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ΕΙΘΕΡΗ Β΄ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΞΚΗ Η ΕΟΑΜΑΚΗΨΗ ΡΕ ΕΜΑ ΙΕΘΛΕΜΞ 

ΕΦ΄ΞΚΗΡ ΗΡ ΣΚΗΡ ΕΝΑΡΙΗΡΗ ΡΗΜ ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΗ ΘΕΩΠΘΑ 

 

KEIMENO: Αλεξγία πηπρηνχρσλ θαη επηζηεκνληθή κεηαλάζηεπζε – 
ην θαηλφκελν «brain drain» 
 
(ηεο Έξεο Μαζαλαήι) 

Σηα ιεμηθά σο αλεξγία νξίδεηαη ην θαηλόκελν, θαηά ην νπνίν ην άηνκν 
αδπλαηεί λα βξεη εξγαζία θαη λα εληαρζεί ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
ηεο θνηλσλίαο παξόιν πνπ ην ίδην ην επηζπκεί. 

Ζ αλεξγία είλαη έλα πνιπζύλζεην πξόβιεκα δεδνκέλεο όρη κόλν ηεο 
ζπλζεηόηεηαο θαη ηεο κεηαβιεηόηεηαο ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ πξνθαινύλ 
(νθείιεηαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνύληαη από ρώξα 
ζε ρώξα θαη ελίνηε θαη εληόο ηεο ίδηαο ηεο ρώξαο θαηά θαηξνύο) αιιά θαη 
επεηδή ε ίδηα σο θαηλόκελν απνηειεί γελεζηνπξγό αηηία πνηθηιόκνξθσλ 
πξνβιεκάησλ κε πνιιέο εθθάλζεηο, ηόζν ζηελ αηνκηθή όζν θαη ζηελ 
θνηλσληθή δσή. Μέζα ζην όιν απηό πλεύκα θαινύκαζηε λα 
επαλαπξνζδηνξίζνπκε αθόκε θαη ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπκε ηνλ 
ίδην ηνλ όξν «εξγαζία». Ζ εξγαζία παιαηόηεξα αληηκεησπηδόηαλ ζηε 
ζπλείδεζή καο σο ν παξάγνληαο πνπ κνξθνπνηνύζε ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα, 
απνηεινύζε θηλεηήξην κνριό ηεο αηνκηθήο εμέιημεο, ηεο θνηλσληθήο 
αλάπηπμεο θαη ηεο ελ γέλεη παξαγσγήο πνιηηηζκνύ, ελψ ζήκεξα ηείλεη λα 
εμειηρζεί ζε έλα απιά ζηπγλό θξηηήξην, κηα γξακκή δηαρσξηζκνύ, πνπ 
δεκηνπξγεί έλαλ «θνηλσληθό δπτζκό», θαηαηάζζεη δειαδή ηνλ ελεξγό 
πιεζπζκό κηαο θνηλσλίαο ζηνπο έρνληεο θαη ηνπο κε έρνληεο ακεηβόκελε 
απαζρόιεζε, αιιά βαζύηεξα θαη ζηνπο έρνληεο θαη κε έρνληεο δηθαίσκα 
ζην ζρεδηαζκό ηεο αηνκηθήο δσήο θαη ζην όλεηξν… 

Ζ ζπλζεηόηεηα ησλ εκπιεθόκελσλ ζην θάζκα ηεο αλεξγίαο παξαγόλησλ 
επηβάιιεη ηε δηάθξηζή ηεο ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Αλαθεξόκελνη ζηηο 
ζεκαληηθόηεξεο ζα εζηηάζνπκε θαηαξράο ζηε δομική ή αιιηώο διαρθρωηική 
ανεργία, ε νπνία εδξάδεηαη ζηηο δνκηθέο αληζόηεηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη 
εξκελεύεηαη σο αλαληηζηνηρία ζηε δήηεζε θαη ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο, 
θαζώο θάπνηνη θιάδνη, εηδηθόηεηεο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο έρνπλ 
απμαλόκελε θαη θάπνηνη άιινη πησηηθή δήηεζε. Ζ αλεξγία ηέηνηνπ ηύπνπ 
ελδεκεί ζηελ νηθνλνκία, όηαλ ην δηαζέζηκν παξαγσγηθό δπλακηθό δελ 
απαζρνιείηαη πιήξσο θαη, όπσο είλαη εύινγν, αλάινγα κε ην ζεκείν ηνπ 
θύθινπ όπνπ βξίζθεηαη ε εζληθή νηθνλνκία (ύθεζε ή αλάθακςε) ν αξηζκόο 
ησλ αλέξγσλ απμάλεηαη ή κεηώλεηαη αληίζηνηρα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο 
αλεξγίαο απνδίδεηαη ζηελ αλαληηζηνηρία κεηαμύ ησλ εξγαζηαθώλ δεμηνηήησλ 
θαη πξνζόλησλ πνπ δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη εξγαδόκελνη από ηε µηα κεξηά θαη 
ησλ απαηηήζεσλ ησλ εξγνδνηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο θαη πξνζόληα 
από ηελ άιιε· Βαζύηεξα, όκσο, ην θαηλόκελν απηό απνδίδεηαη ζε 
δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην νηθνλνκηθό ζύζηεκα, όπσο είλαη 
νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Ύζηεξα, ππάξρεη ε ηετνολογική ανεργία, ε νπνία 
πξνθαιείηαη από ηελ είζνδν ηεο ηερλνινγίαο ζην ρώξν εξγαζίαο, κε 
απνηέιεζκα ηε κεραλνπνίεζε ηεο δεύηεξεο θαη ηελ απώιεηα εξγαζηαθώλ 
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ζέζεσλ θαη ε ζσγκσριακή ανεργία ή αιιηώο εποτική, ε νπνία πξνθύπηεη από 
ηνλ επνρηθό ραξαθηήξα νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, όπσο ηζρύεη γηα ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν. 

