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Οπιζμοί 

 

 Εκπαηπιζμόρ: Ζ θπγή  απφ ηελ παηξίδα ζε αλαδήηεζε θαιχηεξσλ φξσλ δσήο. 

 Διαπολιηιζμικόηηηα: Ζ θαιιηέξγεηα ηεο λννηξνπίαο ηεο απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

 Οικονομική κπίζη είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλεξγία είλαη ε θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ, πνπ, 

ελψ είλαη ηθαλφ θαη ζέιεη λα εξγαζηεί, δελ κπνξεί λα βξεη εξγαζία. Ο φξνο κεηαλάζηεπζε 

ηφζν θαηά ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο φζν θαη θαηά ην δηεζλέο δίθαην αλαθέξεηαη ζηε 

γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ είηε κεκνλσκέλα είηε θαηά νκάδεο.  

 Διαπποή εγκεθάλων: ΄Δηζη θαιείηαη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο λέσλ επηζηεκφλσλ . 

 

Σν Φαίλνκελν Σνπ Brain Drain 

 

Ζ δηαξξνή επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πεξηγξάθεη ηε κεηαλάζηεπζε πςειά εθπαηδεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ απφ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πξνο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Αθνξά επηζηήκνλεο, νη 

νπνίνη εθπαηδεχηεθαλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη κεηαθηλνχληαη γηα λα ζηειερψζνπλ ζέζεηο 

πςειφηεξσλ απνιαβψλ. Σν θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ δελ είλαη 

λέν θαηλφκελν. Αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο ζα δηαπηζηψζεη φηη 

κέρξη ην 300 π.Υ. νη επηζηήκνλεο κεηαθηλνχληαλ ζηελ Αζήλα, εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο χπαξμεο 

ηεο αθαδεκίαο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ ιπθείνπ ηνπ Αξηζηνηέιε. Βέβαηα, αξγφηεξα ην θέληξν 

ππνδνρήο άιιαμε θαη ε Αιεμάλδξεηα αλαδείρζεθε σο πφιε ππνδνρήο γηα ηνπο επηζηήκνλεο, 

νπφηε θαη ε Διιάδα κεηαηξάπεθε ζε ρψξα δηαξξνήο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

(Λακπξηαλίδεο, 2011, ζει. 27). 

Πάλησο, ην θαηλφκελν κειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ Αγγινζάμνλεο εξεπλεηέο, φηαλ ν 

φξνο «δηαξξνή εγθεθάισλ» (brain drain) εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1963 ζε κία έθζεζε 

ζην Λνλδίλν θαη αλαθέξεηαη ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ Βξεηαλψλ επηζηεκφλσλ πξνο ηηο ΖΠΑ. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ Α΄Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη πιεζπζκνί πνπ κεηαθηλνχληαλ ήηαλ άηνκα 

απφ θησρφηεξεο θαη ιηγφηεξν κνξθσκέλεο ηάμεηο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο. Ζ δηαξξνή 

επηζηεκφλσλ ήηαλ έλα ζπάλην θαηλφκελν. Ζ θαηάζηαζε θαίλεηαη λα άιιαμε κεηά ηνλ πφιεκν, 

φπνπ πάξα πνιινί επηζηήκνλεο, θπξίσο άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, 

κεηαθηλνχληαλ ζε πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

To θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο εγθεθάισλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1. ζηε «βαζηθή δηαξξνή εγθεθάισλ», φπνπ νη επηζηήκνλεο κεηαθηλνχληαη θαη δελ 

μαλαγπξίδνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

2. ζηελ «αληίζηξνθε δηαξξνή εγθεθάισλ», φπνπ νη κεηαλάζηεο επηζηξέθνπλ ζ ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο 

3. ζηελ «θπθινθνξία εγθεθάισλ», φπνπ νη επηζηήκνλεο κεηαλάζηεο θηλνχληαη ηαθηηθά 

κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο 

ήκεξα, ε παγθνζκηνπνίεζε αζθεί ηζρπξή επηξξνή ζηε κεηαλάζηεπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ην εκπφξην γίλεηαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξν κε απνηέιεζκα λα 

απνδεζκεχεηαη θαη ε θηλεηηθφηεηα ππεξεζηψλ θαη αλζξψπσλ. Σν παξαπάλσ θαηλφκελν 

εληζρχεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπνπ νη θαιχηεξα εθπαηδεπκέλνη επηθνηλσλνχλ θαη πσινχλ 

