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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση του φαινομένου της διαρροής
επιστημονικού δυναμικού και τις επιπτώσεις που επιφέρει

στην ελληνική κοινωνία. Η

υπάρχουσα βιβλιογραφία και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας, συνδυάζονται για να επιτευχθεί ο προηγούμενος σκοπός. Αρχικά , γίνεται μια
αναφορά στον ορισμό και στην προέλευση του φαινομένου και στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα αίτια και οι επιπτώσεις του τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην ίδια
την ελληνική κοινωνία. Τέλος , η ερευνητική μελέτη διερευνά τις στάσεις , τις απόψεις και
τις αντιλήψεις των ελλήνων φοιτητών σχετικά με το νέο μεταναστευτικό φαινόμενο που
επικρατεί στην Ελλάδα ή αλλιώς «brain drain». Αναλυτικότερα, εξετάζονται οι παράγοντες
που επηρεάζουν την απόφαση των νέων επιστημόνων να μετακινηθούν στο εξωτερικό, κατά
πόσο οι νέοι σκέφτονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και οι απόψεις τους σχετικά με
την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και αντίστοιχα στο εξωτερικό.

Λέξεις κλειδιά: διαρροή επιστημονικού δυναμικού «brain drain», αίτια και επιπτώσεις στην
ελληνική κοινωνία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού ή αλλιώς «brain drain» αφορά τη
μετακίνηση των υψηλά καταρτισμένων ατόμων , που προέρχονται κυρίως από λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες , προς τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού. Η διαρροή
επιστημονικού δυναμικού δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Αντίθετα , παρατηρήθηκε από
πολύ νωρίς με την εμφάνιση μεταναστευτικών ροών από την εποχή της Αρχαίας Αθήνας
μέχρι και τη μεταβυζαντινή εποχή. Ωστόσο , τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρήθηκε
διόγκωση του φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα , τα τελευταία κυρίως χρόνια
το φαινόμενο αυτό γιγαντώθηκε εξαιτίας της ανεργίας και των μέτρων λιτότητας που
επηρέασαν τόσο την εκπαίδευση όσο και την αγορά εργασίας. Η κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στο εσωτερικό της χώρας έχει ως αποτέλεσμα την αθρόα φυγή ατόμων με
υψηλά προσόντα και γνώσεις. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την τάση φυγής διαδραματίζει και η
οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα , οι χαμηλοί μισθοί των εργαζομένων καθώς και η
δυνατότητα ελεύθερης κινητικότητας των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Ελλάδα δεν χάνει απλώς ένα τμήμα της κοινωνίας της , αλλά το πιο εξελιγμένο , για το οποίο
μάλιστα έχει επενδυθεί σημαντικό μέρος των συνήθως περιορισμένων πόρων του κράτους
και της κοινωνίας. Συνεπώς , η απώλεια για την Ελλάδα είναι διπλή. Από τη μία χάνει
σημαντικότατα επενδυμένα κεφάλαια , τόσο οικονομικά όσο και ανθρώπινα και από την
άλλη μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Θεωρητικό πλαίσιο

1.1 Προέλευση και ορισμός της διαρροής επιστημονικού δυναμικού (Brain
Drain)
Tο βρετανικό ίδρυμα

Royal Society

θέλοντας

να περιγράψει τη μετανάστευση

επιστημόνων και τεχνολόγων στη Βόρεια Αμερική από τη μεταπολεμική Ευρώπη επινόησε
τον όρο διαρροή εγκεφάλων ή αλλιώς ως κοινώς γνωστό «brain drain». Λίγο αργότερα ο
ίδιος όρος χρησιμοποιήθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό

να περιγράψει την

εισροή Ινδών επιστημόνων και μηχανικών. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Σεβρή δύο είναι
τα βασικά αίτια που οδηγούν τόσο στη γέννηση όσο και εξέλιξη του φαινομένου: από τη
μία μεριά οι συνθήκες ζωής στη χώρα προέλευσης του νέου επιστήμονα μετανάστη, από την
άλλη, οι επιλογές

που κάνει ο ίδιος

επιστήμονας

μετανάστης.

Η τάση

του

για

εξερεύνηση, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες του για μια καλύτερη καριέρα, η προσδοκία του για
καλύτερες οικονομικές απολαβές και συνθήκες ζωής. Τον όρο διαρροή εγκεφάλων δεν τον
χρησιμοποιούμε μόνο για να περιγράψουμε

την κίνηση των ανθρώπων αλλά και για το

οικονομικό και κοινωνικό κόστος που επιφέρει η μετανάστευση ( Σεβρής, Μάιος 2013:207).
Ειδικότερα, ο όρος «διαρροή επιστημονικού δυναμικού» (brain drain) αναφέρεται
στη μαζική αποδημία ατόμων με υψηλή εκπαίδευση ή ειδίκευση (επιστήμονες, τεχνίτες ή
εργάτες οι οποίοι είναι ειδικευμένοι σε ένα τομέα, ακόμα και οι άνθρωποι των γραμμάτων)
από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προς σε ανεπτυγμένες χώρες ( Καραμήτρος, 2014).
Ο όρος «διαρροή εγκεφάλων» μπορεί να οριστεί ως «η μόνιμη ή μακροχρόνια
διεθνή μετανάστευση ειδικευμένων ανθρώπων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο
σημαντικής επένδυσης στην εκπαίδευση από τις χώρες τους» (Wickramasekara, 2002:3).
Ακόμη , αναφέρεται και ως «εστιασμένη μετανάστευση» ή προώθηση ατόμων με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς της αναπτυγμένες (Murro,
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2008:158). Οι χώρες οι οποίες δέχονται ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι και αυτές που
κερδίζουν τους «εγκεφάλους». Οι μετανάστες στη χώρα υποδοχής αναζητούν καλύτερες
συνθήκες εργασίας (καλύτερο μισθό και περιβάλλον εργασίας) και υψηλότερο βιοτικό
επίπεδο.
Δεν είναι λίγες οι φορές που το Brain Drain αποκαλείται και ως κατάρα. Αυτό
συμβαίνει γιατί ενώ η χώρα προέλευσης είναι αυτή που επενδύει πολλά χρήματα για την
εκπαίδευσή των επιστημόνων της , τις γνώσεις και το εργατικό δυναμικό το κερδίζει μια
άλλη χώρα που δεν έχει προσφέρει τίποτα. Άρα ο κόπος και η προσπάθεια της αρχικής
χώρας πάνε χαμένα , αν ο μετανάστης δε γυρίσει ποτέ πίσω σε αυτή για να εργαστεί. Το
μόνο πιθανό κέρδος

για τη χώρα προέλευσης είναι τυχόν εμβάσματα που στέλνει

ο

μετανάστης στην οικογένειά του ( Καραμήτρος , 2014)
Διαρροή εγκεφάλων δεν έχουμε μόνο όταν οι νέοι εκπαιδεύονται στην πατρίδα
τους και μεταναστεύουν για καλύτερες συνθήκες εργασίας και για να στελεχώσουν θέσεις
υψηλότερων απολαβών, αλλά και όταν οι νέοι ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο
εξωτερικό και δεν επιστέψουν ποτέ στην πατρίδα τους. Το πρώτο παράδειγμα διαρροής είναι
αναμφισβήτητα και το χειρότερο, επειδή εξαντλεί περισσότερους πόρους από τη χώρα
προέλευσης (Καραμήτρος, 2014).
Παρόλο αυτά , το brain drain μπορεί να οδηγήσει και σε θετικές εξελίξεις για
τη χώρα που χάνει ένα μέρος του εργατικού δυναμικού της. Για παράδειγμα οι μετανάστες
που φεύγουν και αποκτούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και πετυχαίνουν στο εξωτερικό
μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρο για τους συμπατριώτες τους για να σπουδάσουν και να
εργαστούν και αυτοί. Σε αυτή την περίπτωση οι μετανάστες αποτελούν πρότυπα για την
υπόλοιπη κοινωνία της χώρας προέλευσης (Καραμήτρος, 2014).
Το Brain Drain δεν αποτελεί αποκλειστικά μονόδρομο από τον τρίτο κόσμο προς
τον πρώτο αλλά συμβαίνει και ανάμεσα στις χώρες του πρώτου. Κάθε χρόνο δεκάδες
χιλιάδες επιστήμονες μεταναστεύουν από χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης στις ΗΠΑ για
εύρεση καλύτερων συνθηκών εργασίας. Οι

ροές μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών

αναφέρονται ως « κυκλοφορία εγκεφάλων» (brain circulation). Το φαινόμενο της διαρροής
εγκεφάλων υφίσταται και στην Ελλάδα και είναι κυρίως αποτέλεσμα της χαμηλής ζήτησης
για υψηλά εκπαιδευμένου προσωπικού στην ελληνική αγορά εργασίας (Καραμήτρος, 2014).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός που μπορεί
να αποδώσει το φαινομένου της «διαρροής

επιστημονικού δυναμικού». Έτσι έχουμε

πολλούς και διαφορετικούς όρους. Συχνά αναφέρεται και ως «διαρροή επιστημονικού
δυναμικού» ( « skilled international migration» - Frindlay, 1990), ως «εξαγωγή ευφυΐας»
(«intelligence export»), ως «διεθνής κυκλοφορία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού» («
skilled international
ταλέντων»

labor circulation»-Cormode, 1994), ως «διεθνής μετανάστευση

(«international

migration

of

talents»),

ως

«προσωρινή

μετακίνηση

επαγγελματιών»( «professional transients»- Appleyard , 1991), ως» μετανάστευση
εξειδίκευσης» ( migration of expertise»- Salt και Singleton , 1995) , ως «ποιοτική
μετανάστευση» («quality migration»- Todisco, 2000) κ.λπ. (Λαμπριανίδης, 2011:17)

1.2 Ιστορικά στοιχεία διαρροής επιστημονικού προσωπικού στον κόσμο
Αυτοί που πρωτοασχολήθηκαν με το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού
ήταν αγγλοσάξονες ερευνητές. Σε μια έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο
Βασίλειο το 1963 από τη Royal Society , επινoήθηκε για πρώτη φορά η έκφραση «διαρροή
εγκεφάλων» ( brain drain) , προκειμένου να περιγράψει την εκροή βρετανών επιστημόνων
και τεχνολόγων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον Καναδά τη δεκαετία του 1950
και στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Την ίδια περίοδο περίπου πραγματοποιήθηκε και
μετακίνηση γερμανών επιστημόνων στις ΗΠΑ (Λαμπριανίδης, 2011:28 ).
Όπως αναφέρουν

οι Avveduto και Brandi (2001), έως τα τέλη του Α’

Παγκοσμίου πολέμου, οι μετανάστες προέρχονταν κυρίως από φτωχότερες και λιγότερο
μορφωμένες τάξεις των χωρών τους. Οι μετανάστες με υψηλή ειδίκευση ήταν σπάνιοι. Από
τότε όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και έτσι σήμερα ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων με
υψηλή ειδίκευση που προέρχονται από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εργάζονται στη Δυτική
Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική (Λαμπριανίδης , 2011:28).
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Σεβρή (Μάιος 2013:214) τις πρώτες σαφείς
ενδείξεις δημιουργίας αλλά και πορείας του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων τις
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εντοπίζουμε κυρίως στη ναζιστική Γερμανία. Ένα μεγάλο κομμάτι των επιστημόνων της
εποχής αναγκάστηκε να μεταναστεύσει εκτός της Γερμανίας εξαιτίας του χαρακτήρα που
απέκτησε το 3ο Ράιχ και της γενικευμένης επίθεσης έναντι των Εβραίων. Ανάμεσα στους
επιστήμονες που μετανάστευσαν ήτανε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Σίγκμουντ Φρόιντ και
πολλοί άλλοι. Έπειτα , το τέλος του Β΄ ΠΠ διόγκωσε το φαινόμενο, αφού από τις υπό
ανασυγκρότηση χώρες μετανάστευσαν στις ΗΠΑ.
Το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις στα
χρόνια της παγκοσμιοποίησης δηλαδή την περίοδο από το 1991 και μετά. Το φαινόμενο
«brain drain» απέκτησε πλανητικές διαστάσεις εξαιτίας της διαμόρφωσης υποτυπωδών
δομών εκπαίδευσης στον τέως αποικιακό κόσμο, της κατάρρευσης της επιστημονικής
ατμομηχανής της Ε.Σ.Σ.Δ. και της φυσιογνωμίας της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Τη
δεκαετία του ’90 μέχρι αρχές του 2000 πολλοί νέοι επιστήμονες μετανάστευσαν μαζικά, από
την Αφρική με κατεύθυνση κατά κύριο λόγο τις Η.Π.Α. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται
μέχρι και στις μέρες μας. Χαρακτηριστικά, στο Σικάγο, τη δεκαετία του ’90 , εργάζονταν
περισσότεροι Αιθίοπες γιατροί σε σχέση με τους γιατρούς της Αιθιοπίας. Ενώ, αντίστοιχα, τη
χρονική περίοδο από το 1993 έως και το 2003, σύμφωνα με τις στατιστικές υπηρεσίες της
Γκάνας, το 68% του ειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού αποφάσισε να εγκαταλείψει τη
χώρα με προορισμό την Αγγλία και

τις Η.Π.Α. Υπολογίζεται

ότι

η μετανάστευση

ειδικευμένων γιατρών κόστισε την Νότιο Αφρική περίπου 1.41 δις. δολάρια.
Παρόμοια κίνηση με τα κράτη της Αφρικής παρατηρείτε και στην Ασία. Έρευνα
του Ο.Η.Ε ανέδειξε πως,, η Ινδία χάνει 2 δις. δολάρια το χρόνο, μόνο από τη μετανάστευση
των εξειδικευμένων σε θέματα πληροφορικής Ινδών. Μεγάλη είναι και η απώλεια της Ινδίας
για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Απώλεια που ανέρχεται στα 10 δις δολάρια
το χρόνο. Αντίθετα, το φαινόμενο διαρροής εγκεφάλων δεν έλαβε και τόσο μεγάλες
διαστάσεις στο γειτονικό Πακιστάν. Οι πολιτικές οικονομικές ανάπτυξης καθώς και

η

επίδραση της θρησκείας είχαν σαν αποτέλεσμα να περιορίσουν την απώλεια ανθρώπινου
ειδικευμένου προσωπικού. Το μεγαλύτερο τμήμα των επιστημόνων που αποφάσισε να
μεταναστεύσει

εγκαταστάθηκε στα πετρελαιοπαραγωγά αραβικά κράτη. Όλα αυτά τα

χρόνια παρατηρείται και μετανάστευση του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και
στην Κίνα. Ωστόσο , τρεις στους δέκα μετανάστες Κινέζοι επιστρέφουν πίσω στη χώρα
προέλευσής τους. Παράλληλα , το φαινόμενο για την Τουρκία απέκτησε διαστάσεις κυρίως
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από το 1960 έως το 2000. Από το 2000 και έπειτα , η Τουρκία βλέποντας την κατάσταση που
επικρατεί αποφάσισε για τον περιορισμό του φαινομένου, να εφαρμόσει πολιτικές
περιορισμού της μετανάστευσης επιστημόνων, οι οποίες τελικά, σε συνδυασμό με τους
αναπτυξιακούς οικονομικούς ρυθμούς, πέτυχαν.
Όπως είναι γνωστό η Λατινική Αμερική

γειτνιάζει γεωγραφικά με τις Η.Π.Α οι

οποίες αποτελούν το βασικό προορισμό των επιστημόνων μεταναστών. Είναι λογικό λοιπόν
και αυτή η περιοχή να γνωρίσει με τη σειρά της το φαινόμενο αυτό.

Έρευνα που

πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του ’90, στην Λατινική Αμερική δείχνει πως η Αργεντινή
έχασε το 19,1% των επιστημόνων της , η Χιλή το 15,6% και το Περού το 10%. Το
φαινόμενο αυτό δε σταμάτησε αλλά συνεχίστηκε και κατά τη δεκαετία του 2000 . Για
παράδειγμα, Αργεντινή (2,2%), Βραζιλία(3,3%), η Χιλή (5,3%), στο Μεξικό ( 14,3%), στην
Κολομβία (11%) και στο Εκουαδόρ (10,9%). Όπως γίνεται φανερό από τα ποσοστά σε
κάποιες περιοχές το φαινόμενο περιορίστηκε, ενώ σε κάποιες άλλες αυξήθηκε κατά πολύ.
Στη συνέχεια,

το φαινόμενο πήρε και μια άλλη τροπή στην Λατινική Αμερική, πιο

ισορροπημένη. Αναλυτικότερα , μετά από συμφωνία που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε
Κούβα και Βενεζουέλα, αποφασίστηκε η μετανάστευση 20.000 Κουβανών γιατρών στη
Βενεζουέλα με αντάλλαγμα 100.000 βαρέλια πετρελαίου. Η συμφωνία αυτή ήταν καθαρά
δημοκρατική γιατί τα οφέλη αυτής της δημόσια και συμφωνημένης μορφής μετανάστευσης
επιστημόνων ήταν κοινά για και τις δύο περιοχές.

Η εκπαίδευση των νέων στις

αναπτυσσόμενες χώρες, στοίχιζε σχετικά φθηνότερα από ότι στη Δύση. Ωστόσο ,το
φαινόμενο σιγά-σιγά μεταφέρεται σε χώρες όπου το κόστος για την επιστημονική κατάρτιση
και ειδίκευση είναι αρκετά μεγάλο. Ενώ, σημειώνεται και σε χώρες με αρνητικούς
δημογραφικούς ρυθμούς. Επιπρόσθετα, η οικονομική κρίση στις Η.Π.Α. και η ανάδυση νέων
οικονομικών δυνάμεων (BRICS) έχει μετασχηματίσει αρκετές από τις μεταβλητές της
περίπλοκης εξίσωσης της διαρροής των εγκεφάλων. Έτσι ,
ευρωπαϊκός Νότος σταδιακά

παρατηρούμε ότι και ο

μετατρέπεται σε χώρα εξαγωγής εγκεφάλων. Τόσο η

οικονομική κρίση όσο και η δημοσιονομική προσαρμογή αποτελούν τους βασικότερους
λόγους για τους οποίους οι νέοι νέους επιστήμονες σκέφτονται να μεταναστεύσουν. «Κοινός
τόπος; Οι χώρες που δέχονται τις εισροές επιστημονικού προσωπικού πετυχαίνουν την
ανάπτυξη της παραγωγής τους και συνάμα εξασφαλίζουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τον
γηγενή πληθυσμό. Από την άλλη μεριά, οι χώρες που στερούνται το επιστημονικό τους
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δυναμικό βιώνουν την παρακμή του μοντέλου και υποβαθμίζονται» ( Κωνσταντίνος Σεβρής ,
Μάιος 2013: 215-216).
Υπήρξαν δύο κύματα με αυξημένη ακαδημαϊκή προσοχή στη διαρροή εγκεφάλων.
Η πρώτη φορά που η ανησυχία για την μετανάστευση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
ήταν υψηλή, ήταν στη δεκαετία του 1960 όπου πραγματοποιήθηκαν οι μεγάλες ροές από τις
χώρες του Νότου προς το Βορρά. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η εντατικοποίηση των
διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης, η αύξηση της κίνησης προς την κατεύθυνση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και των υπηρεσιών, καθώς και της συνακόλουθης ζήτησης για
ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

στον ανεπτυγμένο κόσμο, έφερε το πρόβλημα των

ειδικευμένων μεταναστών πίσω στην αρένα της πολιτικής συζήτησης.

1.3 Ιστορικά στοιχεία της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στην
Ελλάδα
Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού δεν είναι νέο φαινόμενο. Για την
ακρίβεια, είναι τόσο παλιό όσο και η ίδια η επιστήμη αναφέρει ο S. Dejider στην έρευνά
του σχετικά με τις «πρώιμες μεταναστεύσεις επιστημόνων» (παρατίθεται σε Adams, 1968:
9-28). Για παράδειγμα, αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας θα
διαπιστώσει ότι μέχρι το 300 π.Χ. οι επιστήμονες μετακινούνταν στην Αθήνα, ειδικότερα
λόγω της ύπαρξης της Ακαδημίας του Πλάτωνα (ιδρύθηκε το 388 π.Χ.) και του Λυκείου του
Αριστοτέλη (ιδρύθηκε το

335 π.Χ.). Η Ακαδημία του Πλάτωνα και το Λύκειο του

Αριστοτέλη αποτέλεσαν τα πρώτα ιδρύματα μάθησης και έρευνας στην Ευρώπη για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Βέβαια, αργότερα, από το 300 π.Χ. περίπου, το κέντρο υποδοχής άλλαξε
και η Αλεξάνδρεια αναδείχθηκε ως πόλη υποδοχής για τους επιστήμονες, οπότε η Ελλάδα
μετατράπηκε σε χώρα διαρροής επιστημονικού προσωπικού (Λαμπριανίδης , 2011:27)
Η Panourgia ( 2009 :76-77, 242-243) υποστηρίζει ότι πραγματοποιείται για
πρώτη φορά η μεταφορά 145 Ελλήνων υποτρόφων του Γαλλικού Ινστιτούτου από τον
Πειραιά στο Παρίσι το 1945 με το πλοίο Mataora. Οι μετανάστες προέρχονται από τον
επιστημονικό κόσμο και από το χώρο των γραμμάτων. Ήταν νέοι επιστήμονες και
καλλιτέχνες οι οποίοι αργότερα δημιούργησαν τις βάσεις για την επιστήμη, την τέχνη και
τα γράμματα. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο εμφανίζεται ένα πρώτο κύμα μεταναστών
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που περιλάμβανε καλλιτέχνες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και ακαδημαϊκούς και άλλους
διάφορους διανοούμενους. Όλοι αυτοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους , πράγμα που συντέλεσε
στην ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης Ευρώπης.
Ο Μανιτάκης (2010: 135) τοποθετεί την απαρχή του φαινομένου της διαρροής
επιστημονικού δυναμικού στα χρόνια του Εμφυλίου. Υποστηρίζει ότι στα χρόνια του
Εμφυλίου όσοι αποφάσιζαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για σπουδές, δεν γύριζαν
ποτέ πίσω στη χώρα τους. Οι λόγοι που οδήγησαν σε μία τέτοια απόφαση ήταν πολλοί.
Αρχικά , στους κατοίκους της Ελλάδας τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν ήταν ο φόβος
και η ανασφάλεια και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν

πολιτικές διώξεις ανθρώπων.

