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Περίληψη 

 

 Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που απασχολούσε πάντα την Ελλάδα. Ιδιαίτερα 

μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πολλοί ήταν οι Έλληνες που μετανάστευαν σε πιο 

ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού προς αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών 

διαβίωσης. Έκτοτε, και με το πέρασμα των δεκαετιών, οι μεταναστευτικές ροές μετατρέπονται 

καθιστώντας την Ελλάδα από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών και τανάπαλιν. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000 η έλευση της οικονομικής κρίσης θα επιφέρει πλήθος 

επιπτώσεων στη χώρα μας, οι οποίες είναι ορατές ακόμη και σήμερα. Η οικονομική ύφεση 

συντάραξε την κοινωνική δομή, και ιδίως την μεσαία κοινωνική τάξη που συρρικνώθηκε 

ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα η κρίση εκτός από οικονομική να είναι και κοινωνική. 

Στην τροπή αυτή συνετέλεσε επίσης και η διόγκωση των μεταναστευτικών εκροών από την 

Ελλάδα, η οποία απολλύει τα τελευταία χρόνια σημαντικό μέρος του ανθρώπινου – εργατικού 

δυναμικού της. Η πλειονότητα αυτού φέρεται να είναι νέοι πτυχιούχοι που εξαιτίας της 

αδυναμίας της αγοράς εργασίας να τους ενσωματώσει στους κόλπους της, αναγκάζονται να 

μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες. Το φαινόμενο αυτό έγινε γνωστό ως «Brain Drain». Η 

παρούσα εργασία μελετά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτής της σύγχρονης μετανάστευσης 

των Ελλήνων επιστημόνων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει να αναδείξει την 

επιρροή του φαινομένου σε κοινωνιολογικό επίπεδο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία του δείγματος των μεταναστών προέρχονται από την μεσαία 

κοινωνική τάξη και εργάζονται στην χώρα υποδοχής τους ως ανώτεροι υπάλληλοι στον 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ασκώντας επιστημονικά επαγγέλματα, υπερβαίνοντας έτσι την 

κοινωνική τους καταγωγή. Το δείγμα εμφανίζεται ικανοποιημένο από τις οικονομικές του 

απολαβές και γενικότερα από την παραμονή του στο εξωτερικό παρά τις δύσκολες συνθήκες 

της καθημερινότητας, με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν να επιστρέψουν στην επαγγελματική 

αβεβαιότητα που τους προσφέρει η Ελλάδα. Η αξιοκρατία, η αναγνώριση των προσόντων στην 

αγορά εργασίας, οι υψηλότερες οικονομικές απολαβές, ο εκσυγχρονισμός του κράτους και των 

θεσμών είναι ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να ωθήσουν τους 

νέους στην παλιννόστηση. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Brain Drain, μετανάστευση, κρίση, κοινωνικές τάξεις 
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Abstract 

 

Migration is a phenomenon that has always occupied Greece. Especially after the end 

of World War II, many Greeks emigrated to more developed countries abroad in search of work 

and better living conditions. Since then, over the decades, migratory flows have been 

transformed, making Greece a country of sending emigrants to a host country for immigrants 

and vice versa. Towards the end of the 2000s, the coming of the economic crisis will have many 

consequences for our country, which are still visible today. The economic downturn has shaken 

the social structure, and especially the middle class, which has shrunk even further, with the 

result that the crisis is not only economic but also social. The expansion of immigration 

outflows from Greece, which in recent years has been a significant part of its human - labour 

potential, has also contributed to this shift. Most of them are said to be young graduates who, 

due to the inability of the labour market to integrate them into its ranks, they are forced to 

emigrate to other countries. This phenomenon became known as "Brain Drain". This paper 

studies the social characteristics of this modern immigration of Greek scientists to the countries 

of the European Union and it aims to highlight the influence of the phenomenon at the 

sociological source. The results of the survey show that the majority of the sample of 

immigrants come from the middle social class and work in their host country as senior officials 

in the public or private sector, practicing scientific professions, thus exceeding their social 

background. The sample appears satisfied with its financial earnings and in general with its 

stay abroad despite the difficult conditions of everyday life, as a result that they do not want to 

return to the professional uncertainty that Greece offers them. The merit, the recognition of 

qualifications in the labour market, the higher financial earnings, the modernization of the state 

and institutions are some of the most important factors that can push young people to the 

repatriation. 

 

Keywords: Brain Drain, immigration, crisis, social classes 
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Εισαγωγή 

 

Το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών συγκεντρώνει τόσο το διεθνές όσο και το 

εγχώριο ενδιαφέρον. Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις διαμορφώνουν και διαμορφώνονται τόσο 

από την πολιτική όσο και από την οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Η περίπτωση της 

Ελλάδας, αν και εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες της 

μεσογείου (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012), διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς ειδικά 

τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται ως «η κυριότερη πύλη εισόδου παράνομων μεταναστών 

για την Ε.Ε.» (Καλοφωλιάς, 2011: 109). Η χώρα μας από την μεταπολεμική περίοδο 

κατατασσόταν στις χώρες αποστολής ανθρώπινου – εργατικού δυναμικού σε χώρες του 

εξωτερικού περισσότερο ανεπτυγμένες μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η γρήγορη 

ανάπτυξή της την μεταμορφώνει σε πόλο έλξης μεταναστών για τα χρόνια που ακολουθούν 

(Ρομπόλης, 2007˙ Κωστής, 2019). 

Η οικονομική κρίση που θα επέλθει στα τέλη της δεκαετίας του 2000, θα επιφέρει 

πλήθος επιπτώσεων σε διάφορους τομείς στις χώρες που θα πληγούν από αυτήν. Η Ελλάδα 

κάθε άλλο παρά ανέπαφη θα μείνει από την κρίση αυτή προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στην 

κοινωνία. Από την κατάσταση αυτή κλονίζεται σημαντικά η κοινωνική δομή και ειδικά η νέα 

μεσαία κοινωνική τάξη (Σακελλαρόπουλος, 2014). Επίσης, απώτερο αποτέλεσμα της κρίσης 

θα είναι η δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου μεταναστευτικού κύματος καθιστώντας και πάλι 

την Ελλάδα χώρα αποστολής μεταναστών (Ρομπόλης, 2012). 

Το νέο αυτό μεταναστευτικό ρεύμα διαφέρει από τα πρότερα ως προς τα 

χαρακτηριστικά του μετακινούμενου πληθυσμού, καθώς τα άτομα που μεταναστεύουν είναι 

νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τα οποία δεν μπορούν να εισχωρήσουν στην εγχώρια 

αγορά εργασίας αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει. Το 

φαινόμενο αυτό τα τελευταία χρόνια λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και έχει γίνει 

ευρέως γνωστό ως ‘Brain Drain’ (Λαμπριανίδης, 2011˙ Theodoropoulos, Kyridis, Zagkos & 

Konstantinidou, 2014). 

