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ΚΕΙΜΕΝΟ 

ηο δπόμο για ηα ξένα: Οι Έλληνερ νεομεηανάζηερ 

Είλαη φλησο ε «Νέα κεηαλάζηεπζε ησλ Ειιήλσλ» έλα θαηλφκελν λέν ή πξνυπήξρε 

θαη πξηλ ηελ θξίζε; Πνην ην πποθίλ θαη πνηα ηα θίλεηξα φισλ απηψλ ησλ λέσλ 

επηζηεκφλσλ πνπ επηιέγνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα; Είλαη πξνβιεκαηηθή απηή ε 

δηαξξνή ηνπ πην παξαγσγηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ή ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

επεξγεηηθά ζηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ;  Έγθξηηνη θαζεγεηέο - εξεπλεηέο 

ζπδήηεζαλ ζηε ηέγε Σερλψλ & Γξακκάησλ γηα ην θαηλφκελν ηεο Νέαο Μεηαλάζηεπζεο 

ησλ Ειιήλσλ. 

Ο Λφεο Λακπξηαλίδεο -Οηθνλνκηθφο Γεσγξάθνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ζπγγξαθέαο ζρεηηθνχ, κε ηε δηαξξνή, βηβιίνπ-  παξνπζίαζε κηα εθηελή 

έξεπλα γηα ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο επηζηεκφλσλ απφ ηελ Ειιάδα. Κεληξηθφο 

ζηφρνο ηνπ νκηιεηή ήηαλ λα δείμεη φηη ην θαηλφκελν δελ είλαη λέν. Δελ νθείιεηαη ζηελ θξίζε. 

Η θξίζε απιά ην επέηεινε. χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν ηνπ, ην 

2010 ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 120.000 Έιιελεο επηζηήκνλεο εξγάδνληαλ ζην εμσηεξηθφ. 

Απηφ αληηζηνηρεί κε ην 10%  φισλ ησλ Ειιήλσλ επηζηεκφλσλ - πηπρηνχρσλ. 

Οη εμειίμεηο ζην ηερλνινγηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δηεπθφιπλαλ απηή ηε 

κεηαθίλεζε. Οη πνιχ θηελέο κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, νη επθαηξίεο εξγαζίαο θαη 

ζπνπδψλ ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ παξάγνληεο εμνηθείσζεο κε ην 

εμσηεξηθφ. Έλαο ακόμα παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ λέσλ είλαη θαη ε 

αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Ωο  ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο θπγήο ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, 

αλαθέξζεθαλ εθείλνη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. Η δπλαηφηεηα εχξεζεο 

εξγαζίαο ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ, ε πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, ε 

χπαξμε πξννπηηθψλ εμέιημεο θαη ε ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο είλαη 

βαζηθνί παξάγνληεο κεηαλάζηεπζεο λέσλ επηζηεκφλσλ. Δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 

Λακπξηαλίδε ην θίλεηξφ ηνπο δελ είλαη θπξίσο θαη θπζηθά φρη κφλν νη ρξεκαηηθέο 

απολαβέρ. 
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Ωζηφζν, νη πηπρηνχρνη πνπ κεηαλαζηεχνπλ, αξλνχληαη λα ζεσξήζνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο σο κεηαλάζηεο θαη ζέινπλ λα ηνπο αληηιακβάλνληαη σο θνζκνπνιίηεο νη νπνίνη 

θεχγνπλ, φρη γηαηί ηνπο έδησμε ε ρψξα ηνπο, αιιά γηαηί είλαη ειεχζεξνη. ήκεξα όμωρ, ε 

κεηαλάζηεπζε απηή παίξλεη νινέλα ραξαθηεξηζηηθά δησγκνχ ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

ρψξαο.  Ωζηφζν, φζνη επηζηξέθνπλ, δελ επηζηξέθνπλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αιιά γηα 

θνηλσληθνχο θαη πξνζσπηθνχο. Γεληθψο, ππάξρεη κία δηάρπηε ζηάζκηζε πιενλεθηεκάησλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ επηζηξνθήο ή κε ζηελ παηξίδα πνπ επηδεηλψλεηαη κε ηελ πθηζηάκελε 

θξίζε ζηε ρψξα. 