Αντίθετα , οι χώρες στις οποίες πραγματοποιούσαν τις σπουδές τους, τους προσέφεραν
θέσεις εργασίας και επιστημονική/επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
η εγκατάστασή τους εκεί να γίνει μόνιμη.
Αρκετοί , λοιπόν , επιστήμονες , διανοούμενοι , άνθρωποι των γραμμάτων καθώς
και καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με ένα τέτοιο διδακτορικό καθεστώς για να μην
εξοριστούν ή καταλήξουν στη φυλακή αποφάσισαν να φύγουν από μόνοι τους. Πολλοί
εγκαταστάθηκαν σε χώρες τις Ευρώπης , άλλοι πάλι έφτασαν και ως την Αμερική για να
συνεχίσουν την καριέρα τους και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους πράγμα που βοήθησε και
στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. (Λαμπριανίδης , 2011: 174).
Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο , εμφανίζεται ήδη από την εποχή του
Εμφυλίου πολέμου υποστηρίζει ο Γιάννης Ξένος. Οι λόγοι είναι διαφορετικοί για κάθε
περίοδο. Τότε η διαρροή εγκεφάλων πραγματοποιήθηκε για την αποφυγή του Εμφυλίου
πολέμου, αργότερα, στη δεκαετία του

‘50-‘60, έφευγαν ορισμένοι μηχανικοί

γιατί η

υποανάπτυκτη παραγωγικά Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιήσει στους
τομείς ειδίκευσής τους. Κατά τη διάρκεια της χούντας έφευγαν εξαιτίας πολιτικών λόγων,
ενώ το ’90 το φαινόμενο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο βασικότερος λόγος φυγής εκείνη
την περίοδο ήταν ο παραγωγικός τομέας της χώρας, από εκείνο το σημείο και μετά, αρχίζει
να μετακινείται σε παραγωγικές δραστηριότητες εντάσεως εργασίας , δηλαδή σε εργασίες
που απαιτούν εργάτες οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι ενώ αποσυντίθενται οι δραστηριότητες
που απαιτούν ένταση κεφαλαίου/γνώσης/τεχνολογίας. Η Ελλάδα λοιπόν χρειαζόταν κατά
κύριο λόγο αναλώσιμους εργαζόμενους τους οποίους δε χρειαζόταν να πληρώσει ακριβά για
την εργασία που προσέφεραν. Για αυτό το λόγο προσέλαβε περισσότερους μετανάστες για
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εργασία ενώ οι ειδικευμένοι επιστήμονες παρέμεναν άνεργοι ( Ξένος, Μάρτιος 2012:198199).
Μέχρι πρόσφατα τα στοιχεία που είχαμε για αυτούς μετανάστες επιστήμονες
ήταν ανεπαρκή. Καμία σοβαρή δουλειά δεν είχε πραγματοποιηθεί τις δύο προηγούμενες
δεκαετίες. Ωστόσο, ο καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Λόης Λαμπριανίδης ολοκλήρωσε το έτος 2011 την πρώτη σοβαρή έρευνα σχετικά με το
φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού. Ο κ. Λόης Λαμπριανίδης εκτιμά ότι
110.000 έως 135.000

Έλληνες επιστήμονες εργάζονται στο εξωτερικό, αριθμός που

αποτελεί το 10% του συνόλου των Ελλήνων επιστημόνων . Οι μισοί σχεδόν από αυτούς
εργάζονται σε κάποιο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο και ένα σημαντικό ποσοστό σε
πολυεθνικές ( 12%). Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οδηγούνται στη φυγή είναι η
εύρεση εργασίας με βάση το αντικείμενό τους , οι καλύτερες οικονομικές απολαβές και
κάποιοι για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων. Ως προς το μισθό , ένα σημαντικό
ποσοστό (46%) παίρνει πάνω από 60.000 δολ. το χρόνο, ένα 22% κινείται μεταξύ 40.000 με
60.000 δολ. και άλλοι τόσοι στην κλίμακα 20.000-40.000 και ένα 6% κάτω από 20.000 (
Ξένος , Μάρτιος 2012: 199).
Ο Grubel και ο Scott (1966) υποστηρίζουν ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα στα τέλη της
δεκαετίας του 1950 έχανε το 21% των πτυχιούχων μηχανικών της. Οι επιστήμονες αυτοί
εγκατέλειπαν τη χώρα τους και κατευθύνοντας προς τις ΗΠΑ ( Λαμπριανίδης , 2011:174).
Ο Coutsoumaris ( 1968: 169) αναφέρει ότι την χρονική περίοδο από το 1957 έως και
το 1961 έχασε το 1/5 των πτυχιούχων μηχανικών της οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς της
είπα. Η απώλεια φυσικά ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν σκεφτεί κανείς και το ποσοστό των
επιστημόνων που μετανάστευσαν προς άλλες χώρες ( Καναδά , Δ. Ευρώπη).
Ο Κουβερτάρης (1973: 6-7) υποστηρίζει σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ ότι την
περίοδο του 1961-65 εγκατέλειψαν τη χώρα χωρίς να σκοπεύουν να γυρίσουν πίσω σε αυτή
το 35%

των πτυχιούχων μηχανικών,

πάνω από το 27% των πτυχιούχων σε φυσικές

επιστήμες και τέλος το 25% των πτυχιούχων σε ιατρικές σχολές. Αν σε αυτά τα ποσοστά
προσθέσουμε και εκείνα όσων έφυγαν προσωρινά θα δούμε ότι οι διαστάσεις που έλαβε το
φαινόμενο αυτά ήταν αρκετά μεγαλύτερες.
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Ο Ρομπόλης εκτιμά ότι την χρονική περίοδο από το 1998 έως και το 2007
μετανάστευσαν 550.000 Έλληνες στο εξωτερικό για να ασχοληθούν σε εργασίες υψηλής
επαγγελματικής ειδίκευσης (Λαμπριανίδης , 2011:175).
Ο Χολέζας

και ο Τσακλόγλου

(2008) εκτιμούν ότι η « η μετανάστευση

πτυχιούχων» στις μέρες μας αγγίζει όλους τους κλάδους. Περισσότεροι από 3000 Έλληνες
εργάζονται ως καθηγητές σε αμερικανικά πανεπιστήμια και 5000 ως ερευνητές ή καθηγητές
σε πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος , στις αρχές της δεκαετίας του 21ου αιώνα, η πολιτική και οικονομική
κατάσταση στην Ελλάδα φαινόταν πιο σταθερή και καλή από ποτέ. Παρόλο αυτά, η
οικονομική διάρθρωση οδήγησε στην συνέχεια της διαρροής επιστημονικού δυναμικού. Με
άλλα λόγια, ο μισθός που έπαιρνε κάποιος εργαζόμενος και οι συνθήκες εργασίας ήταν
χαμηλοί σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Η πολιτική και οικονομική
κρίση που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα , άλλαξε όλη την κατάσταση και
τα δεδομένα και φυσικά αναμένεται να επιτείνει και τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού
από την Ελλάδα (Λαμπριανίδης, 2011: 174).

1.4 Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού

Το ζήτημα της «διαρροής εγκεφάλων» ή αλλιώς γνωστό ως «brain drain» τα τελευταία
χρόνια έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις κυρίως μετά τη δημοσιονομική κρίση και την
εισαγωγή όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού νότου στη
μνημονική περίοδο. Η μεταναστευτική ροή των νέων ταλαντούχων επιστημόνων προς τις
χώρες της ανεπτυγμένης Δύσης δεν αποτελεί ένα φαινόμενο μεμονωμένο, μετέωρο και
ασύνδετο από άλλες δομικές συνιστώσες αλλά αντίθετα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο όχι μόνο
με τις δομικές και διαχρονικές αδυναμίες των ανίσχυρων οικονομιών αλλά και με τις
κυρίαρχες πολιτικές όπως αυτές που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης
παγκοσμιοποίησης. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να δούμε γύρω από το φαινόμενο του «brain
drain», όρους όπως «κινητικότητα», «εκπαιδευτική πολιτική», «πολιτικές απασχόλησης»,
«οικονομική κρίση και ύφεση», σε μία προσπάθεια να διερευνήσουμε το «πώς και το γιατί»

[16]

μιας γενικότερης κοινωνικής μετάλλαξης η οποία συντελείται σε πλανητικό πλέον επίπεδο
με τεράστιες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες (Φωτόπουλος, 2015: 140 )
Είναι λοιπόν, σημαντικό σύμφωνα με τον Ν. Φωτόπουλο να κατανοήσουμε πως,
φαινόμενα όπως το «brain drain», δεν αποτελούν την αιτία, αλλά το σύμπτωμα και το
αποτέλεσμα μιας διαχρονικής και δομικής παθογένειας η οποία εδράζεται σε κατηγορίες
όπως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, οι πολιτικές απασχόλησης που η ίδια εφαρμόζει, η
σχέση της εκπαίδευσης-κατάρτισης με την παραγωγή και την απασχόληση, ο ρόλος της δια
βίου μάθησης και της πιστοποίησης των προσόντων, οι πολιτικές κινητικότητας μεταξύ
κεφαλαίου και εργασίας, ο ρόλος των υπερεθνικών οργανισμών και ειδικότερα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων σε εθνικό και υπερεθνικό
επίπεδο κ.ο.κ. (Φωτόπουλος, 2015:141)
Το ζήτημα της κινητικότητας συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο του «brain drain»
το οποίο με τη σειρά του σχετίζεται με την εικόνα της απασχόλησης, την ανεργία των νέων
και των θέσεων εργασίας. Η κινητικότητα των νέων ανάμεσα σε διάφορα έθνη συνδέεται
άμεσα με την αναγκαστική μετακίνησή τους για την εύρεση μιας καλύτερης τύχης. Η
οικονομική κρίση που επικρατεί στο εσωτερικό της ΕΕ καθώς και το χάσμα μεταξύ των
αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών οδήγησε στην πρόκληση ενός φαινομένου που
ονομάζεται «brain drain». Έτσι, έχουμε την μετανάστευση ενός μεγάλου ποσοστού νέων οι
οποίοι έχουν υψηλή εκπαίδευση, κατάρτιση και προσόντα. Η διαφορά σε σχέση με το
παρελθόν του 20ου αιώνα, είναι ότι τότε οι μεταναστευτικές ροές αφορούσαν κυρίως
εργατικό δυναμικό με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα και ανειδίκευτους εργαζόμενους
(Briggs , 2005). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μετακίνηση ενός σημαντικού τμήματος
νέων προς τις ανεπτυγμένες χώρες με σκοπό να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να
αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και καλύτερο επαγγελματικό/εργασιακό
περιβάλλον και τέλος ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται
λόγω αδυναμίας των νέων να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους στη
χώρα προέλευσης, καθώς παρά τα προσόντα και τις δεξιότητες που διαθέτουν αδυνατούν να
βρουν μια εργασία που να αντιστοιχεί στα προσόντα τους. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει
ότι το φαινόμενο του «brain drain» αφορά τη μετακίνηση νέων με αυτά τα χαρακτηριστικά
από τις λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες προς τις βιομηχανικά και οικονομικά ανεπτυγμένες.
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Αφορά επιστήμονες οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κατά κανόνα στην πατρίδα τους και
αποφάσισαν να μετακινηθούν σε χώρες του εξωτερικού για να αποκτήσουν θέσεις εργασίας
με υψηλότερο μισθό και περισσότερα οφέλη (Φωτόπουλος , 2015 :140-143 , 159-162)
Στις μέρες μας, χάρη στην ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των κρατών,

της

εξέλιξης της τεχνολογίας και του διαδικτύου καθώς και της επικοινωνίας ανάμεσα στα
κράτη , η μετακίνηση των νέων επιστημόνων γίνεται ολοένα και πιο

εύκολη από ότι

παλαιότερα. Οι νέοι έχουν πια τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την κατάσταση που
επικρατεί σε άλλες χώρες, να επικοινωνήσουν με τυχόν εταιρίες για εύρεση εργασίας και να
συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε όποιο πανεπιστήμιο επιθυμούν. Παλαιότερα
τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα καθώς οι νέοι δεν κατείχαν τόσο τις ξένες γλώσσες και δεν
ρίσκαραν να φύγουν μακριά από την πατρίδα και ειδικά χωρίς τη βοήθεια κάποιου φίλου ή
συγγενικού προσώπου. Αντίθετα, στις μέρες μας οι νέοι κυνηγούν το όνειρό τους με τόλμη
και αποφασιστικότητα χωρίς να δίνουν τόσο σημασία σε πιθανούς κινδύνους που μπορεί
να αντιμετωπίσουν. Αυτό το γεγονός οφείλεται κυρίως στο ότι οι νέοι χάρη στο μορφωτικό
τους επίπεδο και στο ότι γνωρίζουν καλά ξένες γλώσσες νιώθουν αυτοπεποίθηση και έτοιμοι
να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους (Φωτόπουλος, 2015:162).
Αξίζει να σημειωθεί ότι , η παγκοσμιοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στη διεθνή
μετανάστευση επιστημονικού προσωπικού και επηρεάζει ιδιαίτερα τις αποφάσεις των νέων.
Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό στις μέρες μας καθώς όσο το εμπόριο γίνεται πιο ελεύθερο
τόσο απελευθερώνεται και η κινητικότητα ανθρώπων και υπηρεσιών. «Καθώς οι καλύτερα
εκπαιδευμένοι ενθαρρύνονται να σκεφτούν παγκόσμια, τείνουν και να κινηθούν ανά τον
κόσμο μέσα σε μια παγκόσμια κοινότητα». Χάρη στο διαδίκτυο και τα εξαιρετικά
επιτεύγματα της εξέλιξης της τεχνολογίας έχουν πια τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή
και να πουλούν την γνώση τους ανά τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει την απαραίτητη
μετακίνησή τους (Λαμπριανίδης, 2011: 29)
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1.5 Αίτια διαρροής εγκεφάλων στον κόσμο
Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία έχουμε δύο διαφορετικές και αντικρουόμενες
απόψεις σχετικά με τα

αίτια της μετανάστευσης.

Από τη μία πλευρά, έχουμε την

νεοκλασική άποψη (Sjastaad, 1962) , σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις που σχετίζονται
με τη μετανάστευση βασίζονται κατά κύριο λόγο σε αναλύσεις κόστους –οφέλους και
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο στόχων για τη μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων κερδών
κατά τη διάρκεια της ζωής.
Από την άλλη, οι θεωρητικοί των «Νέων Οικονομικών της Μετανάστευσης
Εργαζομένων» (Piore,1979) υποστηρίζουν ότι η μετανάστευση είναι από τη μία αποτέλεσμα
των αποτυχιών των αγορών στις χώρες προέλευσης και από την άλλη στοχευμένη δεδομένου
ότι οι μετανάστες μόλις καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τους αρχικούς στόχους ή να
συγκεντρώσουν τις επιθυμητές αποταμιεύσεις επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους (
Λαμπριανίδης , 2011:44).
Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού σχετίζεται με τη μετανάστευση ατόμων με
υψηλή ειδίκευση και προσόντα από τις λιγότερο προς τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες.
Δεν αφορά

την απώλεια οποιουδήποτε

τμήματος της κοινωνίας αλλά του πιο

καταρτισμένου και εξελιγμένου τμήματός της.
Οι Carrington

και Detragiache (1999) εκπροσωπούν την άποψη ότι

οι

μεταναστευτικές πολιτικές στις χώρες του ΟΣΣΑ, έχουν την τάση να ευνοούν κυρίως τα
άτομα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Το γεγονός αυτό από τη μία εξηγεί μεν τα
μεγαλύτερα μερίδια της ομάδας αυτής στο σύνολο των ατόμων που μεταναστεύουν , αλλά
δεν αποτελεί δικαιολογία για την απόφαση ενός τόσου μεγάλου αριθμού καταρτισμένου
προσωπικού να μεταναστεύσει προς τις αναπτυγμένες χώρες. Η τάση αυτή πιθανώς να
ερμηνεύεται στα διαφορετικά επίπεδα μισθών που επικρατούν στην αγορά εργασίας αλλά
και πάλι παραμένει το ερώτημα της αιτίας αυτών των ανισοτήτων. Επιπροσθέτως , βασικοί
παράγοντες που
διαφορετικό

ίσως να επηρεάζουν την απόφαση των νέων επιστημόνων είναι το

επίπεδο

και η ποιότητα ζωής που προσφέρει το εξωτερικό. Ακόμη, το

διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι διαφορετικές επαγγελματικές/εργασιακές
συνθήκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη μετανάστευση αυτή.
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Τα βασικότερα αίτια που προκαλούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού στο
εξωτερικό οφείλονται κυρίως σε οικονομικούς αλλά και σε μη οικονομικούς παράγοντες.
Αρχικά , από την πλευρά της προσφοράς η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους φυγής των νέων προς τις αναπτυγμένες χώρες.
Αυτό συμβαίνει διότι συνέβαλε στο να συσσωρεύεται το ανθρώπινο κεφάλαιο εκεί που είναι
ήδη αρκετό και οδήγησε στην αύξηση της θετικής αυτο-επιλογής μεταξύ των διεθνών
μεταναστών. Εξάλλου, το άτομο ενδιαφέρεται να συσσωρεύσει επιπλέον ανθρώπινο
κεφάλαιο όσο προσδοκά ότι το οριακό όφελος θα είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος
της επένδυσης στην εκπαίδευση (Gia Van, 2008, p.724).
Από την πλευρά της ζήτησης, η διαρροή απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν
οι χώρες υποδοχής ξεκινώντας σταδιακά να εισάγουν επιλεκτικές μεταναστευτικές
πολιτικές με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, (όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς από τη
δεκαετία του’80 ) (ILO, 2006; Beine κ.ά., 2008: 631).
Η Επιτροπή για τη Διεθνή Μετανάστευση

των Ταλέντων (Committie

on

International Migration of Talents, 1970: 46) σημειώνει τους ακόλουθους μη οικονομικούς
παράγοντες που συμβάλλουν στη διαρροή επιστημονικού δυναμικού από κάποιες χώρες:
Committee on International Migration of Talent, 1970:46, Λαμπριανίδης 2011:46):


Ακαμψία των εργασιακών συστημάτων, ισχύς των καθηγητών

πανεπιστημίου που κατέχουν μόνιμες θέσεις , ανεπαρκής αναγνώριση του ταλέντου
στους νέους, έλλειψη επαγγελματικής κινητικότητας, επαγγελματική απομόνωση ,
νεποτισμός , αδράνεια των θεσμών, έλλειψη χρηματοδότηση της έρευνας.


Έλλειψη ελπίδας για το μέλλον, προκατάληψη και διακρίσεις ανάλογα

με τη φυλή, την εθνικότητα, την θρησκεία και την τάξη.


Χαμηλή ποιότητα της πνευματικής, εκπαιδευτικής, επαγγελματικής

και πολιτισμικής ζωής στη χώρα προέλευσης.


Ένας ακόμη λόγος είναι η αίσθηση των πτυχιούχων , επιστημόνων ότι

τόσο η εργασία όσο και η συμβολή τους δεν αναγνωρίζονται και δεν αμείβονται
κοινωνικά στη χώρα τους. Επιπρόσθετα, μέσα στα αίτια συμπεριλαμβάνεται και η
διαμόρφωση της κοινωνίας με τέτοιο τρόπο που κυριαρχούν ιεραρχήσεις και
στρωματοποίηση, που δεν βασίζεται σε κοινώς αποδεκτά κριτήρια επιτυχίας και
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αξιοκρατίας, αλλά δίνει ιδιαίτερη σημασία σε κριτήρια που έχουν σχέση με τη
γέννηση, την

ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την οικογένεια, τις πολιτικές

προτιμήσεις, την γεωγραφική περιοχή προέλευσης και άλλα. Με άλλα λόγια ,
κυριαρχούν οι προκαταλήψεις και οι κοινωνικές διακρίσεις στον τομέα της εργασίας.
Οι σπουδές συνιστούν μια ιδιαίτερα καθοριστική συνιστώσα για την
ερμηνεία της διαρροής πτυχιούχων, υπό την έννοια ότι συνήθως οι φοιτητές
παραμένουν, για μικρότερα ή μεγαλύτερα διαστήματα, στη χώρα και μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών τους (Λαμπριανίδης, 2011:47).
Παράλληλα, σύμφωνα με την η ιστορική εμπειρία συγκεκριμένες
οικονομικο-κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες μπορεί να προκαλέσουν μαζική
εισροή εγκεφάλων σε κάποιες χώρες και μαζική διαρροή από κάποιες άλλες.
Παράδειγμα αυτού μπορεί να αποτελέσουν οι ρατσιστικές και πολιτικές διώξεις
που έγιναν από τα φασιστικά και ναζιστικά καθεστώτα την περίοδο των δεκαετιών
1920 έως και 1940 στην Ευρώπη (Brandi ,2001: 6-7). Περίπου 300.000 Γερμανοί και
Αυστριακοί βρήκαν καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότεροι από
αυτούς προέρχονταν από μεσοαστικά και ανώτερα μεσοαστικά στρώματα και
πολλοί υπήρξαν και διανοούμενοι ( Pfanner , 1983). Παραδείγματα και άλλων
τέτοιων μεταναστεύσεων έχουμε: από την Ελλάδα το 1945, τη Βραζιλία το 1964 , τη
Χιλή μετά από το πραξικόπημα του 1973 και την Αργεντινή το 1974 (Λαμπριανίδης,
2011:47)
Σύμφωνα με την αρθρογράφο Loredana Patrutiou –Batles , οι κυριότεροι λόγοι
που οδηγούν στη διαρροή εγκεφάλων σχετίζονται με: την έλλειψη θέσεων εργασίας, την
οικονομική υπανάπτυξη της χώρας , την επιθυμία για υψηλότερη πιστοποίηση και
αναγνώριση προσόντων, την επιθυμία για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και για
καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες (Dr. Loredana Patrutiou-Batles , 2014)

1.6

Αίτια διαρροής επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα και
πρόσφατες έρευνες
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Σύμφωνα με την αρθρογράφο Ευαγγελία Τσιλιμιγκρά (2011), η παρατεταμένη ύφεση, το
υψηλό ποσοστό ανεργίας σε συνδυασμό με τις χαμηλές οικονομικές απολαβές έχει σαν
αποτέλεσμα την μετανάστευση ενός σημαντικού τμήματος της κοινωνίας από τις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυγμένες. Δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε τμήμα της
κοινωνίας αλλά για το πιο καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό της. Τα συναισθήματα
που κυριαρχούν στους νέους είναι η απογοήτευση για την οικονομική κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα και αγωνία για το τι θα συμβεί στο μέλλον.
Πρόσφατες έρευνες σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς σχετικά με την αξιοποίηση
του πτυχίου τους έχουν δείξει ότι ένας στους τέσσερις ήταν άνεργος για περισσότερο από
δεκαοκτώ μήνες, οι μισοί ασχολούνταν σε δουλειές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τον
κλάδο τους και ένας στους τέσσερις ασχολούνταν με κάποια εργασία «σχετική» με το
πτυχίο του.
Πρόσφατη έρευνα

της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των

ελληνικών αναφέρει τα εξής:
Οι επιστημονικοί κλάδοι οι οποίοι κατέχουν

την υψηλότερη επισφάλεια

απασχόλησης είναι οι ξένες γλώσσες, η Ιατρική-Οδοντιατρική, η Φιλολογία , τα
Μαθηματικά, η Ιστορία-Αρχαιολογία, η Φυσική , η Χημεία , η Φυσική Αγωγή. Αντίθετα ,
οι επιστημονικοί κλάδοι με τα χαμηλότερα ποσοστά επισφαλούς απασχόλησης είναι η
Οικιακή Οικονομία , η Διαιτολογία, η Νομική, η Κτηνιατρική , η Νοσηλευτική , η
Φαρμακευτική , οι επιστήμονες διοίκησης και οι μηχανικοί υπολογιστών-συστημάτων
πληροφορικής-επικοινωνιών.
Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα , το
ποσοστό των νέων πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

που παραμένει άνεργο

αγγίζει τα 30%. Αντίθετα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει μόλις στα 14%. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, το ποσοστό της ανεργίας των νέων μεταξύ της ηλικίας 15 και 25 είναι
29,8% , αρκετά υψηλότερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 20%.
Έρευνα που πραγματοποίησε η Κάπα Research για το «Βήμα της Κυριακής»
αναφέρει ότι 7/10 Έλληνες που έχουν αποφοιτήσει επιθυμούν να μεταναστεύσουν στο
εξωτερικό για εργασιακή αποκατάσταση, ενώ 1/10 ήδη ψάχνει να βρει κάποια δουλειά στο
εξωτερικό

ή προσπαθεί να συνεχίσει τις σπουδές με στόχο να αποκτήσει και άλλες

προοπτικές στον εργασιακό/επαγγελματικό τομέα.
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Αναλυτικότερα, από αυτούς που ψάχνουν δουλειά στο εξωτερικό, το 66,4%
ισχυρίζεται ότι κάνει για να αποκτήσει καλύτερη ποιότητα ζωής, το 44,7% για να εύρεση
μιας καλής δουλειάς και το 32,6% για να διασφαλίσει περισσότερο αξιοκρατία στην
εξέλιξή του. Επιπρόσθετα , το 60,7% δηλώνει ότι θα προτιμούσε μια θέση εργασίας με
προοπτική καριέρας στο εξωτερικό παρά μια μόνιμη θέση ιδιωτική ή δημόσια στην
Ελλάδα.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα από την
ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
οι χώρες πρώτης προτίμησης όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα είναι η Βρετανία
με ποσοστό 31,7% , η Η.Π.Α 28,7% , ενώ η Γερμανία έρχεται τρίτη στη σειρά προτίμησης
με 6.6% και τέταρτη η Ελβετία.

