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ΜΕΡΟΣ Α:

Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα σήμερα: Τα βασικά 

ευρήματα του Έργου EEA Grants/GR07-3757



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

α) Το μορφωτικό επίπεδο των νέων είναι υψηλό στην Ελλάδα β) των Neets είναι επίσης υψηλό και 

μάλιστα υψηλότερο σε σύγκριση με αυτό των υπόλοιπων νέων, πράγμα που επιβεβαιώνει τα, ήδη 

διαπιστωμένα από προγενέστερη έρευνα («Βαρόμετρο Απόντων»),  ειδικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων 

Neets (υπερ-αντιπροσώπευση των high skilled) σε σύγκριση με το σχετικό «προφίλ» των Neets στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

NEETs ΣΥΝΟΛΟ εκτός NEETs
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1. Δημογραφικά & Κοινωνικά χαρακτηριστικά των NEETs και της Νέας Γενιάς



Η ηλικία φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας, που επηρεάζει τις πιθανότητες κάποιου να υπαχθεί στην

κοινωνικά ευάλωτη ομάδα των Neets. Με μια απλή περιγραφική ανάλυση μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι

μετά τα 22 έτη το φαινόμενο Neet αποκτά εκθετική μορφή και κορυφώνεται στην ηλικία των 24 ετών, όπου το

34,9% των ατόμων αυτής της ηλικίας είναι πλέον Neet (βλ. ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ 2016: 10). Επιβεβαιώνεται, σε

αυτήν την έρευνα, εύρημα της προγενέστερης σχετικής (σ.σ. Βαρόμετρο Απόντων), ότι δηλαδή η ηλικία

αποτελεί έναν κατεξοχήν επικαθοριστικό παράγοντα για την υπαγωγή στην κατηγορία Neets (βλ. Drakaki et al

2014: 246 και αναλυτικότερα Papadakis, Kyridis, Papargyris 2017: 13). Είναι φανερό ότι τα σχετικά χαμηλά

ποσοστά πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης (μόλις 7,9% το 2015 έναντι 11% στην ΕΕ28- βλ. Eurostat, ΟΟΣΑ

(PISA) όπ. παρατ. στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2016: 1), και αντίστοιχα τα υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης της

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (upper secondary education) εξηγούν το γεγονός της μικρής συχνότητας

εμφάνισης Neets στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Το τέλος της φοίτησης στην δευτεροβάθμια και στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν τα ορόσημα στις συγκεκριμένες ηλικίες, οι οποίες φαίνεται να

δυσκολεύονται σε σημαντικό βαθμό να κάνουν το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων

εκπαιδευτικών βαθμίδων και ακόμα περισσότερο να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας (βλ.

αναλυτικά ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ: 2016: 5-6 και Papadakis, Drakaki, Kyridis, Papargyris 2017:15).
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2. Neets και Εργασία-Κατάρτιση
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η πλειοψηφία των νέων (56%) και η μεγάλη πλειοψηφία των Neets (73,6%) έχει πρότερη 
εργασιακή εμπειρία  συνήθως σε εποχικές εργασίες στον τριτογενή τομέα (βλ. ΚΕΠΕΤ & 

ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 12). Τόσο στους μεν όσο και στους δε, η μακροχρόνια ανεργία είναι υψηλή 
(βλ. αναλυτικά Papadakis et al 2017: 23- 25), πράγμα που καθίσταται ακόμα πιο δυσοίωνο, 
αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για νέους/ ες όσο και το ότι η μακροχρόνια ανεργία είθισται 

να αποκρυσταλλώνεται σε διαθρωτικό πρόβλημα και να εκβάλει σε περαιτέρω 
αποσυνάρτηση από την αγορά εργασίας (Παπαδάκης 2006: 149 και Παπαδάκης 2013: 63). 





ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

NEETs ΣΥΝΟΛΟ εκτός NEETs
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Διαπιστώνεται ότι οι Neets, κατεξοχήν κοινωνικά ευπαθής ομάδα, είναι μέλη οικογενειών με χαμηλότερο
εισόδημα σε σχέση με το σύνολο του υπόλοιπου νεανικού πληθυσμού (βλ. Γράφημα 2). Επιβεβαιώνεται,
με μεγαλύτερη ένταση, σχετικό εύρημα της προγενέστερης έρευνας (βλ. Papadakis, Kyridis, Papargyris
2015: 54- 57), πράγμα που επιτρέπει να ισχυριστούμε, με μεγαλύτερη βεβαιότητα πλέον, ότι το
οικογενειακό εισόδημα είναι ένας κατεξοχήν παράγοντας, ο οποίος αυξάνει τις πιθανότητες υπαγωγής
στην κατηγορία Neet. Επιπλέον η διαπίστωση αυτή ενισχύει και την υπόθεση για εδραίωση της
διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας, στην Ελλάδα της κρίσης (βλ. Papadakis, Drakaki, Kyridis,
Papargyris 207: 13- 14, όπως και Παπαθεοδώρου & Παπαναστασίου 2010).