Οη αληηπαξαζέζεηο γύξσ από ηελ έλλνηα θαη ηα είδε ηεο αλεξγίαο είλαη 
πνιιέο. Σρεηίδνληαη κάιηζηα θαη κε ηνλ ηξόπν κέηξεζεο ηεο αλεξγίαο θαζώο 
θαη κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο εθάζηνηε. Θα 
πξνζζέηακε επηγξακκαηηθά όηη έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο είδε θαη ε 
ιεγόκελε «αλεξγία ηξηβήο» πνπ πξνθύπηεη ιόγσ ηεο αθαηάπαπζηεο 
θηλεηηθόηεηαο ησλ αλζξώπσλ κεηαμύ πεξηνρώλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, ε αλαπηπμηαθή αλεξγία, ε αλεξγία 
ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο δήηεζεο αγαζψλ ή αιιηώο θευλζηαλή αλεξγία 
θιπ. Γηελεξγνύληαη ζπλερώο κειέηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πνπ 
θαηεγνξηνπνηνύλ ηελ αλεξγία ζε είδε, κειέηεο πνπ δηθαηνινγνύλ θάπνηεο 
κνξθέο ηεο (δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη αλεξγία ηξηβήο) σο «θπζηθό πνζνζηό 
αλεξγίαο», απηό δειαδή πνπ παξαηεξείηαη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
νηθνλνκία ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, κειέηεο όκσο πνπ ζπγθιίλνπλ ζην ίδην 
απνηέιεζκα: Ο ξπζκόο ηεο αλεξγίαο βαίλεη απμαλόκελνο, αθξσηεξηάδνληαο ην 
αηνκηθό θαη θνηλσληθό δηθαίσκα ζηελ απηνπξαγκάησζε θαη εμέιημε. 

Ο βαζκόο αλεξγίαο ζίγνπξα επεξεάδεηαη από πνηθίινπο παξάγνληεο θαη 
παξακέηξνπο κε κεηξήζηκεο κε αθξίβεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα από ηελ 
είζνδν λέσλ θαη γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ 
επηδνκάησλ αλεξγίαο, ηελ θαζηέξσζε ή κε ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ κηζζώλ θαη 
εκεξνκηζζίσλ, ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 
ζύγρξνλεο εμεηδίθεπζεο. Ζ αθξηβήο κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλέξγσλ είλαη 
δύζθνιε, γηαηί παξεηζθξένπλ θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο είλαη νη «επέιηθηεο 
κνξθέο εξγαζίαο» (ππναπαζρόιεζε, ηειεξγαζία) αιιά θαη ε ιεγόκελε 
«θεθξπκκέλε αλεξγία». Σην πνζνζηό ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο ζα πξέπεη λα 
ιεθζεί ππόςε επηπιένλ θη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηελ 
παξανηθνλνκία ( ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ δειώλνληαη) θαη θέξνληαη σο 
άλεξγα ή είλαη ππναπαζρνινύκελα (απηό απνηειεί κηα κνξθή θεθξπκκέλεο 
αλεξγίαο). Τν βέβαην φκσο είλαη όηη ε αλεξγία εληείλεηαη ιόγσ ηεο ύπαξμεο 
καθξνρξόλησλ δηαξζξσηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ πνπ 
δηαηεξνύληαη ζηνπο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ηεο εξγαζίαο, 
ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ πξντόλησλ. Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο θνξείο 
απηνύο ζεσξείηαη νπζηαζηηθά ηόζν σο θηλεηήξηνο κνριόο ηεο εξγαζηαθήο 
απαζρόιεζεο  όζν θαη σο ππξηηηδαπνζήθε ηεο αλεξγίαο αληίζηνηρα. 

Ζ επηθξάηεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο από ην 2009, πνπ μεθίλεζε σο θξίζε 
ρξεκαηνπηζησηηθή ζε παγθόζκην επίπεδν, έρεη πξνθαιέζεη ηε ξαγδαία 
επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο θαη ζηε ρώξα καο, ρσξίο δηαθξίζεηο, 
ζε θάζε επαγγεικαηηθό, ζα ιέγακε, θιάδν. Ωζηφζν, ε θνηλσληθή νκάδα πνπ 
αλακθίβνια έρεη δερηεί ην κεγαιύηεξν πιήγκα ηεο αλεξγίαο είλαη νη λένη 
πηπρηνύρνη. Ζ πςειή αλεξγία ησλ λέσλ θαη δε ησλ πηπρηνύρσλ ζηε ρώξα καο 
ζε ζπλδπαζκό κε κηα ζεηξά δνκηθώλ θαη δηαρξνληθώλ παξαγόλησλ, πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ αζθνύκελε πνιηηηθή, έρνπλ 
νδεγήζεη κεγάιε κεξίδα λέσλ, πςεινύ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ, λα 
εγθαηαιείςνπλ ηελ Διιάδα, γηα λα αλαδεηήζνπλ επλντθόηεξεο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο ζε πξνεγκέλεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