Το θεωρητικό πλαίσιο που βασίζεται η παρούσα εργασία είναι η αναπαραγωγική 

θεωρία του Pierre Bourdieu. Σύμφωνα με τον ίδιο οι γονείς εφαρμόζουν στα παιδιά τους 

διάφορες πρακτικές, οι οποίες όμως διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνική προέλευση, 

μέσω των οποίων επιχειρούν να εγχαράξουν κάποιες έξεις διαμορφώνοντας έτσι το 

πολιτισμικό τους κεφάλαιο (Bourdieu, 2002˙ Θάνος & Τόλιος, 2013˙ 2015). Το κατεχόμενο 

πολιτισμικό κεφάλαιο αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό θεσμό και κατατάσσει τους μαθητές 
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με βάση αυτό, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων 

(Bourdieu & Passeron, 1970˙ 1996). 

Οι περισσότερες από τις έρευνες που έχουν γίνει έως τώρα εστιάζουν στην περιγραφή 

του φαινομένου και στην αποτίμηση των συνεπειών, επικεντρώνοντας στις οικονομικές, που 

επιφέρει η διαρροή επιστημόνων στο εξωτερικό, χωρίς να αναλύονται διεξοδικά οι 

κοινωνιολογικές επιπτώσεις και χωρίς να εξετάζεται η κοινωνική προέλευση των νέων που 

ωθούνται στη μετανάστευση με σκοπό την αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα. Στο ζήτημα 

αυτό στοχεύει η παρούσα εργασία, να αναδείξει δηλαδή την επιρροή του φαινομένου σε 

κοινωνιολογικό επίπεδο, ζήτημα το οποίο δεν έχει διερευνηθεί και αποτελεί την πρωτοτυπία 

της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί στο να εξεταστούν τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των νέων πτυχιούχων που έχουν φύγει από την Ελλάδα και πλέον ζουν και 

εργάζονται σε χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η βασική υπόθεση της έρευνας είναι ότι τα άτομα 

μεταναστεύουν στο εξωτερικό, με σκοπό να διατηρήσουν ή/και να εξελίξουν την θέση τους 

στην κοινωνική δομή. 

 Στους στόχους της έρευνας περικλείεται η μελέτη της κοινωνικής τροχιάς του 

δείγματος στην κοινωνική δομή με κριτήριο το επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσης των 

προγόνων τους, η εξέταση των παραγόντων ώθησης στην μετανάστευση και των κριτηρίων 

επιλογής της χώρας υποδοχής τους, η ικανοποίηση του δείγματος από την απασχόλησή τους 

και από το περιβάλλον στο οποίο ζουν και τέλος η διερεύνηση του ενδεχομένου της 

παλιννόστησης και των προϋποθέσεων που θα τους ωθούσε σε αυτήν. 

 Για την ικανοποίηση του σκοπού και των στόχων της έρευνας ακολουθείται η ποσοτική 

έρευνα πεδίου με την διανομή ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο κατασκευάστηκε από τον 

ίδιο τον ερευνητή. Το δείγμα αποτελείται από 175 Έλληνες πτυχιούχους, οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πλέον διαμένουν και εργάζονται σε κάποια χώρα, 

κράτος-μέλος της Ε.Ε. Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας έγινε με πολυμεταβλητή 

στατιστική ανάλυση δεδομένων με την γλώσσα R (Κουτσουπιάς, 2005˙ 2018˙ 

Παπαδημητρίου, 2007). 

 

Παρακάτω ακολουθεί η δομή της εργασίας που έχει ως εξής: 

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια αποσαφήνιση των όρων που χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν τις σύγχρονες πληθυσμιακές μετακινήσεις των νέων επιστημόνων και αναλύεται 

η ιστορικότητα του Brain Drain. Παράλληλα, επιχειρείται ο υπολογισμός των νέων που έχουν 

μετακινηθεί στο εξωτερικό με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Εξετάζονται επίσης οι παράγοντες 

απώθησης και προσέλκυσης των μεταναστών καθώς και οι επιπτώσεις του φαινομένου. Τέλος, 
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το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση σχετικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί από το 

2011 έως και το 2019. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια εκτενής αναφορά στην εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας 

την μεταπολεμική περίοδο ξεκινώντας από το 1944 και καταλήγοντας μέχρι και τις μέρες που 

διανύουμε. Στην συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για την εσωτερική μετανάστευση και τις 

μετακινήσεις του πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα, την λεγόμενη ‘αγροτική 

έξοδο’. Ακόμα παρουσιάζονται οι μεταναστευτικές εκροές πληθυσμού για τα χρόνια που η 

Ελλάδα λειτουργούσε ως χώρα αποστολής μεταναστών, κάνοντας μια συνοπτική αναφορά στις 

πιο δημοφιλείς χώρες υποδοχής αυτών. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορά στην χώρα 

μας ως χώρα υποδοχής μεταναστών, ημεδαπών από τις χώρες κυρίως της ΕΣΣΔ και 

αλλοδαπών, τόσο από χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου όσο και από την Ασία και την Μέση 

Ανατολή. 

Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει την έλευση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και τις 

επιπτώσεις αυτής στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι επιδράσεις της κρίσης στις 

κοινωνικές τάξεις και στην αγορά εργασίας, παραθέτοντας στοιχεία για την ανεργία και την 

απασχόληση των πτυχιούχων. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας παραθέτοντας τις 

θεωρίες για την αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων και εστιάζοντας στη θεωρία του Pierre 

Bourdieu. Ακόμα γίνεται αναφορά στην συμβολή του εκπαιδευτικού θεσμού στην 

αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων καθώς επίσης παρουσιάζεται η σύνδεση της ανώτατης 

εκπαίδευσης και οι δυνατότητες πρόσβασης του ατόμου σε αυτήν με βάση την κοινωνική του 

προέλευση. Τέλος, γίνεται αναφορά στις στρατηγικές αναπαραγωγής που ακολουθούν τα 

άτομα για να ισχυροποιήσουν ή/και να εξελίξουν την θέση τους στην κοινωνική δομή. 

Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τον σκοπό και τους στόχους της έρευνας. Επίσης 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήματα, περιγράφεται η ακολουθούμενη 

μεθοδολογία και η δεοντολογία της έρευνας. Συνοπτικά παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία 

του δείγματος της έρευνας. 

Στο κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται η δομή και η παρουσίαση του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας. 

Στο κεφάλαιο 7 περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας χωρισμένα σε 

επιμέρους ενότητες. Αρχικά παρουσιάζονται τα στοιχεία του δείγματος, στη συνέχεια τα 

στοιχεία της οικογένειας των υποκειμένων της έρευνας και έπειτα οι απαντήσεις του δείγματος 

στις επιμέρους ερωτήσεις. Έπειτα παρουσιάζεται μια συγκριτική ανάλυση σχέσεων και 
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ακολουθούν τα δεδομένα υπό τη μορφή πολλαπλής ανάλυσης αντιστοιχιών και της ιεραρχικής 

ανάλυσης συστάδων. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία 

δείχνουν πως τα άτομα που μεταναστεύουν προέρχονται κυρίως από τα μεσαία κοινωνικά 

στρώματα, ενώ παράλληλα εμφανίζουν ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Οι παράγοντες που 

τους ώθησαν στην μετανάστευση εν συντομία είναι η οικονομική κρίση και η κατάσταση στην 

εγχώρια αγορά εργασίας. Τα άτομα αυτά μετανάστευσαν στην πλειοψηφία τους με σκοπό να 

εργαστούν σε μια θέση εργασίας που θα αξιοποιούν τις γνώσεις τους και την εξειδίκευσή τους, 

την οποία μάλιστα έχουν καταφέρει να εξελίξουν κατά τα χρόνια παραμονής τους στο 

εξωτερικό. Το δείγμα γενικά εμφανίζεται ικανοποιημένο από την ζωή του στην χώρα υποδοχής 

και μεγάλο μέρος αυτού δεν επιθυμεί άμεσα να επιστρέψει στην Ελλάδα. 

