.2.1 Προτάσεις για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
κατευθύνσεις):

(στόχοι και

Έρευνες αξιολόγησης μαθητικών επιδόσεων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μια
από τις εκφάνσεις της παγκοσμιοποίησης, αλλά γεννάει προβληματισμό σε ορισμένα
κράτη λόγω μέτριων ή χαμηλών επιδόσεων των μαθητών τους. Καταδεικνύει αφενός
την ποιοτική διαφορά ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ χωρών ή
γεωγραφικών περιοχών (π.χ Σκανδιναβία), ακόμα και τη διαφορετικότητα ανάμεσα
σε κράτη που καταβάλλουν προσπάθειες σύγκλισης τόσο των εκπαιδευτικών τους
συστημάτων, όσο και των στόχων τους. Μια τέτοια έρευνα είναι και το πρόγραμμα
PISA, υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ, το οποίο «αποτελεί εδώ και καιρό το κεντρικό θέμα
του εκπαιδευτικού προβληματισμού» (Ζμας, 2007 : 7).
Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή ή παρόμοιες έρευνες έχουν
ιδιαίτερη βαρύτητα, αφενός διότι πλέον η ρητορική περί εκπαιδευτικής πολιτικής έχει
αποκτήσει διεθνή και υπερεθνικό χαρακτήρα, οπότε ένας διαγωνισμός όπου
συμμετέχουν μαθητές από διάφορες χώρες αν μη τι άλλο είναι τουλάχιστον
ενδιαφέρων και έχει αξία ως προς την εξαγωγή χρήσιμων συγκριτικών
αποτελεσμάτων, αφετέρου διότι «προσφέρουν ένα επιπλέον κίνητρο για να
προσδιοριστούν οι δυνατότητες και τα όρια ανάλογου βεληνεκούς ερευνών ως προς
τη χάραξη εθνικών εκπαιδευτικών στρατηγικών» (ο.π. : 8).
Η δυνατότητα των κρατών να χαράξουν οικονομική πολιτική ανεξάρτητα από
τις διεθνείς συγκυρίες και τάσεις έχει μετριαστεί. Όπως επισημαίνει ο Ζμας (ό. π. : 9)
«η διεθνοποίηση της αγοράς ταυτίστηκε με το άνοιγμα των κρατικών συνόρων προς
όφελος της ελεύθερης διακίνησες κεφαλαίου, αγαθών, εργατικού δυναμικού,
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υπηρεσιών και πληροφοριών. Ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός επέφερε τη
γιγάντωση των πολυεθνικών εταιριών, που ως «οργανισμοί χωρίς πατρίδα»
αναζητούν συνέχεια νέες προσοδοφόρες αγορές».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρ. Επιτρ., 1995: 27) και η UNESKO (UNESKO,
1999:92 κ.ε.) έχουν ήδη επισημάνει από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 τον κίνδυνο
για την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων εξαιτίας της αναδυόμενης διάκρισης
ανάμεσα σε αυτούς που «γνωρίζουν» και σε εκείνους που «δε γνωρίζουν».

«Στη σημερινή εποχή των ¨άδειων κρατικών ταμείων¨ η διασφάλιση της
επιστημονικής ελευθερίας επιδιώκεται μέσα από την ενίσχυση της αυτονομίας των
πανεπιστημίων και τη διείσδυση του νεοφιλελευθερισμού στον τρόπο οργάνωσής
τους» (Ζμας, 2007: 114). Αμέσως μετά σημειώνει: «Η σημαντικότερη πτυχή της
εξέλιξης αυτής είναι η επαγγελματοποίηση και η χρονική σύντμηση των
προπτυχιακών σπουδών με σκοπό τη γρήγορη απασχολησιμότητα των πτυχιούχων».
«Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση εμπεριέχει στοιχεία επαγγελματικού
χαρακτήρα αποτελεί αναμφίβολα τροχοπέδη σε κάθε αποπροσανατολιστικό
ιδεολόγημα για αποσύνδεση των προγραμμάτων σπουδών από την αγορά εργασίας,
κάτι που θα απομόνωνε το πανεπιστήμιο από τις γύρω κοινωνικοοικονομικές
εξελίξεις…. αλλά δε μπορεί να λειτουργήσει γενικά σε ένα κοινωνικοοικονμικό κενό
αγνοώντας τις τρέχουσες εξελίξεις».(ό. π. :114-115).
Ένα από τα φαινόμενα που χρίζουν αντιμετώπισης και προβληματισμού είναι
αυτό της υπερεκπαίδευσης, δηλαδή «της υπάρχουσας αναντιστοιχίας μεταξύ της
πληθώρας των πτυχιούχων και της απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας».
Αποτέλεσμα αυτής είναι ένα «διανοητικό προλεταριάτο» (Ζμας, 2007 : 115)
αποτελούμενο από ανέργους ή ετεροαπασχολούμενους νέους πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης. Από τη μία η διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ικανοποίησε το
αίτημα για ίσες ευκαιρίες σε ευρύτερη κοινωνική βάση, συνεπώς ένα μέσο για
ανοδική κοινωνική κινητικότητα διά μέσου των πανεπιστημιακών σπουδών, από την
άλλη όμως η υπερεκπαίδευση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να προκύψει μεγάλος
αριθμός κατόχων κάποιου τίτλου πανεπιστημιακών σπουδών, τον οποίο η αγορά δεν
ήταν έτοιμη να απορροφήσει, εκτοξεύοντας τα ποσοστά ανεργίας αποφοίτων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι οικονομικές απολαβές όσων κατόρθωσαν να
εξασφαλίσουν κάποια θέση εργασίας μειώθηκαν, μια και τα προσόντα που πήραν από
τις σπουδές τους, άρα και ο τίτλος σπουδών τους έχασε τη σπανιότητα, συνεπώς και
τη δυναμική του.
Η Ε.Ε. στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, ενώ
παράλληλα θα ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Βέβαια,
όταν στα ίδια τα κείμενα της Ε.Ε. προτάσσεται η ανταγωνιστικότητα, η ευελιξία και η
δια βίου μάθηση, είναι αμφίβολο αν θα θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα προς την
κατεύθυνση αυτή ή αν θα λειτουργήσουν εφόσον γίνει απόπειρα να εφαρμοστούν. Το
να εξασφαλιστεί ποιοτική εκπαίδευση με συνεχή κατάρτιση βάζει τους
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εκπαιδευομένους σε μια διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης των προσόντων τους, με
ολοένα και υψηλότερη κατάρτιση, καταδικάζοντας όσους δεν έχουν δυνατότητα να
ακολουθήσουν την ταχύτητα των υπόλοιπων σε υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας και
μάλιστα παρατεταμένης.
Ο λόγος δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε
κράτους ή της ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά κυρίως το ότι το εκπαιδευτικό
σύστημα και η στήριξη αποκλειστικά στην εκπαίδευση για να ξεπεραστεί η κρίση δεν
είναι αρκετή. «Η εμμονή της Ε.Ε. να υποβαθμίζει τη μακροοικονομική διάσταση των
προβλημάτων της ανεργίας και της ετεροαπασχόλησης, θεωρώντας το πανεπιστήμιο
ως κύριο υπεύθυνο για την καταπολέμησή τους οδηγεί σε μια ¨παιδαγωγικοποίηση¨
της όλης προβληματικής». (ό.π.:116)
Η ως τώρα ερμηνευτική προσέγγιση για τα ποσοστά απασχόλησης και
ανεργίας θα λέγαμε ότι είναι μονοδιάστατη και ουδόλως καλύπτει ικανοποιητικά τα
βαθύτερα αίτια της άσχημης εικόνας ως προς αυτό το θέμα.. Πέρα από το
εκπαιδευτικό σύστημα, το οικονομικό και κοινωνικο-πολιτικό σύστημα
παρουσιάζουν επίσης αδυναμία στο να συμβάλλουν στη βελτίωση του προβλήματος
προβάλλοντας ικανοποιητικές λύσεις. Η χαμηλή δημιουργικότητα νέων θέσεων
εργασίας,
η προώθηση πολιτικών λιτότητας και ελαχιστοποίησης της
απασχολισιμότητας κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στη λύση του προβλήματος. Για να
έρθουμε πιο κοντά σε αυτήν, θα πρέπει να συμβάλλουν παράγοντες της εκπαίδευσης,
της οικονομίας και του κοινωνικο-πολιτικού συστήματος αμοιβαία βοηθούμενοι και
με ειλικρινή πρόθεση να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς να
επιρρίπτουν ευθύνες η κάθε πλευρά στις υπόλοιπες.
Ενδεικτικά, παράγοντες που προκαλούν προβληματισμό και χρίζουν λύσης
μέσω της συνεργασίας των προαναφερθέντων φορέων:
-

