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Η νέα ελληνική μετανάστευση, Ν. Μαραβέγιας (άρθρο) 

Ναπολέων Μαραβέγιας 

Η νέα ελληνική μετανάστευση 

… 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90, μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η              
Ελλάδα έγινε πλέον χώρα υποδοχής μεταναστών, κυρίως από τα Βαλκάνια, ενώ στη            
συνέχεια, η χαλαρή μεταναστευτική πολιτική και η θέση της χώρας μας ως πύλης             
προς τη Δύση, οδήγησαν σε είσοδο μεταναστών κυρίως από ασιατικές χώρες, σε            
αριθμούς που δεν έχουν προηγούμενο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά. Η προϊούσα οικονομική δυσπραγία από το            
2009 και μετά, οδηγεί όλο και περισσότερους νέους Ελληνες να αναζητούν και πάλι             
εργασία στο εξωτερικό. Μόνο που τώρα αυτοί οι νέοι δεν είναι ανειδίκευτοι, αλλά             
αντίθετα κυρίως επιστήμονες με γνώσεις και δεξιότητες, που όλο και περισσότερο δεν            
μπορούν να απασχοληθούν στην ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια νέα          
μετανάστευση, η οποία όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα στη χώρα μας, αλλά αντίθετα             
την αποστερεί από το πιο ταλαντούχο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Μια           
ματιά στα ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων, όχι μόνο των θεωρητικών, αλλά            
και των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος           
της αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου στη χώρα μας, για το «σχηματισμό»           
(εκπαίδευση) του οποίου έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά. 

Δεν πρόκειται μόνο για προσωπικά «δράματα» των νέων, οι οποίοι δεν έχουν            
επαγγελματική προοπτική στην πατρίδα τους, ύστερα από πολύχρονες και         
πανάκριβες, συχνά και μεταπτυχιακές, σπουδές, αλλά για μέγα εθνικό δράμα με           
ανυπολόγιστες συνέπειες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία          
απασχολεί ανειδίκευτους εργάτες, αλλά αδυνατεί να απασχολήσει νέους        
εξειδικευμένους επιστήμονες, προς όφελος προφανώς των χωρών στις οποίες         
αναγκαστικά μεταναστεύουν... 

Ναπολέων Μαραβέγιας 
Η νέα ελληνική μετανάστευση 

Ελευθεροτυπία, 6/2/2011 
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Ασκήσεις 

 

1. Τα δύο κείμενα «Η νέα ελληνική μετανάστευση» 
και «Ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του» αναφέρονται 
στο ίδιο θέμα, της μετανάστευσης Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό. 
Να συγκρίνετε τα δύο κείμενα και να συζητήσετε: 

● ποιες διαφορές παρουσιάζουν ως προς την πραγμάτευση του θέματος; 
● ποιο από τα δύο κείμενα θεωρείτε πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το 

μήνυμα που θέλει να περάσει και γιατί; 
2. Ποια νοηματική σχέση υπάρχει ανάμεσα στην α' και στη β' παράγραφο; 
3. Συμφωνείτε με την άποψη του αρθογράφου ότι η μετανάστευση των νέων 

αποτελεί προσωπικό δράμα αλλά και εθνικό; 
Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με επιχειρήματα. 

4. Ποιο κέρδος μπορεί να έχει μια χώρα υποδοχής επιστημόνων-μεταναστών, 
όταν τους αξιοποιεί δημιουργικά; 

5. Το δημοσιογραφικό κείμενο θίγει το θέμα 
του επιστήμονα-μετανάστη. 
Να γράψετε μια ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας για την έλλειψη θέσεων 
εργασίας, γεγονός που αναγκάζει τους νέους να εγκαταλείψουν τον τόπο 
τους. 
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