Η δηαξξνή επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ είλαη αλακθίβνια πξνβιεκαηηθή γηα ηελ νκαιή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Όκσο κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο πιεπξέο κε ηελ έλλνηα φηη φζνη 

επηζηξέθνπλ θέξλνπλ καδί ηνπο γλψζεηο, εκπεηξίεο, δηαζπλδέζεηο κε ην εμσηεξηθφ θ.η.ι. 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα αμηνπνηήζεη θαλείο ηνπο επηζηήκνλεο ηεο ρψξαο ηνπ πνπ 

δνπιεχνπλ ζην εμσηεξηθφ. Ο έλαο είλαη λα ζηνρεχζεη ζηελ επηζηξνθή ηνπο θαη ν δεχηεξνο λα 

πξνζπαζήζεη λα αμηνπνηήζεη ην αλζξψπηλν απηφ θεθάιαην ζεσξψληαο φηη ζα παξακείλεη 

ζην εμσηεξηθφ. 

Ο Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Δηεζλψλ θαη Επξσπατθψλ 

Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ,  ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά φηη ην 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ε κεηαλάζηεπζε είλαη επινγία ή θαηάξα. Δηαπίζησζε  επίζεο 

φηη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπ λένπο είλαη θαιή επηινγή ε κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ. «Θα 

αθήζνπλ πίζσ ηνπο κηα ρψξα φρη απιψο θησρφηεξε, αιιά πην ζηελάρσξε, πην κίδεξε, πην 

απαηζηφδνμε θαη πην βίαηε απφ φ, ηη πεξίκελαλ. Μία ρψξα φπνπ ε αμηνθξαηία είλαη θελή 

ξεηνξεία. Όπνπ νη θαιέο δνπιεηέο πάλε ζηνπο θνιιεηνχο θαη φρη ζηνπο θαινχο. Απηφ δε 

ζεκαίλεη φκσο φηη ε λέα κεηαλάζηεπζε είλαη θαη επεξγεηηθή γηα ηε ρψξα. Θα έρεη ζρεδφλ 

αποκλειζηικά αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Όηαλ βγνχκε απφ ηελ θξίζε ζα ην ρξσζηάκε ζηνπο 

πην δξαζηήξηνπο, ηνπο πην επηλνεηηθνχο θαη ηνπο πην θνζκνπνιίηεο. Οη επηζηήκνλεο πνπ 

θεχγνπλ είλαη ηέηνηνη. Σφηε πνηνη ζα κείλνπλ πίζσ γηα λα καο βγάινπλ απφ ηελ θξίζε;» 

Σέινο, ν Γηψξγνο Παγνπιάηνο -Καζεγεηήο ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ- 

ζεσξεί ζεηηθή ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ λέσλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο ηνλ επαναπαηπιζμό ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ εγρψξηα 

νηθνλνκία. «Τπάξρεη απμεηηθή  ηάζε  κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθφ γηα αλαδήηεζε 

εξγαζίαο . Η ειπίδα είλαη απηφ λα ζπληζηά έλα θαηλφκελν πξνζσξηλφ. Αλ είλαη έηζη ζα 

σθειήζεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ θεχγεη απφ ηε ρψξα. Μπνξεί λα αλαπηχμεη λέεο 

δεμηφηεηεο, λέεο παξαζηάζεηο, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, 

νχησο ψζηε κεηά απηνί νη άλζξσπνη λα επηζηξέςνπλ θαη λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ειιεληθή θνηλσλία κε ηηο πςειήο πνηφηεηαο δεμηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη 

σο απνηέιεζκα ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο, ηεο απφθηεζεο κηαο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε άιιε 

ρψξα.  

Δπομένωρ, απηφ είλαη θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε πιενλέθηεκα γηα ηελ 

νηθνλνκία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ ράλεηαη ηψξα, ράλεηαη 

κφλν πξνζσξηλά. Επηζηξέθεη, επαλαπαηξίδεηαη κφιηο νη ζπλζήθεο βειηησζνχλ. Πάλησο ην 

λα ράλεη κία ρψξα, ην πην δπλακηθφ θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο, αζθαιψο δελ 

είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε απφ κφλε ηεο». 