Τέλος, ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτημα, όπου 

περιλαμβάνεται το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Μετανάστευση και Brain Drain 

 

1.1 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 Τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται 

διάφορες έννοιες για να περιγράψουν την μετανάστευση1 των επιστημόνων σε άλλες χώρες 

του εξωτερικού. Η επικρατέστερη αυτών φέρεται να είναι ο όρος ‘Brain Drain’ (‘διαρροή 

εγκεφάλων’). Με τον όρο αυτό νοείται η μετανάστευση επιστημόνων από χώρες λιγότερο 

ανεπτυγμένες σε άλλες περισσότερο ανεπτυγμένες (Theodoropoulos, Kyridis, Zagkos & 

Konstantinidou, 2014). Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τη Βασιλική Εταιρία του 

Λονδίνου (Royal Society) το 1963, με σκοπό να περιγράψει τη μετανάστευση των Βρετανών 

επιστημόνων προς στις ΗΠΑ2 (Freitas & Pécoud, 2012). 

 Επίσης, συχνή είναι η χρήση του όρου ‘High Skilled Migration’, η οποία 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την μετανάστευση ανθρώπων που απέκτησαν υψηλά 

προσόντα μέσω της εκπαίδευσής τους και θα μπορούσαν να συμβάλλουν αρκετά στην 

ανάπτυξη της χώρας τους (Hart, 2006). Ο όρος αυτός περιγράφει το φαινόμενο που εντείνεται 

τα τελευταία χρόνια από την πλευρά όμως των ανεπτυγμένων κρατών, ενώ σύμφωνα με τον 

Λ. Λαμπριανίδη (2011: 17-18) ο όρος ‘Brain Drain’ «ερμηνεύει τη φυγή επιστημόνων ως 

αφαίμαξη». 

 Ένας ακόμα όρος που συναντάται συχνά είναι ο όρος ‘Generation E’, όπου το αρχικό 

‘E’ προέρχεται από τη λέξη ‘Exit’ και περιγράφει τη μετανάστευση νέων, κυρίως επιστημόνων, 

που αφήνουν τη χώρα τους εξαιτίας της κρίσης με σκοπό να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες 

εργασίας με καλύτερες οικονομικές απολαβές (Τσάγκα, 2017). 

 Στην παρούσα εργασία υιοθετείται ο όρος ‘Brain Drain’, καθώς εκτιμάται ότι ο όρος 

αυτός περιγράφει αρτιότερα το διαρκώς εντεινόμενο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Επίσης, 

κρίνεται ότι δεν μπορεί η έρευνα να περιοριστεί μόνο στα άτομα που απέκτησαν υψηλή 

εξειδίκευση στη χώρα μας πριν τη μετανάστευσή τους, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις, όπως θα 

παρουσιαστούν και στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, που απέκτησαν εξειδίκευση στον 

 
1 Για τα Ηνωμένα Έθνη ως «μετανάστευση» νοείται μια μετακίνηση η οποία διαρκεί για πάνω από ένα χρόνο 

(Λαμπριανίδης, 2011: 227). 
2 Γενικότερα κατά τη δεκαετία του ’70 το φαινόμενο της μετανάστευσης επιστημόνων προς τον δυτικό κόσμο 

αρχίζει να εντείνεται ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να πλήττεται σημαντικά η οικονομική ανάπτυξη 

των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (Koser & Salt, 1997). 
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ελλαδικό χώρο και την εξέλιξαν στη χώρα υποδοχής τους. Θεωρούμε πως όλοι οι πτυχιούχοι 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν εν δυνάμει να εξελίξουν τις γνώσεις τους και την 

εξειδίκευσή τους, ώστε να δύνανται να διεκδικήσουν κάποια θέση ισχύος στην αγορά εργασίας 

οιασδήποτε χώρας. Η προβληματική του θέματος εντοπίζεται όταν η μερίδα των ατόμων αυτή 

επιλέγει να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, ενώ η Ελλάδα δεν παρέχει ή δεν είναι σε θέση να 

παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των ατόμων αυτών με απώτερο σκοπό 

την ανάπτυξη της ίδιας της χώρας μας. 

 Τέλος, κρίνεται σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι υπάρχει ένας βασικός διαχωριστικός 

παράγοντας μεταξύ της απλής μετανάστευσης και του Brain Drain. Στη δεύτερη περίπτωση τα 

άτομα που μεταναστεύουν διαθέτουν δεξιότητες και εξειδίκευση, την οποία απέκτησαν μέσω 

της εκπαίδευσης στην χώρα προέλευσης και σκοπεύουν να τις αξιοποιήσουν με τρόπο τέτοιο 

ώστε να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στη χώρα υποδοχής τους (Grubel & Scott, 1977 στο 

Johnson, 2008-2009). 

 

1.2 Ιστορικότητα του Brain Drain 

 Η μετανάστευση υψηλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού τα τελευταία χρόνια έχει 

λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η παγκοσμιοποίηση συνοδευόμενη από τη ραγδαία τεχνολογική 

ανάπτυξη φέρεται να άσκησαν μεγάλη επίδραση στην γιγάντωση του φαινομένου αυτού. 

Μάλιστα, κάποιες χώρες που έχουν ζήτηση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με απώτερο 

σκοπό την οικονομική ανάπτυξη –ή και την διεύρυνση- ακολουθούν πολιτικές προσέλκυσης 

του δυναμικού αυτού (Koser & Salt, 1997: 294-296). 

 Αν και το Brain Drain είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, ωστόσο έχει βαθιά τις ρίζες του, 

με την ευρύτερη έννοια και χωρίς να έχει τη σημερινή μορφή, στην αρχαία Ελλάδα. Από τότε 

που η αρχαία Αθήνα ήταν το κέντρο των γραμμάτων, του πολιτισμού και των επιστημών, 

πολλοί ήταν οι νέοι που έφταναν εκεί με σκοπό να μαθητεύσουν στην Ακαδημία του Πλάτωνα 

(388 π.Χ.) και στο Λύκειο του Αριστοτέλη (335 π.Χ.). Όπως επίσης γύρω στο 300 π.Χ., τότε 

που η Αλεξάνδρεια συγκέντρωνε το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας του επιστημονικού κόσμου, 

αρκετοί μετακινήθηκαν από την Ελλάδα προς την Αλεξάνδρεια (Adams, 1968 στο Kourvetaris, 

1973). 