Θαηλνθαλέο ζεσξείηαη ην θαηλόκελν απηό ηεο κεηαλάζηεπζεο πηπρηνύρσλ, 
έλα θαηλόκελν πνπ ζηε βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηό σο «brain drain» 
(=δηαξξνή εγθεθάισλ). Φαξαθηεξίδεηαη θαηλνθαλέο όρη σο πξνο ηε 
κεηαλαζηεπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα (αθνύ ε 
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κεηαλάζηεπζε είλαη δηαρξνληθά ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειιεληθή κνίξα) 
αιιά σο πξνο ηελ έθηαζή ηνπ θαη σο πξνο ηηο νκάδεο πιεζπζκνύ πνπ αθνξά, 
ηνπο πηπρηνύρνπο θαη επηζηήκνλεο. Τν πξόβιεκα απηό ηνπ λένπ 
κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο ηείλνληαο λα ιάβεη ελδεκηθέο δηαζηάζεηο 
αλεζπρεί, αθελφο επεηδή πξόθεηηαη γηα δηαξξνή πξνζνληνύρσλ 
κνξθσκέλσλ λέσλ θαη όρη αλεηδίθεπησλ, όπσο ζπλέβε κε ηνπο Έιιελεο 
κεηαλάζηεο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ ’50 θαη ηνπ’60, θαη αθεηέξνπ επεηδή 
πξόθεηηαη γηα δηαξξνή θαη απώιεηα λέσλ αλζξώπσλ, ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ 
δειαδή παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο. 

Αηηηάζεηο εθηνμεύνληαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, αξρήο γελνκέλεο από 
ηελ θαθνδαηκνλία ηεο Διιάδαο, ηελ αλαρξνληζηηθή λννηξνπία ηεο ειιεληθήο 
νηθνγέλεηαο θαη ην ζπλαθόινπζν ςπραλαγθαζκό πξνο ηα παηδηά γηα θνίηεζε 
κόλν ζε «ζρνιέο πςεινύ θνηλσληθνύ θύξνπο» (πνπ νδήγεζε ζην θαηλόκελν 
ηνπ γηγαληηζκνύ ζηα Α.Δ.Η), ηελ ππνηηκεηηθή απαμίσζε πνιιώλ θαη 
πεξηζζόηεξν ππνζρόκελσλ θιάδσλ εξγαζίαο, ηελ θαθή δηάξζξσζε ηνπ 
ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηελ ειιεηκκαηηθή –ή θαη αλύπαξθηε- 
επέλδπζε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζηνλ εξεπλεηηθό ηνκέα, ηα θαηλόκελα 
λεπνηηζκνύ θη επλνηνθξαηίαο πνπ ακαύξσζαλ ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή καο 
δσή θαη θπζηθά ηελ έιιεηςε αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

Σηελ αξζξνγξαθία ησλ εκεξώλ πνπ αζρνιείηαη κε ην θαηλόκελν «brain 
drain» εθθξάδνληαη πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ηα παξαθάησ δεηήκαηα: Πόζν 
βιάπηεη βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα κηα ρώξα ε «δηαξξνή 
εγθεθάισλ» ηεο ζην εμσηεξηθό; Πνηεο δπζθνιίεο (πξνζσπηθέο, νηθνλνκηθέο 
θαη εληαμηαθέο ζηε λέα ρώξα) ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεη θαη ν ίδηνο ν λένο 
πνπ εμσζείηαη έκκεζα ζε απηό ην είδνο ηεο κεηαλάζηεπζεο; Δίλαη ζπκθέξνλ 
κηαο ρώξαο ε ζπλερήο θαη απμαλόκελε δηαξξνή πξνο ην εμσηεξηθό 
παξαγσγηθώλ, πξνζνληνύρσλ θαη πνιιά ππνζρόκελσλ λέσλ αλζξώπσλ, ηελ 
ώξα πνπ καδί ηνπο δηαξξέεη θαη απνκαθξύλεηαη από ηελ Διιάδα όιν θαη 
πεξηζζόηεξν θάζε θξέζθηα ηδέα ηνπο, θάζε παξαγσγηθή ηνπο ελέξγεηα, θάζε 
πξννπηηθή πνπ ζα είρε ε ρώξα αθόκα θαη λα βγεη ελδερνκέλσο από ηελ θξίζε 
κέζα από ηε δξαζηεξηνπνίεζε αηόκσλ πνπ ηώξα «ραξίδνπκε» αθεηδώο ζην 
εμσηεξηθό; Έρεη δηθαίσκα κηα ρώξα λα πξνζθέξεη κόλν «θιεηζηέο πόξηεο» 
ζηνπο λένπο ηεο; Δίλαη κόλν αηνκηθή ππόζεζε θαη επζύλε ε επαγγεικαηηθή 
απνθαηάζηαζε; Ενύκε ηειηθά ζηελ επνρή κόλν ηεο αηνκηθήο επζύλεο 
αλακέλνληαο όκσο σο θξάηνο όηη ηειηθά κόλν κέζα από ηελ απνθιεηζηηθή 
αηνκηθή επζύλε ζα εμειηρζεί θαη ην «εκείο» σο ζύλνιν; Θα ραξαθηεξηδόηαλ ε 
ηειεπηαία απηή ζηάζε δσήο σο κπνβαξηζκόο; Μέζα ζηε δίλε ησλ νηθνλνκηθώλ 
εμειίμεσλ, ηεο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ εζληθώλ θαη 
επξσπατθώλ αδηεμόδσλ πνπ αληηκεησπίδνπκε ίζσο αμίδνπλ ηέηνηνη 
πξνβιεκαηηζκνί σο έλα δηάιεηκκα από ηελ ηδηώηεπζε θαη ηελ ελαζρόιεζε κε 
ηα αηνκηθά –θαη δηόινπ επθαηαθξόλεηα-πξνβιήκαηά καο. 

Όζα εθηέζεθαλ θαη αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απνηεινύλ δηάθνξεο νπηηθέο, 
κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεηαη ην θαηλόκελν «brain drain» ζηελ Διιάδα, ζηα 
έληππα θαη ζηε ζρεηηθή αξζξνγξαθία θαη εθζέηνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηα 
εξσηήκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη σο ηώξα πνιινύο από εκάο. 