-

-

Διάσταση ρόλων μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων βαθμίδων σχετικά με
τις δυνατότητες εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών (οι μεν της
τριτοβάθμιας κατηγορούν τη δευτεροβάθμια ως ελλιπή και υπαίτια για το
χαμηλό επίπεδο των εισακτέων στα πανεπιστήμια, οι δε της
δευτεροβάθμιας κατηγορούν εκείνους τη τριτοβάθμιας για ελλιπή
συμβολή στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με
αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα του σχολείου).
Εξειδίκευση των τίτλων πανεπιστημιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
και ο βαθμός συνάφειάς τους με την αγορά εργασίας.
Υπερεκπαίδευση
Διάσταση μεταξύ παρεχόμενης από το πανεπιστήμιο εκπαίδευσης και
αναγκών των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να επιχειρούν να
αναλάβουν κομμάτι της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων
τους.
Cross-functional skills, προσαρμοστικότητα και εφαρμογή των γνώσεων
σε ευρύτερα πλαίσια από εκείνα της μίας και μόνο ειδικότητας
Ανταγωνισμός πανεπιστημίου με τα υπόλοιπα ανώτατα κέντρα
κατάρτισης που εξειδικεύονται στην κατάρτιση των εργαζομένων
συγκεκριμένων εταιριών.
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-

Ελάττωση της σφαιρικής προσέγγισης του κάθε επιστημονικού πεδίου
λόγω του αυστηρά επαγγελματικού τρόπου προσέγγισης του κάθε κλάδου.

«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μονοδιάστατης προβολής της ωφελιμιστικής γνώσης
αποδυναμώνονται τα κίνητρα να επιλέξει κάποιος μια κατεύθυνση σπουδών για
λόγους προσωπικής ικανοποίησης ή πνευματικής απόλαυσης (και ολοκλήρωσης θα
συμπληρώναμε)».(ό.π. :116). Αποτέλεσμα αυτού η επιλογή αντικειμένου σπουδών με
κριτήριο την ανεύρεση εργασίας, η αξία της οποίας καθορίζεται από βιοποριστικά
κριτήριο κατά κύριο λόγο. «Η Ε.Ε. φαίνεται να ακολουθεί μια σχεδόν ¨κανονιστική¨
προσέγγιση της πραγματικότητας, ταυτίζοντας την κοινωνία με το σύστημα της
αγοράς στις επιταγές του οποίου το πανεπιστήμιο καλείται να ενδώσει και να
προσαρμόστεί» (Ματθαίου 2003, όπ. αναφ. στο Ζμας, 2007 : 119).
«Οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες χρειάζονται όλοι για
της προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του
πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι πρέπει να έχουν αναπτύξει τις
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που θα τους εξοπλίζει για τη ζωή του ενήλικα
και αυτές θα πρέπει να αναπτύσσονται περεταίρω, να διατηρούνται και να
επικαιροποιούνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2005β: 15)