Βρετανία
Η.Π.Α
Γερμανία
Ελβετία

Επίσης , σχετικά με τους επιστημονικούς κλάδους στους οποίους απασχολούνται οι
νέοι πτυχιούχοι στο εξωτερικό, το 81% ασχολείται σε τομείς όπως η οικονομία και η
διοίκηση επιχειρήσεων και τα νομικά

33% , ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών

υπολογιστών, η φυσική και η χημεία 25% , ενώ αρκετοί είναι και μηχανικοί 23%.
Τέλος, οι περισσότεροι νέοι που αποφασίζουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό
είτε για να εργαστούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους , είναι πτυχιούχοι και έχουν
πολλά προσόντα (ξένες γλώσσες, μεταπτυχιακά). Ενδεικτικότερα, το 73% από αυτούς έχει
μεταπτυχιακό, το 51,2% έχει διδακτορικό, ενώ το 41% έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές
του στα εκατό καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Επίσης, το 68,4% των πτυχιούχων που
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εργάζονται στο εξωτερικό , έχει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο από 40.000 ευρώ. Το
ποσοστό των πτυχιούχων που κερδίζουν περισσότερα από 40.000 ευρώ είναι σχεδόν το
μισό 34.4%.
Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού αποτελεί πλέον ένα από
τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Η Ελλάδα χάνει ένα από τα πιο
καταρτισμένα και ειδικευμένα άτομα της κοινωνίας. Η απώλεια αυτή είναι διπλή. Αυτό
συμβαίνει γιατί από τη μία χάνονται σημαντικά κεφάλαια τόσο ανθρώπινα όσο και
οικονομικά τα οποία είχε επενδύσει η χώρα για την εκπαίδευση των νέων και από την άλλη
μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των κοινωνιών καθώς φεύγουν οι νέοι και διευρύνεται
το χάσμα που υπάρχει μεταξύ λιγότερο αναπτυγμένων και αναπτυγμένων χωρών.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των βασικότερων λόγων της διαρροής επιστημονικού από
την Ελλάδα προς το εξωτερικό:


Αρχικά , ένας από τους βασικότερους λόγους διαρροής

εγκεφάλων αποτελεί η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας.
Πολλοί είναι οι νέοι που μετά την αποφοίτησή τους από κολέγια και
πανεπιστήμια αδυνατούν να βρουν κάποια δουλειά κυρίως στο επάγγελμά
τους. Συνήθως περιγράφουν την κατάσταση με λόγια όπως: «το σύστημα
στην Ελλάδα δεν ενθαρρύνει τους νέους»,
«εδώ δε μπορείς να ζήσεις μια αξιοπρεπή ζωή» , « δε βρήκα δουλειά,
γιατί δεν είχα γνωριμίες». Σύμφωνα με έρευνες, ο σημαντικότερος λόγος
για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό η αξιοκρατία που υπάρχει στον
τομέα της εργασίας, οι καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, οι
οικονομικές απολαβές, το ενδιαφέρον για την εργασία και η απόκτηση
περισσότερων και εξειδικευμένων γνώσεων (Τσιλιμιγκρά , Μάρτιος 2011).


Η επιδεινωμένη ύφεση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά

εργασίας οδηγώντας τους νέους απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων
ιδρυμάτων στη φυγή. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των άνεργων νέων έχει
αυξηθεί κατά πολύ , καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας και η χώρα
αντιμετωπίζει οικονομική κρίση. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας σε
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συνδυασμό με τις χαμηλές οικονομικές απολαβές απογοητεύουν τους νέους
και τους οδηγούν στην εγκατάλειψη της χώρας τους (

Τσιλιμιγκρά ,

Μάρτιος 2011).


Επιπρόσθετα, τόσο η διαφθορά όσο και η έλλειψη αξιοκρατίας

στον τομέα της εργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο στη φυγή των νέων. Αυτό
συμβαίνει γιατί , από τα πρώτα χρόνια κιόλας της ίδρυσης του ελληνικού
κράτους κυριαρχεί μια «κουλτούρα ρουσφετιού» που ωθεί τους νέους να
στραφούν

σε

άλλες

χώρες

αναζητώντας

ένα

πιο

δίκαιο

επαγγελματικό/εργασιακό περιβάλλον (Τσιλιμιγκρά, Μάρτιος 2011).


Μια επιπλέον αιτία σχετίζεται με την ελλιπή δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν
ολοένα και λιγότερο στην Ελλάδα , άλλες μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους και
τα επενδύουν σε άλλες χώρες καθώς κάποιες άλλες ξεκίνησαν ή σκέφτονται
να μεταφέρουν είτε την παραγωγή τους είτε ακόμα και την έδρα τους σε
άλλες χώρες με λιγότερο δυσβάσταχτο φορολογικό περιβάλλον. Παράλληλα
, η εισροή ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή ( Τσιλιμιγκρά ,
Μάρτιος 2011).


Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αδυναμία

πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας. Διάφορες έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί υπογραμμίζουν ότι η ανυπαρξία εργασιακής εμπειρίας
είναι η βασική αιτία που οι επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν νέους. Τα
προγράμματα της πρακτικής άσκησης , απόκτησης εργασιακής εμπειρίας,
επαγγελματικής

ειδίκευσης

κλπ

δεν

εμφανίζονται

να

έχουν

την

αποτελεσματικότητα και να εφοδιάζουν τους νέους με τα προσόντα που
απαιτούν οι επιχειρήσεις ( Τσιλιμιγκρά , Μάρτιος 2011).


Τέλος, η ανεργία των νέων τροφοδοτείται από την πολύ

υψηλότερη ανεργία των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε σύγκριση με τους
απόφοιτους της βασικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως δείχνουν
όλες οι έρευνες της απορροφητικότητας των ΑΕΙ-ΤΕΙ , το παράδοξο αυτό
φαινόμενο οφείλεται στην αντιστοιχία των προσόντων και των ειδικεύσεων
των πτυχιούχων με αυτά που ζητά η αγορά εργασίας. Επίσης, τα
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περισσότερα προγράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνεχίζουν να
είναι προσκολλημένα στη δεκαετία του ’70 ( Τσιλιμιγκρά , Μάρτιος 2011).
Από όλους τους παραπάνω λόγους γίνεται κατανοητό ότι η κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολη. Δικαιολογημένα,
λοιπόν, οι νέοι πτυχιούχοι σκέφτονται ή αποφασίζουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό με
απώτερο στόχο την αναζήτηση κάποιας εργασίας που θα αναλογεί στις σπουδές και στα
προσόντα τους. Παρόλο που η φυγή «φαντάζει» λύση στο πρόβλημα των νέων πτυχιούχων,
δεν αποτελεί την ορθότερη λύση για τη χώρα. Η φυγή των νέων και ιδιαίτερα των νέων
πτυχιούχων στερεί από τη χώρα το σημαντικότερο και πιο καταρτισμένο κομμάτι της
κοινωνίας στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί η οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η Ελλάδα
χάνει τα παιδιά της όχι μόνο λόγω δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά εξαιτίας και της
απαξίωσης από την πλευρά της κυρίαρχης πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο χάνεται μία ακόμα
ευκαιρία να μετακινηθεί η χώρα στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας , ώστε να παράγει πιο
σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης ή τεχνολογίας.
Χώρες υποδοχής μεταναστών
Ο παρακάτω Πίνακας 2 απεικονίζει τις χώρες που απορροφούν το μεγαλύτερο
μέρος των νέων που μεταναστεύουν σε ξένες χώρες.
Πίνακας 2 Ποσοστό Ελλήνων εργαζομένων στο εξωτερικό κατά χώρα διαμονής
και εργασίας

Χώρα

%

Βρετανία

31,7

ΗΠΑ

28,7

Γερμανία

6,5

Ελβετία

5,4

Γαλλία

4,4

Βέλγιο

4,3

Καναδάς

3,3
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Ολλανδία

2,6

Ιταλία

2,3

Ισπανία

1,8

Λοιπές χώρες (64)

9,0

ΣΥΝΟΛΟ

100,0

Πηγή: Λαμπριανίδης , 2011.

Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο αναζητούνε εργασία στο εξωτερικό οι νέοι
είναι καθαρά επαγγελματικός. Όπως είναι γνωστό η ανεργία στην Ελλάδα του σήμερα (
27,3% κατά το έτος 2013) αποτελεί φαινόμενο το οποίο μαστίζει πλατιές μάζες των
χαμηλότερων κυρίως κοινωνικών στρωμάτων. Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2009
και συνεχίζει μέχρι και σήμερα ως χρηματοπιστωτική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο , έχει
προκαλέσει τη ραγδαία επιδείνωση αυτού του φαινομένου. Το μεγαλύτερο πλήγμα της
ανεργίας το έχει δεχτεί το πιο καταρτισμένο και εξειδικευμένο τμήμα της κοινωνίας , οι νέοι.
Η υψηλή ανεργία των νέων ( 55,5% τον Δεκέμβριο του 2013 στις ηλικίες 15-24) και των
πτυχιούχων (17,2 κατά το τρίμηνο του 2013) στη χώρα μας σε συνδυασμό με μια σειρά
δομικών και ιστορικών παραγόντων που σχετίζονται με την ελληνική οικονομία είχαν σαν
αποτέλεσμα να οδηγήσουν ένα μεγάλο τμήμα των νέων, με υψηλή ειδίκευση

και

εκπαιδευτικό επίπεδο , να εγκαταλείψουν τη χώρα τους με απώτερο σκοπό την εύρεση
καλύτερης εργασίας στο εξωτερικό η οποία θα τους παρέχει καλύτερες οικονομικές
απολαβές. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να γιγαντωθεί και ένα νέο φαινόμενο
παγκοσμίως

γνωστό ως « brain drain». Η Ελλάδα χάνει το σημαντικότερο εργατικό

δυναμικό της χώρας και το πιο καταρτισμένο κομμάτι της κοινωνίας της. Άλλοι σημαντικοί
λόγοι είναι οι σπουδές για την απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού και
διδακτορικού. Το τραγικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι η μετανάστευση των νέων αυτή δεν
είναι προσωρινή όπως τη δεκαετία του ’50 , αλλά οι νέοι στις μέρες μας όχι μόνο φεύγουν
από την πατρίδα τους για σπουδές αλλά δεν σκέφτονται να γυρίσουν ξανά σε αυτή.
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1.7 Συνέπειες της διαρροής επιστημονικού δυναμικού για τις χώρες
αποστολής
Η διαρροή

επιστημονικού δυναμικού ή αλλιώς διαρροή εγκεφάλων αφορά την

μετανάστευση νέων που χαρακτηρίζονται από υψηλή εκπαίδευση και προσόντα από τις
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες. Η χώρα αποστολής δεν
χάνει απλώς ένα τμήμα του πληθυσμού της, αλλά το πιο καταρτισμένο και εκπαιδευμένο
κομμάτι της κοινωνίας. Η χώρα αποστολής έχει επενδύσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων
και έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια την μόρφωση των νέων, οι οποίοι όμως αποφασίζουν
να μεταναστεύσουν σε κάποια άλλη χώρα. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως η απώλεια
για τη χώρα που «χάνει» ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας της είναι διπλή. Από τη μία
χάνονται σημαντικά κεφάλαια τόσο οικονομικά όσο και ανθρώπινα και από την άλλη
διευρύνεται το χάσμα μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών (Λαμπριανίδης
2011:44-45).
Οι «νέες» η εθνογενείς θεωρίες ανάπτυξης προβλέπουν ότι τα υψηλά ποσοστά
μετανάστευσης εξειδικευμένου προσωπικού μειώνουν τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης
( Barro και Sala-I-Martin, 1995) στις χώρες προέλευσης λόγω της μείωσης του μέσου
επιπέδου εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού.
Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού σηματοδοτεί δύο αλληλοσχετιζόμενες
αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες προέλευσης ( Straubhaar, 2000: 16):
-

Απώλειες σε ανθρώπινο κεφάλαιο και , άρα, στέρηση μιας από τις

βασικές συνιστώσες της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, αν το
φυσικό κεφάλαιο ακολουθεί τη ροή του ανθρώπινου κεφαλαίου , επέρχεται ακόμη
μεγαλύτερη μείωση της εισροής φυσικού κεφαλαίου. Συνεπώς, μειώνεται η
παραγωγικότητα στις χώρες προέλευσης και δημιουργούνται επιπλέον κίνητρα για
μετανάστευση των ειδικευμένων στις αναπτυγμένες χώρες, με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνεται έτσι η διαρροή επιστημονικού δυναμικού.
-

Απώλειες ενός σημαντικού μέρους του δημόσιου χρήματος που έχει

επενδυθεί κατά τη διάρκεια σχηματισμού του ανθρώπινου κεφαλαίου

των

μεταναστευόντων, αφού αυτό θα αξιoποιηθεί από μια άλλη χώρα. Ενώ, αντίθετα ,
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στις οικονομίες υποδοχής δημιουργούνται θετικές τεχνολογικές εξωτερικότητες από
την εισροή μεταναστών λόγω του επιπρόσθετου διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου
και εντείνεται, έτσι, το χάσμα πλούσιων-φτωχών χωρών. Δημιουργείται, δηλαδή,
ένας «φαύλος κύκλος».
Οι χώρες αποστολής επενδύουν μεγάλο μέρος της δημόσιας κληρονομιάς για την
εκπαίδευση των νέων. Ωστόσο, μερικοί από αυτούς θέλοντας να εξασκήσουν το επάγγελμά
τους , εγκαταλείπουν τη χώρα τους μεταναστεύοντας σε κάποια άλλη. Σε αυτή την
περίπτωση, οι χώρες αποστολής πέρα από το ότι χάνουν το πιο εξειδικευμένο τμήμα του
πληθυσμού της χώρας το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή της , χάνουν και πολλά
λεφτά για την εκπαίδευσή τους. Επιπρόσθετα , η μετανάστευση νέων επιστημόνων σε
κάποια ξένη χώρα έχουν σαν αποτέλεσμα η χώρα αποστολής να χάνει τόσο τα κεφάλαια που
έχει επενδύσει για την εκπαίδευσή τους όσο και το μελλοντικό εισόδημα που θα μπορούσε
να προσφέρει ο νέος επιστήμονας αν παρέμενε σε αυτή ( Loredana Patrutiu-Batles, 2014).
Μια σημαντική συνέπεια της διαρροής επιστημονικού δυναμικού είναι ότι η
επένδυση στην εκπαίδευση σε μια χώρα προέλευσης ενδέχεται να μην οδηγήσει σε ταχύτερη
οικονομική ανάπτυξη, όταν μεγάλο μέρος των υψηλά εκπαιδευμένων ατόμων φεύγει από τη
χώρα (Λαμπριανίδης, 2011:49.).
Ο ερευνητής Emeagwali το 2001 (Λαμπριανίδης, 2011:51), σημειώνει ότι στην
πραγματικότητα, τα αφρικανικά πανεπιστήμια εκπαιδεύουν το ένα τρίτο των αποφοίτων τους
για εξαγωγή στις αναπτυγμένες χώρες (δηλ. για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε
επιστημονικό προσωπικό χωρών, όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ). Ουσιαστικά η Αφρική
προσφέρει αναπτυξιακή βοήθεια στα πλουσιότερα δυτικά κράτη, γεγονός το οποίο έχει ως
αποτέλεσμα τα πλούσια κράτη να γίνονται πλουσιότερα και τα φτωχά φτωχότερα (Gia Van,
2008:729).
Πολύ ειδικευμένοι μετανάστες παίρνουν μαζί τους την εκπαίδευση τους, η οποία
χρηματοδοτήθηκε από τους φόρους των κατοίκων της χώρας τους και περαιτέρω αναφέρει ο
Johnson, 1967 και οι Bhagwati και Hamada, 1974.
Ο Bhagwati (1976) πρότεινε τη φορολόγηση του εισοδήματος των εκπαιδευμένων
εργαζομένων που μεταναστεύουν σε άλλη χώρα (φόρος του Bhagwati), ώστε τα έσοδα να
αποτελέσουν την αποζημίωση της χώρας αποστολής για την απώλεια αυτού του δυναμικού (
Λαμπριανίδης , 2011:51).
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Έναν ακόμη λόγο ανησυχίας ανέδειξε η νέα θεωρία μεγέθυνσης (Lucas, 1988),
δίνοντας έμφαση στις εξωτερικότερες που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο , οι
οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των εργατών όταν
εργάζονται κοντά σε άλλους ειδικευμένους (Λαμπριανίδης, 2011:52).

1.8 Επιπτώσεις του νέου μεταναστευτικού κύματος στην ελληνική
κοινωνία
Το φαινόμενο «Brain drain» έχει λάβει τεράστια έκταση κυρίως τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα. Ολοένα και περισσότεροι νέοι αποφασίζουν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη
στο εξωτερικό εγκαταλείποντας την πατρίδα τους. Η απώλεια για την Ελλάδα είναι διπλή,
διότι από τη μία χάνει το πιο εκπαιδευμένο προσωπικό της και από την άλλη σημαντικά
οικονομικά και ανθρώπινα κεφάλαια . Επιπρόσθετα , μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Η ελληνική αγορά εργασίας χάνει τα καλύτερά της
στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Προκειμένου
η Ελλάδα να αναπτυχθεί στην πρωτογενή και δευτερογενή οικονομία χρειάζεται τις νεαρές
ηλικίες και η έλλειψη των παραγωγικών τάξεων γίνεται εντονότερη. Παράλληλα , εξαιτίας
της έντασης του φαινομένου , δημιουργείται πρόβλημα στην εξωτερική και εσωτερική
ασφάλεια της χώρας . Οι νέοι που αποφασίζουν να ξενιτευτούν ανήκουν στις ηλικίες 15 έως
και 30 , οδηγώντας τη χώρα σε πτώση του ποσοστού γάμων και σε γήρανση του πληθυσμού
της χώρας.
Σύμφωνα με την οικονομολόγο Κυριακή Καυκά , (Μάρτιος 2015) η φυγή
επιστημόνων οδηγεί τη χώρα σε ένα φαύλο κύκλο περιορισμένης ανάπτυξης και επισημαίνει
το φαινόμενο της εξόδου πτυχιούχων από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ μετά το Β' Παγκόσμιο
πόλεμο. Οποιαδήποτε προσπάθεια της αποδοτικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, δεν πρόκειται να φέρει αποτελέσματα αν δε λυθούν πρώτα τα προβλήματα που
οδηγούν τους νέους επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση στη μετανάστευση. Αυτός θα πρέπει
να είναι ένας από τους πρώτιστους στόχους μεταξύ των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της
ελληνικής οικονομίας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αναζητηθούν εκείνα τα κίνητρα
που θα κρατήσουν «τα καλύτερα μυαλά» στη χώρα. Και αυτό θα συμβάλει στην βελτίωση
της ελληνικής οικονομίας. Είναι αναγκαίο πλέον να πραγματοποιηθεί

στροφή της

Ελληνικής οικονομίας στην παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου
να βελτιωθεί η θέση της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό και να αξιοποιήσει παραγωγικά το
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ανθρώπινο δυναμικό της. Μέσω αυτής της αλλαγής θα εξομαλυνθεί η σχέση προσφοράςζήτησης και θα περιοριστεί η διαρροή εγκεφάλων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει
να υπάρξει μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα.