 Κατά τα νεότερα χρόνια, και μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίζεται 

ένα κύμα μεταναστών, με διακρίσεις σε διάφορους τομείς, προς την Ευρώπη, οι οποίοι 

βοήθησαν στην ανασυγκρότησή της (Panourgia, 2009). Την ίδια περίοδο οι Η.Π.Α. αποτελούν 
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πόλο έλξης ευρωπαίων επιστημόνων, καθώς η χώρα πρωτοπορεί την περίοδο εκείνη στις 

επιστήμες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά τα έτη 1956-1961 άνω του 50% Βρετανών 

και Γερμανών επιστημόνων μεταναστεύουν προς τις Η.Π.Α. (Λαμπριανίδης, 2011: 47-48). 

 Επίσης, κατά τα χρόνια του Εμφυλίου (1946-1949) πολλοί ήταν οι νέοι που 

μετανάστευαν σε χώρες του εξωτερικού για να σπουδάσουν. Τόσο ο φόβος όσο και οι 

πολιτικές διώξεις ώθησαν τους νέους στη μετανάστευση, ενώ η εύρεση εργασίας και η 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία επισφράγισε την παραμονή τους στις χώρες αυτές 

(Μανιτάκης, 2010). 

 Μερικά χρόνια αργότερα, το δικτατορικό καθεστώς (1967-1974) στάθηκε αιτία εξόδου 

ανθρώπινου δυναμικού από τη χώρα μας και ιδίως διανοούμενων ατόμων που ασχολούνταν με 

τα γράμματα και τις τέχνες. Πολλοί από αυτούς εξορίστηκαν είτε από το καθεστώς της χώρας 

μας είτε από μόνοι τους, ώστε να γλιτώσουν από τις διώξεις των στρατιωτικών δυνάμεων που 

επικρατούσαν την περίοδο αυτή (Λαμπριανίδης, 2011: 173-174). 

Έπειτα από την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος και ιδίως από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’80 η τάση για μετανάστευση αρχίζει και φθίνει σταδιακά έως το 2005. 

Χαρακτηριστικά το 1980 η μετανάστευση επιστημόνων εμφανίζεται σε ποσοστό 14%, ενώ το 

2005 καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό αγγίζοντας το 7% (Brücker, Capuano & Marfouk, 

2013). 

Η πτώση του ποσοστού της μετανάστευσης δεν θα διαρκέσει για πολλά χρόνια ακόμα. 

Η επερχόμενη οικονομική κρίση που θα πλήξει τη χώρα μας, θα επιφέρει πλήθος επιπτώσεων 

τόσο στην εγχώρια οικονομία όσο και στην κοινωνική δομή, όπως θα δούμε αναλυτικότερα σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

1.3 Το Brain Drain σε αριθμούς 

 Η προσπάθεια υπολογισμού επ’ ακριβώς των Ελλήνων μεταναστών που έχουν φύγει 

από την Ελλάδα για το εξωτερικό αποβαίνουν άκαρπες. Η δυσκολία υπολογισμού του 

σύγχρονου αυτού μεταναστευτικού κύματος εκτιμάται ότι οφείλεται τόσο στις αποκλίσεις 

μεταξύ των ορισμών που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το φαινόμενο αυτό όσο και 

στα άτομα που συγκαταλέγονται σ’ αυτό το είδος μετανάστευσης. Ωστόσο, στο κεφάλαιο αυτό 

θα επιχειρηθεί να γίνει ένας υπολογισμός των μεταναστών αυτών με βάση τις βιβλιογραφικές 

πηγές. 
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Ο Λ. Λαμπριανίδης (2011) σε έρευνά του επιχείρησε να υπολογίσει τον όγκο των 

πτυχιούχων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό συλλέγοντας στοιχεία για τον αριθμό 

αυτών που έχουν μετακινηθεί σε χώρες που ιστορικά αποτελούσαν χώρες υποδοχής Ελλήνων 

μεταναστών όπως οι Η.Π.Α., η Βρετανία, η Γερμανία και η Αυστραλία. Με υπολογισμούς που 

έκανε ο ίδιος εκτιμά πως ο αριθμός αυτός κυμαίνεται από 114.000 έως 139.000, το οποίο 

αντιστοιχεί στο 9-11%, ποσοστό αρκετά υψηλό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες3. 

Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα που πραγματοποίησε η Endeavor Greece (2014) σε 

νέους ηλικίας 18-34 ετών προκύπτει ότι το 46% των υποκειμένων της έρευνας σκέφτονται να 

μετακινηθούν στο εξωτερικό, ενώ το 33% είναι έτοιμοι να φύγουν άμεσα. Ο κυριότερος λόγος 

που τους ωθεί στη φυγή φαίνεται πως είναι η ανεργία. Στα σχεδόν 11 εκ. πληθυσμού που 

αριθμεί η χώρα μας4 το 1,4 εκ. είναι άνεργοι από τους οποίους 642.900 είναι νέοι ηλικίας έως 

34 ετών. Επίσης, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί μη 

κατάλληλο το περιβάλλον στην Ελλάδα για την ανάπτυξη κάποιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Ωστόσο, το ίδιο ποσοστό εμφανίζεται αισιόδοξο ότι η κατάσταση στην 

Ελλάδα θα αλλάξει προς το καλύτερο μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. 

Σε άρθρο των Theodoropoulos et al. (2014) αναφέρεται ότι Έλληνες πτυχιούχοι ζουν 

σε 532 πόλεις του εξωτερικού. Το Λονδίνο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων 

επιστημόνων, ενώ ακολουθούν η Νέα Υόρκη, οι Βρυξέλλες, η Βοστώνη, το Παρίσι, η Γενεύη, 

το Μόναχο, η Ουάσιγκτον, η Ζυρίχη και το Σικάγο. Οι Έλληνες που φοιτούν σε διάφορες 

χώρες του εξωτερικού υπολογίζονται στους 88.000. Παράλληλα, η Αμερική αριθμεί περίπου 

4.000 εργαζόμενους επιστήμονες, αριθμός που προσεγγίζει αυτούς που εργάζονται στην 

Ελλάδα (5.000). 

Στην Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ (2016) για το έτος 2015 αναφέρεται ότι στο 

διάστημα 2008-2013 μετανάστευσαν περίπου 223.000 νέοι ηλικίας 25-39 ετών προς 

αναζήτηση καλύτερων εργασιακών συνθηκών σε χώρες περισσότερο ανεπτυγμένες. Πιο 

συγκεκριμένα, για τις ηλικίες αυτές η εξερχόμενη ροή των νέων από 20.000 το 2008 ανήλθε 

σε 53.000 το 2013. Επιχειρώντας να καταγραφεί μια γενικότερη εικόνα της μετανάστευσης 

σημειώνεται μια σταθερή εκροή 38.000 ατόμων ηλικίας 15-64 ετών ανά έτος για τις χρονιές 

2008 και 2009. Ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάστηκε στο διάστημα 2010-2011, ενώ το 2013 

 
3 Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Βρετανία εμφάνιζαν ποσοστό μεταξύ 

του 0,9-2,3% για την περίοδο 1992-1999 (Λαμπριανίδης, 2011: 184). 
4 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
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ανήλθε στα 104.000 άτομα. Συνολικά την περίοδο 2008-2013 υπολογίζεται ότι έφυγαν από την 

Ελλάδα περίπου 427.000 άτομα5. 