Ο προσανατολισμός της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι εν μέρει
προσαρμοσμένος στα διεθνή δεδομένα και εν μέρει προσκολλημένος σε παραδοσιακά
μοντέλα άσκησής της και φιλοσοφίας της γενικά. Η παιδεία παραμένει δημόσιο και
δωρεάν αγαθό, μα υπάρχουν έντονες συζητήσεις γενικά πάνω στο θέμα, οι οποίες
βασίζονται στις εκάστοτε μεταρρυθμίσεις ή εξαγγελίες τους. Σοβαροί
προβληματισμοί έχουν κατά καιρούς υπάρξει σχετικά με τη δωρεάν παροχή των
συγγραμμάτων ή όχι, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τη στέγαση των
φοιτητών, την επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα
σπουδών και άλλα πολλά. Υπάρχουν γνώμες που στηρίζουν την ανάγκη διδάκτρων,
σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά και την αναζήτηση χορηγιών
από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων προς ενίσχυση
της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών μέσω του ανταγωνισμού και της
σύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απευθείας με την αγορά. Υπάρχουν όμως
και φωνές που αντιτίθενται σε αυτή τη φιλοσοφία, προασπίζοντας το δικαίωμα της
δημόσιας και δωρεάν παιδείας για όλους, μηδενός αποκλεισμένου για οικονομικά
κριτήρια, ενώ είναι και επιφυλακτικοί ως προς την ανάμειξη ιδιωτών στην
εκπαίδευση, φοβούμενοι μήπως η παιδεία προσανατολιστεί σε φορέα συμφερόντων
ιδιωτών αντί για την προσφορά του «αγαθού της γνώσης». Έχει λοιπόν τάσεις
σύγκλισης με την πραγματικότητα των υπόλοιπων εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά
και αντιστάσεις που τη συγκρατούν σε πιο παραδοσιακή φιλοσοφία και δομή.
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Επίσης, όσον αφορά το σχολείο, εκεί διδάσκεται ένας ιδιαίτερα αυξημένος
όγκος ύλης από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και γνωστικών αντικειμένων. Για
κάποιους η ύλη αυτή είναι ιδιαίτερα ογκώδης και δεν αφήνει περιθώρια εμβάθυνσης
ή εφαρμογής της, καθιστώντας και τα αναλυτικά προγράμματα πιεστικά και άκαμπτα,
στοχεύοντας στο να καλυφθεί η ύλη αυτή. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε πως η
χώρα μας δίνει ιδιαίτερη βάση στη διδασκαλία και ανθρωπιστικών επιστημών με
αρκετά μεγάλα ποσοστά συμμετοχής, επιδιώκοντας να διατηρήσει και δεσμούς με το
ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν (με τη διδασκαλία αρχαίων, λατινικών και
φιλοσοφίας επί παραδείγματι). Η διδασκαλία όμως και αυτών των αντικειμένων
γίνεται με τρόπο «ξύλινο», μέσα από την αποστήθιση και τη στείρα απομνημόνευση,
μην εντρυφώντας στις αξίες και τα διδάγματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα
για τη ζωή, ιδιαίτερα στο ηθικοπλαστικό κομμάτι.
Το σχολείο θα πρέπει να υιοθετήσει ένα πιο βιωματικό μοντέλο μάθησης, στο
οποίο να γίνεται ανατροφοδότηση της γνώσης και σύνδεσή της με όποιους τομείς της
πραγματικής ζωής είναι δυνατόν. Θα πρέπει επίσης να πάψει να περιχαρακώνει κάθε
γνωστικό αντικείμενο, αφήνοντας τα μαθήματα να αλληλεπιδρούν και να
αλληλοσυμπληρώνουν τη γνώση που παρέχουν, μια και στην πραγματικότητα ο κάθε
μαθητής μεγαλώνοντας θα πρέπει να μάθει να συνδυάζει τις δεξιότητές του σε πολλές
περιπτώσεις. Η προώθηση της κριτικής σκέψης έναντι της στείρας απομνημόνευσης
θα πρέπει να τεθεί προτεραιότητα, γιατί έτσι θα προκύψουν ενεργά και υγιώς
σκεπτόμενοι πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή θα λειτουργήσει υποστηρικτικά κι
ενισχυτικά η εφαρμογή της διαθεματικότητας μεταξύ μαθημάτων, της ευέλικτης
ζώνης στα δημοτικά σχολεία (η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί και στις
μεγαλύτερες βαθμίδες) και η διδασκαλία μέσω της μεθόδου project, η οποία
ενθαρρύνει την έρευνα και την «ανακάλυψη» της γνώσης, όντας ενεργητικότερη από
τα παραδοσιακά μοντέλα της διαλεκτικής και δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας που
κυριαρχούν στα ελληνικά σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πρότυπα ή
πειραματικά σχολεία, στα οποία θα δοκιμάζονται και θα εφαρμόζονται
πρωτοποριακές και καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες ανάλογα με το βαθμό επιτυχίας
τους να μπορούν να επεκταθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ για κάθε εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση θα πρέπει να υπάρχει πιλοτική εφαρμογή με σαφείς στόχους και
μετρήσιμους δείκτες επιτυχίας πριν θεσμοθετηθούν για καθολική εφαρμογή.
Η αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του σχολείου δε θα πρέπει να αφήσει σε
δεύτερη μοίρα τις ανθρωπιστικές σπουδές και το αξιακό κομμάτι της εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος, στόχος της εκπαίδευσης είναι «η ηθική,
πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, η ανάπτυξη της εθνικής
και θρησκευτικής συνείδησης και η διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους
πολίτες» (Άρθρο 16, παρ. 2). Παρατηρούμε πως οι στόχοι που τίθενται ως βάση της
παιδείας έχουν να κάνουν με το ηθικοπλαστικό και αξιακό κομμάτι της εκπαίδευσης
και, δευτερευόντως με το γνωσιακό. Και πιστεύουμε πως ειδικά στη μοντέρνα εποχή,
οι τάσεις της οποίας έχουν κάνει τα ήθη τόσο ρευστά, όπου ο ακραίος ατομικισμός
υπαγορεύει και τελικά καταφέρνει να επιβάλει όχι απλώς τη νόμιμη και αναγκαία
εξατομίκευση, αλλά έναν συχνά εγωκεντρικό αυτοκαθορισμό, είναι απαραίτητο
αυτός να κατευθύνεται από καθορισμένο ηθικό προσανατολισμό. Η μονομερής
απόδοση βαρύτητας στην τεχνολογική εξέλιξη και η αποκλειστική επιδίωξη της
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παραγωγής αγαθών με το μέγιστο δυνατό κέρδος έχει οδηγήσει όλη την κοινωνία να
τρέχει πίσω από τέτοιους στόχους, συχνά υποτιμώντας ή αγνοώντας την ηθική
διάσταση των πραγμάτων ή την αξία διατήρησης ενός σταθερού ηθικού κώδικα,
καθιστώντας το περιβάλλον στο οποίο ανατρέφονται οι νέες γενιές όλο και
περισσότερο απαθές ή ακαθόριστο σε αυτό το πεδίο (Για περισσότερα σχετικά με τη
θέση των ανθρωπιστικών σπουδών στην εκπαίδευση, βλ. Πανταζής, Μαράκη,
Καδιανάκη, Μπελαδάκης 2015: Τo Σύγχρονο Σχολείο μέσα από το πρίσμα των
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ι.Α.Κ.Ε., πρακτικά συνεδρίου,
Ηράκλειο 2015).
Η σύγχρονη κοινωνία (δυστυχώς ή ευτυχώς) απέχει αισθητά από την εποχή
των καταπιεστικών συμβάσεων. Δεν είναι πια απλά ανεκτική, αλλά σε πολλές
περιπτώσεις ενθαρρύνει κιόλας ποικίλους τρόπους αυτοπραγμάτωσης, τους οποίους
ακόμα και η προηγούμενη γενιά δε θα τολμούσε καν να φανταστεί. Λόγω αυτού του
ηθικού αποπροσανατολισμού, θεωρούμε πως είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, το
εκπαιδευτικό σύστημα να θέσει πρωταρχικό και εξίσου σημαντικό στόχο με αυτόν
της σύγχρονης γνώσης και το να εμφυσήσει στους νέους έναν ηθικό κώδικα, μια
στέρεη ηθική βάση η οποία θα διαμορφώσει τη στάση τους ως πολίτες του αύριο. Τη
στιγμή που η κοινωνία οδεύει σε μια κατάσταση όλο και λιγότερων περιορισμών,
είναι χρήσιμο για τον άνθρωπο που ψάχνει προσανατολισμό στη ζωή του να έχει ένα
ηθικό υπόβαθρο που θα τον βοηθά και θα τον κατευθύνει στις αποφάσεις του και στη
γενικότερη στάση και φιλοσοφία της ζωής του.
Το κοινό αξιακό σύστημα αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς συνεκτικούς
δεσμούς μιας κοινωνίας, δίνοντας κοινό όραμα στα μέλη της και οδηγώντας τα σε
κοινές επιδιώξεις να συνεργαστούν για να πετύχουν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο σύγχρονος
Δυτικός Πολιτισμός που κυριάρχησε στον πλανήτη είχε κυρίως πολιτισμική υπεροχή
έναντι άλλων, ενώ πολλές από τις σημαντικότερες ιστορικές εξελίξεις
υπαγορεύθηκαν από ανθρωπιστικές αξίες (βλ. Γαλλική και Αμερικανική
Επανάσταση, Ελληνική Επανάσταση, λοιπά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και
κοινωνικές επαναστάσεις ή μεταρρυθμίσεις), αξίες όπως η Ελευθερία, η Ισότητα, τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Κοινωνική Δικαιοσύνη, η Κλασική Αρχαιοελληνική
Παιδεία. Οδηγούμενοι από αυτές και επιζητώντας να τις πετύχουν και να τις
καταστίσουν κοινωνικό αγαθό, άνθρωποι πρωτοπόροι και αγωνιστές καθόρισαν τις
μετέπειτα εξελίξεις του Δυτικού και παγκόσμιου πολιτισμού και της κοσμοθεωρίας
του σήμερα. Όπως διαπιστώνουμε, μια απλή τεχνολογική πρόοδος δε θα αρκούσε για
να φτάσουμε στα επίπεδα πολιτισμού κι ευημερίας του σήμερα σε καμία περίπτωση.
Συνεπώς, δεν πρέπει να διαμορφώσουμε τη νέα γενιά ως μόνο τεχνολογικά
καταρτισμένη, μα και να της καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον για την πιο
ανθρωπιστική διάσταση του πολιτισμού μας, εξελίσσοντάς την τόσο τεχνολογικά όσο
και ηθικά, αλλιώς δε διασφαλίζεται από κανέναν η ορθή αξιοποίηση της προόδου και
της επιστημονικής εξέλιξης, όπως πολλές φορές στο παρελθόν άλλωστε. Θα είναι και
χρήσιμο για την ανασυγκρότηση των κοινωνιών σε νέα βάση, μια και η
παγκοσμιοποίηση έχει χαλαρώσει και τείνει να εξαλείψει τη συνοχή τους, γεγονός
που έχει οδηγήσει στο σύγχρονο ακραίο ατομικισμό. Στόχος της παρεχόμενης
εκπαίδευσής μας θα πρέπει να έχει αντίθετη φορά ως προς το κοινωνικό κομμάτι.
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Κλείνοντας, θα επισημάνουμε την ανάγκη για προαγωγή της αριστείας,
συμφωνώντας με την τοποθέτηση του Πυργιωτάκη (ό. π. : 154), ότι αυτή θα πρέπει
να γίνεται «προσεκτικά και υπό όρους». Θεωρητικά η «αριστεία» στοχεύει στην
παροχή κινήτρων ώστε να γίνουν οι μαθητές καλύτεροι, επιδιώκοντας το καλύτερο
δυνατό για αυτούς αποτέλεσμα, κάτι που θα ανεβάσει το συνολικό επίπεδο του
μαθητικού δυναμικού και κατ’ επέκταση θα αναβαθμίσει και θα εξελίξει τη γνώση. Η
εμπειρίες μας βέβαια πάνω στο κομμάτι αυτό δεν είναι μόνο θετικές. Συχνά
παρουσιάζονται φαινόμενα βαθμοθηρίας, ακραίου ανταγωνισμού μεταξύ μαθητών
(και των γονέων τους ενίοτε), ενώ δε λείπουν και περιπτώσεις περιθωριοποίησης
μαθητών λόγω «κακής» βαθμολογικής επίδοσης, αρνητική εμπειρία που επηρέασε
και τη στάση τους απέναντι στο σχολείο προς το χειρότερο.
Καταρχάς να πούμε πως συμφωνούμε με το γενικότερο πνεύμα που προωθεί η
«αριστεία»: επιβράβευση του κόπου που κατέβαλαν οι μαθητές για την επίτευξη ενός
στόχου ή αναγνώριση της κλίσης ορισμένων σε κάποιο τομέα. Η επιβράβευση αυτή
θα ενθαρρύνει αφενός τους ίδιους να συνεχίσουν να προσπαθούν για περεταίρω
βελτίωσή τους, ενώ θα προωθήσει και ένα καλό και υγιές παράδειγμα προσπάθειας κι
υγιούς ανταγωνισμού, παροτρύνοντας και άλλους να προσπαθήσουν για τον ίδιο
στόχο.
Στο ελληνικό σχολείο όμως η εφαρμογή της δεν είναι πάντα με τον πιο υγιή
τρόπο, αφού όπως είδαμε ο ανταγωνισμός δεν είναι πάντα υγιής, ενώ πολλές φορές οι
επιδιώξεις είναι υπέρ του δέοντος υψηλές, καταργώντας τον πρωταρχικό στόχο του
σχολείου, την κοινωνικοποίηση και την καλλιέργεια του χαρακτήρα. Αυτά έρχονται
σε δεύτερη μοίρα, αφού οι μαθητές προτάσσουν τη βαθμολογία, τη θέση του
παραστάτη ή του σημαιοφόρου, την προσωπική προβολή, την ικανοποίηση των
οικείων τους μέσω της βαθμολογίας τους.
Τελικά θα λέγαμε πως είμαστε υπέρ της προαγωγής της αριστείας στην υγιή
της μορφή, που στόχο θα έχει την ανάδειξη του καλύτερου εαυτού του κάθε μαθητή
και όχι το διαχωρισμό τους σε «καλούς και κακούς», την προώθηση της συνεχούς
βελτίωσης σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε αυτό της λειτουργίας του σχολείου
γενικά. Έτσι κι αλλιώς, το σχολείο ως μικρογραφία της κοινωνίας είναι το πρώτο
περιβάλλον στο οποίο οι νέοι θα κληθούν να μάθουν πως για να κερδίσουν κάτι θα
πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια και πως ό,τι θα θελήσουν να διεκδικήσουν στη
μετέπειτα ζωή τους δε θα έρθει μόνο του ούτε θα τους το παράσχει κανείς, μάθημα το
οποίο θα τους είναι χρήσιμο στα μετέπειτα στάδια της ζωής τους.