1.9

Θετικές επιπτώσεις της διαρροής επιστημονικού δυναμικού για τις
χώρες αποστολής

Οι πρώτες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το φαινόμενο « brain drain»
(Bhagwati and Hamada, 1974; Grubel and Scott, 1966; McCullock and Yellen, 1977),
υποστηρίζουν ότι το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της διαρροής εγκεφάλων είναι
αρκετά υψηλό. Παράλληλα αναγνωρίζει και κάποιες θετικές συνέπειες του φαινομένου
αυτού, όπως τα εμβάσματα, ο επαναπατρισμός με επιπλέον ικανότητες που αποκτήθηκαν
στο εξωτερικό, η δημιουργία επιστημονικών και επιχειρηματικών δικτύων. Αυτές τις θετικές
πτυχές του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων έρχεται να δείξει μία σειρά ερευνών που
πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90.
Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 πραγματοποιήθηκε μια σειρά ερευνών
επιστημονικού δυναμικού έχει και θετικές συνέπειες. Ειδικότερα, σημειώνει ότι η διαρροή
εγκεφάλων μπορεί τελικά να συμβάλλει στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου στις χώρες
προέλευσης. Οι θεωρίες αυτές έδωσαν έμφαση στην πιθανότητα αύξησης αποθέματος υψηλά
εκπαιδευμένων ατόμων στις χώρες προέλευσης ακριβώς λόγω της διαρροής επιστημονικού
δυναμικού. Στους «πρεσβευτές» αυτής της ιδέας ανήκουν οι Mountford (1997), Vidal
(1998), Stark κ.ά. ( 1997 και 1998) και Βeine κ.ά. ( 2001), Doquier και Rapoport (2005).
Η ουσία του επιχειρήματος είναι ότι εφόσον η απόδοση της εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερη
στο εξωτερικό, η προοπτική της μετανάστευσης μπορεί να αυξήσει την αναμενόμενη
απόδοση του ανθρώπινου κεφαλαίου και να ωθήσει περισσότερο κόσμο στο να επενδύσει
στην εκπαίδευση στη χώρα προέλευσης.
Υπό συγκεκριμένες θεωρητικές συνθήκες που αναλύονται σε αυτά τα μοντέλα, το
αποτέλεσμα αυτού του κινήτρου ( ή η

εισροή

εγκεφάλων) μπορεί να ενισχύσει του

αποτελέσματος της μετανάστευσης και, σε αυτή την περίπτωση, προκύπτει ένα καθαρό
κέρδος για τη χώρα προέλευσης (π.χ. μια ευεργετική εισροή εγκεφάλων- Beine κ.ά.,2008) .
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Άλλη μια θετική επίδραση του φαινομένου αυτού είναι τα χρηματικά
εμβάσματα, δηλαδή τα χρήματα που αποστέλλουν οι μετανάστες στη χώρα προέλευσής τους
(Docquier και Rapport, 2005) .Tα

εμβάσματα, κατά κάποιον τρόπο,

ισοδυναμούν με

αποζημίωση της κοινωνίας για την απώλεια που υφίσταται από την έξοδο του πιο
παραγωγικού της ανθρώπινου κεφαλαίου της και απόσβεση του κόστους για την εκπαίδευση
του. Σε φτωχότερες χώρες, τα εμβάσματα των μεταναστών από το εξωτερικό αποτελούν
σημαντική πηγή εισοδήματος και μπορούν να περιορίσουν τα χρηματοπιστωτικά εμπόδια για
τις επενδύσεις σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο.
Τα εμβάσματα που αποστέλλονται από τους μετανάστες σύμφωνα με πρόσφατες
εκτιμήσεις του ΔΝΤ υπολογίζονται ετησίως σε περισσότερα από 100 δις δολάρια και το 60%
περίπου από αυτά καταλήγει σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Τα βασικότερα κίνητρα για
την αποστολή εμβασμάτων από τους μετανάστες είναι η στήριξη της οικογένειας στην
πατρίδα και η προετοιμασία της επιστροφής. (Λαμπριανίδης, 2011:55).
Πολλοί ( π.χ. World Bank , 2006) υποστηρίζουν την άποψη ότι οι αρνητικές
συνέπειες της διαρροής εγκεφάλων αντισταθμίζονται κατά κάποιον τρόπο από την εισροή
εμβασμάτων που στέλνουν οι μετανάστες, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά που βρίσκονται στο
εξωτερικό είναι καλά εκπαιδευμένα, έχουν καλύτερες οικονομικές απολαβές με αποτέλεσμα
να στέλνουν περισσότερα εμβάσματα από άλλους μετανάστες ( Λαμπριανίδης ,2011:55).
Νεότερες έρευνες (Faini, 2003; Faini, 2007) δείχνουν ότι το επιχείρημα ότι η
διαρροή επιστημονικού προσωπικού έχει και θετικά στοιχεία είναι αβάσιμο. Αυτό συμβαίνει
γιατί θεωρούν ότι οι πιο εκπαιδευμένοι στέλνουν λιγότερα εμβάσματα. Παρά το γεγονός ότι
έχουν υψηλότερο εισόδημα, ζουν συνήθως μαζί με την οικογένεια τους και η κατάσταση
τους είναι πια μόνιμη. Επίσης η αύξηση των προσόντων αυτών που μεταναστεύουν δεν έχει
θετική επίπτωση στις εκπαιδευτικές επιδόσεις στις χώρες προέλευσης, γιατί οι περισσότεροι
θα τείνουν να κατευθύνονται για σπουδές στη χώρα όπου θέλουν να μεταναστεύσουν, ώστε
να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες απασχόλησης .
Ο Zweig (2006) επισημαίνει πολύ ορθά ότι η διαρροή δυναμικού μπορεί να
μετατραπεί σε εκπαίδευση εγκεφάλων διαμέσου της επιστροφής των μεταναστών. Για
παράδειγμα, οι Ινδοί γιατροί που αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους από την
Βρετανία , τις ΗΠΑ και τη Μ. Ανατολή συντέλεσαν στη δημιουργία κλινικών και λοιπών
ιδιωτικών νοσηλευτικών υψηλού επιπέδου στην Ινδία. Συνέβαλαν τόσο στη μεταφορά
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ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας όσο και στο να αποκτήσουν φήμη αυτά τα
ιδρύματα για υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς λόγω της παρουσίας
τους. Η εμπειρία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας σο Ταιβάν και στην Ινδία χρησιμοποιήθηκε
για να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι δραστηριότητες διασποράς και των επαναπατρισμένων
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην παροχή κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου και
στη δημιουργία μιας καινούργιας βιομηχανίας (Λαμπριανίδης , 2014:180).
Ο επαναπατρισμός των πτυχιούχων μεταναστών οδηγεί, σύμφωνα με τους
McCormick και Wahba (2001) και Dustmann και Kirchkamp (2002) , σε μειώσεις κόστους
λόγω αυξημένης παραγωγικότητας και διοικητικών ικανοτήτων των παλιννοστούντων.
Γενικότερα , ο επαναπατρισμός των μεταναστών εκτιμάται ότι ωφελεί τη χώρα προέλευσης
συνεισφέροντας στη διάχυση της προηγούμενης τεχνολογίας με την οποία ήρθαν σε επαφή κατά
την παραμονή τους στο εξωτερικό (Λαμπριανίδης, 2014:180).

1.10 Η κατάσταση στην Ελλάδα του σήμερα
Ένα από τα πιο σημαντικά φαινόμενα της εποχή μας είναι η μετανάστευση νέων με
υψηλή ειδίκευση σε ξένες χώρες κυρίως για κοινωνικούς , πολιτικούς, οικονομικούς και
εκπαιδευτικούς λόγους.
Η πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα κυρίως τα τελευταία
χρόνια αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι εγκαταλείπουν την χώρα
τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Η πολιτική διαφθορά σε συνδυασμό
με την έλλειψη αξιοκρατίας στις ελληνικές κοινωνίες αποτελούν τις βασικές αιτίες του
φαινομένου αυτού. Ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο αποτελεί η δυνατότητα αποφυγής
στράτευσης.
Πολλοί είναι και οι κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη μετεγκατάσταση
των νέων στο εξωτερικό. Οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους με σκοπό να εκπληρώσουν τα
όνειρά τους , να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να προωθήσουν την καριέρα τους.
Παράλληλα , οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης δείχνουν συνήθως μεγαλύτερη
ανεκτικότητα απέναντι στο «διαφορετικό». Ακόμη είναι γνωστό ότι σε πολλές κοινωνίες της
Ελλάδας κυριαρχούν ξεπερασμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις οι οποίες σχετίζονται με
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το φύλο, την ηλικία , την εθνικότητα , τη γλώσσα, το χρώμα, την κοινωνική τάξη και τα
πολιτικά πιστεύω. Η ελληνική κοινωνία έρχεται ακόμα αντιμέτωπη με προβλήματα
οργάνωσης και το υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον.
Η μετανάστευση των νέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το οικογενειακό
περιβάλλον.

Όπως είναι γνωστό οι γονείς

θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους,

βλέποντας όμως την παρούσα κατάσταση

που κυριαρχεί στις ελληνικές κοινωνίες

προτρέπουν τα παιδιά τους να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν ένα
καλύτερο περιβάλλον εργασίας και καλύτερες συνθήκες ζωής. Κάποιοι νέοι επηρεάζονται
και από τυχόν συγγενείς που έχουν στο εξωτερικό, οι οποίοι συνεχώς τείνουν να μεταδίδουν
εμπειρίες από το εξωτερικό αναφέροντας τα θετικά στοιχεία και κάνοντας τη ζωή του
εξωτερικού να φαντάζει σαν μία λύση στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.
Ο βασικότερος όμως

λόγος

φυγής

των νέων επιστημόνων είναι καθαρά

οικονομικός. Στην Ελλάδα η ζήτηση για τους πτυχιούχους είναι περιορισμένη. Ακόμα οι
συνθήκες εργασίας και ο μισθός των εργαζομένων είναι χειρότερος σε σχέση με αυτόν των
ανεπτυγμένων χωρών. Εξίσου σημαντικός παράγοντας που ενισχύει
επιστημονικού δυναμικού από την Ελλάδα

τη διαρροή

είναι η ενιαία αγορά εργασίας, δηλαδή η

δυνατότητα να μετακινούνται και να εργάζονται σε όποια χώρα θέλουν χωρίς νομικούς
περιορισμούς. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται και με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής
εξέλιξης , όπως η μείωση του χρόνου και του κόστους των επικοινωνιών και των
μεταφορών.
Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση του φαινομένου ,
έχει σχέση με το επίπεδο των χωρών αποστολής των μεταναστών. Υποστηρίζεται δηλαδή
ότι οι μεταναστευτικές ροές τείνουν να είναι μεγαλύτερες όσο υψηλότερο είναι και το
εκπαιδευτικό επίπεδο μιας χώρας.

Η ανώτερη εκπαίδευση πανεπιστημιακού τύπου

προσφέρει πολλές φορές στους νέους περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης καλύτερων θέσεων
εργασίας στο εξωτερικό , ενώ παράλληλα οι ανεπτυγμένες δυτικές χώρες προσφέρουν
καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες

για τους νέους.

Μερικοί ακόμα παράγοντες που

ενισχύουν την φυγή των νέων στο εξωτερικό είναι : η μη αναγνώριση των προσόντων και
των ταλέντων των νέων, η αδράνεια των θεσμών, η δύναμη των καθηγητών και η αδυναμία
των εκπαιδευτικών συστημάτων να κρατήσουν τους νέους.
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Χιλιάδες Έλληνες πτυχιούχοι εγκαταλείπουν κάθε χρόνο την πατρίδα τους με σκοπό
να βρουν μια καλύτερη τύχη και περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης
στις χώρες της Δύσης. Αναμφίβολα , αυτό είναι ένα από τα πιο οδυνηρά προβλήματα που
καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας. Οι συνέπειες του «brain drain» αναμένεται να είναι
ολέθριες στο άμεσο μέλλον. Το Bloomberg σημειώνει χαρακτηριστικά , «καθώς τα κεφάλαια
εγκαταλείπουν σταδιακά την Ελλάδα , τα καλύτερα μυαλά της πηδούν σιγά- σιγά από το
πλοίο που βουλιάζει». Αυτό το φαινόμενο , αποκαλείται από τους οικονομολόγους “ φυγή
ανθρώπινων κεφαλαίων” και είναι ό,τι χειρότερο για το μέλλον μιας χώρας , όπως αναφέρει
το πρακτορείο ( Reporter , 2015).
Αν κοιτάξει κανείς το παρακάτω γράφημα που δείχνει το ρυθμό των ατόμων που
εγκατέλειψαν τη χώρα πριν και μετά την οικονομική κρίση, θα διαπιστώσει πολύ εύκολα
πως και μόνο από αυτή την τάση φυγής , οι Έλληνες δεν μπορούν πια να ανακάμψουν
γρήγορα. Αναλύοντας τα δεδομένα της Eurostat είναι φανερό πως μεταξύ του έτους 2009
και του 2014 ο αριθμός των εξειδικευμένων γηγενών επαγγελματιών που αναζητούσαν
μόνιμη εργασία σε κάποια ξένη χώρα, ήταν 20281, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ,
μόλις 2.552.
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Όπως φαίνεται στο γράφημα, οι τάσεις φυγής των Ελλήνων, είναι μικρότερες από τις
αντίστοιχες των Γερμανών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός της Γερμανίας είναι οκτώ
φορές μεγαλύτερος της Ελλάδας και το κυριότερο είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Γερμανία
χάνει τους επιστήμονές της, τους αντικαθιστά με νέες που έρχονται στη χώρα.
Συμπερασματικά, τα πρωτεία στο γράφημα τα κατέχει η Ελλάδα ( Reporter, 2015).

1.11 Διαρροή ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στη Γερμανία
Η νεανική ανεργία στην Ελλάδα αγγίζει το 60%, ενώ η μαύρη νεανική εργασία στην Ελλάδα
διογκώνεται με γεωμετρική πρόοδο. Η ελληνική νεολαία τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί σε
ένα ιδιόμορφο αδιέξοδο καθώς από τη μία μεριά ενώ έχουν δαπανηθεί τεράστια κεφάλαια
για την πολυετή εκπαίδευσή της, ο κατώτερος μισθός αντιστοιχεί μόνο σε 390 ευρώ και από
την άλλη μεριά, ο παρηκμασμένος οικονομικός ιστός και η μονοκαλλιέργεια του
τουριστικού προϊόντος δεν επιτρέπουν την απορρόφηση των νέων οδηγώντας τους στη
κατάθλιψη και την φυγή (Σεβρής , 2013:205)
Η Γερμανία είναι μια χώρα που στρέφει την προσοχή της στη φυγή των νέων
επιστημόνων και στο φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού «brain drain»,
διαμορφώνοντας μια επιθετική πολιτική εισαγωγής ξένων νεαρών επιστημόνων. Προς αυτόν
το σχεδιασμό, ενεργοποιεί το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών. Ενώ, ταυτόχρονα, στήνει
μηχανισμούς εξαγωγής εγκεφάλων από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου(Κωνσταντίνος
Σεβρής , 2013: 205).

Η βιομηχανία εξαγωγής εγκεφάλων που έχει στήσει η Γερμανία στην
Ελλάδα
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«Ζητώ από τους πτυχιούχους των τεχνικών και τεχνολογικών σχολών σας να
έρθουν να εργαστούν στη Γερμανία, γνωρίζοντας ότι θα φροντίσουμε εμείς να μάθουν τη
γλώσσα και να βρουν εργασία», είχε υπογραμμίσει η Άνγκελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια
μιας εκ των επισκέψεων του Πάσος Κοέλιο στο Βερολίνο.
« Σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, είμαστε μια μάλλον γερασμένη ήπειρος, η
οποία δεν έχει το περιθώριο να χάσει τα παιδιά της από

τους λαϊκιστές και τους

εξτρεμιστές», έγραψε ο κ. Σόιμπλε στην εφημερίδα Der Tagesspiegel, όπου τόνιζε: « όσοι
ενδιαφέρονται για εκπαίδευση ή όσοι είναι άνεργοι επαγγελματίες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ»
(Σεβρής , 2012:206).
Οι συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις συνοψίζουν τη στρατηγική που
προωθούν

για την αρπαγή των «εγκεφάλων» του ευρωπαϊκού Νότου, προς χάριν της

γερμανικής βιομηχανίας. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική που υλοποιείται σε πολλαπλά
επίπεδα.

Βλέποντάς την ως σύνολο, μπορούμε

να εντοπίσουμε τα «βιομηχανικά»

χαρακτηριστικά που έχει αποκτήσει η «βιομηχανία εξαγωγής εγκεφάλων», και αποτελεί
οργανικό κομμάτι των ευρύτερων σχεδιασμών της Γερμανίας, στην προσπάθειά της να
ποδηγετήσει τον ευρωπαϊκό κόσμο και να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες που θα την
αναδείξουν σε κραταιά υπερδύναμη (Σεβρής , 2012:206).
Σύμφωνα με τα στατιστικά μεγέθη οι Γερμανοί είναι ο πιο γερασμένος λαός της
Ευρώπης. Για παράδειγμα, το 2012, το 20,4% του γερμανικού πληθυσμού ανήκε στην ηλικία
των 65 ετών και άνω. Ανά 1000 κατοίκους γεννιούνται μόλις 8 παιδιά. Το ποσοστό αυτό
σύμφωνα με έρευνες είναι το μικρότερο παγκοσμίως και εκτιμάται ότι όχι μόνο δε θα
αλλάξει , αλλά αντίθετα, προβλέπεται η επιδείνωσή του. Σε

αυτό το γεγονός παίζει

σημαντικό ρόλο ο συνδυασμός του υψηλού προσδόκιμου ζωής των Γερμανών και η μείωση
των γυναικών σε ηλικία τεκνοποιίας. Οι οικονομικοί δείκτες της Γερμανίας, πλήττονται,
εκτός από τους αρνητικούς δημογραφικούς δείκτες και από τη μειωμένη παρουσία ντόπιου
επιστημονικού προσωπικού. Στις ηλικίες 15 έως 65 ετών των Γερμανών, μόλις το 26%
διαθέτει πτυχίο από ανώτερη ή ανώτατη σχολή (Σεβρής , 2012:206).
Τα χαρακτηριστικά της γερμανικής δημογραφίας και της επιστημονικής της
κατάρτισης οδηγούν τις γερμανικές ελίτ σε μια συγκεκριμένη επιλογή: στην εισαγωγή ξένου
επιστημονικού προσωπικού, νεαρής ηλικίας. Μια τακτική που είχε εφαρμοστεί και τα
προηγούμενα χρόνια, με στόχο, τότε κυρίως το ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό από τις
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χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί, σε αυτή τη φάση πως, σύμφωνα με
έρευνα του ιδρύματος Μπέρτελσμαν, ήδη το 43% των νέων μεταναστών, από 15 έως 65
ετών στη Γερμανία, διαθέτει πτυχίο από ανώτερη ή ανώτατη σχολή (Σεβρής , 2012:206207).
Η Γερμανία είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τη
δυνατότητα στους ξένους νεαρούς φοιτητές που πραγματοποιούν τις σπουδές τους εκεί να
αποκτήσουν το δικαιώματα του μόνιμου κατοίκου , εφόσον φυσικά οι γονείς τους είναι
ασφαλισμένοι στη χώρα προέλευσης. Τα οφέλη που λαμβάνουν τα οι νεαροί επιστήμονες
είναι τα εξής: ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομικά δικαιώματα. Ουσιαστικά, ο απώτερος
στόχος της Γερμανίας είναι η γερμανοποίηση των ξένων νεαρών φοιτητών. Παράλληλα ,
αυτό φαίνεται και από τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα δραστήριου συστήματος για την
ένταξη των μεταναστών στον νέο τους τόπο. Οι τοπικές αρχές, οι μεταναστευτικές
ομοσπονδίες και ενώσεις (π.χ. ελληνική κοινότητα του Βερολίνου) και διάφορες Μ.Κ.Ο
ειδικευμένες στην ένταξη μεταναστών στο κοινωνικό ιστό, χρησιμοποιούνται μεθοδικά προς
αυτήν την κατεύθυνση. Οι εν λόγω φορείς βοηθούν τους νέους μετανάστες στην εύρεση
κατοικίας, την ταχύρρυθμη εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και σε άλλα προγράμματα
που αφορούν

την επαγγελματική απασχόληση , ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στην

κατανόηση του κοινωνικού και νομικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται ο νέος επιστήμοναςμετανάστη (Σεβρής , 2012:207).
Παράλληλα, η Γερμανία απλουστεύει τις διαδικασίες αναγνώρισης των
βιογραφικών στοιχείων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων μεταναστών. Το
γερμανικό υπουργείο Απασχόλησης συνέστησε ένα συμβούλιο από γνώστες και χρήστες
πολλών ξένων γλωσσών, ώστε να είναι σε θέση να μεταφραστεί και να λάβει επίσημη
γερμανική αναγνώριση το πτυχίο και το βιογραφικό που κρατά στα χέρια του ο νέος
μετανάστης. Ενώ αναδιαμορφώθηκε ριζικά το μοντέλο πιστοποίησης της επιστημονικής
κατάρτισης και ειδίκευσης, ώστε να είναι συμβατό με τους τίτλους που δίδονται στην
υπόλοιπη Ευρώπη (Σεβρής , 2012:207).
Και όλα αυτά, την ίδια στιγμή που η γερμανική κυβέρνηση επιδοτεί εταιρείες για
την πρόσληψη νεαρών επιστημόνων μεταναστών, αλλάζει τις ποσοστώσεις ξένων και
ντόπιων σπουδαστών στα πανεπιστήμιά της και εκπονεί, σε μηνιαία βάση, νέα προγράμματα
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ειδίκευσης, πρακτικής άσκησης και εργασίας για τους νεαρούς μετανάστες (Σεβρής , 2012:
208).
Σε αυτή τη στρατηγική , προσπαθεί να αξιοποιήσει το ευρύτερο μπάχαλο που
επικρατεί στην Ε.Ε. Με πρόσχημα τους δείκτες νεαρής ανεργίας του ευρωπαϊκού Νότου,
εκπονεί ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της νεανικής ανεργίας, της τάξης των 6. Δις.
ευρώ, για την κατάρτιση και την πρακτική εργασία των νέων σε επιχειρήσεις της. Κύριος
αποδέκτης ωστόσο των χρημάτων αυτών θα είναι η Γερμανία , διότι εκεί βρίσκεται ο
κυριότερος όγκος των παραγωγικών εξαγωγικών βιομηχανικών μονάδων και αυτή έχει
διαμορφώσει τις καλύτερες συνθήκες αξιοποίησης της νεανικής κινητικότητας (Σεβρής ,
2012 : 208).
Αναπόσπαστο κομμάτι της γερμανικής στρατηγικής αποτελεί η επίδοση
μαθημάτων της γερμανικής γλώσσας στο εσωτερικό των χωρών προέλευσης , ενώ, με τη
χρήση άλλων προγραμμάτων, μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει επιδοτούμενο ταξίδι προς τη
Γερμανία για πρακτική ειδίκευση ή εργασία στη Γερμανία, αλλά ακόμη και για μια απλή
συνέντευξη ( Σεβρής , 2012 :208).

1.12 Πρόσφατη έρευνα για το νέο μεταναστευτικό κύμα
Πρόσφατη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απόστολο Λακασά

σχετικά με το

μεταναστευτικό φαινόμενο (brain drain) που πλήττει την ελληνική κοινωνία κυρίως τα
τελευταία χρόνια. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα : «Καθημερινή» την Κυριακή 17
Απριλίου του 2016 με τίτλο « Τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδας φεύγουν με πρόθεση να
εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό».
Ο Απόστολος Λακασάς

αναφέρει ότι την περίοδο

που η Ελλάδα διανύει

οικονομική κρίση χάνει παράλληλα και τα καλύτερά της μυαλά. Πολλοί είναι οι Έλληνες
πτυχιούχοι που αναζήτησαν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό τα τελευταία 25 χρόνια. Από
τους οποίους, οι τρεις στους τέσσερις έφυγαν τα τελευταία έξι χρόνια πράγμα που δείχνει
τις σημαντικές και κρίσιμες διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο αυτό. Το μεγαλύτερο
όμως πλήγμα αυτής της τόσο σημαντικής απώλειας είναι ότι οι περισσότεροι μεταναστεύουν
με πρόθεση να εγκατασταθούν

στο εξωτερικό αναζητώντας μια δουλειά χωρίς να

σκέφτονται το ενδεχόμενο να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους. Παρόλο αυτά, μια
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τέτοια απόφαση είναι αρκετά δύσκολη και ο δρόμος καθόλου εύκολος. Πολλοί είναι και
εκείνοι που λόγω της

αδυναμίας τους

να βρούνε κάποια δουλειά στο εξωτερικό

συντηρούνται από τους γονείς τους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο Απόστολος Λακασάς
αναφέρει επίσης ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης που πραγματοποιείται
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά από το τεράστιο κύμα
μεταναστευτικού εξόδου που βίωσε η χώρα μας τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο.
Στο άρθρο γίνεται και αναφορά στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπό την επιστημονική επίβλεψη του Λόη Λαμπριανίδη. Ο Λόης
Λαμπριανίδης είναι καθηγητής και νυν γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων. Από τη μελέτη αυτή του Λόη Λαμπριανίδη σύμφωνα με τον Απόστολο
Λακασά προκύπτουν τα ακόλουθα:
•

Από το 1990 έως και σήμερα αποχώρησαν από τη χώρα μας 185.388

Έλληνες πτυχιούχοι , οι 139.041 από αυτούς μετανάστευσαν από το 2010 και μετά.
•

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των

Ελλήνων μεταναστών έχουν αλλάξει δραματικά. Πιο αναλυτικά, έως τα τέλη της
δεκαετίας του

‘80, οι περισσότεροι διέθεταν μόνο απολυτήριο γυμνασίου,

τη

δεκαετία του ’90 οι περισσότεροι ήταν απόφοιτοι λυκείου. Ωστόσο, από το 2000
μέχρι σήμερα τα δεδομένα άλλαξαν τελείως. Δηλαδή, το 75% όσων αποφάσισαν να
αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό είναι απόφοιτη πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
Το 20% ανήκει σε απόφοιτους λυκείου ή τεχνικής μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
και περίπου το 5% απόφοιτη γυμνασίου.
•

Μετά τη δεκαετία του 2000 τα άτομα που φεύγουν από την Ελλάδα

προέρχονται από μεσαία και πάνω οικονομικά στρώματα. Η τάση αυτή παρατηρείτε
κατά την πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την μελέτη, την
περίοδο του 2010-2015 το 9% του συνόλου από όσους μετανάστευαν ήταν Έλληνες
που προέρχονταν από ανώτερα οικονομικά στρώματα, παρότι τα νοικοκυριά αυτά
ήταν μόλις το 2% του δείγματος της μελέτης που χρηματοδοτήθηκε από το London
School of Economics. Επειδή η μετανάστευση θεωρείται ακριβή διαδικασία, είναι πιο
εύκολο να πραγματοποιηθεί από

όσους διαθέτουν πόρους.

