ΚΕΙΜΕΝΟ
Η ανεπγία ζηη σώπα μαρ
Τν θαηλόκελν ηεο αλεξγίαο ησλ πηπρηνύρσλ ζηε ρώξα καο έρεη ιάβεη
ζηηο κέξεο καο αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο. Η νξζή αληηκεηώπηζή ηνπ
πξνϋπνζέηεη ηε δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ην
πξνθαινύλ.
Καζνξηζηηθό παξάγνληα ζπληζηά πξώηα απ’ όια ε αλαληηζηνηρία ηεο
εθπαίδεπζεο, θπξίσο ηεο Αλώηαηεο, κε ηηο θνηλσληθν – νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο. Οη παξσρεκέλεο, κε ελαξκνληζκέλεο κε ηηο ζύγρξνλεο
απαηηήζεηο, παξερόκελεο γλώζεηο δπζρεξαίλνπλ ηελ εύξεζε εξγαζίαο ησλ
πηπρηνύρσλ. Πέξα απ’ απηό, ζηνλ ππνηππώδε εθπαηδεπηηθό πξνγξακκαηηζκό θαη επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό, δε ιακβάλνληαη, ζπρλά, ππόςε
νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο, νη παξαγσγηθέο ηεο δπλαηόηεηεο
νύηε ε ζέζε ηεο ζην δηεζλή θαηακεξηζκό εξγαζίαο – ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία.
Παξάιιεια, ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεζκνύ, εθηόο ησλ άιισλ εκθαλώλ αδπλακηώλ ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη από πιήξε ππνβάζκηζε ησλ ηερληθνεπαγγεικαηηθώλ θιάδσλ. Αθόκε, σο θαηεμνρήλ ζεσξεηηθόο δελ θαιιηεξγεί
ηελ έθεζε γηα ρεηξσλαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα
ηελ ππνλόκεπζε ηεο αμίαο ησλ ρεηξσλαθηηθώλ επαγγεικάησλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ λένπ θαη ηελ έκκεζε ώζεζή ηνπ ζε επηζηεκνληθνύο θιάδνπο.
Σηε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιήκαηνο ζπληείλεη ε λννηξνπία πνπ δηακνξθώλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη πξνθύπηεη από ηηο αμηνινγηθέο
ηεο πξνζεγγίζεηο όζνλ αθνξά ηα επηζηεκνληθά επαγγέικαηα. Σηηο
παιηόηεξεο γεληέο απνπζίαδαλ νη αληηθεηκεληθέο δπλαηόηεηεο γηα ζπνπδέο.
Οη κεηαπνιεκηθέο εζληθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαζηζηνύλ
ζρεδόλ αλέθηθηε γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηε θνίηεζε ζε επηζηεκνληθνύο
θιάδνπο. Απηό θαιιηέξγεζε κηα θεηηρηζηηθή λννηξνπία γηα ην παλεπηζηεκηαθό πηπρίν. Ωο απσζεκέλε επηζπκία εθδειώλεηαη κε ηελ απαίηεζε ε
ζύγρξνλή γεληά λα αθνινπζήζεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο.
Εθηόο όκσο από ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ζπληζηώζεο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο (νηθνγέλεηα, παηδεία) θαη νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο ζπληεινύλ ζηελ
πξόθιεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σε θάζε θνηλσλία ε ηεξάξρεζε ησλ επαγγεικάησλ εμαξηάηαη από ηελ επξύηεξε αμηνινγηθή ηεο θιίκαθα θαη ηα πξνβαιιόκελα πξόηππα. Σηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ην επάγγεικα ζπλδέεηαη
κε ην θύξνο, ην θνηλσληθό γόεηξν θαη ηηο δπλαηόηεηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ εμαζθαιίδεη. Η θπξίαξρε αληίιεςε ζπλαξηά ηελ επίηεπμή
ηνπο από ηελ θαηνρή ελόο επηζηεκνληθνύ ηίηινπ. Φπζηθό επαθόινπζν
είλαη ε ππεξκεγέζπλζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πηπρηνύρσλ θαη ε αδπλακία
απνξξόθεζήο ηνπο.

Τν έληνλν αζηπθπιηθό ξεύκα ησλ πξνεγνπκέλσλ δεθαεηηώλ, πνπ επεθηείλεηαη θαη ζην ζήκεξα, δηεπξύλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Η
αζηηθνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ είρε σο ζπλέπεηα ηε ζπζζώξεπζε πηπρηνύρσλ ζηελ πξσηεύνπζα θαη ζηηο κεγαιύηεξεο πόιεηο.
Έηζη, ε αληζνξξνπία κεηαμύ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πξνθαιεί ηελ αλεξγία πνιιώλ πηπρηνύρσλ.
Τέινο, σο ζπκπιεξσκαηηθνύο παξάγνληεο κπνξεί θαλείο λα αλαθέξεη
ην ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή ηεο απνδνρή. Δπζκελείο
είλαη νη ζπλζήθεο άζθεζεο πνιιώλ κε επηζηεκνληθώλ επαγγεικάησλ θαη
ππνδεέζηεξε, ζπλήζσο ε ακνηβή ηνπο. Αλ ζ’ απηά πξνζηεζεί θαη ε απνπζία θνηλσληθήο αλαγλώξηζεο, κπνξεί λα εξκελεπζεί γηαηί νη κε επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζίζηαληαη ειάρηζηα ειθπζηηθέο ζε πνιινύο λένπο.
Γιώργος Ν. Μπατζίνας
ΘΕΜΑΤΑ
1.Να γπάτεηε ηην πεπίλητη ηος κειμένος με 80 – 100 λέξειρ.
25 ΜΟΝ.
2.Με ποιον ηπόπο αναπηύζζεηαι η 2η παπάγπαθορ ηος κειμένος;
8 ΜΟΝ.
3.Να ζσημαηίζεηε μία θπάζη με καθεμιά από ηιρ παπακάηυ λέξειρ
ηος κειμένος:
αλάγθεο, απνηέιεζκα, αμίαο, ζπνπδέο, δπλαηόηεηεο, αληίιεςε, αδπλακία,
πξνθαιεί, εξγαζίαο, ακνηβή
10 ΜΟΝ.
4.Ποια είναι η δομή ηηρ 4ηρ παπαγπάθος ηος κειμένος;
7 ΜΟΝ.
5.Να αναπηύξεηε ζε μία παπάγπαθο 100 λέξευν ηο νόημα ηηρ
παπακάηυ θπάζηρ ηος κειμένος:
«Τν θαηλόκελν ηεο αλεξγίαο ησλ πηπρηνύρσλ ζηε ρώξα καο έρεη
πξνζιάβεη ζηηο κέξεο καο αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο.»
10 ΜΟΝ.
6.Σε ένα κείμενο 500 – 600 λέξευν να αναθεπθείηε ζηα αίηια ηηρ
ανεπγίαρ
και
να
πποηείνεηε
ηπόποςρ
ανηιμεηώπιζηρ
ηος
θαινομένος.
40 ΜΟΝ.