Φσξίο λα ακθηζβεηώ ηηο θαινπξναίξεηεο δηαζέζεηο όζσλ αξζξνγξάθσλ 
αλεζύρεζαλ γηα ηελ απμαλόκελε έμνδν ησλ Διιήλσλ επηζηεκόλσλ πξνο ην 
εμσηεξηθό, ζα ήζεια απέλαληη ζηηο αλεζπρίεο απηέο πνπ πξνθαιεί ην 
θαηλόκελν ηεο «δηαξξνήο επηζηεκόλσλ» θαη ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνπ 
έρνπλ δηαηππσζεί ζηε έληππε αξζξνγξαθία, λα πξνζζέζσ θαη λα 
αληηπαξαζέζσ κεξηθά αθόκα, ξεηνξηθά εξσηήκαηα: Γελ είλαη ζεκειηώδεο 
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αηνκηθό δηθαίσκα γηα θάζε άλζξσπν ε αλαδήηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
ππμίδαο θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ γηα ηνλ ίδην κέιινληνο, 
εηδηθά όηαλ ε παηξίδα ηνπ ηνύ πξνζθέξεη κόλν «θιεηζηέο πόξηεο» θαη 
κεδεληθέο πξννπηηθέο; Ακθηζβεηεί θαλείο ην δηθαίσκα ελόο λένπ λα επηιέμεη 
ζηαδηνδξνκία ζην εμσηεξηθό (παξά ηηο όπνηεο δπζθνιίεο εγθαηάζηαζεο πνπ 
ίζσο αληηκεησπίζεη θαη ζηελ μέλε ρώξα), εθόζνλ δεη ζε κηα παηξίδα πνπ δελ 
ηνπ πξνζθέξεη ηηο ππνδνκέο λα εμειίμεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηελ επηζηήκε ηνπ; 
Γελ είκαζηε πεξήθαλνη σο ρώξα πνπ ηόζνη Έιιελεο επηζηήκνλεο δηαπξέπνπλ 
κε ηηο αλαθαιύςεηο θαη έξεπλέο ηνπο θάλνληαο ην όλνκα ηεο Διιάδαο λα 
αθνύγεηαη παληνύ επηδνθηκαζηηθά, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δηάθνξνη –επίζεκνη 
θαη κε-θνξείο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δπζθήκηζε απηνύ ηνπ κηθξνύ θξάηνπο ζηε 
δηεζλή θνηλή γλώκε; Θα καο ήηαλ αξεζηόο αληίζηνηρα θαη ν επαλαπαηξηζκόο 
ησλ μέλσλ πηπρηνύρσλ πνπ ζα έξζνπλ εδώ γηα λα επελδύζνπλ ηε γλώζε ηνπο, 
κε ην ζθεπηηθό όηη είλαη «θηήκαηα» κόλν ηεο δηθήο ηνπο παηξίδαο; 

Ζ απόθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Έιιελα λένπ γηα ζηαδηνδξνκία ζην εμσηεξηθό 
έγηλε ζπλεηδεηά θαη όρη επηπόιαηα, ζηαζκίδνληαο όιεο ηηο παξακέηξνπο. Τν 
δηθαίσκα νη Έιιελεο πηπρηνύρνη λα αλαδεηήζνπλ ζην εμσηεξηθό ηελ επνίσλε 
πξννπηηθή πνπ ηνπο ζηέξεζε ε παηξίδα ηνπο, ην δηθαίσκα απηό ζηελ 
πξνζσπηθή επηινγή γηα εξγαζία, γηα ζηαδηνδξνκία θαη γηα κεηνίθεζε είλαη 
αλαθαίξεην θαη ζεβαζηό. Ο δήινο, νη ελδόκπρεο θηινδνμίεο πνπ νη Έιιελεο 
επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνύ έρνπλ, αηνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο, δελ 
δηαθέξνπλ από απηέο ησλ Διιήλσλ πηπρηνύρσλ πνπ γηα πξνζσπηθνύο ή 
άιινπο ιόγνπο αλαγθάζηεθαλ λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα θαη λα 
αγσληζηνύλ δώληαο ζε κηα ρώξα πνπ αζζκαίλεη. Όινη καδί, ηόζν νη εδώ 
«ελαπνκείλαληεο» πηπρηνύρνη όζν θαη νη «δηεζπαξκέλνη» ζην εμσηεξηθό 
ζπλαπνηεινύλ έλα πνιύ αμηόινγν ειιεληθό πλεπκαηηθό δπλακηθό. 
Αλαθεξόκελνη εηδηθά ζηνπο λένπο Έιιελεο επηζηήκνλεο «ηεο δηαζπνξάο» 
είλαη απαξαίηεην λα αλαγλσξίδνπκε ηελ αλάγθε ηνπο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα 
εμειίμνπλ ηελ επηζηήκε ηνπο θαη λα ζηαδηνδξνκήζνπλ επηζηεκνληθά ζε ρώξεο, 
νη νπνίεο εληζρύνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζηαδηνδξνκία. Οη λένη 
απηνί επηζηήκνλεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζην εμσηεξηθό, όηαλ ξσηεζνύλ γηα ην 
ελδερόκελν επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Διιάδα, πνιύ ζπάληα απαληνύλ ζεηηθά θαη 
απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ αγαπνύλ ηελ παηξίδα ηνπο. 