Ωστόσο, το υψηλό

ποσοστό ανεργίας και η μείωση των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια είχε σαν
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αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση του αριθμού ατόμων από χαμηλά εισοδήματα. Οι
Έλληνες αυτοί αποτελούν το 28% της μεταναστευτικής ροής μετά το 2010.
•

Πριν την

οικονομική κρίση το ποσοστό των ανέργων μου

μετανάστευαν ήταν σχετικά χαμηλό, πλέον από το 2010 και μετά το 50% των
Ελλήνων που μετανάστευσαν ήταν άνεργοι.
•

Από τους Έλληνες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό το 81%

καταφέρνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου έξι μήνες να βρούνε
δουλειά. Παρά το γεγονός αυτό , ο δρόμος για μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό δεν
είναι εύκολος. Ένας από τους πέντε που αναζήτησαν ένα καλύτερο μέλλον στο
εξωτερικό , επειδή δεν μπόρεσε να βρει δουλειά παρέμεινε άνεργος για αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να γυρίσει

πίσω στην Ελλάδα ή να

προσπαθεί ακόμα να βρει κάτι. Ο μετανάστης αυτός αυτό το χρονικό διάστημα που
ήταν άνεργος συντηρείται με τη βοήθεια των γονέων του που ζουν στην Ελλάδα. Σε
αυτή την περίπτωση η απώλεια είναι διπλή: η Ελλάδα δε χάνει απλώς τα καλύτερα
μυαλά αλλά και ένα ποσοστό των ελληνικών χρημάτων που είναι απαραίτητα για τη
επιβίωσή του μετανάστη στην ξένη χώρα.
•

Οι περισσότεροι Έλληνες που έφυγαν βρήκαν δουλειά πάνω στο

στοιχείο τους, τις σπουδές και την ειδικότητά τους. Το ποσοστό αυτών αγγίζει το
72%.

Ενώ παράλληλα , υπάρχουν και εκείνοι οι «άτυχοι» που εργάζονται σε

δουλειές κατώτερες του μορφωτικού τους επιπέδου.
•

Σύμφωνα με την μελέτη αυτή « οι μετανάστες της σημερινής εποχής

πάνε παντού» : Μέση Ανατολή , Ασία , Αμερική. Τα πρωτεία ωστόσο κατέχουν οι
χώρες της Ε.Ε. Αντίθετα , τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες το μεγάλο κύμα
Ελλήνων μεταναστών κατευθύνθηκε προς Αυστραλία , Γερμανία , και Η.Π.Α.
•

Μέχρι και το 2009 οι περισσότεροι που έφευγαν ήταν νέοι , κάτω των

30 ετών και χωρίς δεσμεύσεις (π.χ. οικογένεια). Για τους νέους χωρίς ιδιαίτερες
υποχρεώσεις η μετανάστευση «φαντάζει» εύκολη διαδικασία. Το αποκορύφωμα ήταν
τη δεκαετία του ’70 όταν το σχετικό ποσοστό άγγιξε το 95%. Από το 2000 και έπειτα
το ποσοστό όσων είναι 30 και πάνω με ή χωρίς υποχρεώσεις άρχισε σιγά-σιγά να
αυξάνεται. Το 54% όσων μετανάστευαν ήταν κάτω από 30 την περίοδο του 20102015 και το 46% πάνω από 30 χρονών. Το γεγονός υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι
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Έλληνες αντιμετωπίζουν τη φυγή σαν μία πόρτα εξόδου από την κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στη χώρα μας κυρίως τα τελευταία χρόνια.
Μόνο η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης θα σταματήσει τη φυγή , υπογραμμίζει
ο αρθρογράφος Απόστολος Λακασάς.
Αρχικά, αναφέρει ότι το ελληνικό κράτος δίνει έως και 95.000 ευρώ για τις
σπουδές ενός φοιτητή στην Ιατρική Αθηνών. Ποσό που φανερώνει ότι είναι ένα από τα
ακριβότερα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων. Ακόμη, το κόστος ενός πτυχίου από ΕΜΠ
ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Παρά την επένδυση που έχει κάνει η Ελλάδα για τις σπουδές των
πτυχιούχων Ιατρικής, Πολυτεχνείου και άλλων ακριβών σχολών αναγκάζεται να χάσει τους
επιστήμονές της οι οποίοι παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Το ποσοστό

αυτό των

επιστημόνων που φεύγουν εκτινάχθηκε την πενταετία 2010-2015 σε σχέση με την περίοδο
του 1960-1990.
Σύμφωνα με τον Απόστολο Λακασά το ποσοστό των πτυχιούχων επί του συνόλου
των απασχολουμένων στην Ελλάδα είναι μικρό , 13,7%. Ποσοστό αρκετά χαμηλό που
δείχνει ότι υπάρχει κρίση του προτύπου ανάπτυξης της χώρας. Ο Λόης Λαμπριανίδης
μιλώντας στην «Κ» αναφέρει ότι « Η Ελλάδα είναι αδύνατον να ανταγωνιστεί τόσο τις
χώρες χαμηλού κόστους (race to the bottom) όσο και τις χώρες με υψηλή τεχνολογία. Έτσι
υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, υποαπασχόλησης,

ετεροαπασχόλησης, κ.λπ. των

εξειδικευμένων ατόμων (και όχι μόνο), ιδίως των επιστημόνων οι οποίοι και εγκαταλείπουν
τη χώρα (brain drain)». Στη συνέχεια προσθέτει: «Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας
έφτασε στα όριά του». Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονομίας
σημαντικό μερίδιο ευθύνης

για την τωρινή κατάσταση

μας

έχουν

που επικρατεί στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά όπως :το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η χαμηλή καινοτομικότητα, η
άρνηση συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, η χαμηλή προστιθέμενη αξία και η χαμηλή
εξωστρέφεια. « Χρειάζονται γενναία βήματα με τολμηρές αποφάσεις , που θα επιτρέψουν
στη χώρα να μετακινηθεί στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας, να παράγει πιο σύνθετα
προϊόντα και υπηρεσίες και να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στον Διεθνή Καταμερισμό
Εργασίας. Αυτήν την περίοδο λοιπόν συντάσσεται η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας
(Growth strategy) , η οποία και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο , που θα αποτυπώνει την
υπάρχουσα κατάσταση και κυρίως θα διατυπώνει την αναπτυξιακή στρατηγική για τη
διέξοδο από την κρίση», αναφέρει ο κ. Λόης Λαμπριανίδης. Ένα από τα εργαλεία για την
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επίτευξη μιας νέας στρατηγικής είναι ο αναπτυξιακός νόμος « δεν μπορεί από μόνος του
λόγω μεγέθους του ( ύψος επενδύσεων και κυρίως αριθμός θέσεων εργασίας) να αλλάξει τη
μοίρα της χώρας. Μπορεί ωστόσο να δώσει ένα σαφές στίγμα για την κατεύθυνση στην
οποία θέλουμε και πρέπει μα κινηθούμε» λέει ο κ. Λαμπριανίδης. Επιπροσθέτως , ο ίδιος
αναφέρει ότι « έπρεπε να απαντήσει σε ένα κεντρικό δίλλημα :Να συνεχίσει τη λογική των
παλαιών αναπτυξιακών ‘’ ενισχύουμε τις υπάρχουσες τάσεις’’ , ή να προχωρήσει

σε

πολιτικές με στόχο την αναδιάρθρωση της οικονομίας όχι απλά με σκοπό την έξοδο από
την κρίση αλλά τη σκιαγράφηση ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού και δίκαιου μοντέλου
ανάπτυξης. Αναμφίβολα, επιλέχθηκε η δεύτερη επιλογή , σε πλήρη εναρμόνιση και με την
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Η Ελλάδα πρέπει να απομακρυνθεί από την στήριξη
των παραδοσιακών κλάδων , έντασης εργασίας και χαμηλής καινοτομίας. Πρέπει να
υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές που θα βάλλουν τη χώρα σε άλλη πορεία ανάπτυξης και
θα την μετακινήσουν στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας. Αυτό ακριβώς επιχειρεί ο νέος
αναπτυξιακός νόμος, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, κ.λπ. που
μεσομακροπρόθεσμα θα βοηθήσουν τη χώρα να βρει ένα πολύ καλύτερο ρόλο στον Διεθνή
Καταμερισμό Εργασίας , κάτι που , μεταξύ των άλλων, θα περιορίσει και σταδιακά θα
εξαλείψει τη ‘’ διαρροή εγκεφάλων’’.
Η Ελληνική κοινωνία δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει τον τεράστιο προωθητικό
ρόλο της ύπαρξη ανθρώπινου Δυναμικού υψηλού επιπέδου, καθώς και τη σημασία της
βασικής αλλά και της εφαρμοσμένης έρευνας. Αυτό την κάνει να εξελίσσεται βαθμιαία σε
χώρα εξαγωγής πτυχιούχων, χάνοντας αυτούς ακριβώς που χρειάζεται για την ανάπτυξή
της».
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
& ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1 Κύριος σκοπός
Κύριος σκοπός της παρούσας

ερευνητικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε ένα

αρκετά μεγάλο δείγμα φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα
είναι να διερευνήσει τις στάσεις , τις απόψεις και τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με
το νέο μεταναστευτικό φαινόμενο

που επικρατεί στην Ελλάδα ή αλλιώς Brain Drain.

Αναλυτικότερα, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των νέων
επιστημόνων

να μετακινηθούν στο εξωτερικό, κατά πόσο οι νέοι σκέφτονται να

μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και οι απόψεις τους σχετικά με την κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα και αντίστοιχα στο εξωτερικό.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο το
οποίο βοηθά στην κατανόηση της σημαντικότητας του νέου μεταναστευτικού φαινομένου
(brain drain) που πλήττει την ελληνική κοινωνία κυρίως τα τελευταία χρόνια.
Τέλος, σκόπιμο είναι να παρουσιάσουν οι φοιτητές τις απόψεις τους σχετικά με το ποια
χώρα θα επέλεγαν να μεταναστεύσουν και γιατί, τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα
υποφέρει από τη μετανάστευση πτυχιούχων και τέλος να σκεφτούν και να γράψουν διάφορες
εναλλακτικές προτάσεις για την εξάλειψη ενός τόσο σημαντικού φαινομένου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Εισαγωγή
Σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της εκάστοτε έρευνας κατέχει η μεθοδολογία που
ακολουθείται για την διεκπεραίωση της ερευνητικής διδασκαλίας. Η επιτυχία η μη της
έρευνας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις μεθόδους που ακολουθεί κανείς.
Για τη συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε επισκόπηση σε ελληνική και
ξενόγλωσση βιβλιογραφία , καθώς και χρήση αξιόπιστων πηγών από το Διαδίκτυο.

3.2 Ερευνητική περιοχή
Επιλέξαμε ως ερευνητική περιοχή την πόλη Φλώρινα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί στη
Φλώρινα βρίσκεται ένα από τα αξιόλογα πανεπιστήμια της Ελλάδος: το Πανεπιστήμιο της
Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο σήμερα αποτελείται από τρία τμήματα: το Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Καλών
Τεχνών. Προφανώς, η εκπόνηση μιας ερευνητικής μελέτης στα πλαίσια του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον , καθώς υπήρχε η δυνατότητα συλλογής
δειγμάτων από φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το νέο φαινόμενο (brain
drain) που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά φαινόμενα για την ελληνική κοινωνία τα
τελευταία χρόνια. Δεύτερον, γιατί η περιοχή αυτή μου ήταν ιδιαίτερα οικεία και
προσβάσιμη για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την ολοκλήρωση της
ερευνητικής μελέτης, καθώς η ίδια αποτελώ φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών.

3.3 Επιλογή δείγματος
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της
Φλώρινας. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τυχαία φοιτητές από όλα τα έτη του Τμήματος
Νηπιαγωγών και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των
ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν στους φοιτητές ήταν 100. Από τα αποτελέσματα έγινε
φανερό ότι συμπληρώθηκαν 9 ερωτηματολόγια από αγόρια και 91 ερωτηματολόγια από
κορίτσια. Οι ηλικίες ποικίλουν ανάλογα με το έτος σπουδών. Ειδικότερα κυμαίνονται από
την ηλικία των 18-22 , αλλά υπήρξαν και μεγαλύτερες ηλικίες από 24 έως και 40.
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Για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκαν φοιτητές, διότι η ηλικιακή τους
κατηγορία κρίθηκε ως η καταλληλότερη για τη μελέτη των απόψεων και αντιλήψεων για το
φαινόμενο διαρροής επιστημονικού δυναμικού. Και αυτό γιατί το φαινόμενο της διαρροής
επιστημονικού δυναμικού ή αλλιώς brain drain αφορά καθαρά νέους ανθρώπους οι οποίοι
φεύγουν ή σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ή να βρουν κάποια
δουλειά.
Στα δημογραφικά στοιχεία συμπεριλήφθηκαν η περιοχή μόνιμης κατοικίας,
προκειμένου να καλυφθούν όλες οι περιοχές της Ελλάδας , καθώς σε κάθε τόπο επικρατούν
διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και γεωγραφικές συνθήκες.

3.4 Έννοια της επιστημονικής έρευνας
Σκοπός της επιστήμης είναι η περιγραφή και η ερμηνεία των φαινομένων. Η ερμηνεία
προϋποθέτει τον καθορισμό του είδους και του βαθμού της αλληλεξαρτήσεως που υπάρχει
μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του φαινομένου και αποβλέπει στην πρόβλεψη και στον
σκόπιμο έλεγχο των φαινομένων. Η επιστήμη, για να εξασφαλίσει το είδος αυτό της
γνώσεως, ακολουθεί μια ορισμένη μεθοδολογική πορεία και δικούς της μεθοδολογικούς
κανόνες (Παρασκευόπουλος, 1985.
Επιστημονική έρευνα είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα σκέψεως. Ο John Dewey ορίζει
την επιστημονική έρευνα ως ‘‘... ενεργητική , επίμονη και συστηματική εξέταση κάθε
μορφής γνώσεως

με βάση δύο στοιχεία: α) τα εμπειρικά δεδομένα τα οποία την

επαληθεύουν και β) την γενίκευση, τις γενικές δηλαδή αρχές προς τις οποίες οδηγεί και
τείνει’’. Η επιστημονική έρευνα δηλαδή ενδιαφέρεται τόσο για την περιγραφή των
εμπειρικών δεδομένων, για τα δεδομένα αυτά καθεαυτά, όσο και για την γενίκευση, την
επέκταση, την διόρθωση ή την επαλήθευση μιας γνώσεως. Έτσι, η γνώση γίνεται απρόσωπη,
αντικειμενική και έχει γενική ισχύ. Η επιστημονική έρευνα δεν παραθέτει τις γνώμες των
άλλων σχετικά με τη λύση του προβλήματος, αλλά προσφέρει την εμπεριστατωμένη γενική
γνώση ως την μοναδική λύση του προβλήματος ( Παρασκευόπουλος , 1985).
«Έρευνα είναι η δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται σε συστηματική βάση με
σκοπό την αύξηση του αποθέματος γνώσης. Στην έρευνα, μπορεί να μην προσδοκάται (βασική
έρευνα) ή να προσδοκάται (εφαρμοσμένη έρευνα) η χρήση του αποθέματος γνώσης για την
[47]

επινόηση νέων εφαρμογών.»

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Επιτροπή

Ερευνών, 2009).

3.5 Είδη επιστημονικής έρευνας ( Παρασκευόπουλος , 1993)
 Ως
προς
τον
επιδιωκόμενο
επιστημονικό σκοπό
 Ως προς τη δυνατότητα πρακτικής
αξιοποίησης αποτελεσμάτων
 Ως προς τα μέσα συλλογής
ερευνητικών δεδομένων
 Ως προς το είδος των εμπειρικών
δεδομένων που συλλέγει
 Ως προς το είδος της λογικής
ανάλυσης
 Ως προς το είδος του ελέγχου των
παραγόντων του προβλήματος
 Ως προς το χώρο διεξαγωγής

 Περιγραφική, ερμηνευτική, παρεμβατική,
προκαταρτική-πιλότος
 Εφαρμοσμένη, βασική , έρευνα δράσης
 Ψυχομετρική, κοινωνιομετρική
 Ποιοτική, ποσοτική
 Απαγωγική, επαγωγική, προγραμματική
 Νατουραλιστική-συναφειακή, αιτιώδηςex post facto, πειραματική
 Εργαστηριακή, επιτόπια, βιβλιογραφική
κ.α.
 Δειγματοληπτική, δημοσκόπηση, ατομική
περίπτωση, μελέτη περίπτωσης
 Ιστορική, γενετική, κλινική, εθνογραφική,
διαπολιτισμική, διαχρονική , συγχρονική,
ιδεογραφική , νομοθετική

 Ως
προς
τον
αριθμό
των
εξεταζόμενων ανθρώπων
 Ως προς το είδος ης ερευνητικής
μεθόδου

3.6 Στάδια της έρευνας
Τα στάδια της έρευνας σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα είναι τα ακόλουθα :
Προπαρασκευαστική φάση
• Επιλογή και διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος
• Καθορισμός της ερευνητικής διαδικασίας για τη συλλογή του εμπειρικού
αποδεικτικού υλικού
Εκτελεστική φάση
• Συλλογή εμπειρικών δεδομένων
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•

Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων

Έκθεση των πεπραγμένων
• Συγγραφή της ερευνητικής μελέτης
• Κοινολόγηση της στην επιστημονική κοινότητα

Η έρευνα είναι μια διαδικασία:
Συστηματική, γιατί υπάρχει μία συγκεκριμένη σειρά βημάτων που πρέπει να
ακολουθηθούν για να υπάρξουν ακριβή αποτελέσματα.
Οργανωμένη, γιατί ακολουθεί μία σχεδιασμένη δομή η οποία επικεντρώνεται
και περιορίζεται σε συγκεκριμένο σκοπό.
Θέτει ερωτήσεις σημαντικές, χρήσιμες και σχετικές με το σκοπό της
Έρευνας.
Βρίσκει απαντήσεις στις ερωτήσεις –υποθέσεις που τέθηκαν.

3.7 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας
(Παρασκευόπουλος ,1993)
1. Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της
εμπειρικής πραγματικότητας.
2. Η επιστημονική έρευνα ασχολείται με την ανακάλυψη νέων γνώσεων.
3. Η επιστημονική έρευνα χρησιμοποιεί για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων
ειδικά ψυχοτεχνικά μέσα.
4. Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται στην απρόσωπη –αντικειμενική ανάλυση.
5. Η επιστημονική έρευνα δίνει έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και τη
διατύπωση θεωριών.
6. Τα ευρήματα της επιστημονικής δεν είναι τελεσίδικη γνώση.
7. Η επιστημονική έρευνα καταλήγει σε μια γραπτή μελέτη, η οποία είναι στη
διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.
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3.8 Σχεδιασμός του ερευνητικού εργαλείου
Για τη συλλογή των πληροφοριών, επιλέχθηκε ως καταλληλότερο εργαλείο ένα
ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο, με τη χρήση
του οποίου μπορούν να συλλεχθούν εύκολα πληροφορίες από ένα σχετικά μεγάλο αριθμό
ατόμων σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό οικονομικό κόστος (Gillham, 2000) .
Επίσης, τα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την ανωνυμία η οποία μπορεί να αυξήσει σημαντικά
τον βαθμό ανταπόκρισης και προθυμίας για συμμετοχή (Oppenheim, 1992) .
Για το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκαν

προτάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν

καταφατικά. Οι ερωτώμενοι κλίθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους ως προς τις
διατυπωμένες προτάσεις. Ειδικότερα, έγινε χρήση της κλίμακας Likert , η οποία είχε πέντε
τιμές απαντήσεων. Έτσι έχουμε :τον αριθμό 1 που αντιπροσώπευε την απάντηση Διαφωνώ
πλήρως, τον αριθμό 2 που αντιπροσώπευε την απάντηση Διαφωνώ εν μέρει , τον αριθμό 3
Είμαι ουδέτερος/η, τον αριθμό 4 Συμφωνώ εν μέρει και τέλος τον αριθμό 5 Συμφωνώ
πλήρως. Ακόμη, δημιουργήθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου , διότι ορισμένοι ερευνητικοί
στόχοι αποσκοπούσαν στην διερεύνηση γνωμών , κρίσεων και αντιλήψεων των φοιτητών για
το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού ( brain drain). Στις ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου οι απαντήσεις θα μπορούσαν να ήταν σύντομες , αλλά υπήρχε και η δυνατότητα
ανάπτυξης μεγαλύτερης απάντησης για όποιον ήθελε να εκφράσει με λεπτομερή τρόπο την
άποψή του.
Τέλος , οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με περιεκτικό και συνοπτικό τρόπο για να
περιοριστεί το μέγεθος του ερωτηματολογίου χωρίς αυτό να επηρεάζει την εμφάνισή του,
αλλά και για να μην γίνεται κουραστικό για τους ερωτώμενους φοιτητές.
Το ερωτηματολόγιο, λοιπόν αποτελείται από 53 ερωτήσεις και

5 σελίδες

εκτυπωμένες μπρος πίσω σε 3 φύλλα. Το εργαλείο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο
μέρος που αποτελεί και το εξώφυλλο του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τα Δημογραφικά
στοιχεία (Α) , ενώ το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις Κύριες ερωτήσεις (Β-ΣΤ). Οι
κύριες ερωτήσεις χωρίζονται σε 5 κατηγορίες. Ενδεικτικότερα στον πίνακα 1 φαίνονται
τόσο οι κατηγορίες όσο και οι τίτλοι της κάθε κατηγορίας:

Πίνακας 1.
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Κ

α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β

ΘΕΜ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Γενικές ερωτήσεις

Δ

Ποιοι παράγοντες από τους παρακάτω
θα επηρέαζαν την απόφασή σας να
μετακινηθείτε στο εξωτερικό;
Στην Ελλάδα

Ε

Στο εξωτερικό

Γ

ΣΤ

Στις παρακάτω ερωτήσεις πείτε μας τη
γνώμη σας:
1. Αν αποφασίζατε να
μετακινηθείτε στο εξωτερικό για
σπουδές ή για εύρεση εργασίας
ποια χώρα θα επιλέγατε; Γιατί;
2. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα
υποφέρει από τη μετανάστευση
πτυχιούχων και επιστημόνων
στο εξωτερικό; Αν ναι για
ποιους λόγους πιστεύετε ότι
συμβαίνει αυτό;
3. Μπορείτε να σκεφτείτε
εναλλακτικές προτάσεις για την
εξάλειψη του φαινομένου
αυτού;

Στη συνέχεια, περιγράφονται λεπτομερώς οι κατηγορίες του ερευνητικού εργαλείου

.
Περιγραφή κατηγοριών
Δημογραφικά στοιχεία
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου που αποτελεί και το εξώφυλλο αναγράφονται τα
δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλλο , η ηλικία , η σχολή φοίτησης , το έτος σπουδών των
φοιτητών/τριων , η περιοχή μόνιμης κατοικίας και η διαμονή τους ως φοιτητές/τριες. Τέλος,
περιλαμβάνει και μια ερώτηση για το αν οι φοιτητές/τριες έχουν βρεθεί στο εξωτερικό με το
πρόγραμμα Erasmus ή για κάποιο stage και σε ποια χώρα.
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Κύριες ερωτήσεις
Οι κύριες ερωτήσεις είναι χωρισμένες σε πέντε κατηγορίες. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή
της κάθε μίας ξεχωριστά.
Κατηγορία Β : Γενικές ερωτήσεις
Η κατηγορία αυτή αποτελείται από 12 καταφατικές προτάσεις