3. Η διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας 
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 Τα κυριότερα ευρήματα της πρόσφατης μας έρευνας για τη νέα γενιά (EEA- Grants/ GR07-3757), αναφορικά με

τις επιπτώσεις της κρίσης σε προσδιοριστικούς παράγοντες της βιοτικής τροχιάς των νέων, με βάση τα ευρήματα

της σχετικής ποσοτικής έρευνας, μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως (λαμβάνοντας υπόψη κι εδώ τη

συγκριτική διάσταση με την ομάδα ελέγχου):

 9,8% των NΕΕΤs έναντι 6,3% των μη NEETs νιώθει αποκομμένο από την κοινωνία. Το συναίσθημα αυτό

εμφανίζεται ισχυρότερο στις γυναίκες NEET (14,2%), ενώ είναι άμεσα εξαρτώμενο από την οικογενειακή

εισοδηματική κατάσταση, αφού όσο μικρότερο είναι το εισόδημα τόσο εντονότερο είναι το αίσθημα της

απομόνωσης.

Διαγράμματα 1-2: Αίσθημα αποκοπής από την κοινωνία 

4. Οικονομική Κρίση και Neets-Νέα Γενιά
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Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 24. Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 24.

4.1. Αίσθημα αποκλεισμού
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Το 23,8% των νέων αναζητά εργασία εκτός του γνωστικού του αντικειμένου. Το 23,3% σκέφτεται την 

μετανάστευση στο εξωτερικό. Το 16,9% έχει μεταστεγαστεί ή σκέφτεται να το κάνει σε σπίτι με 

χαμηλότερο ενοίκιο, ενώ το 13,6% έχει μετακομίσει στο πατρικό του σπίτι. 10,5% δηλώνουν ότι έχουν 

αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες καθώς αγοράζουν φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα. 

Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 27.

Διάγραμμα 4a: Επιλογές των νέων ως απόρροια της κρίσης

4.2. Στρατηγικές εξόδου- επιβίωσης
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 Το 30,7% των NΕΕΤs αναζητά εργασία εκτός του γνωστικού του αντικειμένου. Το 21,6% σκέφτεται την

μετανάστευση στο εξωτερικό. Το 15,6% έχει μεταστεγαστεί ή σκέφτεται να το κάνει σε σπίτι με

χαμηλότερο ενοίκιο, ενώ το 15,4% έχει μετακομίσει στο πατρικό του σπίτι. 8,1% δηλώνουν ότι έχουν

αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες καθώς αγοράζουν φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα. 3,5% έχουν

κάνει περικοπές στις δαπάνες υγείας, ενώ το 2% έχει αναζητήσει οικονομική βοήθεια από φίλους. Στον

αντίποδα, τα ποσοστά της ομάδας των μη NEETs όχι μόνο δεν είναι μικρότερα αλλά σε πολλές

περιπτώσεις υπερβαίνουν αυτά των NEETs, αντικατοπτρίζοντας τη γενικευμένη κρίση που έχει πλήξει

οριζόντια όλες τις δημογραφικές ομάδες στην Ελλάδα.

Διάγραμμα 4b: Επιλογές των ΝΕΕΤs ως απόρροια της κρίσης
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Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 26.
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Διαφορετικές είναι οι προτεραιότητες των δύο εξεταζόμενων ομάδων, αφού για το 60,6% των NEETs το

κύριο μέλημα είναι η εύρεση εργασίας και για τους μη NEETs σε ποσοστό 51,6% η συνέχιση των σπουδών.

Οι διαφοροποιήσεις στη συγκεκριμένη απάντηση σχετίζονται με τις ηλικίες των ερωτώμενων καθώς τα μέλη

της ομάδας NEET είναι κατά κανόνα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (πάντα εντός του πληθυσμού των νέων 15-

24) που σε σημαντικό βαθμό έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Διαγράμματα 5-6: Τι προτεραιοποιείται από τους ΝΕΕΤs και τους υπόλοιπους νέους/ νέες αυτή την 

στιγμή
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEETs

Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 28.
Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 28.