ηε γλψζε ηνπο, αληαιιάζζνπλ ηδέεο ελψ αλαδεηνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

brain-drain.gr/brain-drain/to-fainomeno-tou-brain-drain, Υξηζηίλα Ρνχδηνπ 
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Ζ ζπκβνιή ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθή θαη 

κεγαιχηεξε απφ ηε ζπκβνιή ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη θνξέαο αμηνπνίεζεο θαη δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο, παξάγνληαο πςειέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο πνπ δηαρένληαη ζηελ νηθνλνκία 

θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Παξά ηε ζρεηηθά πξφζθαηε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πεγαίλεη πίζσ ζην 

ρξφλν, κέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα θαη ηηο απαξρέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. 

Οη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πςειή θεξδνθνξία θεθαιαίνπ. πλεπψο, ην 

θεθάιαην δελ επελδχεη εθεί, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ρακειή παξαγσγηθφηεηα. Έηζη, νη πνιχ 

εηδηθεπκέλνη κεηαλαζηεχνπλ απφ ηε ρψξα πνπ πέθηεη ζε «θαχιν θχθιν» ππαλάπηπμεο. 

Οη αλαπηπγκέλεο ρψξεο είραλ πάληνηε ην εμήο δίιεκκα: είηε λα «παξάγνπλ» νη ίδηεο κφλεο 

ηνπο φιν ην εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ρξεηάδνληαη είηε λα πξνζειθχζνπλ θαη 

ήδε εθπαηδεπκέλν δπλακηθφ απφ ηξίηεο ρψξεο. Οη πεξηζζφηεξεο αθνινχζεζαλ ηε δεχηεξε 

κέζνδν (π.ρ. νη ΖΠΑ πξνζθέξνπλ ππνηξνθίεο γηα ζπνπδέο εθεί ζε απνθνίηνπο ιπθείσλ κε ηηο 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν), ππνζθάπηνληαο νπζηαζηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

enthemata.wordpress.com Ζ δηαξξνή εγθεθάισλ απφ ηελ Διιάδα,ηνπ Λφε Λακπξηαλίδε 

 

Μεηαλάζηεπζε-Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

-      Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ ζεκεηψλεη: «ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Διιάδα, νη αξλεηηθέο 

ζπλζήθεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ψζεζαλ αξθεηά άηνκα πςειήο κφξθσζεο 

λα κεηαλαζηεχζνπλ αλαδεηψληαο θαιχηεξεο εξγαζηαθέο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο» 

(Δπηηαρχλεηαη ε δηαξξνή εγθεθάισλ, Καζεκεξηλή,8-11-2015) 

 

-Ζ κεηαλάζηεπζε απηή, βεβαίσο, έρεη πνηνηηθέο δηαθνξέο κε εθείλε ησλ ηειψλ ηνπ 19νπ – 

αξρψλ ηνπ 20νπ ή κε εθείλε ησλ δεθαεηηψλ '50-'60. Σφηε έθεπγαλ νη Έιιελεο πνπ δελ είραλ 

ηχρε, απφ κηα ρψξα πνπ καζηηδφηαλ απφ πνιέκνπο θαη φπνπ δελ ππήξραλ δνπιεηέο, θαη 

πήγαηλαλ ζε αλεξρφκελα θξάηε, πνπ δεηνχζαλ εξγαηηθά ρέξηα γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο 

βηνκεραλίεο ηνπο. ήμεπα θεύγοςν από ηην Ελλάδα οι πιο εξειδικεςμένοι, και μάλιζηα ζε 

κλάδοςρ πος είναι κπίζιμοι για ηην ανάπηςξη ηηρ σώπαρ. 
     Απηή ε «αηκνξξαγία» ηζρχεη εδψ θαη θαηξφ, αιιά αθνξνχζε κφλν ζηνπο θνξπθαίνπο ηνπ 

θάζε θιάδνπ. πνπδαίνη Έιιελεο επηζηήκνλεο έθαλαλ θαξηέξα ζην εμσηεξηθφ, αθνχ νη 

ζπλζήθεο εθεί είλαη πην αμηνθξαηηθέο θαη ηα κέζα πνπ ηνπο δηαηίζεληαη, πξνάγνπλ ηελ έξεπλά 