4.2.2 Προτάσεις παρεμβάσεων και αλλαγής πολιτικής για ένα καλύτερο αύριο

Είναι χρήσιμο κλείνοντας να παραθέσουμε τις τελικές απόψεις μας για τον
προσανατολισμό που οφείλουμε να έχουμε στο εξής, ούτως ώστε να αντιστραφεί το
αρνητικό κλίμα και οι απαισιόδοξες προβλέψεις που υπάρχουν. Πέρα από την αλλαγή
του εκπαιδευτικού συστήματος που αναλύσαμε, αναγκαίο είναι να
συνειδητοποιήσουμε πως αν δε δράσουμε ως προς τη ρίζα του προβλήματος, απλά θα
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μειώνουμε τις επιπτώσεις του χωρίς να τις εξαλείφουμε. Ιδιαίτερα θα πρέπει να
δράσουμε στους εξής τομείς, όπως τους επισημαίνουν και οι Κυρίδης & Φωτόπουλος
(Παπαδάκης κ.ά., 2016 : 171). Η αναφορά θα είναι επιγραμματική γιατί έχει σκοπό
την ανακεφαλαίωση όσων ήδη έχουμε θίξει και αναλύσει ως τώρα:
-

Τις πολιτικές απορρύθμισης της εργασίας που στοχεύουν στην
απασχολησιμότητα, ως παράγοντες αποσταθεροποίησης και εμπόδιο
αυτοπροσδιορισμού και χειραφέτησης για τους νέους, αφού τους βάζουν
σε ένα περιβάλλον συνεχούς αστάθειας και ανασφάλειας

-

Τις πρακτικές ευελιξίας και αποδόμησης των εργασιακών κεκτημένων

-

Τις εκπαιδευτικές ανισότητες σε όλες τις βαθμίδες και τύπους
εκπαίδευσης και κατάρτισης

-

Τις πολιτικές αποδόμησης του κράτους πρόνοιας, οι οποίες σαν σκοπό
έχουν την εκχώρησή τους στη σφαίρα του ιδιωτικού συμφέροντος, οπότε
θα πάψουν οι υπηρεσίες αυτού του τύπου να είναι κοινωνικά αγαθά, αλλά
άλλο ένα μέσο παραγωγής κέρδους, καθιστώντας τα προσβάσιμα από
ακόμα λιγότερους.