4.3. Προτεραιότητες
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 30,8% των ελλήνων νέων χαρακτηρίζει την κατάσταση που βιώνει δύσκολη ή/ και ανυπόφορη. Η συνεχιζόμενη

οικονομική κρίση σαφώς και επιτείνει την κατάσταση, η περιθωριοποίηση, ωστόσο, των νέων αποτελεί μια αυτόνομη

κοινωνική διεργασία που αυτοαναπαράγεται και προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στον ψυχισμό των ατόμων, τα οποία την

υφίστανται. Και σε αυτή την περίπτωση το εισόδημα εμφανίζεται ως πολύ σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της

ψυχολογικής κατάστασης των νέων. Φυσική απόρροια του προηγούμενου ευρήματος είναι και το επόμενο: Η

συντριπτική πλειοψηφία των νέων νιώθουν ανασφάλεια, θυμό και άγχος ως προς την οικονομική κατάσταση της χώρας.
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Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 35.

Διάγραμμα 7b: Ποιο κυρίως 
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4.4. Προσδιορισμός της κατάστασης από τους Neets και τους νέους γενικότερα
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 Δύσκολη και ανυπόφορη χαρακτηρίζει το 45,8% των NΕΕΤs την κατάσταση στην οποία βρίσκονται

σήμερα έναντι 27,9% των μη NEETs που δηλώνουν το ίδιο. Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση

της τάξης των 17,9 ποσοστιαίων μονάδων που καταδεικνύει τις ισχυρότατες ψυχολογικές επιπτώσεις, που

προκαλεί η περιθωριοποίηση των συγκεκριμένων νέων ατόμων και ο εξοβελισμός τους από τους

μηχανισμούς της παραγωγικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Διαγράμματα 8a-b: Αίσθημα περί της κατάστασης που βιώνουν

 Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση σαφώς και επιτείνει την κατάσταση, η περιθωριοποίηση, ωστόσο, των

νέων αποτελεί μια αυτόνομη κοινωνική διεργασία που αυτοαναπαράγεται και προκαλεί σοβαρές

επιπτώσεις στον ψυχισμό των ατόμων, τα οποία την υφίστανται. Έτσι οι NEETs μπορεί να μην έχει

χρειαστεί να καταφύγουν σε κοινωνικές δομές πρόνοιας περισσότερο από τους μη NEETs, ωστόσο η

ψυχολογική τους κατάσταση καταγράφεται ως πολύ πιο επιβαρυμένη. Και σε αυτή την περίπτωση το

εισόδημα εμφανίζεται ως πολύ σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της ψυχολογικής κατάστασης

των νέων.

NEETs ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤS

Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 30. Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 30.
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 Οι απαντήσεις στην ερώτηση για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για την προσωπική κατάσταση του καθενός,

καταδεικνύουν σε μια ακόμη περίπτωση, το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει ειδικά η νέα γενιά

απέναντι στο πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αφού το 61,8% των NEETs και

το 53% των μη NEETs υποδεικνύουν αυτό ως κύριο υπεύθυνο. Προσωπικές ευθύνες αναγνωρίζει το

13% των NEETs έναντι 16,1% των μη NEETs, ενώ στην οικογένειά του επιρρίπτει κυρίως τις ευθύνες

το 6,1% των NEETs και το 11,3% των υπολοίπων. Συνολικά το 54,4% των Ελλήνων νέων θεωρεί

κατεξοχήν υπεύθυνο για την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το πολιτικό σύστημα και

πολιτικό προσωπικό της χώρας.

 Διάγραμμα 9: Ε: Ποιος από τους παρακάτω θεωρείτε ότι ευθύνεται πιο πολύ για αυτήν σας την κατάσταση

Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 33.
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 Ως λογικό επακόλουθο, το 91,4% του συνόλου των νέων (91% των Neets) δεν εμπιστεύεται το Ελληνικό

κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών, ενώ το 92,1% του συνόλου (95,3% των Neets) έχει

αρνητική και μάλλον αρνητική άποψη για το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης

είναι εξίσου διάχυτη και στις δύο εξεταζόμενες ομάδες με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Διαγράμματα 11-12: Βαθμός εμπιστοσύνης στο ελληνικό κράτος και στις κοινωνικές δομές του
ΝΕΕΤs ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤs

Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 36. Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 36.