Αλ ην θαηλόκελν «brain drain» κάο πξνβιεκαηίδεη, ν πξνβιεκαηηζκόο 
απηόο νθείιεη λα έρεη νξζό πξνζαλαηνιηζκό. Αληί δειαδή λα επηθξίλεηαη 
θαηαζηξνθνινγηθά θαη λα απνζαξξύλεηαη ε απνδεκία θαη ε θηλεηηθόηεηα 
επηζηεκόλσλ πξνο ην εμσηεξηθό, αληί λα αληηκεησπίδεηαη θνληόθζαικα ην 
δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο ζην εμσηεξηθό, ζε κηα επνρή πνπ ην δηεζληζηηθό 
πλεύκα, ε ειεύζεξε κεηαθίλεζε είλαη αηνκηθό δηθαίσκα θαη ηξόπνο δσήο, 
ίζσο ζα πξέπεη λα δνζεί ζε άιιν δήηεκα ε πξνζνρή: όπσο αθξηβώο είκαζηε 
πεξήθαλνη γηα ηηο δηαθξίζεηο ησλ ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ (πξόζθαηα ε 
νκάδα πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελώλ θαηέθηεζε ηελ πξώηε ζέζε ζηνλ Παγθόζκην Γύξν ηνπ δηεζλνύο 
παλεπηζηεκηαθνύ δηαγσληζκνύ Foreign Direct Investment International 
Arbitration Moot 2015 ληθώληαο αθόκα θαη ην Φάξβαξλη), όπσο είκαζηε 
πεξήθαλνη γηα ηηο αλαθαιύςεηο Διιήλσλ επηζηεκόλσλ ζην εμσηεξηθό 
(πξόζθαηα Διιελίδα επηθεθαιήο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θέκπξηηδ εληόπηζε ηηο αηηίεο ηεο λόζνπ Πάξθηλζνλ), θαιό ζα ήηαλ σο θξάηνο 
θαη σο άηνκα, επηθξνηώληαο ηελ αξηζηεία ησλ Διιήλσλ επηζηεκόλσλ ελ γέλεη, 
αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα ειεύζεξεο κεηαθίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο θαη 
ηαπηόρξνλα πηζηεύνληαο θαη ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ πηπρηνύρσλ πνπ 
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ζπλερώο απνθνηηνύλ από ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, λα ελζαξξύλνπκε θαη 
εληζρύζνπκε θαη εζσηεξηθά εδώ, ζηελ Διιάδα ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία, ηελ 
έξεπλα, ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ αλάδεημε επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ κε 
πξννπηηθή, ώζηε ε ρώξα καο λα κπνξεί λα ζηαζεί ηζάμηα δίπια ζηηο 
αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, λα πάςεη λα είλαη ε ρώξα–νπξαγόο ζε 
όια θαη λα είκαζηε κηα ρώξα πνπ επηθξνηεί θαη εληζρύεη ηελ παξαγσγή, ηελ 
δηαθίλεζε ησλ ηδεώλ θαη ηελ εμέιημε ηνπ πλεύκαηνο, είηε ε πξνζσπηθή 
επηινγή ηνπ εθάζηνηε Έιιελα επηζηήκνλα είλαη λα παξακείλεη ζηελ παηξίδα 
ηνπ είηε λα εγθαηαζηαζεί ζην εμσηεξηθό. Σε θάζε πεξίπησζε νη Έιιελεο 
επηζηήκνλεο είλαη νη θαιύηεξνη «πξέζβεηο» ηνπ νλόκαηνο ηεο Διιάδαο. 
Υπάξρνπλ αθόκα άλζξσπνη πνπ πηζηεύνπλ όηη ε Δπηζηήκε έρεη ζύλνξα; 
 
Έρη Ναθαναήλ* 
Φιλόλογος 

«Ανεργία πηστιούτων και επιζηημονική μεηανάζηεσζη – ηο 
θαινόμενο brain drain», κείμενο ηης Έρης Ναθαναήλ, 
δημοζιεσμένο ζηην ιζηοζελίδα schooltime.gr, 24 Απριλίοσ 2016 
 
 

ΕΟΑΜΑΚΗΟΘΙΕΡ ΕΠΩΗΡΕΘΡ: 

1. «Η ζπλζεηφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ ζην θάζκα ηεο αλεξγίαο 
παξαγφλησλ επηβάιιεη…φπσο ηζρχεη γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν»:  

α) Ονηα είλαη ε δνκή ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ;   

β) Μα αλαθέξεηε έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ν ιφγνο ζηελ 

παξάγξαθν απηή θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

2. Μα βξείηε θαη λα ηεθκεξηψζεηε κε ηξία παξαδείγκαηα ην είδνο ζην 

νπνίν αλήθεη ην παξαπάλσ θείκελν. 

 

3. Μα δηαθξίλεηε ηα δνκηθά κέξε ηνπ θεηκέλνπ. 

 

4. Γηα θαζεκηά παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ λα γξάςεηε έλαλ 

πιαγηφηηηιν. 

 

5. Μα θηηάμεηε ην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ απηνχ. 

 

http://www.schooltime.gr/arthra-eri-nathanail/
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6. Μα εληνπίζεηε θαη λα γξάςεηε ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ησλ 

παξαθάησ παξαγξάθσλ ηνπ θεηκέλνπ: 

 Σηα ιεμηθά σο αλεξγία νξίδεηαη ην θαηλόκελν, θαηά ην νπνίν ην άηνκν 
αδπλαηεί λα βξεη εξγαζία θαη λα εληαρζεί ζηηο παξαγσγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσλίαο παξόιν πνπ ην ίδην ην επηζπκεί. 