Η Σ. Λαζαρέτου (2016) σε άρθρο της, από πληροφορίες της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρει ότι 

κατά τη διάρκεια της κρίσης, και πιο συγκεκριμένα κατά τα έτη 2008-2013, μετανάστευσαν 

συνολικά 427.000 Έλληνες, από τους οποίους οι 223.000 ήταν ηλικίας 25-39 ετών. Πιο 

αναλυτικά, κατά το διάστημα 2010-2013 μετανάστευσαν 209.000 άτομα με ελληνική 

υπηκοότητα. Το 2013 τριπλασιάστηκε ο αριθμός εξερχομένων ηλικίας 15-64 ετών σε σχέση 

με το 2008 ξεπερνώντας τους 100.000. Ένα χρόνο αργότερα εκτιμάται ο αριθμός να φτάνει τα 

106.800 άτομα. 

 

1.4 Παράγοντες απώθησης και προσέλκυσης 

 Στη διερεύνηση του συνεχώς διογκωμένου κατά τα τελευταία χρόνια φαινομένου 

σημαντικοί παράγοντες που οφείλεται να εξεταστούν είναι αυτοί της απώθησης (push factors) 

και της προσέλκυσης (pull factors). Οι χώρες ανταγωνίζονται μεταξύ τους «σε μια 

δημοπρασία, όπου ο υποψήφιος μετανάστης θα επιλέξει την καλύτερη ως προς τα συμφέροντά 

του», ενώ εν τέλει η μετανάστευση μπορεί να είναι αποτέλεσμα των παραγόντων απώθησης 

και μόνο, των παραγόντων προσέλκυσης και μόνο, ή συνδυασμός και των δύο (Χριστοδούλου 

& Νίκας, 2012: 156-157).  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, από τα παλιότερα ακόμα κύματα μεταναστεύσεων, ο 

βασικός παράγοντας απώθησης των μεταναστών ήταν η αδυναμία της εγχώριας αγοράς 

εργασίας να απορροφήσει εργατικό δυναμικό στην παραγωγική απασχόληση, ενώ από την 

άλλη πλευρά, πρωτίστως οι αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης και δευτερευόντως οι 

υψηλότεροι μισθοί αποτελούσαν τους κυριότερους παράγοντες προσέλκυσης μεταναστών σε 

χώρες του εξωτερικού (Νίκας, 2006: 167). 

 Ακόμα και στο κύμα αυτό της σύγχρονης μετανάστευσης, η πλειοψηφία των 

παραγόντων απώθησης είναι κατά βάση οικονομικοί παράγοντες6 και σχετίζονται άμεσα με 

την αγορά εργασίας της χώρας. Από τους κυριότερους αυτούς παράγοντες είναι ότι οι 

επιχειρήσεις δεν παράγουν προϊόντα σύνθετα και υπηρεσίες τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει υψηλή ζήτηση σε πτυχιούχους (Λαμπριανίδης, 2011: 140-144). Με άλλα λόγια, η 

 
5 Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στην ακαθάριστη ροή των εξερχόμενων ατόμων με ελληνική υπηκοότητα, καθώς 

τα στοιχεία για την καθαρή ροή δεν επαρκούν. 
6 Μάλιστα, οι παράγοντες αυτοί, όπως και της προσέλκυσης, σχετίζονται περισσότερο με την μάκρο παρά με την 

μικροοικονομία (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 157). 
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αγορά εργασίας δεν επιτρέπει προσλήψεις ατόμων με υψηλή κατάρτιση (Theodoropoulos et 

al., 2014: 231). Κατά συνέπεια, η ζήτηση σε εργατικό δυναμικό με υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο είναι περιορισμένη και πολλοί είναι εκείνοι που οδηγούνται στην ετεροαπασχόληση 

(Λαμπριανίδης, 2011: 144), παρά το γεγονός ότι θεωρητικά το πτυχίο δύναται να εξασφαλίσει 

μια σταθερή θέση απασχόλησης και θεωρείται ως εφαλτήριο κοινωνικής ανόδου (Σιάνου-

Κύργιου, 2010). Τα χαμηλά ποσοστά απασχολησιμότητας των πτυχιούχων οφείλονται επίσης 

τόσο στην αδυναμία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 

απασχόλησης (Theodoropoulos et al., 2014: 231-232), όσο και η υποχρηματοδότηση της 

έρευνας7 είτε από ιδιωτικούς φορείς είτε από το δημόσιο (Johnson, 2008-2009). 

 Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας απώθησης είναι οι χαμηλές αμοιβές των 

πτυχιούχων στην Ελλάδα (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 157). Ο βασικός μισθός στη χώρα 

μας είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλα κράτη και ακόμα και για τους πτυχιούχους οι 

απολαβές τους είναι λιγότερες αναλογικά με το εξωτερικό, όπως προκύπτει και από έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί (Gropas & Triandafyllidou, 2014˙ Marinakou, Giousmpasoglou & 

Paliktzoglou, 2016). 

 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τη φορολογική πολιτική που 

ακολουθήθηκε από τις εκάστοτε πολιτικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ανάγκασε πολλές 

επιχειρήσεις είτε να κηρύξουν πτώχευση και να κλείσουν οριστικά (Σακελλαρόπουλος, 2014) 

είτε να φύγουν από την Ελλάδα με απώτερη συνέπεια να αυξηθεί περισσότερο η ανεργία και 

να υπάρχει ακόμα λιγότερη ζήτηση σε εργατικό δυναμικό (Theodoropoulos et al., 2014: 232). 

 Από την άλλη πλευρά, η παγκοσμιοποίηση συνοδευόμενη από την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας έλυσαν σημαντικά προβλήματα, όπως αυτό της επικοινωνίας, που αντιμετώπιζαν 

οι μετανάστες στο παρελθόν (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 161). Επίσης, συνέβαλαν 

σημαντικά στις μετακινήσεις των ατόμων μεταξύ των χωρών και η χρήση του διαδικτύου 

διευκόλυνε την εύρεση εργασίας ή ακόμη και την εργασία εξ’ αποστάσεως. Ωστόσο, οι 

παγκόσμιες μητροπόλεις πάντα αποτελούσαν πόλο έλξης μεταναστών. Ιδίως για τους 

επιστήμονες η ύπαρξη ανεπτυγμένων επιχειρήσεων προσέλκυαν εργατικό δυναμικό υψηλά 

εξειδικευμένο (Λαμπριανίδης, 2011: 112-114). Η προσφορά περισσότερων θέσεων εργασίας 

με υψηλότερους μισθούς ανάλογων των προσόντων (Gropas & Triandafyllidou, 2014) και οι 

καλές εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής, αποτελούν τους 

σημαντικότερους παράγοντες προσέλκυσης μεταναστών (Marinakou, Giousmpasoglou & 

Paliktzoglou, 2016: 10-11). Στους παράγοντες αυτούς υπεισέρχονται, αλλά είναι εξίσου 

 
7 Τα ποσοστά χρηματοδότησης ερευνών και η απασχόληση ερευνητών στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλότερα σε 

σχέση με αυτά της Ε.Ε.-15 αλλά και της Ε.Ε.-27 (Λαμπριανίδης, 2011: 148-149). 
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σημαντικοί, η αξιοκρατία (Kourvetaris, 1973) και η διαφάνεια αναφορικά με τις προσλήψεις 

και την εξέλιξη των ατόμων στον εργασιακό χώρο (Williams & Balaz, 2008). 