ηνπο. Πλέον, ηοςρ ακολοςθούν και οι αμέζωρ επόμενερ καηηγοπίερ, όσι μόνο λόγω 

αξιοκπαηίαρ, αλλά και γιαηί η οικονομική καηάζηαζη ζηην Ελλάδα δεν ηοςρ επιηπέπει 

να ζοςν όπωρ είσαν ζςνηθίζει, ελψ βιέπνπλ φηη εχθνια κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ δσή 

ηνπο ζε κηα μέλε ρψξα, ράξε ζηηο γλψζεηο ηνπο ζε μέλεο γιψζζεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ 

θιάδν ηνπο. Απηνί, δειαδή, πνπ κέλνπλ πηα πίζσ, δελ είλαη απηνί κε ηηο κεγαιχηεξεο 

δπλαηφηεηεο, αιιά απηνί κε ηηο κηθξφηεξεο. Όζνη δελ έρνπλ ηα κέζα ή ηηο γλψζεηο γηα λα 

θχγνπλ...http://www.newsbomb.gr/ellada/news/ 
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Αηηίεο 

 Υακειέο απνιαβέο, έιιεηςε αμηνθξαηίαο, δηαθζνξά 

 Οηθνλνκηθή θξίζε, αλεξγία, ππναπαζρφιεζε, εηεξναπαζρφιεζε 

 Διιηπήο δεκηνπξγία ζέζεσλ, επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ, δπζβάζηαρην θνξνινγηθφ 

πεξηβάιινλ 

 Αλαληηζηνηρία ησλ εηδηθεχζεσλ θαη πξνζφλησλ ησλ πηπρηνχρσλ κε απηά πνπ δεηά ε 

αγνξά εξγαζίαο 

 δελ είλαη δπλαηή ή επηζπµεηή ε απνξξφθεζε ησλ επηζηεµφλσλ απφ ηα Διιεληθά 

παλεπηζηήµηα. 

 

-Ζ πςειή αλεξγία θαη νη ρακειέο απνιαβέο δείρλνπλ ηελ πφξηα εμφδνπ ζηνπο λένπο, νη 

νπνίνη είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ ρψξα ηνπο. ηνπο λένπο θπξίαξρα είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο αγσληάο θαη ηεο απνγνήηεπζεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη γηα ην κέιινλ πνπ πξνβιέπεηαη δπζνίσλν. Τπάξρεη επίζεο 

αδπλακία πξφζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

ππνγξακκίδεηαη ε αλππαξμία εξγαζηαθήο εκπεηξίαο σο βαζηθήο αηηίαο πνπ νη επηρεηξήζεηο δελ 

πξνζιακβάλνπλ λένπο. Σα πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο, απφθηεζεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο, επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο θ.η.ι. Γελ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφ- 

ηεηα θαη λα εθνδηάδνπλ ηνπο λένπο κε ηα πξνζφληα πνπ νη επηρεηξήζεηο απαηηνχλ.  

gym-esp-thivas.voi.sch.g 

 

-Κχκα κεηαλάζηεπζεο λένπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγεί ε παξαηεηακέλε χθεζε. 

Ζ πςειή αλεξγία θαη νη ρακειέο απνιαβέο δείρλνπλ ηελ πφξηα εμφδνπ ζηνπο λένπο, νη νπνίνη 

είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ ρψξα ηνπο. ηνπο λένπο θπξίαξρα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

αγσλίαο θαη ηεο απνγνήηεπζεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία , αιιά θαη γηα ην κέιινλ, πνπ πξνβιέπεηαη δπζνίσλν. 

Αλεξγία, ππναπαζρφιεζε ή εηεξναπαζρφιεζε είλαη απηφ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πηπρηνχρνη 

κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. 

Τπνινγίδεηαη φηη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ ην 30% ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη άλεξγνη, φηαλ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη ζην 14%. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε αλεξγία ζηνπο λένπο κεηαμχ 15 θαη 24 ρξνλψλ βξίζθεηαη ζην 29,8 

%, αξθεηά πςειφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (20%), ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα πείζεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα πξνζιακβάλνπλ λένπο, 

θαηεβάδνληαο ην φξην ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηα 590 επξψ θαη πξνζθέξνληαο θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο. Σν ηξνκαθηηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ έξεπλα  είλαη φηη επηά ζηνπο 

δέθα Έιιελεο απνθνίηνπο επηζπκνχλ λα θχγνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα λα εξγαζηνχλ, ελψ έλαο 

ζηνπο δέθα ήδε ςάρλεη γηα δνπιεηά ζε άιιε ρψξα ή πξνζπαζεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ 

ζην εμσηεξηθφ γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζ’ άιιεο αγνξέο εξγαζίαο. 