 

 Ζ αλεξγία είλαη έλα πνιπζύλζεην πξόβιεκα δεδνκέλεο όρη κόλν ηεο 
ζπλζεηόηεηαο θαη ηεο κεηαβιεηόηεηαο ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ 
πξνθαινύλ (νθείιεηαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη 
δηαθνξνπνηνύληαη από ρώξα ζε ρώξα θαη ελίνηε θαη εληόο ηεο ίδηαο ηεο 
ρώξαο θαηά θαηξνύο) αιιά θαη επεηδή ε ίδηα σο θαηλόκελν απνηειεί 
γελεζηνπξγό αηηία πνηθηιόκνξθσλ πξνβιεκάησλ κε πνιιέο εθθάλζεηο, 
ηόζν ζηελ αηνκηθή όζν θαη ζηελ θνηλσληθή δσή. Μέζα ζην όιν απηό 
πλεύκα θαινύκαζηε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε αθόκε θαη ηνλ ηξόπν, κε 
ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπκε ηνλ ίδην ηνλ όξν «εξγαζία». Ζ εξγαζία 
παιαηόηεξα αληηκεησπηδόηαλ ζηε ζπλείδεζή καο σο ν παξάγνληαο πνπ 
κνξθνπνηνύζε ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα, απνηεινύζε θηλεηήξην κνριό ηεο 
αηνκηθήο εμέιημεο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ελ γέλεη 
παξαγσγήο πνιηηηζκνύ, ελώ ζήκεξα ηείλεη λα εμειηρζεί ζε έλα απιά 
ζηπγλό θξηηήξην, κηα γξακκή δηαρσξηζκνύ, πνπ δεκηνπξγεί έλαλ 
«θνηλσληθό δπτζκό», θαηαηάζζεη δειαδή ηνλ ελεξγό πιεζπζκό κηαο 
θνηλσλίαο ζηνπο έρνληεο θαη ηνπο κε έρνληεο ακεηβόκελε απαζρόιεζε, 
αιιά βαζύηεξα θαη ζηνπο έρνληεο θαη κε έρνληεο δηθαίσκα ζην 
ζρεδηαζκό ηεο αηνκηθήο δσήο θαη ζην όλεηξν… 

 

7. Μα επηζεκάλεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα επηζηεκνληθνχ 

ιφγνπ ζην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη. 

 

8. Μα γξάςεηε ηξεηο φξνπο εηδηθνχ ιεμηινγίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

θείκελν απηφ. 

 

9. Μα εληνπίζεηε θαη λα αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο έλα ζεκείν 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ απνηειεί ζρφιην αλαθέξνληαο ηαπηφρξνλα κε πνην 

ηξφπν εθθξάζηεθε ην ζρφιην απηφ. 

 

10. Μα απνδψζεηε ηε βαζηθή είδεζε πνπ πεξηέρεη ην θείκελν, φπσο 

ζα ηελ απέδηδε  έλα δειηίν εηδήζεσλ, ζηεξηδφκελνη ζηε 

δεκνζηνγξαθηθή ππξακίδα. 
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11. Μα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο, γηα λα 

απνδψζεηε ην βαζηθφ ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην θείκελν: 

α) ρσξίο ζρόιην 

β) κε ζρόιην επηδνθηκαζηηθό 

γ) κε ζρόιην επηθξηηηθό 

 

12. Μα βξείηε κέζα ζην θείκελν ηξία παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο 

ρξήζεο ηνπ ιφγνπ/ κεηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο. 

 

13. Μα αλαθέξεηε ην είδνο ησλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ  ζηηο 

παξαθάησ πεξηφδνπο θαη λα εμεγήζεηε αλ πξφθεηηαη γηα 

πξνζδηνξηζηηθέο ή παξαζεηηθέο. 

 κηα γξακκή δηαρσξηζκνύ πνπ δεκηνπξγεί έλαλ «θνηλσληθό δπτζκό» 

 «αλεξγία ηξηβήο» πνπ πξνθύπηεη ιόγσ ηεο αθαηάπαπζηεο 

θηλεηηθόηεηαο 

 Γηελεξγνύληαη ζπλερώο κειέηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πνπ 

θαηεγνξηνπνηνύλ ηελ αλεξγία ζε είδε 

 

 

14. Ρην παξαθάησ απφζπαζκα:  

α)Μα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζχληαμεο (ελεξγεηηθήο ή 

παζεηηθήο) θαη ην ζθνπφ ηεο επηινγήο ηεο 

β) Μα κεηαηξέςεηε ηε ζχληαμε ζηελ αληίζεηή ηεο, φπνπ είλαη εθηθηφ  

γ) Γηα πνηνπο ιφγνπο απνπζηάδεη ην πνηεηηθφ αίηην;  

«Αληί δειαδή λα επηθξίλεηαη θαηαζηξνθνινγηθά θαη λα απνζαξξύλεηαη ε 

απνδεκία θαη ε θηλεηηθόηεηα επηζηεκόλσλ πξνο ην εμσηεξηθό, αληί λα 

αληηκεησπίδεηαη θνληόθζαικα ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο ζην εμσηεξηθό, ζε 

κηα επνρή πνπ ην δηεζληζηηθό πλεύκα, ε ειεύζεξε κεηαθίλεζε είλαη αηνκηθό 

δηθαίσκα θαη ηξόπνο δσήο, ίζσο ζα πξέπεη λα δνζεί ζε άιιν δήηεκα ε 

πξνζνρή» 
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15. Μα αληηθαηαζηήζεηε ηηο παξαθάησ ιφγηεο ιέμεηο/θξάζεηο  κε  

αληίζηνηρεο ιατθέο. 

ελίνηε  

εθάζηνηε 

θαη δε  

ελ γέλεη   

έρνληεο θαη κε έρνληεο  

θεθξπκκέλεο  

αξρήο γελνκέλεο  

αθεηδώο  

 

16. Μα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο έμη (6) πξνηάζεηο, ζηηο νπνίεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιέμεηο πνπ ζαο δίλνληαη ( ζε νπνηαδήπνηε 

πηψζε/αξηζκφ), κία θνξά κε ηε κεηαθνξηθή θαη κία κε ηελ 

θπξηνιεθηηθή ηνπο ζεκαζία. 