Πώς όμως μπορούμε να δράσουμε για να πορευθούμε προς αυτή την
κατεύθυνση; Η απάντηση βρίσκεται στην αξιοποίηση της πείρας άλλων κρατών ή και
της δικής μας. Πρώτα από όλα, προτείνουμε την καθιέρωση του θεσμού της
«μαθητείας», με σκοπό τη λύση του προβλήματος της ανεργίας και της απασχόλησης.
Ο θεσμός αυτός, ήδη δοκιμασμένος επιτυχώς σε ορισμένες χώρες (κυρίως η
Γερμανία), θα μπορούσε να υιοθετηθεί και στη χώρα μας ως μέτρο «γρήγορης και
σχετικά εγγυημένης ένταξης στην απασχόληση» Η επιτυχία του μέτρου αυτού όμως
δεν πρέπει να μας παρασύρει ως προς τη σιγουριά της επιτυχίας του, καθώς υπάρχει η
επιφύλαξη αν θα λειτουργούσε εξίσου καλά σε μια χώρα χωρίς σημαντική
βιομηχανική δομή και απουσία επιχειρηματικής κουλτούρας. Αντ’ αυτού ίσως πιο
εύκολα προσαρμόσιμο στα ελληνικά δεδομένα θα ήταν να εφαρμόσουμε
προγράμματα κατάρτισης, δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού, αλλά και δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης στους νέους (ό. π. :
184).
Επίσης είναι πλέον απαραίτητο να συγκροτηθεί σαφές αναπτυξιακό πλάνο,
καθώς επίσης και να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί η επιχειρηματική κουλτούρα στη
χώρα μας. Όλες οι ενέργειες και τα προγράμματα που θεσπίζονται πρέπει να έχουν
σαφή προσανατολισμό, ενώ θα πρέπει η χώρα να καταστεί πιο ελκυστική σε
επενδύσεις, σταθεροποιώντας τη φορολογική πολιτική, απλοποιώντας το σύστημα
υπηρεσιών και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα θα ήταν
ευκολότερο να στηριχθεί και η επιχειρηματική πρωτοβουλία των νέων, οι οποίοι
μπορούν να προσβλέπουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων για να ανοίξουν
καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες επιβάλλεται να έχουν μακροχρόνιο πρόγραμμα και
πλάνο. Η νεανική επιχειρηματικότητα με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί μέρος
ενός ευρύτερου αναπτυξιακού πλάνου που θα αφήνει ελευθερία κινήσεων στους
νέους να αναπτύξουν τις ιδέες τους που θα στοχεύουν σε καινοτόμες λύσεις για την
οικονομία, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη και να μην καταφεύγουν σε
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τακτικές «εισπρακτικού χαρακτήρα», δηλαδή μια πρόσκαιρη εκμετάλλευση μιας
ευρωπαϊκής επιδότησης και άνοιγμα μιας βραχύβιας επιχείρησης, γιατί τέτοιες
πρακτικές δε μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.
Πέρα από αυτά, εφόσον βλέπουμε μια ανεπάρκεια ως προς τη γνώση και τις
δεξιότητες σε μεγάλο ποσοστό των νέων, ιδιαίτερα των NEETs, χρήσιμη θα ήταν η
καθιέρωση και υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας, καθώς και
προγραμμάτων άσκησης για αποφοίτους σχολών, αφού η εργασιακή εμπειρία είναι
εξίσου σημαντική (αν όχι σημαντικότερη) με την κατοχή πτυχίου. Τα προγράμματα
αυτά θα μπορούσαν να εκπονηθούν από ελληνικές επιχειρήσεις ή να είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας πανεπιστημίων και εταιριών, φέρνοντας έτσι και πιο κοντά
το πανεπιστήμιο και την αγορά.
Δε λείπουν βέβαια και οι απόψεις που συνηγορούν με μια κατεύθυνση της
παιδείας εγγύτερα στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα παίξει ενεργότερο ρόλο σχετικά
με αυτήν, αν και διατυπώνουν πιο ήπιες απόψεις ως προς αυτό. Ο Ψαχαρόπουλος
ανάμεσα σε άλλους εκφράζεται με μάλλον αρνητική διάθεση ως προς την
αποκλειστικότητα από μεριάς κράτους στη διαμόρφωση και χρηματοδότηση της
παιδείας. Ο ίδιος σε μελέτη του (Ψαχαρόπουλος, 2014) υποστηρίζει πως τα πάντα
στην εκπαίδευση εξαρτώνται από το κράτος, έστω και αν κάτι δεν είναι εφικτό.
Δωρεάν παιδεία σύμφωνα με το σκεπτικό του δεν υπάρχει, εφόσον η ιδιωτική δαπάνη
για την παιδεία είναι μεγαλύτερη της δημόσιας. Ο ίδιος παρατηρεί ανεπάρκεια των
εσόδων του κράτους για να διατηρήσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
και ταυτόχρονα να αυξήσει τον αριθμό των φοιτητών, δηλαδή ουσιαστικά
υποστηρίζει πως το κράτος διαλέγει την ποσότητα σε βάρος της ποιότητας. Τέλος,
κατηγορεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα πως βρίσκεται σε μία διαρκή κρίση,
χαρακτηρίζοντάς το αναποτελεσματικό όσον αφορά την παροχή γνώσεων που να
οδηγούν όχι μόνο στην απασχόληση, αλλά και στην καλλιέργεια της συνειδήσεως
πολίτη, καθώς επίσης και αντικοινωνικό με την έννοια ότι συμβάλλει στη διαιώνιση
οικονομικών ανισοτήτων.
Για να αλλάξει αυτό, ο Ψαχαρόπουλος προτείνει την υιοθέτηση μιας
πολιτικής που θα βασίζεται σε τρεις άξονες:
1. Αποκέντρωση εκπαιδευτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας στο σχολείο,
τον δάσκαλο και τον μαθητή ή κηδεμόνα του, το πανεπιστήμιο και τον φοιτητή.
2. Περιορισμός του ρόλου του κράτους στην παιδεία στον αναδιανεμητικό του ρόλο
υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης.
3. Θέσπιση κινήτρων για διδάσκοντες και διδασκομένους, ώστε οι πράξεις τους να
συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα του συστήματος.
Θα συμφωνήσουμε μαζί του ως προς το ότι οι αλλαγές που θα συντελεστούν
δε θα πρέπει να γίνουν σπασμωδικά, αλλά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της καθεμιάς και στο τμήμα του
μαθητικού πληθυσμού που απευθύνονται. Οι κατά βαθμίδα προτάσεις του συνοπτικά
είναι οι εξής:
Προσχολική
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Η Ελλάδα έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον
αφορά την κάλυψη νηπίων ηλικίας 4-5 ετών. Προβλήματα στις ανώτερες βαθμίδες
αρχίζουν από ελλιπή προετοιμασία στην προσχολική. Τα παιδιά των ευπορότερων
οικογενειών ήδη καλύπτονται από το σύστημα, πολλά σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία.
Ρόλος του κράτους είναι να καλύψει τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών
προσφέροντας και οικονομικά κίνητρα στους γονείς για να τα φέρουν στο σχολείο.
Δημοτικό
Αλλαγή συστήματος διδασκαλίας από την απομνημόνευση στην ανάπτυξη κριτικής
σκέψης. Ελευθερία στον δάσκαλο να διαλέξει βιβλία και χρήση του σχολικού χρόνου
για να αναπτύξουν τα παιδιά κρίση αντί να παπαγαλίζουν. Εφαρμογή μεθόδου
Φινλανδίας. Διαφοροποίηση αμοιβής δασκάλων ανάλογα με την αξιολόγησή τους σε
όλα τα επίπεδα.
Γυμνάσιο
Η Ελλάδα έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον
αφορά την επίδοση μαθητών στον διαγωνισμό PISA του ΟΟΣΑ , καθώς και μεγάλο
δείκτη διαρροής από το Γυμνάσιο. Αλλαγή της διδασκαλίας από δασκαλοκεντρική σε
μαθητοκεντρική. Παρακολούθηση προβληματικών μαθητών και ενημέρωση για τις
επιπτώσεις εγκατάλειψης του σχολείου.
Λύκειο
Απεμπλοκή του από τη μέθοδο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Κατάργηση των
θρησκευτικών ως αυτοτελούς μαθήματος και εισαγωγή του ως μέρος της ιστορίας.
Δημοσίευση αποτελεσμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικής επίδοσης κατά Λύκειο,
δημόσιο και ιδιωτικό.
Τεχνική - Επαγγελματική
Μείωση των προσφερόμενων ειδικοτήτων με βάση την αγορά εργασίας. Παράλληλη
έμφαση στη γενική μόρφωση, ώστε να διευκολύνεται περαιτέρω εξειδίκευση στην
επιχείρηση.
Ανωτάτη
Έμμεση χρηματοδότηση μέσω κουπονιών για τους οικονομικά ασθενέστερους και
επιβολή διδάκτρων στους υπόλοιπους. Θέσπιση εκπαιδευτικών δανείων. Ελεύθερη
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κλείσιμο πελατειακών σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ σε
διάφορες πόλεις. Διαφοροποίηση αμοιβών καθηγητών σύμφωνα με ουσιαστική
εξωτερική αξιολόγηση.
Έρευνα
Ενθάρρυνση πανεπιστημίων να παρέχουν υπηρεσίες συμβούλων σε επιχειρήσεις.
Χρηματοδότηση
Ας σημειωθεί ότι για να επιτευχθούν τα ανωτέρω δε χρειάζεται αύξηση των
κρατικών δαπανών για την παιδεία. Τα ίδια χρήματα που ξοδεύονται σήμερα, και
ίσως λιγότερα, θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικά. Παράδειγμα είναι η
έμμεση χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και των πανεπιστημίων μέσω του
μαθητή ή τουφοιτητή που θα διαλέγει πού θα σπουδάσει, σε δημόσιο ή ιδιωτικό
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ίδρυμα. Τα δίδακτρα μπορεί να πληρώνονται από τα χρήματα που παίρνουν οι
φοιτητές από το Δημόσιο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η έμμεση αυτή
χρηματοδότηση από το Δημόσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλ. μέσω των
φοιτητών, εισάγει ένα δυνατό κίνητρο και στοιχείο ανταγωνισμού στο σύστημα,
ικανοποιώντας αυτόματα το κριτήριο της αποτελεσματικότητας, εσωτερικής και
εξωτερικής. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα δημοτικά σχολεία ή τα γυμνάσια. Αν
μάλιστα τα χρήματα του Δημοσίου δίνονται κατά προτίμηση στους μαθητές και
φοιτητές χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος, τότε ικανοποιείται και το κριτήριο της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, διοχετεύονται περισσότερα χρήματα προς σπουδή
των φτωχότερων.
Στο προτεινόμενο από τον Ψαχαρόπουλο σύστημα, η αξιολόγηση ιδρυμάτων
και διδασκόντων είναι αυτόματη. Τα μεν ιδρύματα στο σύνολό τους αξιολογούνται
από αυτούς που σκέπτονται σε ποιο από όλα θα επενδύσουν τα χρήματά τους. Άγνοια
καταναλωτού δεν υφίσταται. Σε όλο τον κόσμο, όλοι ξέρουν να ξεχωρίζουν το καλό
ίδρυμα από το κακό. Με τη σειρά τους, τα ιδρύματα έχουν το κίνητρο να αξιολογούν
τους διδάσκοντες και να απολύουν ή να αμείβουν κατώτερα αυτούς που δεν λάμπουν
στο διδακτικό και ερευνητικό πεδίο, διότι αλλιώς θα χάσουν χρήματα και θα πρέπει
να κλείσουν. Ο Ψαχαρόπουλος δείχνει να έχει επιρροές από το σύστημα
χρηματοδότησης που συναντάται κυρίως στον ευρωπαϊκό βορρά (Σκανδιναβία και
Γερμανία), στον οποίο η χρηματοδότηση κάθε άλλο παρά αποκλειστικά κρατική
υπόθεση είναι.
Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης εκεί φαίνονται να είναι:
1. οι επιχορηγήσεις από το δημόσιο τομέα,
2. τα έσοδα από τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων,
3. φορείς αναγνωρισμένοι από το Κράτος (καλύπτουν το 70 % των εξόδων στη
Γερμανία),
4. τα Εμπορικά- Τεχνικά Επιμελητήρια,
5. διάφορες Οργανώσεις Εργαζομένων,
6. επιχειρήσεις (κυρίως σε ότι αφορά την ανάπτυξη- εξέλιξη προγραμμάτων
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης εντός ευρύτερων projects δια- βίου
εκπαίδευσης),
7. οργανώσεις πολιτών (ειδικά σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).
(Πηγή: Γράβαρης – Παπαδάκης 20o Διεθνές Συνέδριο Η Παιδεία στην Αυγή
του 21ου αι - Θέματα συγκριτικής παιδαγωγικής - Εκπαιδευτική πολιτική κι
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση)