5. Δημόσια Εμπιστοσύνη
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Διαγράμματα 13-14: Άποψη για το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας

ΝΕΕΤs ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤs

Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 38 Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 38.
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ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ



 Απότοκο αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης και της διευρυμένης απαξίας είναι η διάθεση μη συμμετοχής

στην εκλογική διαδικασία (όποτε κι αν αυτή λάβει χώρα), όπου το 37,9% των νέων (45,2% των NEETs και

το 36% των υπολοίπων) δηλώνουν ότι δεν θα ψήφιζαν. Η τάση αποχής αυξάνεται όσο μειώνεται το

οικογενειακό εισόδημα. Επιπλέον το 42,9% των NEETs και το 38,7% των μη NEETs (39,4% του

συνόλου των νέων) δεν τοποθετούνται πουθενά στον ιδεολογικό άξονα Αριστερά – Δεξιά,

ευρισκόμενοι σε αδυναμία να συνταχθούν με ιδεολογικές αναφορές και ταυτότητες, θεωρώντας ότι

δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Το ελαφρά μεγαλύτερο

συγκριτικά ποσοστό τόσο στους NEETs (15,5%) όσο και στους μη NEETs (14,2%) τοποθετείται στην

Αριστερά και δεν ακολουθεί τις τάσεις του γενικού πληθυσμού - όπως έχουμε δει σε άλλες έρευνες –για

μεγάλη συγκέντρωση στις σχετικά κεντρογενείς ιδεολογικές θέσεις. Ωστόσο είναι σαφές ότι πρόκειται για

μικρό ποσοστό (14,4%+ 2,2%) ειδικά σε σχέση με παλιότερες έρευνες στο νεανικό πληθυσμό.

Διάγραμμα 15: Ιδεολογική αυτο-τοποθέτηση

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
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Πηγή: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016: 41.

6. Ζητήματα Πολιτικής Συμπεριφοράς
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 Αναντίλεκτα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά τα ευρήματα αναφορικά με την εμπιστοσύνη στο

ελληνικό Κοινωνικό Κράτος και τους θεσμούς-υπηρεσίες του, το public trust ευρύτερα, όσο

και την πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν αυτές.

 Πολλώ δε μάλλον αν σκεφθεί κανείς ότι δεν αφορούν αποκλειστικά σε μια πληθυσμιακή

ομάδα που είναι δυνάμει ή ενεργεία αποκλεισμένη (δηλαδή τους Neets) και γι’ αυτό

εμφανίζεται σε τέτοια ένταση η απαξία στο πολιτικό σύστημα και η πλήρης απονεύρωση του

public trust.

 Τα παρόμοια ποσοστά στο σύνολο του νεανικού πληθυσμό (συμπεριλαμβανόμενης του πολύ

υψηλού ποσοστού που δεν αυτό-τοποθετούνται ιδεολογικά) αποτυπώνουν μια διευρυμένη

όσο και δυσοίωνη απαξία, η οποία δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής τόσο των policy

makers και του πολιτικού προσωπικού γενικά, όσο και της κοινωνίας των πολιτών.



ΜΕΡΟΣ Β:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ



Καταληκτικά Ι.

 Όλα τα προαναφερθέντα όπως και σειρά άλλων ευρημάτων της έρευνας, καθιστούν

εμφανείς τις επίμονες επιπτώσεις της κρίσης στους Έλληνες νέους και νέες και ειδικά

στους κοινωνικά ευάλωτους όπως οι Neets: Δραματική επιδείνωση του βιοτικού τους

επιπέδου, προβλήματα ψυχοπαθολογίας, κοινωνικός αποκλεισμός και διάρρηξη της

υπάρχουσας βιοτικής τροχιάς τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται (βλ. αναλυτικά Papadakis,

Kyridis, Papargyris 2015: 67- 69 και Papadakis et al 2017).

 Εξίσου προφανής καθίσταται η αναγκαιότητα βαθύτερων παρεμβάσεων που θα

επιτρέψουν την αποτελεσματική ένταξή των νέων και ειδικά των πλέον αποκλεισμένων

στις κοινωνικές δομές, η οποία δεν θα τους αποφέρει μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη αλλά

θα διαμορφώσει τις προοπτικές για την μακροπρόθεσμη διατήρησή τους στον πυρήνα

των κοινωνικών δομών.

 Τα υψηλά ποσοστά τόσο της νεανικής ανεργίας όσο και των ΝΕΕΤs κατά τη διάρκεια

της κρίσης αποτελούν την ένδειξη της αδυναμίας αποτελεσματικής και μόνιμης

μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση σε συνδυασμό με την

προϊούσα αποδόμηση της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση αρνητικών

κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που αποτελούν απειλή για την κοινωνική

συνοχή. Μια δυσοίωνη συνθήκη, που προκαλεί ευθέως το πλέγμα των δημόσιων

πολιτικών (συμπεριλαμβανομένων αυτών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της

απασχόλησης) για ορατές και συνεκτικές απαντήσεις.



Καταληκτικά ΙΙ.