Πνχ φκσο νθείιεηαη απηφ ην ηφζν έληνλν ζηε ρψξα καο θαηλφκελν ηεο λέαο 

κεηαλάζηεπζεο; Σεο κεηαλάζηεπζε, δειαδή, ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ, πνπ είηε έρνπλ βξεη 

θιεηζηέο ηηο πφξηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο είηε ε θχζε ηεο απαζρφιεζή ηνπο δελ ζπλάδεη κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ή κε ηα πξνζφληα ηνπο. Οθείιεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο ιφγνπο : 

* ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο ηε βξήθαλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ 

θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα. Σελ θαηάζηαζε απηήλ ηελ πεξηγξάθνπλ δηεμνδηθά λένη άλζξσπνη, 

κε ιφγηα φπσο: «ην ζχζηεκα ζηελ Διιάδα δελ ελζαξξχλεη ηνπο λένπο», «δελ βξήθα δνπιεηά, 

γηαηί δελ είρα γλσξηκίεο», «εδψ δελ κπνξείο λα δήζεηο κηα αμηνπξεπή δσή». χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα, ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ είλαη νη 

θαιχηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ε αμηνθξαηία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, νη 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία θαη ε απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. 

* Δίλαη γεγνλφο φηη ζπλερψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ λεαξψλ απνθνίησλ αλψηεξσλ θαη 

αλψηαησλ ηδξπκάησλ πνπ θεχγνπλ απφ ηελ Διιάδα, θαζψο ε επηδεηλνχκελε χθεζε πλίγεη ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Μεγάια πνζνζηά αλεξγίαο παξαηεξνχληαη ζηνπο Έιιελεο απνθνίηνπο 

παλεπηζηεκίσλ, θαζψο ε αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα ηνπο απνξξνθήζεη, ελψ 
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ε θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ πςειή αλεξγία θαη νη ρακειέο 

απνιαβέο δείρλνπλ ηελ πφξηα εμφδνπ ζηνπο λένπο νη νπνίνη εγθαηαιείπνπλ απνγνεηεπκέλνη 

ηε ρψξα ηνπο. 

* Σαπηφρξνλα ηνλίδεηαη φηη ε δηαθζνξά θαη ε έιιεηςε αμηνθξαηίαο –δπζηπρψο ε ρψξα καο 

ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ίδξπζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

«θνπιηνχξα ξνπζθεηηνχ» -σζνχλ ηνπο λένπο λα ζηξαθνχλ ζε άιιεο ρψξεο αλαδεηψληαο έλα 

πην δίθαην επαγγεικαηηθφ κέιινλ. 

* Μία επηπιένλ αηηία ζπλδέεηαη κε ηελ ειιηπή δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. Οη ηειεπηαίεο επελδχνπλ φιν θαη ιηγφηεξν ζηελ Διιάδα. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, 

αληίζεηα, κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο θαη επελδχνπλ ζην εμσηεξηθφ. Πνιιέο κάιηζηα 

άξρηζαλ ή ζθέθηνληαη λα κεηαθέξνπλ είηε ηελ παξαγσγή ηνπο είηε αθφκα θαη ηελ έδξα ηνπο 

ζε ρψξεο φκνξεο κε ιηγφηεξν δπζβάζηαρην θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, ε εηζξνή 

μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κηθξή. 

* Τπάξρεη επίζεο αδπλακία πξφζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηηο δηάθνξεο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ππνγξακκίδεηαη ε αλππαξμία εξγαζηαθήο εκπεηξίαο σο βαζηθήο 

αηηίαο πνπ νη επηρεηξήζεηο δελ πξνζιακβάλνπλ λένπο. Σα πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο, 

απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο θ.ιπ. δελ εκθαλίδνληαη λα 

έρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα εθνδηάδνπλ ηνπο λένπο κε ηα πξνζφληα πνπ νη 

επηρεηξήζεηο απαηηνχλ. 