στις οποίες

καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους από το 1 έως το 5. Η Β1
αποσκοπεί στο να εξετάσει κατά πόσο οι νέοι σκέφτονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό
για εύρεση εργασίας. Η καταφατική αυτή ερώτηση είναι πολύ σημαντική, για αυτό εξάλλου
επιλέχθηκε να είναι και η πρώτη στην έρευνα. Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού αφορά
τόσο τους νέους που έχουν μεταναστεύσει σε κάποια ξένη χώρα με σκοπό να αποκτήσουν
ένα καλύτερο εργασιακό/επαγγελματικό περιβάλλον ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους ,
αλλά αφορά και εκείνους τους νέους που ενδεχομένως αποφάσισαν ή σκέφτονται να κάνουν
και αυτοί το μεγάλο αυτό βήμα. Η Β2 ερώτηση έχει να κάνει με το εάν ο φοιτητής ή
φοιτήτρια μοιράστηκε τη σκέψη του αυτή με τους γονείς και Β3 με τη στάση που έδειξαν οι
γονείς απέναντι σε μια τόσο σημαντική απόφαση. Είναι κοινώς γνωστό ότι σημαντικός
παράγοντας για την μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό είναι ο ρόλος του ευρύτερου
οικογενειακού περιβάλλοντος . Η διαμόρφωση θετικής γνώμης όσο αφορά τη ζωή στο
εξωτερικό μπορεί να επηρεαστεί από συγγενείς, γονείς, φίλους που τείνουν να μεταδίδουν
εμπειρίες από το εξωτερικό αναφέροντας κυρίως τα θετικά στοιχεία, εξωραΐζοντας τη ζωή
στο εξωτερικό. Η Β4 σχετίζεται με την προσπάθεια του νέου να βρει κάποια δουλειά στην
Ελλάδα πριν τη φυγή. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι μετανάστες πριν
αποφασίσουν να φύγουν στο εξωτερικό για δουλειά, δεν αναζητούν καν δουλειά στην χώρα
τους. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την έντονη απογοήτευση των νέων για τη δυνατότητα
εύρεσης εργασίας στη χώρα. Μάλιστα ο αριθμός των ατόμων που αναζήτησαν εργασία , το
έκανε για μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες η ένταση της
απογοήτευσης των πτυχιούχων για τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα φαίνεται
και από το γεγονός ότι τα περισσότερα άτομα που πήραν όλα τα πτυχία τους στην Ελλάδα
δεν αναζήτησαν καθόλου δουλειά στη χώρα. Οι δύο επόμενες καταφατικές προτάσεις Β5 και
Β6 διερευνούν αν οι απόφαση των νέων να φύγουν από τη χώρα τους για αναζήτηση
δουλειάς ή για σπουδές είναι αποτέλεσμα επιλογής ή αναγκαιότητας. Υπάρχουν νέοι οι
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οποίοι θα ήθελαν να δοκιμάσουν τη τύχη τους στο εξωτερικό είτε γιατί θεωρούν ότι τους
ταιριάζει ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του εξωτερικού είτε γιατί είναι στη φύση τους να
δοκιμάζουν καινούργια πράγματα. Ωστόσο, υπάρχουν και πτυχιούχοι οι οποίοι αναγκάζονται
λόγω της κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα να εγκαταλείψουν τη
χώρα τους για ένα καλύτερο επαγγελματικό/ εργασιακό μέλλον και για καλύτερες
οικονομικές απολαβές.

Η Β7 αναφέρει πως η οικονομική κρίση είναι ένας από τους

βασικότερους λόγους για τους οποίους ένας νέος θα επέλεγε να μετανάστευση σε κάποια
ξένη για αυτόν χώρα και η Β9 αν οι νέοι θα έμεναν προσωρινά έξω μέχρι να περάσει η
κρίση και η Β11 ότι η οικονομική κρίση οδήγησε την χώρα σε κοινωνική, θεσμική, πολιτική
και οικονομική αστάθεια. Εδώ θέλουμε να διερευνήσουμε κατά πόσο η οικονομική κρίση
επηρεάζει την απόφαση των φοιτητών να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Η Β8 θέλει να
εξετάσει εάν οι νέοι σκέφτονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό προσωρινά και αν δουν ότι
προσαρμόζονται να μείνουν εκεί περισσότερο και η Β10 αφορά τους νέους που σκέφτονται
να μην γυρίσουν ποτέ ξανά πίσω στην χώρα τους. Τέλος, η Β12 εξετάζει την άποψη των
φοιτητών σχετικά με τον εάν η πολιτική κατάσταση που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια
βοήθησε στο άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας.
Κατηγορία Γ: Ποια παράγοντες θα επηρέαζαν την απόφαση σας να μετακινηθείτε στο
εξωτερικό;
Η κατηγορία αυτή εξετάζει κατά πόσο οι

7 παράγοντες

που αναγράφονται στο

ερωτηματολόγιο θα επηρέαζαν την απόφαση των νέων πτυχιούχων να μεταναστεύσουν στο
εξωτερικό. Αναλυτικότερα:
Η Γ1 , Γ5

αναφέρει πως το επάγγελμα που έχει επιλέξει κάποιος νέος έχει

καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό .Υπάρχουν όντως επαγγέλματα που ανάλογα με τη
χώρα στην οποία βρίσκεσαι έχουν και διαφορετικό κύρος αλλά και

διαφορετικές

οικονομικές απολαβές. Η Γ2 έχει σκοπό να εξετάσει αν κάποιος φοιτητής έχει βρεθεί στο
εξωτερικό κατά την διάρκεια των σπουδών του (Erasmus , συνέδρια) και η Γ3 αν έχει
σπουδάσει στο παρελθόν σε κάποια άλλη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι πολύ
χρήσιμη και σημαντική πληροφορία η παραμονή κάποιου φοιτητή στο εξωτερικό στο
παρελθόν. Και αυτό γιατί μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την απόφαση του να φύγει
στο εξωτερικό δεδομένου ότι στο παρελθόν προσαρμόστηκε εύκολα, χωρίς καμία δυσκολία.
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Η Γ4 αποσκοπεί στη διερεύνηση του αριθμού των ατόμων που σκέφτονται να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στο εξωτερικό, κάνοντας κάποιο μεταπτυχιακό και με το ενδεχόμενο να
παραμείνουν εκεί για κάποια δουλειά στον τομέα τους. Η Γ6, Γ8 ,Γ9 περιγράφουν σύντομα
την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης.
Αναλυτικότερα, εξετάζει το βαθμό συμφωνίας των φοιτητών για το εάν τα προσόντα των
πτυχιούχων αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, για το εάν υπάρχει ζήτηση πτυχιούχων και
αναφέρει τον περιορισμένο αριθμό

δυνατοτήτων που προσφέρει η χώρα μας στους

πτυχιούχους για δουλειά. Τέλος, η Γ9 εξετάζει αν οι νέοι έχουν γνωστούς και φίλους στο
εξωτερικό. Όπως έχω ήδη αναφέρει η επιρροή των συγγενών και των φίλων είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς αυτοί έχουν την τάση να εξωραΐζουν τη ζωή στο εξωτερικό αναφέροντας
πάντα τα θετικά του στοιχεία.
Κατηγορία Δ & Ε: Στην Ελλάδα , Στο εξωτερικό
Οι δύο κατηγορίες αυτές περιέχουν τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις. Η επιλογή αυτή έγινε
σκόπιμα προκειμένου να εξεταστούν οι αντιλήψεις και τα «πιστεύω» των νέων φοιτητών
για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και αντίστοιχα για την κατάσταση που
επικρατεί στο εξωτερικό. Οι ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν είναι 11 και είναι ίδιες και για
τις δύο κατηγορίες. Έτσι έχουμε:
Η πρώτη ερώτηση εξετάζει την άποψη του φοιτητή για το εάν οι συνθήκες εργασίας
είναι καλές, η δεύτερη για το εάν οι συνθήκες κοινωνικής ασφάλισης είναι ικανοποιητικές, η
τρίτη αν το βιοτικό επίπεδο της Ελλάδας είναι ικανοποιητικό, καθώς και κατά πόσο η
ποιότητα ζωής

θεωρείται υψηλή, η τέταρτη αν υπάρχουν δυνατότητες επαγγελματικής

αποκατάστασης στην Ελλάδα, η πέμπτη αν ο μισθός που παίρνει κάποιος εργαζόμενος σε
σχέση με την εργασία που προσφέρει είναι ικανοποιητικός , η έκτη αν οι γνώσεις στην
Ελλάδα θα αντιστοιχούν στο αντικείμενο εργασίας του εργαζόμενου, η έβδομη αν το
εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αποδοτικό και όγδοη αν υπάρχει ένα
ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας. Οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις διαφοροποιούνται από
τις υπόλοιπες . Το θέματα τα οποία μελετούνται είναι αν οι νέοι στην Ελλάδα μπορούν να
πραγματοποιήσουν τα όνειρα , τις φιλοδοξίες και να προωθήσουν την καριέρα τους , αν
υπάρχει ανοχή απέναντι στο «διαφορετικό» και τέλος αν οι το ταλέντο και τα προσόντα των
νέων αναγνωρίζονται.
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Οι ίδιες ερωτήσεις υπάρχουν και στην κατηγορία Ε με τη μόνη διαφορά ότι είναι για
ο εξωτερικό.
Κατηγορία ΣΤ: Στις παρακάτω ερωτήσεις πείτε μας τη γνώμη σας.
Στην κατηγορία αυτή επιλέχθηκαν τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου oι οποίες δε θα
αναλυθούν στην παρούσα έρευνα.
Η 1Η ερώτηση δίνει τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να επιλέξει μια χώρα στην
οποία θα ήθελε να σπουδάσει ή να εργαστεί και να δικαιολογήσει την επιλογή του αυτή.
Η 2η ερώτηση ζητά από τους νέους να απαντήσουν στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η
Ελλάδα υποφέρει από τη μετανάστευση πτυχιούχων στο εξωτερικό και να αναπτύξουν την
απάντησή τους αυτή εναποθέτοντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι γίνεται
αυτό.
Η 3η ερώτηση η οποία είναι και η τελευταία του ερωτηματολογίου ζητά από τους
φοιτητές να σκεφτούν πιθανές εναλλακτικές προτάσεις για την εξάλειψη ενός τόσο
επίκαιρου και σημαντικού φαινομένου.
Στις ανοιχτές ερωτήσεις ο ερωτώμενος καλείται να διατυπώσει την απάντησή του με
τον τρόπο που επιθυμεί (με δικά του λόγια, μέσα στο δικό του σύστημα αναφοράς , με όσες
λεπτομέρειες θέλει). Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι εύκαμπτες , επιτρέπουν ελευθερία
έκφρασης στον ερωτώμενο και δεν υποβάλλουν κάποιες απαντήσεις . Επίσης , εκτός από
την αυτονόητη απαίτηση η απάντηση αναφέρεται στο εξεταζόμενο θέμα , δεν

τίθεται

κανένας άλλος περιορισμός ούτε ως προς το περιεχόμενο ούτε ως προς τον τρόπο
απάντησης.
Το μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι, λόγω της ποικιλίας των διαφορετικών
απαντήσεων που δίνουν οι ερωτώμενοι, ήταν δυσκολότερο να τις κωδικοποιήσουμε και να
τις αναλύσουμε.
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3.9 Επεξεργασία δεδομένων
Αμέσως μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων και συνεπώς των δεδομένων , ξεκινά το
στάδιο επεξεργασίας τους. Για να πραγματοποιηθεί σωστά η επεξεργασία των δεδομένων
ακολουθήσαμε τα εξής στάδια:
1.

Έλεγχος

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Με άλλα
λόγια, έλεγχος έγινε τόσο στη διατύπωση των προτάσεων/ερωτήσεων/ στοιχείων
που υπάρχουν στο εργαλείο

όσο και

για την σωστή εκτύπωση των

ερωτηματολογίων.
2.

Κωδικογράφηση/Κωδικοποίηση

Η κωδικογράφηση είναι μια διαδικασία αρκετά σημαντική για τη έρευνα.
Στην ουσία είναι η μετατροπή των απαντήσεων σε αριθμούς και σύμβολα ώστε να
είναι σε κατάλληλη μορφή για να ξεκινήσει η μηχανογραφική επεξεργασία.
Αναλυτικότερα, για κάθε ερώτηση χρησιμοποιήσαμε το αγγλικό γράμμα Q (question)
και δίπλα τοποθετήσαμε τον αριθμό της κάθε ερώτησης και αγγλικά γράμματα που
να αποδίδουν σύντομα το περιεχόμενο της. Για παράδειγμα , η ερώτηση 1 έχει ως
εξής: Q1 endexomeno metakinisis Ex. Επιπροσθέτως, έγινε κωδικοποίηση των
δημογραφικών στοιχείων στα αγγλικά, έτσι έχουμε : Sex για το φύλλο, Age για την
ηλικία, Edudep για τη σχολή φοίτησης, Year για το έτος σπουδών, Erasmus για την
ερώτηση αν έχουν βρεθεί στα πλαίσια Erasmus στο εξωτερικό ή για κάποιο stage ,
City για την περιοχή μόνιμης κατοικίας, Living για την διαμονή ως φοιτητής. Για την
κωδικοποίηση των απαντήσεων των φοιτητών χρησιμοποιήσαμε αριθμούς από το 1
έως το 5 όσοι είναι και οι βαθμοί της κλίμακας Likert του ερευνητικού μας
εργαλείου. Τέλος, το ερευνητικό εργαλείο περιείχε και τρεις ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα στους ερωτώμενους φοιτητές να απαντήσουν
στην ερώτηση , αλλά και να αναπτύξουν ελεύθερα την άποψή τους πάνω στο θέμα.
Για την καταγραφή των απαντήσεών τους ακολουθήσαμε μια διαδικασία
κατηγοριοποίησης. Με άλλα λόγια, κάθε απάντηση ανήκε σε μια κατηγορία
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλυσή τους από το σύστημα πιο εύκολα.
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Στη συνέχεια όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά από το στατιστικό πρόγραμμα
IBM SPSS Statistics Data Editor version 20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Καταγραφή Αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων

4.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε
κατά τη χρονική περίοδο από έως και τις

. Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας

διανεμήθηκαν 100 ερωτηματολόγια. Έπειτα από τη συλλογή δεδομένων ακολουθεί η
επεξεργασία τους με το στατιστικό πακέτο SPSS version 20. Τα ερωτηματολόγια
κωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Στη συνέχεια , αναλύθηκαν και
εξήχθησαν τα συμπεράσματα . Αρχικά, προκύπτουν τα δηµογραφικά στοιχεία που
συλλέχτηκαν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.

4.2 Δημογραφικά στοιχεία δείγματος
ΦΥΛΟ
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της
Φλώρινας. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τυχαία φοιτητές από όλα τα έτη του Τμήματος
Νηπιαγωγών και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ξεκινώντας με την ανάλυση του
φύλου από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των
μετεχόντων ήταν γυναίκες 91% , ενώ το 9% άνδρες.

Πίνακας 1: Φύλο συμμετεχόντων
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ΦΥΛΛΟ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Άνδρας

9

7,6

9,0

9,0

Γυναίκα

91

77,1

91,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

ΗΛΙΚΙΑ
Στον παρακάτω Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των ερωτηθέντων κατά ηλικία. Στην
έρευνα συμμετέχουν ηλικίες από 18-26 και από 30-40 χρονών. Το μεγαλύτερο ποσοστό 23%
των ερωτηθέντων ανήκαν στην ηλικία 21 χρονών. Ακολουθεί η ηλικία των 20 χρονών με
ποσοστό 22% , η ηλικία των 22 χρονών με ποσοστό 17% και η ηλικία των 19 χρονών με
ποσοστό 16%. Τέλος , οι υπόλοιπες ηλικίες κατέχουν τα μικρότερα ποσοστά του δείγματος ,
η ηλικία των 18 , 23 ,24 χρονών με ποσοστό 4% , η ηλικία των 26 με ποσοστό 3% , η ηλικία
των 25, 40 με ποσοστό 2% και η ηλικία των 30,32,38 με ποσοστό 1%.
Πίνακας 2: Ηλικία συμμετεχόντων
ΗΛΙΚΙΑ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

18

4

3,4

4,0

4,0

19

16

13,6

16,0

20,0

20

22

18,6

22,0

42,0

[58]

21

23

19,5

23,0

65,0

22

17

14,4

17,0

82,0

23

4

3,4

4,0

86,0

24

4

3,4

4,0

90,0

25

2

1,7

2,0

92,0

26

3

2,5

3,0

95,0

30

1

,8

1,0

96,0

32

1

,8

1,0

97,0

38

1

,8

1,0

98,0

40

2

1,7

2,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στον παρακάτω Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανομή των ερωτηθέντων κατά τμήμα.
Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών ανήκει στο Τμήμα
Νηπιαγωγών 61% , ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 39%.
Πίνακας 3: Τμήμα φοίτησης των συμμετεχόντων

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
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Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Τμήμα Νηπιαγωγών

Valid

Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Total

Missing

System

Total

61

51,7

61,0

61,0

39

33,1

39,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στον παρακάτω Πίνακα 4 παρουσιάζεται η κατανομή ερωτηθέντων με βάση το έτος
σπουδών τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων είναι φοιτητές που βρίσκονται στο
τέταρτο έτος σπουδών τους και αποτελούν το 35% της έρευνας. Το 26% των ερωτηθέντων
είναι φοιτητές του τρίτου έτους , το 19% είναι φοιτητές του πρώτου έτους και το 17% είναι
φοιτητές του δεύτερου έτους. Στη συνέχεια, ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά
φοιτητές από μεγαλύτερα έτη.
Πίνακας 4: Έτος σπουδών των φοιτητών
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Πρώτο έτος

19

16,1

19,0

19,0

Δεύτερο έτος

17

14,4

17,0

36,0

Τρίτο έτος

26

22,0

26,0

62,0

Τέταρτο έτος

35

29,7

35,0

97,0

3

2,5

3,0

100,0

Μεγαλύτερο έτος
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3%

Total
Missing

System

Total

100

84,7

18

15,3

118

100,0

100,0

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω Πίνακα 5 , κανένας από τους ερωτηθέντες φοιτητές
δεν είχε παρευρεθεί στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus ή για κάποιο stage.
ERASMUS
Πίνακας 5: Erasmus
ERASMUS
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Όχι

Missing

System

Total

100

84,7

18

15,3

118

100,0

100,0

100,0

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Αναφορικά με τον τόπο κατοικίας η πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 71% δηλώνει
ότι διαμένει στη Μακεδονία . Ακολουθεί η Θεσσαλία με ποσοστό 11% και η Στερεά
Ελλάδα με ποσοστό 9%.
Πίνακας 6: Τόπος κατοικίας φοιτητών

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent
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Μακεδονία

71

60,2

71,0

71,0

Θεσσαλία

11

9,3

11,0

82,0

Στερεά Ελλάδα

9

7,6

9,0

91,0

Ήπειρος

1

,8

1,0

92,0

Πελοπόνησσος

3

2,5

3,0

95,0

Νησιά Ιονίου

3

2,5

3,0

98,0

Νησιά Αιγαίου

2

1,7

2,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

ΔΙΑΜΟΝΗ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Η πλειοψηφία των φοιτητών όπως γίνεται φανερό και από τον Πίνακα 7 , δήλωσε ότι
μένουν μόνοι στην πόλη όπου φοιτούν με ποσοστό 73% , ένα 18% του δείγματος δήλωσε
ότι μένει με την οικογένειά του , το 7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μένει με κάποιο
συγκάτοικο , ενώ το 2% των φοιτητών δήλωσε ότι μένει με κάποιο συγγενικό πρόσωπο.
Πίνακας 7: Διαμονή ως φοιτητές

ΔΙΑΜΟΝΗ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Μόνος

73

61,9

73,0

73,0

Με την οικογένεια

18

15,3

18,0

91,0

Valid

[62]

Με συγγενείς

2

1,7

2,0

93,0

Με συγκάτοικο

7

5,9

7,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

4.3 Γενικές ερωτήσεις
Η πρώτη ερώτηση αποσκοπεί να εξετάσει κατά πόσο οι νέοι φοιτητές σκέφτονται να
μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για εύρεση εργασίας. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα
to 38% του δείγματος δεν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να μεταναστεύσει στο εξωτερικό , το
37% δηλώνει ότι τους απασχολεί αρκετά, ενώ το 25% διαφωνεί με αυτή την άποψη (Πίνακας
8).
Πίνακας 8: Q1
Q1 endexomeno metakinisis Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

14

11,9

14,0

14,0

Διαφωνώ εν μέρει

11

9,3

11,0

25,0

Είμαι ουδέτερος/η

38

32,2

38,0

63,0

Συμφωνώ εν μέρει

29

24,6

29,0

92,0

Συμφωνώ πλήρως

8

6,8

8,0

100,0

100

84,7

100,0

Valid

Total
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Missing

System

Total

Η δεύτερη ερώτηση εξετάζει

18

15,3

118

100,0

εάν ο φοιτητής έχει συζητήσει με τους γονείς του το

ενδεχόμενο να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό 45% δηλώνει ότι δεν
έχει συζητήσει με τους γονείς του για αυτό το θέμα , το 40% δηλώνει ότι έχει συζητήσει ,
ενώ ένα μικρότερο ποσοστό του δείγματος 15% είναι ουδέτερο (Πίνακας 9).