 Το βιβλίο με τίτλο «Coming Up Short» της Jennifer M. Silva (ίσως η πιο συζητημένη ποιοτική κοινωνική έρευνα των τελευταίων

χρόνων διεθνώς), στο πλαίσιο της μελέτης της τροχιάς ενηλικίωσης των νέων της εργατικής τάξης στην Ανατολική Ακτή των

ΗΠΑ, καταδεικνύει μια βίαια εξατομίκευση (παράγωγο της ματαίωσης ως προς κάθε παραδεδειγμένη συλλογικότητα), που

επιτρέπει στη Silva να αναπτύξει τη θεωρία της για την οικονομία της διάθεσης και την έννοια του “hardened self” (βλ.

αναλυτικά Silva 2013 και Silva 2014: 1388–1397).

 Μέσα στους 4 κύριους παράγοντες, στους οποίους αποδίδεται η σημαντική καθυστέρηση, ενίοτε και «διάρρηξη», της

ενηλικίωσης (αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα αφορά σε νέους 24- 34 ετών) περιλαμβάνεται η παρακμή της βιομηχανικής

εργατικής τάξης, όσο και η απονεύρωση των δικτύων κοινωνικής προστασίας. Φαινόμενα, των οποίων οι επιπτώσεις προφανώς

εκτείνονται πέραν του νεανικού πληθυσμού. Με τα λόγια της Silva: “η οικονομική αβεβαιότητα…. περιορίζει τη δυνατότητα να

κάνουν επιλογές, να συμμετάσχουν στη ζωή της κοινότητας, να συνδεθούν με οικειότητα…. Στον πυρήνα της, η νέα ενηλικίωση

περιλαμβάνει χαμηλές προσδοκίες για εργασία, ανησυχία ως προς κάθε δέσμευση, διευρυμένη δυσπιστία απέναντι σε κάθε

κοινωνικό (και πολιτικό) θεσμό και βαθύ απομονωτισμό από τους άλλους. Μετακινούμενοι από τη μία ασταθή θέση εργασίας στην

άλλη, αυξάνοντας το χρέος τους στις πιστωτικές κάρτες μόνο και μόνο για να τα βγάλουν πέρα, αυτοί οι νεαροί άνδρες και γυναίκες

παραιτούνται από το Αμερικάνικο Όνειρο. Στο μεταξύ, οι καθημερινές εμπειρίες σύγχυσης και προδοσίας εντός της αγοράς

εργασίας, των θεσμών, (ακόμα) και της οικογένειας, διδάσκουν τους νέους και νέες της εργατικής τάξη, ότι είναι εντελώς μόνοι,

αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις τύχες τους…. Εγκλωβισμένοι σε ένα αποθαρρυντικό παρόν και ανήσυχοι για το μέλλον». (βλ.

αναλυτικά Silva 2013). Μόνο που όσα περιγράφει η Silva, στο πλαίσιο της έρευνας της για τους νέους, φαίνεται να μην αφορούν

μόνο τους νέους στις ΗΠΑ.

 Μια σειρά από δεδομένα ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης δικής μας, μας επιβάλουν να

διαφοροποιηθούμε από τη Silva. Αυτό που φαίνεται να συγκροτείται στην Ευρώπη (ή τουλάχιστον σε τμήματα αυτής), σε επίπεδο

νεανικού πληθυσμού τουλάχιστον, είναι νομίζω ο «dis-engaged self». Ο θεσμικά αποσυναρτημένος εαυτός. Αν αυτό ισχύει και

συναρτηθεί αφενός με τη παράδοση θεσμικής ατροφίας χωρών όπως η Ελλάδα κι αφετέρου με τη μείζονα κρίση νομιμοποίησης

της Ε.Ε. σε συνδυασμό με το έλλειμμα πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση, οι οιωνοί δεν είναι καλοί. Πιο

απλά: η Ευρώπη σκοτεινιάζει. Και το σκοτάδι αυτό δεν αφήνει ανεπηρέαστη την ελληνική νεολαία, εκείνην δηλαδή που

κατεξοχήν έχει επίμονα πληγεί από την μείζονα Οικονομική Κρίση.

 Είναι όντως ανησυχητικά τα ευρήματα που αφορούν στην διευρυμένη όσο και δυσοίωνη απαξία του πολιτικού συστήματος και

προσωπικού, η οποία απειλεί προοπτικά τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και την αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Η Ελλάδα δεν γερνάει μόνο ηλικιακά. Χάνοντας ένα δυναμικό τμήμα του πληθυσμού (τους brain drainers), οδηγώντας ένα άλλο

τμήμα να αποσυναρτάται από κάθε established εκδοχή αντιπροσώπευσης, «γερνάει» αξιακά.
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