* Σέινο, ε αλεξγία ησλ λέσλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ πνιχ πςειφηεξε αλεξγία ησλ 

πηπρηνχρσλ ΑΔΗ-ΣΔΗ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απνθνίηνπο ηεο βαζηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Απηφ ην παξάδνμν θαηλφκελν νθείιεηαη- φπσο δείρλνπλ φιεο νη έξεπλεο ζηελ 

αδπλακία απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ ΑΔΗ-ΣΔΗ- ζηελ αληηζηνηρία ησλ εηδηθεχζεσλ θαη 

πξνζφλησλ ησλ πηπρηνχρσλ κε απηά πνπ δεηά ε αγνξά εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζπλερίδνπλ λα είλαη πξνζθνιιεκέλα ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’70. 

(Καηεξίλα Εαρείια, July 11, 2013) 

 

 

Απνηειέζκαηα 

 

΄Αηνκν 

 Πνιηηηζκηθφ ζνθ Βηψλνπλ έλαλ πνιηηηζκφ πνπ είλαη άγλσζηνο γη΄απηνχο 

 Ννζηαιγία 

 Δζληθηζκφο 

Υψξα 

 Απνδπλάκσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 Δπηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία (παξαγσγηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, εηζθνξέο ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, θφξνη ζην θξάηνο) 

 

Ππώηον, ε έμνδνο ζεκεηψλεηαη απφ κηα ρψξα κε αξλεηηθνχο δεκνγξα θηθνχο ξπζκνχο θαη 

αθνξά σο επί ην πιείζηνλ άγακνπο λένπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα φρη 

κφλν ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζηνλ ήδε ππνηνληθφ ξπζκφ γελλεηηθφηεηαο, αιιά θαη ηε 

κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, αθνχ ε ρψξα ζα ζηεξεζεί κφληκα έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα απαζρνιήζηκσλ αηφκσλ. 

Δεύηεπον, ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθφο θνξέαο θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε αλψηαην επίπεδν είλαη ην Γεκφζην κέζσ ησλ δεκφζησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ νπνίσλ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

Ζ έμνδνο επνκέλσο επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ πνπ έιαβε εμεηδίθεπζε ζηε ρψξα φζν θαη ε 

παξακνλή ηνπ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ ζπληζηνχλ ζεκαληηθή απψιεηα. 

Σπίηον, ε εθξνή αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αθνξά θπξίσο ην πιένλ αληαγσληζηηθφ, ηθαλφ θαη 

θηιφδνμν ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ παξαγσγηθή ηνπ αμηνπνίεζε απφ μέλε ρψξα 

ζπληζηά κφληκε βιάβε γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο, αθνχ ε κέζε πνηφηεηα ηνπ ελαπνκέλνληνο 

απνζέκαηνο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ρεηξνηεξεχεη.  
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Πεγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113921730 

 

Σξφπνη αληηκεηψπηζεο 

 

Πολιηεία 

 Μαθξνρξφληα αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο 

 Παξνρή θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο ζε Έιιελεο θαη μέλνπο 

επηρεηξεκαηίεο, κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ θαη άιισλ 

επηρεηξήζεσλ ψζηε λα «απνξξνθεζεί» έλα κεγάιν πιήζνο ησλ αλέξγσλ 

 Πεξηνξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ απνηξέπεη πνιινχο επηρεηξεκαηίεο απφ ην λα 

ηδξχζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε ζηελ Διιάδα. 

 Δλίζρπζε θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηαζεξφηεηα 

 πλεξγαζία αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο ζρνιέο ηερληθήο θαηάξηηζεο 

 Γεκηνπξγία ηκεκάησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο 

αγνξάο 

 ΄Δκθαζε ζηνλ εγθαηαιεηκκέλν ηνκέα ηεο γεσξγίαο 

 Αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο 

 Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, θάηη πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ εμνκάιπλζε πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηφζν ησλ πηπρηνχρσλ φζν θαη ησλ κε πηπρηνχρσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζα κεηψζεη ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο εγθεθάισλ 

 Οη δνκηθέο αιιαγέο θαη ε ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 

Εκπαίδευζη-Ανώηαηη εκπαίδευζη 

 Ηζηνξία 

 Δπξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε 

 Γισζζνκάζεηα γισζζηθή επάξθεηα 

 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

 Πξνζαξκφζηηθφηεηα 

-Ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη, λα ελεξγνχλ δηαθνξεηηθά 

-Ηθαλφηεηα λα αληηδξνχλ ζε λέεο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο/ ζπλζήθεο κε 