Πίνακας 9: Q2
Q2 sizitisi/goneis
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

28

23,7

28,0

28,0

Διαφωνώ εν μέρει

17

14,4

17,0

45,0

Είμαι ουδέτερος/η

15

12,7

15,0

60,0

Συμφωνώ εν μέρει

29

24,6

29,0

89,0

Συμφωνώ πλήρως

11

9,3

11,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing
Total

System

Ο παρακάτω Πίνακας 10 δείχνει κατά πόσο οι γονείς των ερωτηθέντων δείχνουν θετική
στάση στο να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι το
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μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 36% δηλώνει ότι διαφωνεί με κάτι τέτοιο , το 35% ότι
είναι ουδέτερο , ενώ το 29% είναι σύμφωνο.
Πίνακας 10: Q3
Q3 stasi gonewn
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

27

22,9

27,0

27,0

Διαφωνώ εν μέρει

9

7,6

9,0

36,0

Είμαι ουδέτερος/η

35

29,7

35,0

71,0

Συμφωνώ εν μέρει

19

16,1

19,0

90,0

Συμφωνώ πλήρως

10

8,5

10,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Το μεγαλύτερο ποσοστό 71% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα προσπαθήσει
να βρει δουλειά στο εξωτερικό αφού εξαντλήσει κάθε περιθώριο εργασίας
στην Ελλάδα , ενώ ένα μικρότερο ποσοστό του δείγματος 12% δηλώνει ότι
διαφωνεί ( Πίνακας 11).
Πίνακας 11 :Q4
Q4 doyleia stin Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

6

5,1

6,0

6,0

Διαφωνώ εν μέρει

6

5,1

6,0

12,0

Valid
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Είμαι ουδέτερος/η

17

14,4

17,0

29,0

Συμφωνώ εν μέρει

39

33,1

39,0

68,0

Συμφωνώ πλήρως

32

27,1

32,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Οι περισσότεροι φοιτητές 70% δηλώνουν ότι η απόφασή τους να φύγουν από τη χώρα με
σκοπό να βρουν κάποια δουλειά είναι αποτέλεσμα αναγκαιότητας, ενώ το 11% δηλώνει ότι
διαφωνεί με αυτή την άποψη ( Πίνακας 12).
Πίνακας 12: Q5
Q5 apofasi anagkeotitas
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

2

1,7

2,0

2,0

Διαφωνώ εν μέρει

9

7,6

9,0

11,0

Είμαι ουδέτερος/η

19

16,1

19,0

30,0

Συμφωνώ εν μέρει

36

30,5

36,0

66,0

Συμφωνώ πλήρως

34

28,8

34,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing
Total

System
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Οι περισσότεροι φοιτητές 49% του δείγματος δηλώνουν ότι η απόφασή τους να φύγουν από
την Ελλάδα για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής , ενώ το 29%
διαφωνεί με αυτή την άποψη ( Πίνακας 13).
Πίνακας 13:Q6
Q6 apofasi epilogis
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

29

24,6

29,0

29,0

Διαφωνώ εν μέρει

20

16,9

20,0

49,0

Είμαι ουδέτερος/η

22

18,6

22,0

71,0

Συμφωνώ εν μέρει

26

22,0

26,0

97,0

Συμφωνώ πλήρως

3

2,5

3,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Ο παρακάτω Πίνακας 14 δείχνει το βαθμό συμφωνίας το φοιτητών σχετικά με το εάν η
οικονομική κρίση είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους θα ήθελαν να
μετακινηθούν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες 72% δήλωσαν ότι η οικονομική
κρίση είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους θα ήθελαν να
μεταναστεύσουν , ενώ ένα μικρό ποσοστό 12% διαφωνεί με την παραπάνω αντίληψη.
Πίνακας 14: Q7

Q7 aitia i oik. Κrisi Gr
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Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

1

,8

1,0

1,0

Διαφωνώ εν μέρει

11

9,3

11,0

12,0

Είμαι ουδέτερος/η

16

13,6

16,0

28,0

Συμφωνώ εν μέρει

35

29,7

35,0

63,0

Συμφωνώ πλήρως

37

31,4

37,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 41% δηλώνει ότι σκέφτεται το
ενδεχόμενο να μεταναστεύσει στο εξωτερικό , δοκιμαστικά ,για λίγο ώστε να
διαπιστώσει αν μπορεί

, τελικά , να παραμείνει εκεί για μεγαλύτερο

διάστημα. Αντίθετα , ένα μικρότερο ποσοστό του δείγματος 20% διαφωνεί
με κάτι τέτοιο ( Πίνακας 15).
Πίνακας 15: Q8
Q8 dokimastiki metakinisi Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

13

11,0

13,0

13,0

Διαφωνώ εν μέρει

7

5,9

7,0

20,0

Είμαι ουδέτερος/η

39

33,1

39,0

59,0

Συμφωνώ εν μέρει

27

22,9

27,0

86,0

Valid
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Συμφωνώ πλήρως
Total
Missing

System

Total

14

11,9

14,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες φοιτητές 51%

100,0

δε σκέφτονται το ενδεχόμενο να

μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους μέχρι να περάσει η οικονομική κρίση , ενώ το 16% το
σκέφτεται ( Πίνακας 16).
Πίνακας 16: Q9
Q9 proswrini metakinisi Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

25

21,2

25,0

25,0

Διαφωνώ εν μέρει

26

22,0

26,0

51,0

Είμαι ουδέτερος/η

33

28,0

33,0

84,0

Συμφωνώ εν μέρει

12

10,2

12,0

96,0

Συμφωνώ πλήρως

4

3,4

4,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing
Total

System
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Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών 75%

που

διαφωνούν με την άποψη να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και να μην
γυρίσουν ποτέ πίσω στην χώρα τους. Ωστόσο , ένα μικρότερο ποσοστό του
δείγματος 6% σκέφτεται αφού μεταναστεύσει να μη γυρίσει ποτέ ξανά στην
πατρίδα του ( Πίνακας 17).
Πίνακας 17: Q10
Q10 monimi egkatastasi Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

50

42,4

50,0

50,0

Διαφωνώ εν μέρει

25

21,2

25,0

75,0

Είμαι ουδέτερος/η

19

16,1

19,0

94,0

Συμφωνώ εν μέρει

4

3,4

4,0

98,0

Συμφωνώ πλήρως

2

1,7

2,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 83% πιστεύει ότι η οικονομική κρίση οδήγησε την
Ελλάδα σε (κοινωνική , θεσμική, πολιτική, οικονομική) αστάθεια , ενώ ένα μικρό ποσοστό
8% διαφωνεί με αυτή την άποψη ( Πίνακας 18).
Πίνακας 18: Q11
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Q11 oikonomiki krisi/astatheia Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

1

,8

1,0

1,0

Διαφωνώ εν μέρει

7

5,9

7,0

8,0

Είμαι ουδέτερος/η

9

7,6

9,0

17,0

Συμφωνώ εν μέρει

29

24,6

29,0

46,0

Συμφωνώ πλήρως

54

45,8

54,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Εντυπωσιακό είναι και το ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών 91% που θεωρούν ότι η
πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν είναι
ευνοϊκή για τη δημιουργία θέσεων εργασίας , ενώ το 3% του δείγματος θεωρεί ότι είναι
ευνοϊκή ( Πίνακας 19).
Πίνακας 19: Q12
Q12 politiki katastasi Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

72

61,0

72,0

72,0

Διαφωνώ εν μέρει

19

16,1

19,0

91,0

Είμαι ουδέτερος/η

6

5,1

6,0

97,0

Συμφωνώ εν μέρει

2

1,7

2,0

99,0

Valid
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Συμφωνώ πλήρως
Total
Missing

System

Total

1

,8

1,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

100,0

4.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των φοιτητών να
μετακινηθούν στο εξωτερικό

Στον παρακάτω Πίνακα 20 γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
60% θεωρεί ότι το επάγγελμα που έχει επιλέξει έχει καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό ,
ενώ το 13% διαφωνεί με αυτή την άποψη.
Πίνακας 20: Q13
Q13 epag. prooptikes Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

5

4,2

5,0

5,0

Διαφωνώ εν μέρει

8

6,8

8,0

13,0

Είμαι ουδέτερος/η

27

22,9

27,0

40,0

Συμφωνώ εν μέρει

40

33,9

40,0

80,0

Συμφωνώ πλήρως

20

16,9

20,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing
Total

System
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Το 92% των φοιτητών δηλώνει ότι δεν έχει παρευρεθεί στο εξωτερικό κατά την διάρκεια των
σπουδών του ( Erasmus , συνέδρια), ενώ το 5% ναι ( Πίνακας 21).
Πίνακας 21:Q14
Q14 erasmus
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

85

72,0

85,0

85,0

Διαφωνώ εν μέρει

7

5,9

7,0

92,0

Είμαι ουδέτερος/η

3

2,5

3,0

95,0

Συμφωνώ εν μέρει

3

2,5

3,0

98,0

Συμφωνώ πλήρως

2

1,7

2,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Από τον παρακάτω πίνακα γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 93%
δεν έχει σπουδάσει στο εξωτερικό , ενώ το 4% ναι ( Πίνακας 22).
Πίνακας 22: Q15
Q15 spoudes Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

91

77,1

91,0

91,0

Διαφωνώ εν μέρει

2

1,7

2,0

93,0

Valid
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Είμαι ουδέτερος/η

3

2,5

3,0

96,0

Συμφωνώ εν μέρει

3

2,5

3,0

99,0

Συμφωνώ πλήρως

1

,8

1,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Το 44% του δείγματος δεν σκέφτεται να κάνει κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και αν οι
προοπτικές είναι καλές να παραμείνει εκεί για επαγγελματική αποκατάσταση , ενώ το 31%
το σκέφτεται ( Πίνακας 23).
Πίνακας 23: Q16
Q16 metapt. Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

29

24,6

29,0

29,0

Διαφωνώ εν μέρει

15

12,7

15,0

44,0

Είμαι ουδέτερος/η

25

21,2

25,0

69,0

Συμφωνώ εν μέρει

19

16,1

19,0

88,0

Συμφωνώ πλήρως

12

10,2

12,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing
Total

System
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Από τον παρακάτω πίνακα γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 63%
πιστεύει ότι στο εξωτερικό θα έχει ένα καλύτερο εργασιακό/επαγγελματικό μέλλον , ενώ το
4% όχι (Πίνακας 24).
Πίνακας 24: Q17
Q17 epag.mellon Ex

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ εν μέρει

4

3,4

4,0

4,0

Είμαι ουδέτερος/η

33

28,0

33,0

37,0

Συμφωνώ εν μέρει

41

34,7

41,0

78,0

Συμφωνώ πλήρως

22

18,6

22,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total

Missing

System

Total

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος

43% ισχυρίζεται ότι τα προσόντα τους δεν

αναγνωρίζονται στην Ελλάδα , ενώ το 18% διαφωνεί με αυτή την άποψη( Πίνακας 25).
Πίνακας 25: Q18
Q18 prosonta Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ πλήρως

3

2,5
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3,0

3,0

Διαφωνώ εν μέρει

15

12,7

15,0

18,0

Είμαι ουδέτερος/η

39

33,1

39,0

57,0

Συμφωνώ εν μέρει

28

23,7

28,0

85,0

Συμφωνώ πλήρως

15

12,7

15,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 71% δηλώνει ότι
η ζήτηση για πτυχιούχους στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, ενώ το 9% θεωρεί ότι δεν είναι
περιορισμένη (Πίνακας 26).
Πίνακας 26: Q19
Q19 zitisi ptyxiouxwn Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

1

,8

1,0

1,0

Διαφωνώ εν μέρει

8

6,8

8,0

9,0

Είμαι ουδέτερος/η

20

16,9

20,0

29,0

Συμφωνώ εν μέρει

43

36,4

43,0

72,0

Συμφωνώ πλήρως

28

23,7

28,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

Valid

Total
Missing

System
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Total

118

100,0

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 81% δηλώνει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η
Ελλάδα για επαγγελματική αποκατάσταση είναι περιορισμένες , ενώ το 6% δηλώνει ότι
διαφωνεί με αυτή την άποψη ( Πίνακας 27).
Πίνακας 27: Q20
Q20 epag. Dinatotites Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

2

1,7

2,0

2,0

Διαφωνώ εν μέρει

4

3,4

4,0

6,0

Είμαι ουδέτερος/η

13

11,0

13,0

19,0

Συμφωνώ εν μέρει

47

39,8

47,0

66,0

Συμφωνώ πλήρως

34

28,8

34,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Οι περισσότεροι φοιτητές 41% δηλώνουν ότι έχουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή γνωστό
που μπορούν να τον στηρίξουν στη νέα απόφαση , ενώ το 32% δηλώνει ότι δεν έχει (
Πίνακας 28).
Πίνακας 28: Q21
Q21 siggenis/gnwstoi Ex

[77]

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

18

15,3

18,0

18,0

Διαφωνώ εν μέρει

14

11,9

14,0

32,0

Είμαι ουδέτερος/η

27

22,9

27,0

59,0

Συμφωνώ εν μέρει

18

15,3

18,0

77,0

Συμφωνώ πλήρως

23

19,5

23,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

4.5 Στην Ελλάδα

Το 76% του δείγματος δηλώνει ότι διαφωνεί με την άποψη ότι οι συνθήκες εργασίας στην
Ελλάδα είναι αρκετά καλές , ενώ το 3% δηλώνει ότι συμφωνεί ( Πίνακας 29).
Πίνακας 29: Q22
Q22 sinthikes ergasias Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ πλήρως

34

28,8

34,0

34,0

Διαφωνώ εν μέρει

42

35,6

42,0

76,0

Είμαι ουδέτερος/η

21

17,8

21,0

97,0
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Συμφωνώ εν μέρει
Total
Missing

System

Total

3

2,5

3,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

100,0

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 84% δήλωσε ότι διαφωνεί με ότι οι συνθήκες κοινωνικής
ασφάλισης ( ένσημα , παροχές , επιδόματα , κτλ) στην Ελλάδα είναι ικανοποιητικές, ενώ το
2% δήλωσε ότι συμφωνεί ( Πίνακας 30).
Πίνακας 30: Q23
Q23 sinthikes koin. asfalisis Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ πλήρως

43

36,4

43,0

43,0

Διαφωνώ εν μέρει

41

34,7

41,0

84,0

Είμαι ουδέτερος/η

14

11,9

14,0

98,0

Συμφωνώ εν μέρει

2

1,7

2,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing
Total

System
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Από τους ερωτηθέντες φοιτητές οι περισσότεροι 70% δήλωσαν ότι διαφωνούν
με την άποψη ότι το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα και η ποιότητα ζωής είναι
ικανοποιητική. Ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος 7% δήλωσε ότι
συμφωνεί ( Πίνακας 31).
Πίνακας 31: Q24
Q24 poiotita zois Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ πλήρως

34

28,8

34,0

34,0

Διαφωνώ εν μέρει

36

30,5

36,0

70,0

Είμαι ουδέτερος/η

23

19,5

23,0

93,0

Συμφωνώ εν μέρει

7

5,9

7,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 67% δηλώνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ το 8% θεωρεί ότι υπάρχουν ( Πίνακας
32).
Πίνακας 32: Q25
Q25 epag. apokatastasi Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ πλήρως

26

22,0
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26,0

26,0

Διαφωνώ εν μέρει

41

34,7

41,0

67,0

Είμαι ουδέτερος/η

25

21,2

25,0

92,0

Συμφωνώ εν μέρει

7

5,9

7,0

99,0

Συμφωνώ πλήρως

1

,8

1,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι η πλειοψηφία του δείγματος 81% δηλώνει ότι στην
Ελλάδα ο μισθός που παίρνει κάποιος εργαζόμενος σε σχέση με την εργασία που προσφέρει
δεν είναι ικανοποιητικός , ενώ το 3% δηλώνει ότι είναι ( Πίνακας 33).
Πίνακας 33: Q26

Q26 misthos Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

44

37,3

44,0

44,0

Διαφωνώ εν μέρει

37

31,4

37,0

81,0

Είμαι ουδέτερος/η

16

13,6

16,0

97,0

Συμφωνώ εν μέρει

2

1,7

2,0

99,0

Συμφωνώ πλήρως

1

,8

1,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

Valid

Total
Missing

System
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Total

118

100,0

Η πλειοψηφία του δείγματος 61% δηλώνει ότι στην Ελλάδα οι γνώσεις τους δεν θα
αντιστοιχούν ,συνήθως , στο αντικείμενο εργασίας τους, ενώ το 15 % δηλώνει το αντίθετο (
Πίνακας 34).
Πίνακας 34: Q27
Q27 gnwseis Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

25

21,2

25,0

25,0

Διαφωνώ εν μέρει

36

30,5

36,0

61,0

Είμαι ουδέτερος/η

24

20,3

24,0

85,0

Συμφωνώ εν μέρει

12

10,2

12,0

97,0

Συμφωνώ πλήρως

3

2,5

3,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Οι περισσότεροι φοιτητές 52% δήλωσαν ότι διαφωνούν με την άποψη ότι το εκπαιδευτικό
σύστημα στην Ελλάδα είναι αποδοτικό, ενώ το 12% θεωρούν ότι είναι αποδοτικό.
Πίνακας 35: 28Q
Q28 ekp. sustima Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

[82]

Valid

Διαφωνώ πλήρως

24

20,3

24,0

24,0

Διαφωνώ εν μέρει

28

23,7

28,0

52,0

Είμαι ουδέτερος/η

36

30,5

36,0

88,0

Συμφωνώ εν μέρει

12

10,2

12,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Η πλειοψηφία των φοιτητών 71% δήλωσε ότι διαφωνεί με την άποψη ότι στην Ελλάδα
υπάρχει ένα ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας (ωράρια , ένσημα , συμπεριφορά αφεντικού
, τήρηση νομοθεσίας ,κτλ), ενώ το 5 δήλωσε ότι συμφωνεί ( Πίνακας 36).
Πίνακας 36: Q29

Q29 perivallon ergasias Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ πλήρως

30

25,4

30,0

30,0

Διαφωνώ εν μέρει

41

34,7

41,0

71,0

Είμαι ουδέτερος/η

24

20,3

24,0

95,0

Συμφωνώ εν μέρει

5

4,2

5,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

Total
Missing

System
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Total

118

100,0

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες 79% φοιτητές δήλωσαν ότι στην Ελλάδα οι νέοι δεν έχουν τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρα , τις φιλοδοξίες τους και να προωθήσουν την
καριέρα τους, ενώ το 21% του δείγματος δήλωσε ότι είναι ουδέτερο απέναντι σε αυτή την
άποψη ( Πίνακας 37).
Πίνακας 37: Q30
Q30 neoi Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

36

30,5

36,0

36,0

Διαφωνώ εν μέρει

43

36,4

43,0

79,0

Είμαι ουδέτερος/η

21

17,8

21,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Το 60% του δείγματος δηλώνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανοχή απέναντι στο
«διαφορετικό» , ενώ το 8% δηλώνει ότι υπάρχει ( Πίνακας 38).
Πίνακας 38: Q31
Q31 diaforetikotita Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent
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Διαφωνώ πλήρως

26

22,0

26,0

26,0

Διαφωνώ εν μέρει

34

28,8

34,0

60,0

Είμαι ουδέτερος/η

32

27,1

32,0

92,0

Συμφωνώ εν μέρει

7

5,9

7,0

99,0

Συμφωνώ πλήρως

1

,8

1,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Το μεγαλύτερο ποσοστό 76% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζεται
τόσο το ταλέντο όσο και τα προσόντα των νέων επιστημόνων , ενώ το 2% δηλώνει το
αντίθετο ( Πίνακας 39).
Πίνακας 39: Q32
Q32 talento prosonta Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ πλήρως

43

36,4

43,0

43,0

Διαφωνώ εν μέρει

33

28,0

33,0

76,0

Είμαι ουδέτερος/η

22

18,6

22,0

98,0

Συμφωνώ εν μέρει

2

1,7

2,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

Total
Missing

System

[85]

Total

118

100,0

4.6 Στο εξωτερικό

Η πλειοψηφία των φοιτητών 71% δηλώνει ότι στο εξωτερικό οι συνθήκες εργασίας είναι
αρκετά καλές , ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 3% διαφωνεί με αυτή την άποψη ( Πίνακας 40).
Πίνακας 40: Q33
Q33 sinthikes ergasias EX
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ εν μέρει

3

2,5

3,0

3,0

Είμαι ουδέτερος/η

26

22,0

26,0

29,0

Συμφωνώ εν μέρει

59

50,0

59,0

88,0

Συμφωνώ πλήρως

12

10,2

12,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Από τον παρακάτω Πίνακα 41 γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
φοιτητών 71% δήλωσε ότι στο εξωτερικό οι συνθήκες κοινωνικής ασφάλισης ( ένσημα ,
παροχές , επιδόματα ,κτλ) είναι ικανοποιητικές , ενώ ένα μικρότερο ποσοστό του δείγματος
4% δήλωσε το αντίθετο ( Πίνακας 41).
Πίνακας 41: Q34

[86]

Q34 sinthikes koin. asfalisis Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ πλήρως

1

,8

1,0

1,0

Διαφωνώ εν μέρει

3

2,5

3,0

4,0

Είμαι ουδέτερος/η

25

21,2

25,0

29,0

Συμφωνώ εν μέρει

54

45,8

54,0

83,0

Συμφωνώ πλήρως

17

14,4

17,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Το 63% του δείγματος δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη ότι στο εξωτερικό η ποιότητα
ζωής είναι υψηλή και το βιοτικό επίπεδο ικανοποιητικό , ενώ το 3% δήλωσε ότι διαφωνεί (
Πίνακας 42).
Πίνακας 42: Q35
Q35 poiotita zois Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ εν μέρει

3

2,5

3,0

3,0

Είμαι ουδέτερος/η

34

28,8

34,0

37,0

Συμφωνώ εν μέρει

50

42,4

50,0

87,0

Συμφωνώ πλήρως

13

11,0

13,0

100,0

Valid
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Total
Missing

System

Total

100

84,7

18

15,3

118

100,0

100,0

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των φοιτητών 90% που δήλωσε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν
δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση. Υπήρχε όμως και ένα μικρό ποσοστό 10%
που δήλωσε ότι είναι ουδέτερο απέναντι σε αυτή την άποψη ( Πίνακας 43).
Πίνακας 43: Q36
Q36 epag. apokatastasi Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Είμαι ουδέτερος/η

10

8,5

10,0

10,0

Συμφωνώ εν μέρει

67

56,8

67,0

77,0

Συμφωνώ πλήρως

23

19,5

23,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Valid

Total
Missing

System

Total

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται φανερό ότι το 72% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο μισθός
που παίρνει κάποιος εργαζόμενος σε σχέση με την εργασία που προσφέρει είναι
ικανοποιητικός, ενώ ένα μικρό ποσοστό του δείγματος 2% διαφωνεί ( Πίνακας 44).
Πίνακας 44: Q37
Q37 misthos Ex
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Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ εν μέρει

2

1,7

2,0

2,0

Είμαι ουδέτερος/η

26

22,0

26,0

28,0

Συμφωνώ εν μέρει

49

41,5

49,0

77,0

Συμφωνώ πλήρως

23

19,5

23,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Οι περισσότεροι φοιτητές 69% δηλώνουν ότι στο εξωτερικό οι γνώσεις τους θα αντιστοιχούν
, συνήθως , στο αντικείμενο εργασίας τους , ενώ ένα μικρό ποσοστό 3% διαφωνεί με αυτή
την άποψη ( Πίνακας 45).
Πίνακας 45: Q38

Q38 gnwseis Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ εν μέρει

3

2,5

3,0

3,0

Είμαι ουδέτερος/η

28

23,7

28,0

31,0

Συμφωνώ εν μέρει

48

40,7

48,0

79,0

Συμφωνώ πλήρως

21

17,8

21,0

100,0

100

84,7

100,0

Total
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Missing

System

Total

18

15,3

118

100,0

Πολλοί είναι οι φοιτητές 55% που δηλώνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα του εξωτερικού
είναι αποδοτικό , ενώ λίγοι είναι αυτοί που δηλώνουν το αντίθετο 3% ( Πίνακας 46).
Πίνακας 46: Q39
Q39 ekp. sustima Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ εν μέρει

3

2,5

3,0

3,0

Είμαι ουδέτερος/η

42

35,6

42,0

45,0

Συμφωνώ εν μέρει

38

32,2

38,0

83,0

Συμφωνώ πλήρως

17

14,4

17,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Αρκετοί φοιτητές 62% δηλώνουν ότι στο εξωτερικό υπάρχει ένα ικανοποιητικό περιβάλλον
εργασίας ( ωράρια , ένσημα , συμπεριφορά αφεντικού , τήρηση νομοθεσίας ,κτλ) , ενώ ένα
μικρό ποσοστό του δείγματος 3% δηλώνουν το αντίθετο ( Πίνακας 47).
Πίνακας 47: Q40
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Q40 perivallon ergasias Ex
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ εν μέρει

3

2,5

3,0

3,0

Είμαι ουδέτερος/η

35

29,7

35,0

38,0

Συμφωνώ εν μέρει

42

35,6

42,0

80,0

Συμφωνώ πλήρως

20

16,9

20,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 79% δήλωσαν ότι στο εξωτερικό οι νέοι έχουν
την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και να προωθήσουν την
καριέρα τους, ενώ το 21% δηλώνει ουδέτερο ( Πίνακας 48).
Πίνακας 48: Q41