Ρεπνξηάδ απφ ηνλ ηζηφηνπν http://tvxs.gr/ 26 Απξ. 2012 / ζπληνκεπκέλν θαη 

ειαθξψο δηαζθεπαζκέλν. 

 

http://tvxs.gr/
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Θέμα  Α 

Α1. Να γξάςεηε ζηελ θφιια ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δφζεθε (100-120 

ιέμεηο). 

Μονάδες 25 

Β1.  

Να επαιεζεχζεηε ή λα δηαςεχζεηε, ζχκθσλα κε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο, 
γξάθνληαο ζην ηεηξάδηφ ζαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξφηαζε, ηε ιέμε 
Σωζηό, αλ ε πξφηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάθος, αλ ε πξφηαζε είλαη ιαλζαζκέλε:  
α. Σν θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο λέσλ επηζηεκφλσλ νθείιεηαη ζηελ θξίζε.  
β. Κίλεηξν γηα ηε θπγή είλαη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο.  
γ. Οη λένη πνπ επηιέγνπλ ην εμσηεξηθφ πηζηεχνπλ φηη ε ρψξα ηνπο δηψρλεη.  
δ. Η Ειιάδα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ην μεληηεκέλν επηζηεκνληθφ 
δπλακηθφ. 
ε. Είλαη ζεηηθή γηα ηνπο λένπο ε κεηαλάζηεπζε.  
 

          Μονάδες  10 

Β2.  

α) Με πνηνπο ηξφπνπο ηεθκεξηψλεη (πείζεη) ν 2νο νκηιεηήο ηελ άπνςή ηνπ φηη «γηα ηνπο 

λένπο είλαη θαιή επηινγή ε κεηαλάζηεπζε» (7ε παξάγξαθνο). Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. Μνλάδεο 4  

β) Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο κε άιιεο ιέμεηο ή θαη εθθξάζεηο πνπ λα 

δηαηεξνχλ ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ:  

ακόμα (ζηελ 3ε παξάγξαθν)  

όμωρ  (ζηελ 5ε παξάγξαθν)  

επομένωρ (ζηελ 9ε παξάγξαθν). Μνλάδεο 6 

          Μονάδες  10 

Β3.  

α) Να γξάςεηε έλα ζπλψλπκν γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:  
πποθίλ, επέηεινε, απολαβέρ, αποκλειζηικά, επαναπαηπιζμό.  
Μνλάδεο 5  
β) Να ζπλζέζεηε κία παξάγξαθν 60 -80 ιέμεσλ ζηελ νπνία λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηηο 
εμήο ιέμεηο (κπνξείηε λα θιίλεηε ηε ιέμε ρσξίο φκσο λα αιιάμεηε γξακκαηηθή θαηεγνξία):  
κεηαλάζηεπζε, θνζκνπνιηηηζκφο, επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, εξγαζία, επηινγή.  
Μνλάδεο 5  
 

     Μονάδες 10 

 Β4.  Να αλαγλσξίζεηε ηε ζχληαμε θαζεκηάο απφ ηηο παξαθάησ πεξηφδνπο θαη λα  ηε 
κεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηή ηεο:  
-Αλ είλαη έηζη ζα σθειήζεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ θεχγεη απφ ηε ρψξα.  
-Επνκέλσο, απηφ είλαη θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε πιενλέθηεκα γηα ηελ 
νηθνλνκία. 

Μονάδες 5 
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Γ1. ε εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεη ην ζρνιείν ζαο κε ζέκα « ‘’Φπγή εγθεθάισλ’’ ζην 
εμσηεξηθφ» παίξλεηε ην ιφγν σο ηειεηφθνηηνη πνπ βξίζθεζηε θνληά ζε δηιήκκαηα θαη 
απνθάζεηο γηα ηηο ζπνπδέο θαη ηε δνπιεηά ζαο. ’ απηήλ παξνπζηάδεηε ηε δηθή ζαο απφθαζε 
ηελ νπνία εμεγείηε θαη ηεθκεξηψλεηε. Να γξάςεηε ηελ νκηιία πνπ ζα εθθσλνχζαηε. (500-
600 ιέμεηο.) 

Μονάδες 40  

 