ςπρξαηκία 

-Πνιηηηζκηθή έληαμε 

 Πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

-Γλψζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο Κάηη, πνπ δελ ιεηηνπξγεί απιψο ζαλ έλα επηπιένλ 

«αηνχ» γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, αιιά είλαη ε 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα κπνξνχλ λα «βιέπνπλ, λα αθνχλ, λα αληηιακβάλνληαη 

θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζσζηά αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη είηε ηνπο δηνηθνχλ». 

-Καηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο 

΄Ακβιπλζε ησλ δηαθνξψλ, αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

 Πνιππνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή 

-Δλζπλαίζζεζε-ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

-Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο άιινπο 

 Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

-Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηνπο άιινπο κε κε επηθξηηηθφ 

ηξφπν 

 

 

 

 

 

 

http://www.katerinazaxeila.gr/
http://www.katerinazaxeila.gr/


«ΓΗΑΡΡΟΖ ΔΓΚΔΦΑΛΩΝ»  επηκέιεηα: Μαξία Κάππνπ 
 

7 
 

ΚΔΗΜΔΝΟ 

 

Ζ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΣΩΝ ΝΔΩΝ “ΦΑΝΣΑΕΔΗ” ΓΗΔΞΟΓΟ ΣΖΝ ΑΝΔΡΓΗΑ 

 

    […]Οη λένη ηεο Διιάδαο έρνπλ ελ κέξεη δίθην λα βιέπνπλ κε απνγνήηεπζε ην κέιινλ .Ζ 

διέξοδορ ινηπφλ γη απηνχο είλαη εθηφο ζπλφξσλ; Μηα πξψηε απάληεζε -θπξίσο απφ ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ λένπ πηπρηνχρνπ πνπ κάηαηα αλαδεηά εξγαζία ζηε ρψξα ηνπ, είλαη πσο 

φλησο ε ιχζε είλαη ζην εμσηεξηθφ. Δθεί φπνπ ζα κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ 

αλαινγνχλ ζηηο ζπνπδέο θαη ηα πξνζφληα ηνπ θαη φπνπ ζα θαηαθέξεη λα απνθαηαζηαζεί 

επαγγεικαηηθά. Ζ άπνςε απηή, αλ θαη αθνχγεηαη ινγηθή απφ ηνπο απνγνεηεπκέλνπο λένπο, 

δελ απνηειεί, σζηφζν, ηελ νξζφηεξε ιχζε γηα ηε ρψξα σο ζχλνιν, θαζψο ε θπγή πηπρηνχρσλ 

θαη λέσλ ζηεξεί απφ ηε ρψξα ζεκαληηθφ δπλακηθφ ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ε 

νηθνλνκηθή αλάθακςε. Ζ Διιάδα θησραίλεη φρη κφλν ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ αιιά θαη επεηδή νη παιαηφηεξεο πνιηηηθέο επηινγέο ζπλέβαιιαλ ζηελ απαξίωζη 

θαη ηειηθά ζην δησγκφ ησλ παηδηψλ ηεο, ζπρλά ησλ πην ηθαλψλ.  

      Οη εθηηκήζεηο γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ θαηλφκελνπ είλαη αηζηφδνμεο. H θξηζηκφηεηα 

ηεο θαηάζηαζεο έρεη επηβάιιεη ηελ άκεζε αλάιεςε δξαζηηθψλ κέηξσλ. Πξάγκα φρη εχθνιν 

θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επιδεινώζει κηα ήδε λνζεξή ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαηάζηαζε. πλεπψο θαηά ηελ άπνςή καο, ηα απαξαίηεηα κέηξα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ηφζν 

ζηελ άκεζε αλαθνχθηζε απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, φζν θαη ζηε καθξνρξφληα 

αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο. Όζνλ αθνξά ηα άκεζα κέηξα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαιείηαη 

λα αλαιάβεη δξάζε θαη λα πξνσζήζεη κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα θέξνπλ γξήγνξα απνηειέζκαηα 

-ρσξίο ηαπηφρξνλα λα απμεζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο- φπσο ε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη θαηάξηηζεο θαη ε κείσζε ησλ επηδνκάησλ γηα ηνπο καθξνρξφληα 

αλέξγνπο. 