Q41 neoi Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Είμαι ουδέτερος/η

21

17,8

21,0

21,0

Συμφωνώ εν μέρει

59

50,0

59,0

80,0

Συμφωνώ πλήρως

20

16,9

20,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

Valid

Total
Missing

System
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Total

Το

118

100,0

52% του δείγματος δηλώνει ότι στο εξωτερικό υπάρχει ανοχή απέναντι στο

«διαφορετικό» , ενώ ένα μικρό ποσοστό του δείγματος 7% δηλώνει το αντίθετο ( Πίνακας
49).
Πίνακας 49: Q42
Q42 diaforetikotita Gr
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ εν μέρει

7

5,9

7,0

7,0

Είμαι ουδέτερος/η

41

34,7

41,0

48,0

Συμφωνώ εν μέρει

40

33,9

40,0

88,0

Συμφωνώ πλήρως

12

10,2

12,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing

System

Total

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες φοιτητές 76% δηλώνουν ότι στο εξωτερικό αναγνωρίζεται
τόσο το ταλέντο όσο και τα προσόντα των νέων επιστημόνων. Ένα πολύ μικρό ποσοστό
του δείγματος 2% δηλώνει ότι διαφωνεί με αυτή την άποψη ( Πίνακας 50).
Πίνακας 50: Q43
Q43 talento/prosonta
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Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Διαφωνώ εν μέρει

2

1,7

2,0

2,0

Είμαι ουδέτερος/η

22

18,6

22,0

24,0

Συμφωνώ εν μέρει

50

42,4

50,0

74,0

Συμφωνώ πλήρως

26

22,0

26,0

100,0

100

84,7

100,0

18

15,3

118

100,0

Total
Missing
Total

System
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις στάσεις , απόψεις και αντιλήψεις των φοιτητών
σχετικά με το νέο μεταναστευτικό φαινόμενο που επικρατεί στην Ελλάδα , μέσα από την
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Από την
επεξεργασία των εμπειρικών ευρημάτων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του
δείγματος 41% σκέφτεται να μεταναστεύσει δοκιμαστικά στο εξωτερικό , για λίγο , και αν
οι συνθήκες αποδειχτούν ευνοϊκές να παραμείνει εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι
κυριότεροι παράγοντες που θα προέτρεπαν τους φοιτητές σε μια τέτοια απόφαση είναι ότι
στο εξωτερικό θα έχουν ένα καλύτερο εργασιακό/επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες φοιτητές δηλώνουν ότι τόσο η ζήτηση για
πτυχιούχους στην Ελλάδα όσο και η δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση είναι
περιορισμένες. Ακόμη , θεωρούν ότι τα προσόντα τους στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται. Η
πλειοψηφία των φοιτητών 41% δηλώνει ότι έχει κάποιο συγγενικό πρόσωπο στο εξωτερικό
το οποίο θα μπορούσε να τον/την στηρίξει στην νέα αυτή απόφαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι
, σημαντικός παράγοντας για την μετανάστευση των νέων αποτελεί και ο ρόλος του
ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί η διαμόρφωση θετικής γνώμης
όσον αφορά τη ζωή στο εξωτερικό μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από φίλους ή
συγγενείς που έχουν την τάση να μεταδίδουν εμπειρίες από το εξωτερικό αναφέροντας
κυρίως τα θετικά στοιχεία , εξωραΐζοντας τη ζωή στο εξωτερικό. Εντυπωσιακό είναι και το
ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών 72% που δήλωσαν ότι η οικονομική κρίση αποτελεί
έναν από τους βασικότερους παράγοντες για τους οποίους θα ήθελαν να μεταναστεύσουν σε
κάποια ξένη χώρα. Πολλοί είναι και εκείνοι 83% που θεωρούν ότι η οικονομική κρίση είναι
υπαίτια για την κοινωνική , θεσμική , πολιτική και οικονομική αστάθεια που επικρατεί στη
χώρα. Παράλληλα , το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 91% πιστεύει ότι η πολιτική
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν είναι ευνοϊκή για τη
δημιουργία θέσεων εργασίας. Η έλλειψη αξιοκρατίας , η πολιτική διαφθορά και η
δυνατότητα αποφυγής στράτευσης αποτελούν τις βασικές αιτίες για τις οποίες οι νέοι
εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.
Αξίζει να επισημανθεί ότι , ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος σκέφτεται να
μεταναστεύσει στο εξωτερικό δοκιμαστικά , μόνο το 40% αυτών έχουν συζητήσει με τους
γονείς τους το ενδεχόμενο να μεταναστεύσουν μελλοντικά σε κάποια ξένη χώρα , ενώ το
μεγαλύτερο ποσοστό 45% όχι. Μια εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτό το
γεγονός είναι ότι οι νέοι φοιτητές λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην Ελλάδα
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τα τελευταία χρόνια πιστεύουν ότι οι γονείς τους δε θα μπορούσαν να τους στηρίξουν
οικονομικά σε μια τέτοια απόφαση. Παράλληλα , όσον αφορά την εύρεση εργασίας στο
εξωτερικό οι περισσότεροι φοιτητές δηλώνουν ότι πρώτα θα εξαντλούσαν κάθε περιθώριο
αναζήτησης απασχόλησης στην Ελλάδα και έπειτα θα αποφάσιζαν να μεταναστεύσουν.
Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι η απόφαση των φοιτητών να
μεταναστεύσουν σε κάποια ξένη χώρα θα ήταν αποτέλεσμα αναγκαιότητας .
Εν συνέχεια , θελήσαμε να ερευνήσουμε , τις αντιλήψεις και τα «πιστεύω» των
φοιτητών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και αντίστοιχα στο
εξωτερικό. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν δύο κατηγορίες με τις ίδιες ερωτήσεις. Από τις
απαντήσεις τω ερωτηθέντων φοιτητών φαίνεται πως

πιστεύουν ότι η κατάσταση που

επικρατεί στο εξωτερικό είναι πολύ καλύτερη από αυτή που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο.
Για παράδειγμα , το 76% του δείγματος δηλώνει ότι οι συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα δεν
είναι ικανοποιητικές , ενώ το 71% θεωρεί ότι οι συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό είναι
αρκετά καλές. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 67%
θεωρούν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης , ενώ
αντίστοιχα για το εξωτερικό το 90% του δείγματος απάντησε ότι υπάρχουν δυνατότητες για
επαγγελματική αποκατάσταση. Η ίδια εικόνα επικράτησε και στις επόμενες ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου. Με άλλα λόγια , φαίνεται έντονα η διαφορά των απόψεων των φοιτητών
για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και αντίστοιχα στο εξωτερικό.
Τέλος , σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας , η πλειονότητα των φοιτητών θα
επέλεγε την Γερμανία για σπουδές ή για εύρεση εργασίας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να
σημειωθεί ότι στη φυγή και στο φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» έχει στρέψει το
ενδιαφέρον της η Γερμανία , διαμορφώνοντας μια επιθετική πολιτική εισαγωγής ξένων
νεαρών επιστημόνων με σκοπό την ανάδειξή της

σε κραταιά υπερδύναμη. Για το λόγο

αυτό, είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που δίδει το δικαιώματα μόνιμου κατοίκου στους
ξένους φοιτητές που σπουδάζουν εκεί , εφόσον οι γονείς τους είναι ασφαλισμένοι στη χώρα
προέλευσης. Μια διάταξη που περιλαμβάνει μια σειρά προνομίων( ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη , νομικά δικαιώματα), που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη γερμανοποίηση των
νεαρών φοιτητών. Ταυτόχρονα , έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα δραστήριο σύστημα για την
ένταξη των μεταναστών στο νέο τους τόπο. Η Άνγκελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια μιας εκ
των επισκέψεων του Παύλο Κοέλιο στο Βερολίνο είχε υπογραμμίσει : « Ζήτω από τους
πτυχιούχους των τεχνικών και τεχνολογικών σχολών σας να έρθουν να εργαστούν στην
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Γερμανία , γνωρίζοντας ότι θα φροντίσουμε εμείς να μάθουν τη γλώσσα και να βρουν
εργασία». Επίσης , ο κ. Σόιμπλε στην εφημερίδα Der Tagesspiegel τόνισε: «όσοι
ενδιαφέρονται για εκπαίδευση ή όσοι είναι άνεργοι επαγγελματίες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».
Από τις συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις γίνεται φανερή η στρατηγική που ακολουθεί
η Γερμανία με σκοπό την αρπαγή των «εγκεφάλων» του Ευρωπαϊκού Νότου , προς χάριν
της γερμανικής βιομηχανίας ( Σεβρής , 2013:206-207).
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε

πρόσφατα από το αμερικάνικο ινστιτούτο με

τίτλο:"Brain Drain" Phenomenon in Greece: Young Greek scientists on their Way to
Immigration, in an era of “crisis”. Attitudes, Opinions and Beliefs towards the Prospect of
Migration , είχε σκοπό να εξετάσει το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού
στην Ελλάδα , τις στάσεις των πτυχιούχων και μη πτυχιούχων φοιτητών , καθώς και το
ενδεχόμενο μετανάστευσής τους στο εξωτερικό την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η δομή
του ερωτηματολογίου είναι βασισμένη στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2010 από την
Kappa Research. Ειδικότερα , περιείχε

δημογραφικές ερωτήσεις , ερωτήσεις που

σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και τα συναισθήματα των νέων φοιτητών καθώς
ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα της εργασίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 400 φοιτητές από
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 61,5% δηλώνει ότι παρά την οικονομική κρίση που
πλήττει τη χώρα δεν είναι ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής που κάνει (Despite the
economic crisis I am satisfied with my life). Ταυτόχρονα , το 61% του δείγματος δηλώνει ότι
παρά την οικονομική κρίση που διανύει η χώρα δεν είναι αισιόδοξο για το μέλλον του . Τα
αποτελέσματα αυτά δείχνουν τις συνέπειες που υφίσταται η ελληνική κοινωνία εξαιτίας της
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης καθώς και το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι
Έλληνες επιστήμονες θα αναζητήσουν μελλοντικά «μια καλύτερη ζωή» στο εξωτερικό. Όσο
αφορά τον τομέα της εργασίας η πλειοψηφία 67% δηλώνει ότι εργάζονται χωρίς να είναι
ασφαλισμένοι . Εντυπωσιακό είναι και το ότι μόνο το 22, 8% του δείγματος δηλώνει ότι το
αντικείμενο της εργασίας του σχετίζεται με τις σπουδές του. Επίσης , το 80,50% των
ερωτηθέντων φοιτητών δηλώνει ότι ζει κατά κύριο λόγο με τα χρήματα που του προσφέρει η
οικογένειά του.
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Από τους 400 φοιτητές , οι 192 ( 48,5%) ισχυρίζονται ότι το βασικό πρόβλημα
στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ του τομέα της εργασίας και της
εκπαίδευσης. Η δεύτερη άποψη (31,5%) που επικρατεί είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές
θέσεις εργασίας και τέλος ένα 10% θεωρεί ότι ο τομέας της εργασίας στην Ελλάδα είναι
πολύ ελαστικός. Τέλος , αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τους 400 ερωτηθέντες
φοιτητές , οι 266 (66.6%) , σκέφτονται το ενδεχόμενο να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.
Συμπερασματικά , οι νέοι της Ελλάδας έχουν δίκαιο να βλέπουν με απογοήτευση
το μέλλον. Η μετανάστευση στο εξωτερικό για τους νέους επιστήμονες

φαντάζει σαν

διέξοδος από την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας. Εκεί οι νέοι θα
πραγματοποιήσουν τα όνειρα, τις φιλοδοξίες τους , θα αναζητήσουν ευκαιρίες που
αναλογούν στις σπουδές τους και θα καταφέρουν να αποκατασταθούν

επαγγελματικά.

Ωστόσο , η φυγή στο εξωτερικό δεν αποτελεί και την ορθότερη λύση για τη χώρα ως
σύνολο. Η μετανάστευση των νέων επιστημόνων στερεί από τη χώρα σημαντικό δυναμικό
στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί η οικονομική ανάκαμψη. Είναι λοιπόν φανερό πως
πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα τόσο για την αποτροπή όσο για την εξάλειψη του
φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Προτάσεις

Συνοψίζοντας τα όσα μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί σχετικά με το φαινόμενο της διαρροής
εγκεφάλων , είναι αναγκαίο να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και να ληφθούν άμεσα
δραστικά μέτρα που θα συμβάλλουν στην άμβλυνση του φαινομένου. Για να
πραγματοποιηθεί όμως αυτό πρέπει τα απαραίτητα μέτρα να στοχεύουν τόσο στην άμεση
ανακούφιση της χώρας από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, όσο και στη μακροχρόνια
αναδιάρθρωση της οικονομίας.
Αρχικά , κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν είναι για την αντιμετώπιση
της ανεργίας που υφίσταται η Ελλάδα ανεξάρτητα και πριν την οικονομική κρίση. Μέτρα
που θα στοχεύουν σε μια πιο μακροπρόθεσμη πολιτική αναδιάρθρωσης της οικονομίας και
ανάπτυξης , που θα ανακάμψουν την εγχώρια αγορά εργασίας. Η δομή της αγοράς εργασίας
στην Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη την ενίσχυση της καινοτομίας , ώστε να υπάρξουν
περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τους απόφοιτους των
πανεπιστημίων και άλλο ένα τμήμα του εργατικού δυναμικού. Παράλληλα , για την μείωση
της ανεργίας έμφαση θα μπορούσε να δοθεί στον εγκαταλελειμμένο γεωργικό τομέα. Το
λυπηρό σε όλη την υπόθεση είναι ότι ενώ είμαστε μια γεωργική χώρα στρέφουμε το
ενδιαφέρον μας στον τριτογενή τομέα

ο οποίος υπολειτουργεί λόγω της έλλειψης

κατάλληλου αναπτυξιακού υπόβαθρου. Επιπρόσθετα , ένα μέτρο-κλειδί , αποτελεί και η
αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης από την πολιτεία. Οι νέοι θα
πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά εργασίας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία ανάμεσα
στα πανεπιστήμια και στην αγορά εργασίας, ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στις σχολές
τεχνικής κατάρτισης. Επιπλέον, στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη στην τεχνική εκπαίδευση και
αυτό γιατί η προσοχή του Έλληνα έχει στραφεί κατά κύριο λόγο στον ήδη κορεσμένο
δημόσιο τομέα. Η δυσλειτουργία αυτή στην τεχνική εκπαίδευση που επικρατεί στη χώρα
μας αποτελεί και τη σημαντικότερη συμβολή της εκπαίδευσης στον παράγοντα «ανεργία»
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όπως αναφέρει και ο διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Σ Ρομπόλης. Μερίδιο ευθύνης για την
δυσλειτουργία της τεχνικής εκπαίδευσης φέρει όχι μόνο η εκπαίδευση αλλά και η ίδια η
οικονομία και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και αυτό γιατί η ανεργία έχει
να κάνει κατά κύριο λόγο με την ύπαρξη ή όχι θέσεων εργασίας και λιγότερο με την
εκπαίδευση αυτή καθαυτή. Μέτρα ακόμα πρέπει να ληφθούν και από το ίδιο το κράτος
,όπως για παράδειγμα η βελτίωση των μηχανισμών μακροχρόνιας εργασίας και κατάρτισης
και μείωσης επιδομάτων για τους μακροχρόνιους ανέργους του ΟΟΣΑ. Τέλος , κρίνεται
απαραίτητη η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου

στην Ελλάδα με την παράλληλη

προώθηση της έρευνας . Αποτέλεσμα αυτού είναι η εξομάλυνση της προσφοράς και της
ζήτησης στην αγορά εργασίας τόσο των πτυχιούχων όσο και των μη πτυχιούχων καθώς και η
μείωση του φαινομένου της «διαρροής επιστημονικού δυναμικού» ( Τσιλιμιγκρά , 2011).

«Η ελληνική κοινωνία δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει τον τεράστιο προωθητικό ρόλο
της ύπαρξης ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου , καθώς και τη σημασία της
βασικής αλλά και της εφαρμοσμένης έρευνας . Αυτό που την κάνει να εξελίσσεται
βαθμιαία σε χώρα εξαγωγής πτυχιούχων , χάνοντας αυτούς ακριβώς που χρειάζεται για
την ανάπτυξή της».
(Λόης Λαμπριανίδης , 2011)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Brain Drain Ελλήνων φοιτητών/
διαρροή πνευματικού δυναμικού
Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας, έχει συνταχθεί στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας
και έχει σκοπό να ερευνήσει πληροφορίες σχετικά με το νέο μεταναστευτικό φαινόμενο που
επικρατεί στην Ελλάδα ή αλλιώς Brain Drain. Η έρευνα είναι ανώνυμη. Θα σας
παρακαλούσα να απαντήσετε με ειλικρίνεια.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Α. Δημογραφικά στοιχεία

Φύλο
Άνδρας

Γυναίκα

Ηλικία: …….

Σχολή Φοίτησης :……………………………………………………………………………..

Έτος
1ο

2ο

3ο

4ο
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4ο>

Έχετε πάει στο εξωτερικό με τοπρόγραμμα Erasmus ως φοιτητές ή για κάποιο stage;
Αν ναι, σε ποια
χώρα;………………………………………………………………………………………….

Περιοχή μόνιμης κατοικίας:………………………………………………………………….

Διαμονή ως φοιτητής/τρια
Μόνος/η
συγκάτοικο

Με την οικογένεια

Με συγγενείς

Με

Παρακαλούμε δηλώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις παρακάτω απόψεις ,
κυκλώνοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην απάντησή σας!

Β.Γενικές ερωτήσεις
Δηλώσεις

Με απασχολεί το ενδεχόμενο να μεταναστεύσω στο εξωτερικό για
δουλειά.
Έχω συζητήσει με τους γονείς μου το ενδεχόμενο να φύγω στο
εξωτερικό.
Οι γονείς μου δείχνουν θετική στάση στην απόφασή μου να
μετακινηθώ στο εξωτερικό.
Θα προσπαθήσω να βρω κάποια δουλειά στο εξωτερικό αφού έχω
εξαντλήσει κάθε περιθώριο εργασίας στην Ελλάδα.
Η απόφασή μου να φύγω από τη χώρα μου για εύρεση εργασίας
είναι αποτέλεσμα αναγκαιότητας.
Η απόφασή μου να φύγω από τη χώρα μου για εύρεση εργασίας
είναι αποτέλεσμα επιλογής.
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Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι ένας από τους
βασικότερους λόγους για τους οποίους θα ήθελα μετακινηθώ στο
εξωτερικό.
Σκέφτομαι να μετακινηθώ στο εξωτερικό δοκιμαστικά, για λίγο
ώστε να διαπιστώσω αν μπορώ , τελικά , να παραμείνω για
μεγαλύτερο διάστημα.
Σκέφτομαι να μετακινηθώ στο εξωτερικό μέχρι να περάσει η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
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Σκέφτομαι να μετακινηθώ στο εξωτερικό για πάντα, δεν σκοπεύω
να γυρίσω ξανά στη χώρα.

1
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3

4

5

Η οικονομική κρίση οδήγησε την Ελλάδα σε (κοινωνική ,
θεσμική, πολιτική ,οικονομική ) αστάθεια.

1

2

3

4

5

Η πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια είναι ευνοϊκή για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας.

1

2

3

4

5

Γ. Ποιοι παράγοντες από τους παρακάτω θα επηρέαζαν την απόφασή σας να
μετακινηθείτε στο εξωτερικό;
Δια
φω
νώ
πλή
ρως

Δηλώσεις

Το επάγγελμα που έχω επιλέξει έχει καλύτερες προοπτικές στο
εξωτερικό.

Έχω βρεθεί στο εξωτερικό κατά την διάρκεια των σπουδών μου
(Erasmus, συνέδρια).
Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό.
Σκέφτομαι να κάνω μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και αν οι
προοπτικές είναι καλές να παραμείνω για επαγγελματική
αποκατάσταση.
Πιστεύω ότι στο εξωτερικό θα έχω ένα καλύτερο
εργασιακό/επαγγελματικό μέλλον.
Τα προσόντα μου στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται.
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Η ζήτηση για πτυχιούχους στην Ελλάδα είναι περιορισμένη.
Η Ελλάδα έχει περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική
αποκατάσταση.
Έχω συγγενείς ή γνωστούς που μπορούν να με στηρίξουν στη νέα
μου απόφαση.
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Δ.Στην Ελλάδα
Δηλώσεις

Θεωρώ ότι στην Ελλάδα οι συνθήκες εργασίας είναι αρκετά
καλές.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα οι συνθήκες κοινωνικής
ασφάλισης(ένσημα, παροχές,επιδόματα, κτλ) είναι
ικανοποιητικές.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα η ποιότητα ζωής είναι υψηλή και το
βιοτικό επίπεδο ικανοποιητικό.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δυνατότητες για
επαγγελματική αποκατάσταση.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα ο μισθός που παίρνει κάποιος
εργαζόμενος σε σχέση με την εργασία που προσφέρει είναι
ικανοποιητικός.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα οι γνώσεις μου θα αντιστοιχούν ,
συνήθως , στο αντικείμενο εργασίας μου.
Θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι
αποδοτικό.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ικανοποιητικό
περιβάλλον εργασίας (ωράρια, ένσημα, συμπεριφορά
αφεντικού, τήρηση νομοθεσίας, κτλ).
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες , τα όνειρά τους και να
προωθήσουν την καριέρα τους.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει ανοχή απέναντι στο
«διαφορετικό».
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα αναγνωρίζεται τόσο το ταλέντο όσο
και τα προσόντα των νέων επιστημόνων.

Ε.Στο εξωτερικό
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Δηλώσεις

Θεωρώ ότι στο εξωτερικό οι συνθήκες εργασίας είναι
αρκετά καλές.
Θεωρώ ότι στο εξωτερικό οι συνθήκες κοινωνικής
ασφάλισης (ένσημα, παροχές, επιδόματα, κτλ) είναι
ικανοποιητικές.
Θεωρώ ότι στο εξωτερικό η ποιότητα ζωής είναι υψηλή και
το βιοτικό επίπεδο ικανοποιητικό.
Θεωρώ ότι στο εξωτερικό υπάρχουν δυνατότητες για
επαγγελματική αποκατάσταση.
Θεωρώ ότι στο εξωτερικό ο μισθός που παίρνει κάποιος
εργαζόμενος σε σχέση με την εργασία που προσφέρει είναι
ικανοποιητικός.
Θεωρώ ότι στο εξωτερικό οι γνώσεις μου θα αντιστοιχούν ,
συνήθως , στο αντικείμενο εργασίας μου.
Θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό σύστημα του εξωτερικού είναι
αποδοτικό.
Θεωρώ ότι στο εξωτερικό υπάρχει ένα ικανοποιητικό
περιβάλλον εργασίας (ωράρια, ένσημα, συμπεριφορά
αφεντικού, τήρηση νομοθεσίας, κτλ).
Θεωρώ ότι στο εξωτερικό οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες , τα όνειρά τους και να
προωθήσουν την καριέρα τους.
Θεωρώ ότι στo εξωτερικό υπάρχει ανοχή απέναντι στο
«διαφορετικό».
Θεωρώ ότι στο εξωτερικό αναγνωρίζεται τόσο το ταλέντο
όσο και τα προσόντα των νέων επιστημόνων.
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ΣΤ.Στις παρακάτω ερωτήσεις πείτε μας τη γνώμη σας.

1. Αν αποφασίζατε να μετακινηθείτε στο εξωτερικό για σπουδές ή για εύρεση
εργασίας ποιά χώρα θα επιλέγατε; Γιατί;
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα υποφέρει από τη μετανάστευση πτυχιούχων και
επιστημόνων στο
εξωτερικό; Αν ναι για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3. Μπορείτε να σκεφτείτε εναλλακτικές προτάσεις για την εξάλειψη του
φαινομένου αυτού;
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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