επίπεδν, λόζνπ, ζύλνξα 

 

17. Ονηα λνεκαηηθή ζρέζε εθθξάδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο 
ιέμεηο;  
θαηαξράο, ή, κε απνηέιεζκα, δειαδή, όπσο γηα παξάδεηγκα, όκσο, σζηόζν, 
αθελόο, επεηδή αθεηέξνπ, είηε… 

 

18. Μα αληηθαηαζηήζεηε ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο-εθθξάζεηο κε άιιεο 

(ιέμεηο-εθθξάζεηο) πνπ λα δηαηεξνχλ ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ (ίδην 

είδνο ζπλνρήο):  

θαηαξράο, ή, κε απνηέιεζκα, σζηόζν 

 

19. Μα εληνπίζεηε ηα είδε ηεο αληηζεηηθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ 

πεξηφδσλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ απνζπάζκαηνο, επηζεκαίλνληαο 

παξάιιεια αλ πξφθεηηαη γηα παξαηαθηηθή ή ππνηαθηηθή ζχλδεζε:  
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 Σηα ιεμηθά σο αλεξγία νξίδεηαη ην θαηλόκελν, θαηά ην νπνίν ην άηνκν 
αδπλαηεί λα βξεη εξγαζία θαη λα εληαρζεί ζηηο παξαγσγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσλίαο παξόιν πνπ ην ίδην ην επηζπκεί. 

 πξόβιεκα δεδνκέλεο όρη κόλν ηεο ζπλζεηόηεηαο θαη ηεο 

κεηαβιεηόηεηαο ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ πξνθαινύλ (νθείιεηαη ζε 

πνηθίινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνύληαη από ρώξα ζε ρώξα 

θαη ελίνηε θαη εληόο ηεο ίδηαο ηεο ρώξαο θαηά θαηξνύο) αιιά θαη επεηδή 

ε ίδηα σο θαηλόκελν απνηειεί γελεζηνπξγό αηηία πνηθηιόκνξθσλ  

 

 Ζ εξγαζία παιαηόηεξα αληηκεησπηδόηαλ ζηε ζπλείδεζή καο σο ν 

παξάγνληαο πνπ κνξθνπνηνύζε ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα, απνηεινύζε 

θηλεηήξην κνριό ηεο αηνκηθήο εμέιημεο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη 

ηεο ελ γέλεη παξαγσγήο πνιηηηζκνύ, ελώ ζήκεξα ηείλεη λα εμειηρζεί ζε 

έλα απιά ζηπγλό θξηηήξην 

 

 Βαζύηεξα, όκσο, ην θαηλόκελν απηό απνδίδεηαη ζε δηαξζξσηηθέο 

κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην νηθνλνκηθό ζύζηεκα, όπσο είλαη νη 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. 

 

 Ζ αθξηβήο κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλέξγσλ είλαη δύζθνιε, γηαηί 

παξεηζθξένπλ θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο είλαη νη «επέιηθηεο κνξθέο 

εξγαζίαο» (ππναπαζρόιεζε, ηειεξγαζία) αιιά θαη ε ιεγόκελε 

«θεθξπκκέλε αλεξγία». 

 

 Τν βέβαην όκσο είλαη όηη ε αλεξγία εληείλεηαη ιόγσ ηεο ύπαξμεο 

καθξνρξόλησλ δηαξζξσηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ πνπ 

δηαηεξνύληαη ζηνπο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ηεο 

εξγαζίαο, ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ πξντόλησλ. 

 Ζ επηθξάηεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο από ην 2009, πνπ μεθίλεζε σο 

θξίζε ρξεκαηνπηζησηηθή ζε παγθόζκην επίπεδν, έρεη πξνθαιέζεη ηε 

ξαγδαία επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο θαη ζηε ρώξα καο, 

ρσξίο δηαθξίζεηο, ζε θάζε επαγγεικαηηθό, ζα ιέγακε, θιάδν. Ωζηόζν, ε 

θνηλσληθή νκάδα πνπ αλακθίβνια έρεη δερηεί ην κεγαιύηεξν πιήγκα 

ηεο αλεξγίαο είλαη νη λένη πηπρηνύρνη. 

 

20. Μα εμεγήζεηε πνην ζθνπφ εμππεξεηεί ε ρξήζε ησλ ζεκείσλ 

ζηίμεο ζηηο παξαθάησ θξάζεηο: 

 (νθείιεηαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνύληαη από 

ρώξα ζε ρώξα θαη ελίνηε θαη εληόο ηεο ίδηαο ηεο ρώξαο θαηά θαηξνύο) 

 «εξγαζία».  

 «θνηλσληθό δπτζκό» 

 δηθαίσκα ζην ζρεδηαζκό ηεο αηνκηθήο δσήο θαη ζην όλεηξν… 
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 ε εζληθή νηθνλνκία (ύθεζε ή αλάθακςε) 

 «αλεξγία ηξηβήο» πνπ πξνθύπηεη ιόγσ ηεο αθαηάπαπζηεο 

θηλεηηθόηεηαο 

 κειέηεο πνπ δηθαηνινγνύλ θάπνηεο κνξθέο ηεο (δηαξζξσηηθή αλεξγία 

θαη αλεξγία ηξηβήο) σο «θπζηθό πνζνζηό αλεξγίαο» 

 γλσζηό σο «brain drain»(δηαξξνή εγθεθάισλ).  