      Μέηξα αλάινγνπ –ίζσο θαη κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο –πξέπεη φκσο λα ιεθζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο πνπ πθίζηαηαη ζηελ Διιάδα αλεμάξηεηα θαη πξηλ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε .Μέηξα πνπ ζα απνβιέπνπλ ζε κηα πην καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή αλαδηάξζξσζεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμε, πνπ ζα αλαθάκςνπλ ηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. Ζ δνκή ηεο 

αγνξάο ζηελ Διιάδα έρεη άκεζε αλάγθε ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ψζηε λα ππάξμνπλ 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο απνθνίηνπο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη φρη κφλν. 

      Έλα κέηξν-θιεηδί ,είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο απφ 

ηελ πνιηηεία. Οη λένη πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ελήκεξνη γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη απφιπηα απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα παλεπηζηήκηα 

θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αθφκε θαη αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο ζρνιέο ηερληθήο 

θαηάξηηζεο. Ζ δεκηνπξγία ηκεκάησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ζςζηημαηική κειέηε ηεο αγνξάο εξγαζία θαζψο αξθεηά απφ απηά παξέρνπλ ηίηινπο πνπ δελ 

«ιέλε ηίπνηα» ζηελ πξνζπάζεηα ησλ απνθνίησλ λα βξνπλ εξγαζία. Πνιινί λένη επηδηψθνπλ 

λα εηζαρζνχλ ζε AEI θαη TEI-είηε έρνπλ ηα πξνζφληα είηε φρη-κε ηελ ειπίδα φηη φηαλ 

απνθνηηήζνπλ, ζα εξγαζηνχλ ζην δεκφζην, ελψ ειάρηζηε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε. 

[…] 

Διπίδνληαο ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ ,ηονίζοςμε πσο είλαη αλαγθαία ε αιιαγή ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ζηελ ρψξα καο κε ηελ παξάιιειε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, θάηη πνπ 

ζα ζπληειέζεη ζηελ εμνκάιπλζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηφζν ησλ 

πηπρηνχρσλ φζν θαη ησλ κε πηπρηνχρσλ ζηελ Διιάδα θαη ζα κεηψζεη ην θαηλφκελν ηεο 

«δηαξξνήο εγθεθάισλ». (Καηεξίλα Εαρείια, July 11, 2013) 

 

Α.   Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ 25 κ. 

Β1. «Οη λένη ηεο Διιάδαο έρνπλ ελ κέξεη δίθην λα βιέπνπλ κε απνγνήηεπζε ην κέιινλ» Να  

      αλαπηχμεηε ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο (80-100 ιέμεηο). 12 κ. 
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Β2. Με πνηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε 1
ε
 παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ; 5 κ. 

 

 

Β3. Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 5
εο

 παξαγξάθνπ θαη ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ  

       ζπγγξαθέα. 8 κ. 

 

Β4. α)Διέξοδορ, απαξίωζη, επιδεινώζει, ζςζηημαηική, ηονίζοςμε: Να γξάςεηε ηα  

      ζπλψλπκα   ησλ ιέμεσλ. 5 κ. 

      β)Βιέπνπλ, αθνχγεηαη, ε θξηζηκφηεηα, αλαθνχθηζε, κέηξν-θιεηδί: Να ηξέςεηε ηνλ   

      κεηαθνξηθφ ιφγν ζε θπξηνιεθηηθφ. 5 κ. 

 

Γ. Παξαγσγή ιφγνπ 

Ζ πνιχπιεπξε θξίζε πνπ δηέξρεηαη ζήκεξα ε ρψξα καο σζεί πνιινχο λένπο ζηνλ 

εθπαηξηζκφ. ε κηα νκηιία ζαο ζηελ βνπιή ησλ εθήβσλ λα αλαθεξζείηε ζηνπο ιφγνπο πνπ 

σζνχλ πνιινχο λένπο ζε κηα ηέηνηα απφθαζε θαη λα αλαπηχμεηε ηηο απφςεηο ζαο αλαθνξηθά 

κε ηνπο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αλάγθε λα βαζηζηεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα 

βνεζήζεη ηνπο λένπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλνηρηέο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. (500-600 ιέμεηο) 

40 κ. 

 