Εφαρμογή
Η αιτία για το χαρακτηρισμό των μέτρων αυτών ως εξωπραγματικά και
ανέφικτα στην ελληνική κοινωνία αποδίδεται από τον Ψαχαρόπουλο στο
εκπαιδευτικό μας σύστημα «που έχει γαλουχήσει γενεές στην παπαγαλία αντί για την
κριτική σκέψη». Ο ίδιος επιχειρηματολογεί υπέρ προβάλλοντας την ως τώρα
αποτυχία των θεωρούμενων «εφικτών» μέτρων, ενώ όσον αφορά την επανίδρυση του
κράτους, την οποία πολλοί επιθυμούν, ο ίδιος πιστεύει πως αυτή οφείλει να αρχίσει
μέσω της επανίδρυσης της Παιδείας. Να σημειώσουμε εδώ πως η παράθεση της
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γνώμης και πρότασης του Ψαχαρόπουλου δε συνεπάγεται και ταύτιση απόψεων από
πλευράς μας, παρόλο που υπάρχουν εφαπτόμενα σημεία. Κυρίως όμως εξυπηρετεί
μια πιο σφαιρική ανάλυση και πληρέστερη κάλυψη σχετικά με τις προτάσεις και
αντιλήψεις για τη μετέπειτα πορεία που θέλουμε να πάρει η εκπαίδευση στη χώρα
μας.
Τέλος, σημαντικότατη είναι και η διατήρηση του κοινωνικού κράτους που θα
αποβλέπει στην προστασία των πολιτών του, κυρίως των νέων, μέσω της παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Η άσκηση τέτοιας πολιτικής θα έχει σα στόχο να
μη στερούνται οι νέοι βασικών δικαιωμάτων τους, όπως η εργασία, αλλά να
βοηθιούνται συνεχώς ως προς την εξασφάλισή της. Μέσω πληροφόρησης και
συμβουλευτικής πάνω στον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι δυνατή η στήριξή
τους σε μεγαλύτερο του επαγγελματικού εύρος, όπως για παράδειγμα σε ψυχολογικό
επίπεδο. Η ενθάρρυνση και η ενημέρωση ως προς τον επαγγελματικό
προσανατολισμό και την κατάρτιση κι εκπαίδευσή τους μπορεί να αποδεχθεί σωτήρια
και αποτελεσματική λύση για το μέλλον πολλών νεαρών ατόμων, τα οποία προς το
παρόν βλέπουν με απαισιοδοξία ή ανασφάλεια το παρόν και το μέλλον τους.
Έχουμε ήδη αναφέρει πως το παγκόσμιο φαινόμενο των NEETs απασχολεί
αρκετές χώρες μέλη της ΕΕ εκτός της Ελλάδας σε διαφορετική έκταση λόγω της
διαφοροποιημένης κοινωνικής δομής τους. Ποιες είναι όμως οι γνωστές κατευθύνσεις
και ποια η δέσμη μέτρων που σκοπεύουν να υιοθετήσουν οι πολιτικές ηγεσίες;
Θεωρήσαμε πως θα ήταν θετικό να κλείσει η εργασίας αυτή με έναν θετικό κι
αισιόδοξο τρόπο, γι’ αυτό και παραθέτουμε τα μέτρα αυτά, τα οποία μαρτυρούν πως,
αν και δεν έχουμε ακριβείς προβλέψεις για την εξέλιξη του φαινομένου της νεανικής
ανεργίας, εντούτοις υπάρχει σαφής τρόπος ανάληψης δράσης με προσδοκίες για
θετικές εξελίξεις σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Με βάση τα στοιχεία που παίρνουμε
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δομών και Υπηρεσιών Απασχόλησης τον Οκτώβριο
του 2014 (βλ. Βλαχάκη 2016: 224), αναφέρουμε επιγραμματικά πως αυτά τα μέτρα
δράσης περιλαμβάνουν:
Ειδικούς Επιστήμονες και καθοδηγητές
Οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικών Δομών ως Κέντρων Στήριξης
Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής
Συνεργασία και Δικτύωση των Υπηρεσιών των Δομών Εκπαίδευσης
Απασχόλησης
5. Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των παραπάνω Δομών με Φορείς
παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης
6. Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών – πλατφόρμες δικτύων
7. Διοργάνωση Ημερών Καριέρας και άλλων εκδηλώσεων
1.
2.
3.
4.