 Εκτός των οικονομικών παραγόντων που προαναφέρθηκαν, σημαντικό ρόλο παίζουν 

και μη οικονομικοί παράγοντες, όπως είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής στις χώρες υποδοχής. 

Η κοινωνική ασφάλιση, το σύστημα υγείας και τα ανεπτυγμένα συστήματα παιδείας είναι 

κάποιοι από τους λόγους που ωθούν τα άτομα στη μετανάστευση τόσο για τα ίδια όσο και για 

τις οικογένειές τους (Marinakou, Giousmpasoglou & Paliktzoglou, 2016: 10-11). 

 Σε κάθε περίπτωση οι παράγοντες –οικονομικοί ή μη- που συμβάλουν στην απόφαση 

του υποψήφιου μετανάστη για την μετακίνησή του είναι καθαρά ατομικοί και οι λόγοι 

έγκεινται στην προσωπική του κρίση. Η κινητήριος δύναμη, γενικότερα, που ωθεί το άτομο 

στη μετανάστευση είναι «η προσδοκία της απόλαυσης των καλύτερων συνθηκών» που 

επικρατούν στη χώρα υποδοχής (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 164). 

 

1.5 Επιπτώσεις του φαινομένου 

 Αναλύοντας το φαινόμενο της μετανάστευσης, δε θα μπορούσε να παραληφθεί η 

εξέταση των επιπτώσεων τόσο από την πλευρά της χώρας προέλευσης όσο και από τη χώρα 

υποδοχής. Και για τις δύο χώρες υπάρχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τους 

Δ. Χριστοδούλου & Χ. Νίκα (2012: 166), οι επιπτώσεις αυτές αναλύονται σε μακρο-

οικονομικό επίπεδο8 και διακρίνονται σε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες, λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν όμως ότι η μετανάστευση των υποκειμένων έχει ορισμένη διάρκεια. 

 Σχετικά με τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις, η ροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων 

επηρεάζει εμφανώς σε σημαντικό βαθμό τη χώρα προέλευσης των μεταναστών (Nikas, 1991). 

Η θετική επίδραση από την ροή των εμβασμάτων εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος αυτών και 

από τον τρόπο που αξιοποιούνται. Η ορθολογική αξιοποίηση των εμβασμάτων ώστε να 

συμβάλλουν θετικά στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη, έγκειται στην ύπαρξη πολιτικών με 

συγκεκριμένους στόχους και μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, η εισροή εμβασμάτων σε μια χώρα9 

μπορεί να αποφέρει: όφελος στο κρατικό ισοζύγιο πληρωμών, αύξηση του συναλλάγματος, 

περιφερειακή ανάπτυξη, αύξηση του εμπορίου, αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, 

αύξηση των επενδύσεων (Νίκας, 2006: 33-45). Βέβαια, στις μέρες μας οι Έλληνες - νέοι 

 
8 Στο μικρο-οικονομικό επίπεδο οι επιπτώσεις της μετανάστευσης αφορούν τον μετανάστη και τον εργοδότη του 

στη χώρα υποδοχής (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 166). 
9 Εκτός από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια χώρα από την εισροή συναλλάγματος, εκτιμάται ως 

σημαντική βοήθεια και για τα ίδια τα άτομα, αφού έτσι βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας του 

μετανάστη και καταπολεμάται η φτώχεια (Νίκας, 2006: 232). 
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πτυχιούχοι που εργάζονται στο εξωτερικό δεν συνηθίζουν να εμβάζουν χρήματα στην Ελλάδα. 

Αντίθετα, πολλοί από αυτούς δέχονται οικονομική ενίσχυση από τις οικογένειές τους και ιδίως 

κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της μετεγκατάστασής τους (Λαμπριανίδης, 2011: 49). 

 Η απασχόληση και οι μισθοί δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανέπαφοι από τις 

μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού. Αρχικά, οι μετακινήσεις αυτές λειτουργούν ως 

«βαλβίδα ασφαλείας», μιας και η ανεργία στις χώρες προέλευσης μειώνεται10, ενώ ταυτόχρονα 

καλύπτονται οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στις χώρες υποδοχής. Παράλληλα, μειώνονται 

οι πιέσεις για μεγάλες αυξομειώσεις μισθών λόγω της μεγάλης ζήτησης ή προσφοράς εργασίας 

αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η μετανάστευση να λειτουργεί ως παράγοντας ισορροπίας και για 

τις δύο αγορές εργασίας. Επίσης, οι διεκδικήσεις του εγχώριου εργατικού δυναμικού για 

αύξηση των μισθών κάμπτονται εξαιτίας του «ανταγωνισμού» που δημιουργείται από την 

εισροή των μεταναστών11 (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 174-176). 

 Βραχυχρόνια ακόμα επηρεάζεται και το ΑΕΠ των χωρών προέλευσης και υποδοχής. 

Στην πρώτη περίπτωση προκαλείται η μείωσή του, ενώ στη δεύτερη η αύξησή του. Αν και οι 

μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού μπορούν να επιφέρουν επικερδή αποτελέσματα και για 

τις δύο χώρες σε σύνολο, αυτό δεν ισχύει αν εξεταστούν τα αποτελέσματα για την κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Μάλιστα, αν συνυπολογιστεί και το σκέλος της ζήτησης εκτός μόνο της 

προσφοράς, τότε οι απώλειες και τα κέρδη για τις χώρες προέλευσης και υποδοχής αντίστοιχα 

είναι ακόμη μεγαλύτερα (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 176-180). 