 Φαξαθηεξίδεηαη θαηλνθαλέο όρη σο πξνο ηε κεηαλαζηεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα (αθνύ ε κεηαλάζηεπζε είλαη 

δηαρξνληθά ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειιεληθή κνίξα)  

 ζε «ζρνιέο πςεινύ θνηλσληθνύ θύξνπο» (πνπ νδήγεζε ζην θαηλόκελν 

ηνπ γηγαληηζκνύ ζηα Α.Δ.Η) 

 ηελ ειιεηκκαηηθή –ή θαη αλύπαξθηε- επέλδπζε 

 Πνηεο δπζθνιίεο (πξνζσπηθέο, νηθνλνκηθέο θαη εληαμηαθέο ζηε λέα 

ρώξα)  «ραξίδνπκε»  

 «θιεηζηέο πόξηεο»  

 παλεπηζηεκίσλ (πξόζθαηα ε νκάδα πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηεο 

Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαηέθηεζε ηελ πξώηε ζέζε 

ζηνλ Παγθόζκην Γύξν ηνπ δηεζλνύο παλεπηζηεκηαθνύ δηαγσληζκνύ 

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2015 ληθώληαο 

αθόκα θαη ην Φάξβαξλη), όπσο είκαζηε πεξήθαλνη γηα ηηο αλαθαιύςεηο 

Διιήλσλ επηζηεκόλσλ ζην εμσηεξηθό (πξόζθαηα Διιελίδα 

επηθεθαιήο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θέκπξηηδ εληόπηζε 

ηηο αηηίεο ηεο λόζνπ Πάξθηλζνλ) 

 

21. Γηα πνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ξεηνξηθφ εξψηεκα ζηελ 

θαηαιεθηηθή παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ;  

 

22. Γηα πνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαδείγκαηα ζην 

θείκελν; Μα απαληήζεηε ηεθκεξησκέλα αλαθέξνληαο δπν ζρεηηθά 

απνζπάζκαηα. 

 

23. Ονηα ξεκαηηθά πξφζσπα θπξηαξρνχλ ζην θείκελν; Μα 

αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ησλ ξεκαηηθψλ πξνζψπσλ αλαθεξφκελνη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη παξαζέηνληαο δχν ζρεηηθά παξαδείγκαηα 

απφ ην θείκελν. 

 

24. Μα εληνπίζεηε ζε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο ε γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ αλαθνξηθή θαη ζε πνηεο κε ηελ πνηεηηθή ηεο 

ιεηηνπξγία ή αλ εληνπίδεηαη δεισηηθή ή ζπλππνδεισηηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο. 
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  ππξηηηδαπνζήθε ηεο αλεξγίαο. 

 είλαη «θηήκαηα» κόλν ηεο δηθήο ηνπο παηξίδαο; 

 ζπλαπνηεινύλ έλα πνιύ αμηόινγν ειιεληθό πλεπκαηηθό δπλακηθό.  

 Οη λένη απηνί επηζηήκνλεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζην εμσηεξηθό, όηαλ 
ξσηεζνύλ γηα ην ελδερόκελν επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Διιάδα, πνιύ 
ζπάληα απαληνύλ ζεηηθά θαη απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ αγαπνύλ ηελ 
παηξίδα ηνπο. 

 Υπάξρνπλ αθόκα άλζξσπνη πνπ πηζηεύνπλ όηη ε Δπηζηήκε έρεη ζύλνξα; 

 

25. Μα ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γξάθνληαο ζπλψλπκα 

γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

 

ΚΕΙΘΙΞΡ ΣΟΞΡ 

ΞΣ ΙΕΘΛΕΜΞΣ 

 

ΡΣΜΩΜΣΛΑ 

πνιπζύλζεην   

εθθάλζεηο  

πξνζεγγίδνπκε   

κνξθνπνηνύζε   

αηνκηθήο   

δηάθξηζε  

εδξάδεηαη   

εξκελεύεηαη   

πησηηθή  

ελδεκεί   

θαηλνηνκίεο  

επηδείλσζε   

αηηηάζεηο   

θαθνδαηκνλία   

αλαρξνληζηηθή  

ζπλαθόινπζν  
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λεπνηηζκνύ  

βξαρππξόζεζκα  

καθξνπξόζεζκα  

ζπλερήο  

απνκαθξύλεηαη  

επηδνθηκαζηηθά  

έρνπλ ζπκβάιεη  

δηθαίσκα  

δπλαηόηεηεο  

επηθξνηεί  

 

 

26. Μα ρσξίζεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο κέξε θαη 

λα ζρεκαηίζεηε κηα λέα ζχλζεηε ιέμε ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειεπηαίν 

ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο σο πξψην ζπλζεηηθφ. 

εγθαηαιείςνπλ, δηαβίσζεο, λννηξνπία, νηθνγέλεηαο, παξακέηξνπο, 
θηινδνμίεο, θαηαζηξνθνινγηθά,  απνδεκία, ηζάμηα,  νπξαγόο  

 

27. ΟΑΠΩΜΣΛΑ αλεξγία – αεξγία, θαηαξρήλ-θαηαξράο: Μα εμεγήζεηε 

ηε ζεκαζηνινγηθή δηαθνξά ησλ ιέμεσλ θαη λα γξάςεηε κηα πξφηαζε 

κε ην θαζέλα απφ απηά, ψζηε λα θαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπο. 

 

28. Μα ραξαθηεξίζεηε ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

29. Εληνπίζηε ζην θείκελν παξαδείγκαηα ρξήζεο καθξνπεξίνδνπ 

ιφγνπ. Ονην ζθνπφ εμππεξεηεί ε επηινγή απηή;  

 

30. Μα ζρνιηάζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ.  
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