Όσον αφορά την πρώτη δράση, εδώ έχουμε να κάνουμε με το χτίσιμο
σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στους νέους και σε ειδικευμένους επιστήμονες, οι
οποίοι θα αναλύσουν το προφίλ του κάθε υποκειμένου και θα λειτουργούν τόσο
υποστηρικτικά, όσο και ενημερωτικά σχετικά με νέες δυνατότητες κατάρτισης,
εκπαίδευσης και απασχόλησης. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και το mentoring,
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η καθοδήγηση μέσα στο σχολείο για μαθητές με ιδιαίτερο πολιτισμικό, οικογενειακό
ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Οι καθοδηγητές αυτοί θα πηγαίνουν οι ίδιοι να
συναναστραφούν με τους νέους σε ένα περιβάλλον που τους είναι οικείο και περνούν
τον ελεύθερο χρόνο τους, βοηθώντας έτσι και στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης, αλλά
και στην πιο άμεση και φυσική παρατήρησή τους για να γνωριστούν καλύτερα, χάριν
ενός γρηγορότερου και καλύτερου αποτελέσματος
Σχετικά με τη δεύτερη και τρίτη δράση, πρόκειται για παροχή στήριξης και
συμβουλών προς τους νέους σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους
κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς, η οποία θα παρέχει
χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με την εύρεση εργασίας. Οι κινητές μονάδες θα
δώσουν στο εγχείρημα ευελιξία και αμεσότητα, ενώ θα χρησιμεύσουν και για τους
νέους οι οποίοι είναι κάτοικοι απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, οι οποίοι
είχαν πολύ δύσκολη ως τώρα πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Αναφορικά με την τέταρτη, στόχος είναι η ενδυνάμωση της σχέσης
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και των εκπαιδευτικών
φορέων. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει στην ανταλλαγή πληροφοριών και το
σχεδιασμό προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ανάγκες, ανάλογα
με το τι θα προκύψει από το μαθητικό ή εκπαιδευόμενο δυναμικό, πάντα με γνώμονα
και τις τάσεις ζήτησης ειδικοτήτων και των αναγκών της αγοράς.
Η πέμπτη παράμετρος προσβλέπει στη διεύρυνση της συνεργασίας των
Υπηρεσιών Απασχόλησης με εκείνους της επαγγελματικής κατάρτισης για έγκαιρη
ενημέρωση πάνω σε νέα προγράμματα κατάρτισης που αφορούν αποφοίτους της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτι που φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει εγκαίρως για
ένταξη στην αγορά εργασίας. Το μέτρο αυτό γενικά συναντά δυσκολίες σε ορισμένες
χώρες, των οποίων η νομοθεσία δεν επιτρέπει την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών
ανάμεσα στους φορείς, κάτι που ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον να καταστεί
ευκολότερο.
Τέλος, οι δύο τελευταίες παράμετροι έχουν κι αυτές ενημερωτικό χαρακτήρα.
Αφενός η μία στοχεύει στην ενημέρωση με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα κι
εφαρμογές πάνω σε υπηρεσίες των Δομών Απασχόλησης, κάτι που θα μπορούσε να
αξιοποιήσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι,
πιστεύουμε, μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας, με την οποία οι
νέοι έχουν πολύ μεγάλη οικειότητα, οπότε θα αυξηθεί και η χρησιμότητά της για
αυτούς. Επίσης, με την οργάνωση εκδηλώσεων που αναφέρονται απευθείας σε
συγκεκριμένες ομάδες νεαρών ατόμων, τους συνδέουν με φορείς που έχουν να
κάνουν με την απασχόληση, τους δίνουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις
προοπτικές καριέρας που μπορούν να έχουν ανάλογα με το πεδίο στο οποίο θα
επιλέξουν να εξειδικευτούν και να δραστηριοποιηθούν, την αγορά εργασίας και πώς
συνδέεται με το αντικείμενο απασχόλησης της επιλογής τους κ.ά.
Στις
δράσεις
υποστήριξης
περιλαμβάνονται
πολλές
υπηρεσίες
συμβουλευτικής και τοποθέτησης στην εργασία, έτοιμες να στηρίξουν τον κάθε
άνεργο νέο εξατομικευμένα και με βάση τις δικές του κλίσεις και αδυναμίες ή την
ειδίκευσή του, συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας τον για τη σωστή επιλογή
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προγράμματος κατάρτισης ή επαγγέλματος. Η συμβουλευτική θα έχει και
θεραπευτικό χαρακτήρα, αλλά και προληπτικό, ενώ ένας από τους βασικούς στόχους
της θα είναι και η αντιμετώπιση και μείωση της σχολικής διαρροής, συνεπώς και η
μείωση των ποσοστών των NEETs.
Οι δράσεις αυτές δεν είναι σίγουρα το τέλος της πολιτικής πρωτοβουλίας,
ούτε και σημαίνουν πως η έρευνα και η προσπάθεια πρέπει να σταματήσουν. Αλλά
τουλάχιστον μπορούν να αποτελέσουν ένα στήριγμα, έναν υποστηρικτικό παράγοντα
σε έναν κόσμο ρευστό και ανασφαλή, δίνοντάς τους την αίσθηση πως δεν παλεύουν
μόνοι για το μέλλον τους, ενημερώνοντάς τους για τις προοπτικές που έχουν ως
εργαζόμενοι ή εκπαιδευόμενοι, κάτι που θα λειτουργήσει και ως ψυχολογικό
στήριγμα για αυτούς. Πιστεύουμε πως η κατεύθυνση αυτή είναι η αρμόζουσα, καθώς
η κοινωνία συμπαρασυρόμενη από την ελεύθερη οικονομία και αγορά γίνεται όλο και
πιο ασαφής ως προς τις προσδοκίες που έχει για έναν νέο, πράγμα που καθιστά την
καθοδήγηση ολοένα και χρησιμότερη, ιδιαίτερα τη στιγμή που και οι επιλογές
αυξάνονται μαζί με τις απαιτήσεις στην εξειδίκευση.
Όσον αφορά τη χώρα μας, βλέπουμε έναν γενικό αρνητισμό στο νεανικό
πληθυσμό λόγω των δυσκολιών που βιώνουν μα και του γενικότερου αρνητικού
κλίματος του οποίου τα αποτελέσματα τα εισπράττουν στο μεγαλύτερο βαθμό οι
ίδιοι. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτικό να αναλάβει και η χώρα μας παρόμοιες
πρωτοβουλίες και να υιοθετήσει αυτή την πολιτική γραμμή, αυξάνοντας τις δαπάνες
σε υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και
κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε πως οι νέοι θα αρχίσουν να βλέπουν πιο
θετικά κι αισιόδοξα την πορεία τους στο μέλλον, ενώ θα τους δοθεί κίνητρο να
παραμείνουν στην εκπαίδευση, αλλά και να σχεδιάσουν το μέλλον τους εδώ,
συμβάλλοντας στην πρόοδο του τόπου τους, χωρίς η πρώτη τους σκέψη για τη
μετέπειτα ζωή τους να είναι η μετανάστευση προς αναζήτηση ενός μέλλοντος που
θεωρούν ότι η Ελλάδα δε μπορεί να τους προσφέρει. Γιατί αν βελτιώσουμε το μέλλον
των νέων γενεών της χώρας μας, τότε είναι σίγουρα πιο ευοίωνο και το μέλλον της
ίδιας της Ελλάδας.
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Οι αλλαγές που συντελούνται σε διεθνές επίπεδο δε μπορούν να αφήσουν
ανεπηρέαστες τις πολιτικές που ασκούνται στη χώρα μας. Ο τομέας της απασχόλησης
δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Καθώς η ΕΣΑ εναρμονιζόταν με τους στόχους
που τέθηκαν στη Λισαβόνα, οι εθνικές πολιτικές γίνονταν ολοένα και πιο
αλληλένδετες, αποκτώντας έναν υπερ-εθνικό χαρακτήρα. Η κατεύθυνση αυτή