 Ο πληθωρισμός και η διανομή εισοδήματος επηρεάζονται εξίσου βραχυχρόνια. Οι 

τιμές του πληθωρισμού επηρεάζονται ανάλογα με την επίδραση που ασκείται από την 

μετανάστευση στην αγορά εργασίας των χωρών προέλευσης και υποδοχής. Οι αυξομειώσεις 

του εργατικού δυναμικού και αντίστοιχα της προσφοράς ή ζήτησης εργασίας είναι πιθανόν να 

επιφέρουν ανάλογες διακυμάνσεις και στους μισθούς. Για να επιτευχθεί μια σύγκλιση μισθών 

στις δύο χώρες, θα πρέπει να συγκλίνει και ο βαθμός παραγωγικότητας της εργασίας μεταξύ 

των χωρών αυτών, κάτι το οποίο όμως δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Κοντολογίς, η 

μετανάστευση προκαλεί «μείωση του οριακού προϊόντος της εργασίας άρα και των μισθών» 

στις χώρες υποδοχής με την αναδιανομή του εισοδήματος να λειτουργεί προς όφελος του 

 
10 Κατά τη δεκαετία του ’90 η μετανάστευση βοήθησε στο να μειωθούν τα σημαντικά κοινωνικά προβλήματα του 

μεγάλου ποσοστού ανεργίας και της πίεσης στις εθνικές αγορές εργασίας σε χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, 

η Ρουμανία και η Βουλγαρία (Rangelova, 2009). 
11 Σε κάποιες περιπτώσεις το επιχείρημα αυτό δεν ισχύει, καθώς οι μετανάστες απασχολούνται σε εργασίες στις 

οποίες δεν επιθυμεί να εργαστεί το εγχώριο εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να λειτουργούν συμπληρωματικά 

οι πρώτοι προς τους δεύτερους (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 176). 
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κεφαλαίου στις χώρες αυτές, ενώ στις χώρες προέλευσης λειτουργεί προς όφελος της εργασίας 

(Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 180-184). 

 Αναφορικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, αρχικά, παρατηρούνται διαρθρωτικές 

αλλαγές τόσο στο εργατικό δυναμικό όσο και στην οικονομία και των δύο χωρών. Πιο 

συγκεκριμένα, με την μετανάστευση περιορίζεται σημαντικά ο πρωτογενής – αγροτικός 

τομέας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο δευτερογενής – βιομηχανικός τομέας, χωρίς όμως αυτό 

να σημαίνει απαραίτητα και μεταβολή στη σύνθεση του ΑΕΠ (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 

185). Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάποιες χώρες αποστολής μεταναστών η 

συρρίκνωση του αγροτικού τομέα οφείλεται και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, εξαιτίας 

της οποίας πλήττεται και ο κατασκευαστικός τομέας (Rangelova, 2009). 

 Αναμφισβήτητα η μετανάστευση προκαλεί σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο για τις χώρες προέλευσης καθώς η παραγωγικότητα μειώνεται, με απώτερο 

αποτέλεσμα να είναι ακόμη πιο δύσκολο να αναπτυχθούν οικονομικά στο μέλλον 

(Λαμπριανίδης, 2011: 49). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ζήτημα του ανθρώπινου κεφαλαίου 

επιχειρείται να γίνει μια εκτίμηση των απωλειών ή των ωφελειών για τις χώρες εξαγωγής 

ανθρώπινου δυναμικού, από την άποψη του κόστους για την εκπαίδευση του δυναμικού 

αυτού12, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιπτώσεις -θετικές ή αρνητικές- στο ίδιο το 

άτομο (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 187). 

 Η απόκτηση εξειδίκευσης και η εξέλιξη των προσόντων συνιστούν από τους 

σημαντικότερους λόγους για τους οποίους μεταναστεύουν οι νέοι πτυχιούχοι, όπως προκύπτει 

και από τις περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα (Τσάγκα, 

2017˙ Τόλιος & Θάνος, 2018˙ ICAP People Solutions, 2019). Βέβαια, για να επωφεληθεί η 

χώρα προέλευσης από την αποκομισθείσα γνώση των μεταναστών, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η παλιννόστησή τους σε παραγωγική ηλικία και να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές 

και παρόμοιες θέσεις απασχόλησης (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 187-188). Με τον τρόπο 

αυτό, μπορούν να συνεισφέρουν στη διάχυση της τεχνολογίας. Όμως, στην περίπτωση που το 

αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των δύο χωρών είναι μεγάλο, αυτό είναι ανέφικτο να συμβεί και 

τα άτομα αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν (Λαμπριανίδης, 2011: 57-58). 

 
12 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Ελλάδας με την μετανάστευση των ιατρών σε πιο ανεπτυγμένες 

χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α., η Γερμανία, κ.λπ. Η χώρα μας επενδύει στην εκπαίδευση τους, 

όμως στις περισσότερες περιπτώσεις (όπως αποδεικνύεται και από σχετικές έρευνες) θα φύγουν από την Ελλάδα 

για να σταδιοδρομήσουν στο εξωτερικό. Επί της ουσίας, «η Ελλάδα χρηματοδοτεί έμμεσα τα υγειονομικά 

συστήματα άλλων/περισσότερο αναπτυγμένων χωρών». Η μόνη περίπτωση για να λειτουργήσει ευεργετικά για 

τη χώρα μας είναι οι ιατροί αυτοί να παλιννοστήσουν, φέρνοντας μαζί τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες που 

έχουν αποκομίσει από την παραμονή τους στο εξωτερικό (Λαμπριανίδης, 2011: 60-61). 
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 Επίσης, η οικονομική διάρθρωση μιας χώρας μπορεί να επηρεαστεί από την 

μετανάστευση. Στις χώρες προέλευσης μπορεί να επιταχυνθεί ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, 

«λόγω της αύξησης του οριακού προϊόντος της εργασίας», και σε συνδυασμό με την ροπή για 

επένδυση να επιτευχθεί η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας αυτής. Όμως, το επιχείρημα αυτό, 

για την ισόρροπη ανάπτυξη, είναι αμφισβητήσιμο, καθώς η μετανάστευση μπορεί να επιφέρει 

αυξήσεις στους μισθούς και έλλειψη σε εργατικό δυναμικό εξαλείφοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα, γεγονότα που κάθε άλλο παρά θετικά μπορούν να συμβάλλουν σε ένα 

αναπτυσσόμενο κράτος (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 188-190). 

 Τέλος, μακροχρόνια η μετανάστευση μπορεί να επηρεάσει την ηλικιακή σύνθεση του 

πληθυσμού στις χώρες προέλευσης και υποδοχής. Σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή γήρανση 

από την οποία κινδυνεύουν οι χώρες προέλευσης έρχονται αντιμέτωπες και με την 

πληθυσμιακή αποδυνάμωση, μιας και αυτοί που μεταναστεύουν είναι νέοι σε ηλικία και 

αναζητούν στις χώρες υποδοχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευση διεθνώς αναγνωρισμένη και 

θέσεις εργασίας που θα τους προσφέρουν ευκαιρίες ώστε να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά 

(Rangelova, 2009). Επίσης οι νέοι επιστήμονες μεταναστεύουν ευκολότερα και μπορούν να 

παραμείνουν στο εξωτερικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε αντίθεση με κάποιον 

μεγαλύτερης ηλικίας (Λαμπριανίδης, 2011: 56). Ταυτόχρονα επηρεάζεται και η δημογραφική 

εξέλιξη και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη των χωρών υποδοχής, καθώς οι μετανάστες 

μετακινούνται σε περιοχές στις οποίες υπάρχει ζήτηση σε επαγγέλματα αντίστοιχα των 

προσόντων τους (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 192). 

