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Β. Προφυλλίδης 

 

Προς Ρήξη των Γενεών; 
 

 

  Πίσω από την κρίση που εκδηλώνεται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, υφέρπει και 

σοβεί µια πολύ βαθύτερη κρίση, η έλλειψη συνεννόησης και κατανόησης ανάµεσα στις γενιές. 

  Οι σηµερινοί νέοι µεγάλωσαν σε περιβάλλον σταθερότητας και προστασίας, που δεν γνώρι-

σαν οι γονείς και οι παππούδες τους. Εισέρχονται όµως σε µια κοινωνία που όχι µόνο δεν τους κα-

ταλαβαίνει αλλά συχνά δεν τους ακούει. ∆οκιµάζουν την τύχη τους σε µια αγορά εργασίας σκληρή, 

σε ένα οικονοµικό περιβάλλον εξόχως ανταγωνιστικό. Έχουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες σε σχέση µε 

τις προηγούµενες γενιές. 

  Οποιαδήποτε αλλαγή στο ασφαλιστικό, στις εργασιακές σχέσεις, στο σύστηµα εκπαίδευσης 

γίνεται µε µια πρωτοφανή σκληρότητα προς τους νέους. Η γενιά των βολεµένων, που είναι η γενιά 

που διαχειρίζεται σήµερα το σύστηµα εξουσίας και παραγωγής, φροντίζει να συντηρεί υπέρ αυτής 

τα κεκτηµένα και προνόµια, σε βάρος όµως των νέων. Τι άλλο υποδηλώνει η προκλητική εθελουσία 

έξοδος, µε συνταξιοδότηση και καταβολή του εφάπαξ, των βολεµένων στελεχών του ΟΤΕ (ηλικίας 

50-55 ετών), παρά αδιαφορία για τους νέους και αυριανούς εργαζόµενους, που θα κληθούν µέχρι τη 

συνταξιοδότησή τους να δουλέψουν πολύ περισσότερο χρόνο; 

  Βέβαια ο κόσµος σήµερα είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση µε 2 ή 3 δεκαετίες πριν. Το πα-

γκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον συνδέει την όποια αµοιβή µε την παραγωγή συγκεκριµέ-

νου έργου, επιβάλει µείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας. ∆εν µπορεί όµως µε την επί-

κληση της παγκοσµιοποίησης να συνθλίβονται µόνον οι νέοι και να µένουν ανέγγιχτα τα προνόµια 

όλων των άλλων. Οι σηµερινοί νέοι έχουν σαφώς καλύτερη κατάρτιση ως προς τους προκατόχους 

τους και προφανώς δικαιούνται αντίστοιχες ευκαιρίες. Και φυσικά δεν θα συµβιβαστούν ποτέ να γί-

νουν οι παρίες ενός συστήµατος, που θα συντηρούν οι ίδιοι. 

  Οι νέοι έχουν την πολυτέλεια να κάνουν λάθος, γιατί έχουν το χρόνο να το επανορθώσουν, 

κάτι που δεν ισχύει για όσους διαχειρίζονται το σύστηµα σήµερα ή το διαχειρίσθηκαν χθες. Πλανώ-

νται όσοι νοµίζουν ότι εξασφαλίζουν εαυτούς µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, που όµως γίνονται σε βά-

ρος των σηµερινών νέων. Αναρωτιούνται τι θα γίνει σε 25 χρόνια, όταν πλέον θα διαχειρίζονται το 

σύστηµα οι σηµερινοί νέοι; Θα τους άρεσε, αν οι σηµερινοί νέοι τους ανταπέδιδαν τότε µέρος της 

σκληρότητας που βιώνουν σήµερα από τους λογής βολεµένους; 