ακολουθείται και από την στρατηγική που τη διαδέχθηκε, την «EU 2020», η οποία
εφαρμόζεται τη στιγμή που συντάσσεται το κείμενο. Άρα αν επιθυμούμε να
εμβαθύνουμε στην εθνική πολιτική απασχόλησης, μια προσπάθεια που δε θα μελετάει
και τις ευρωπαϊκές τάσεις και ασκούμενες πολιτικές θα ήταν οπωσδήποτε ελλιπής.
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε άλλη μια φορά τη νέα προσέγγιση που επιχειρείται
ως προς την απασχόληση, η οποία θα βασίζεται πλέον στο τρίπτυχο:
ανταγωνιστικότητα-προσαρμοστικότητα-παραγωγικότητα, αναγάγοντάς τες στο
κυρίαρχο αξιακό πλαίσιο. Επίσης «ως εστιακά σημεία αναδεικνύονται η
επιχειρηματικότητα, η ελαστικοποίηση της εργασίας, η αλλαγή των χωροταξικών και
χρονικών όρων συγκρότησης της εργασίας, αλλά και η στροφή σε πρακτικές
επαναδιευθέτησης (ακριβέστερα περιορισμού) των επαγγελματικών δικαιωμάτων,
όπως η παράταση του επαγγελματικού βίου» (Παπαδάκης 2005)
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Η εκπόνηση νέων στρατηγικών και πολιτικών απασχόλησης στοχεύει και
στον εναρμονισμό των κρατικών πρακτικών και πολιτικών στο συγκεκριμένο τομέα
κι έχοντας ως παράδειγμα επιτυχημένα μοντέλα από τον ιδιωτικό τομέα.
Φανερώνεται με άλλο λόγια η τάση του Κράτους και των φορέων του να υιοθετούν
όλο και περισσότερο πολιτικές που υιοθετούν την ορθολογικότητα της αγοράς ως
κρατική πολιτική στη λήψη αποφάσεων (Γράβαρης 2005:33)
«Ο επιταχυνόμενος ρυθμός αλλαγής της βιομηχανίας και της οικονομίας και η
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς απαιτεί μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα,
παραγωγικότητα και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού» Comission 1994 (E.C.
1994:15)
Δε λείπουν οι προτάσεις για δημιουργία επιπλέον κινήτρων
(φοροελαφρύνσεις) προς τους εργοδότες με απώτερο σκοπό την ενθάρρυνσή τους στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας και την ένταξη ιδιαίτερων (εθνοπολιτισμικών και άλλων) ομάδων
ανθρώπων στην αγορά εργασίας.
Τη στιγμή που το βάρος της ασκούμενης πολιτικής τείνει να μετατοπιστεί εξ’
ολοκλήρου στην ελαστική εργασία, η μονιμότητα και η πλήρης απασχόληση μοιραία
υποχωρούν. Μιλάμε πλέον όχι για απασχόληση, αλλά για απασχολησιμότητα, όπως
αναλύσαμε παραπάνω.
Η Ελλάδα στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών παρουσιάζεται ανέτοιμη, με
σκοπό από τη μία να προσαρμοστεί στις νέες επιταγές της αγοράς και της υπερεθνικής ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά από την άλλη να αποτυγχάνει σε πολλές
περιπτώσεις (STAGE I λόγου χάρη) να προσαρμοστεί ομαλά και να εφαρμόσει
αποτελεσματικά και με επωφελή τρόπο τις πολιτικές αυτές.
Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί ένα παράδειγμα και μια υπενθύμιση ότι
ναι μεν υπάρχει μια υπό διαμόρφωση διακρατική πολιτική, σε εθνικό επίπεδο ωστόσο
δεν έχει υιοθετηθεί κι εφαρμοστεί στον ίδιο βαθμό από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Ακόμα κι έτσι όμως, γίνεται φανερή η μετατόπιση του βάρους της ασκούμενης
πολιτικής της απασχόλησης από τα κράτη (συλλογικά ή ξεχωριστά) προς τη μορφή
απασχόλησης που έχουμε αναλύσει.
Εκεί που θα ήταν χρησιμότερο να σταθούμε όμως είναι ο προσανατολισμός
που επιθυμούμε να ακολουθήσουμε. Οι συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό μπορούν να
είναι πολυπληθείς και μακροσκελείς, με βάσιμα επιχειρήματα που στηρίζουν
διαφορετικές, πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις. Μπορούμε να στοχεύσουμε
στη μέγιστη ανταγωνιστικότητα μεταξύ κρατών, πολυεθνικών μορφωμάτων κι
επιχειρήσεων, με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα, συμπαρασύροντας
και όλες τις άλλες πτυχές της ζωής μας, όπως τις αξίες, τον τρόπο ζωής, τις συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης, τον ηθικό κώδικα κλπ.
Υπάρχει όμως και ο αντίποδας, μια πιο σοσιαλιστική και ανθρωπιστική
προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός μίνιμουμ βιοτικού επιπέδου
για όλους, προσφέροντας κάλυψη σε θεμελιώδη δικαιώματα (στέγαση,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ελάχιστο εισόδημα, εύρεση εργασίας κ.ά.). Η
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οικονομική αυτή θεώρηση προτάσσει την ποιότητα ζωής όσο το δυνατόν
μεγαλύτερης μάζας ανθρώπων, αλλά ένας θιασώτης του φιλελευθερισμού θα
υποστήριζε ότι αυτό απαιτεί να αφιερώσουμε πόρους που θα μπορούσαν να
επιταχύνουν την ανάπτυξη, καθώς επίσης και πως ήδη η οικονομία έχει πάρει τέτοια
τροπή, που χωρίς ανταγωνιστικότητα δε μπορεί κανείς να ανταποκριθεί στους
αλματώδεις ρυθμούς μεταβολών που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα, μένοντας πίσω
οικονομικά και τεχνολογικά.
Συγγράφοντας την παρούσα εργασία, κάναμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε
τον αντίκτυπο αυτών των παγκόσμιας εμβέλειας αλλαγών και συνθηκών τόσο σε
περιφερειακό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η αναζήτηση αυτή γέννησε αναπόφευκτα
κάποια καίρια ερωτήματα. Αξίζουν η ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός οποιαδήποτε
θυσία για να επιτευχθούν; Μέχρι ποιο όριο είναι θεμιτές και επιβεβλημένες οι θυσίες
αυτές; Έχει νόημα η οικονομική πρόοδος αν τα αποτελέσματά της δεν τα
καρπώνονται όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι; Ως πού (πρέπει να) φτάνει η
ελευθερία δράσης των οικονομικών παραγόντων που καθορίζουν την οικονομική ζωή
σε επίπεδο χώρας ή και παγκοσμίως; Είναι σωστή η τροπή που πήρε η οικονομική
δραστηριότητα; Ποια είναι τα υγιή όρια της κρατικής παρεμβατικότητας (αν αυτή
συνεχίσει να υπάρχει); Και το κυριότερο: πώς μπορούν οι νέοι του σήμερα και του
αύριο να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον; Η μέθοδος της Jennifer M. Silva
είναι μεν ελπιδοφόρα και παρουσιάζει προοπτικές, αλλά απαιτεί από τους νέους να
προσαρμοστούν και να διαχειριστούν τις υφιστάμενες καταστάσεις. Κατά τη γνώμη
μας, θα πρέπει να καθοριστούν τα όρια και να απαντηθούν τα ερωτήματα που θέσαμε
και μόνο αν συμφωνήσουμε σχετικά με αυτά μπορούμε να αποκτήσουμε στέρεη βάση
για χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία θα λύσει και τα παρελκόμενα
προβλήματα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Ίσως ήρθε η ώρα να
επαναδιαπραγματευτούμε τις οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές σχέσεις μας και
να επανακαθορίσουμε τις προτεραιότητές μας, ούτως ώστε η πρόοδος και η ανάπτυξη
να μη βασίζονται μόνο σε αριθμούς και οικονομικούς δείκτες, να πάψουν να
σημαίνουν αποκλειστικά τη δημιουργία κέρδους και την παραγωγικότητα, αλλά να
αναφέρονται στην πραγματική και ουσιαστική ευημερία των ανθρώπων.
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