 Συμπερασματικά και παρ’ όλο το δίπολο που επικρατεί να φέρονται οι χώρες υποδοχής 

μεταναστών ως ‘κερδισμένες’ και οι χώρες προέλευσης μεταναστών ως ‘χαμένες’ (Williams 

& Balaz, 2008), η εργασία στο εξωτερικό μπορεί να έχει ευρεία θετική επίδραση και για τις 

δεύτερες, χωρίς όμως το μέγεθος της επίδρασης αυτής να μπορεί να υπολογιστεί και ο χρονικός 

ορίζοντας να προβλεφθεί (Rangelova, 2009). Τα θετικά αποτελέσματα γίνονται ακόμα πιο 

εύκολα ορατά, εφ’ όσων τουλάχιστον ένα μέρος του επιστημονικού δυναμικού των 

μεταναστών παλιννοστήσει (Λαμπριανίδης, 2011: 58).  

 

1.6 Έρευνες για το Brain Drain 

 Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να γίνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών 

που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με το φαινόμενο αυτό και ταλανίζει την τελευταία περίπου 

δεκαετία τη χώρα μας. Οι παρακάτω έρευνες που παρουσιάζονται αφορούν μελέτες, τόσο με 
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ποιοτική όσο και με ποσοτική ανάλυση περιεχομένου, που δημοσιεύτηκαν κατά τα έτη 2011-

2019. 

 

1.6.1 Λ. Λαμπριανίδης (2011) 

 Η έρευνα του Λαμπριανίδη (2011) αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές έρευνες που 

διεξήχθησαν στις αρχές της οικονομικής κρίσης (2009-2010) για να μελετηθεί η σύγχρονη 

μετανάστευση των νέων επιστημόνων. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν με τη μέθοδο της 

‘χιονοστιβάδας’ 1.821 πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάστηκαν στο εξωτερικό 

για ένα χρόνο τουλάχιστον και είτε επέστρεψαν πλέον στην Ελλάδα είτε συνεχίζουν να 

διαμένουν στο εξωτερικό. Σχετικά με την ηλικιακή διάρθρωση του δείγματος το 65% των 

ερωτηθέντων είναι 22-39 ετών, ενώ το 93,7% έφυγε από την Ελλάδα όταν ήταν 18-29 ετών. 

 Οι σπουδές στο εξωτερικό πριν από την περίοδο εργασίας τους φέρεται να είναι ο 

κύριος λόγος (60,2%) της μετανάστευσής τους. Οι 3 στους 5 ερωτηθέντες έχουν ζήσει για 

τουλάχιστον ένα χρόνο στη Βρετανία ή στις Η.Π.Α., ενώ υψηλά είναι και τα ποσοστά για τη 

Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και τον Καναδά. Η αναζήτηση εργασίας στην 

Ελλάδα πριν την μετανάστευσή τους φαίνεται να διήρκησε για λιγότερο από 6 μήνες για την 

πλειοψηφία του δείγματος (62%). Ταυτόχρονα προέκυψε ότι τα υποκείμενα του δείγματος που 

έχουν φοιτήσει σε «καλά» σχολεία ή πανεπιστήμια δεν αναζήτησαν εργασία καθόλου στην 

Ελλάδα. Η ικανοποίησή τους από τη θέση εργασίας που κατέχουν, οι οικονομικές απολαβές, 

οι δυνατότητες εξέλιξης όσο και η συνάφεια αυτής με τις σπουδές τους είναι οι σημαντικότεροι 

λόγοι που τους ώθησαν για να εργαστούν σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι το 38,4% του δείγματος βρήκε κάποια θέση εργασίας στην Ελλάδα ενώ 

ήταν ήδη στο εξωτερικό, αλλά δεν την αποδέχτηκε. Αναφορικά με τη διαβίωσή τους στο 

εξωτερικό δηλώνουν ευχαριστημένοι από τις οικονομικές απολαβές, από τον οργανωμένο 

τρόπο ζωής και από την ποιότητα εξυπηρέτησης στις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίθετα, η πίεση 

και οι απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, η διαφορά της κουλτούρας και η αίσθηση ότι είναι 

ξένοι είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι της δυσαρέσκειάς τους. Η οικονομική ενίσχυση των γονέων 

τους δεν φέρεται να είναι πρακτική που ακολουθείται από τα υποκείμενα του δείγματος, 

αντίθετα προκύπτει οι γονείς να ενισχύουν τα παιδιά τους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ιδίως 

εκείνη η μερίδα του δείγματος που πλέον επέστρεψε στη χώρα μας φαίνεται να δεχόταν 

οικονομική ενίσχυση από τους γονείς τους σε ποσοστό 40%. Η εύρεση εργασίας ανάλογη των 

διαθέσιμων προσόντων, οι ικανοποιητικές απολαβές και η αναγνώριση της αξίας τους από το 
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ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία προκύπτουν ως οι πιο σημαντικοί λόγοι για τον 

επαναπατρισμό τους. 

 Τέλος, σχετικά με τους επαναπατρισθέντες δήλωσαν ότι η εργασιακή τους εμπειρία στο 

εξωτερικό και οι σπουδές τους εκεί ήταν οι σημαντικότεροι παράγοντες που τους βοήθησαν 

για να εργαστούν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται πλέον είτε στο 

πανεπιστήμιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ούτε 

από τις απολαβές τους ούτε από τις εργασιακές συνθήκες, αφού θεωρούν πως δεν είναι 

καλύτερες από αυτές που ελάμβαναν στο εξωτερικό πριν την επιστροφή τους. Η έλλειψη της 

οικογένειας, άλλοι προσωπικοί λόγοι και η νοσταλγία τους για τη χώρα μας ήταν οι κυριότεροι 

λόγοι που τους ώθησαν στον επαναπατρισμό τους και οι λόγοι που είναι ικανοποιημένοι με 

την επιστροφή τους. Από την άλλη πλευρά, η δυσαρέσκειά τους από την επιστροφή στην 

Ελλάδα οφείλεται για την πλειονότητα του δείγματος στην αναποτελεσματικότητα της 

δημόσιας διοίκησης και στη διαφθορά του πολιτικού συστήματος που επικρατεί. 

 

1.6.2 D. Theodoropoulos, A. Kyridis, Ch. Zagkos & Z. Konstantinidou (2014) 

 Στην έρευνα που διεξήγαγαν οι Theodoropoulos et al. (2014) επιχείρησαν να 

μελετήσουν τις τάσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την ενδεχόμενη 

μετανάστευσή τους στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας μετά το πέρας των σπουδών τους. 

Η βασική υπόθεση της έρευνάς τους είναι ότι οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τους νέους 

επιστήμονες στη μετανάστευση είναι η οικονομική κρίση και η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία 

των πτυχιούχων. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν με τη μέθοδο της ‘χιονοστιβάδας’ 400 

φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 από 

τα 36 καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, από τους οποίους το 78,8% ήταν ηλικίας 

έως 23 ετών. 

 Τα κύρια συναισθήματα για τους μισούς περίπου του δείγματος είναι η δυσπιστία και 

ο φόβος, ενώ το 61% δήλωσε ότι είναι απογοητευμένοι για το μέλλον. Για το 48% του 

δείγματος το κύριο πρόβλημα στην εγχώρια αγορά εργασίας είναι η συνάφεια της εργασίας με 

το αντικείμενο σπουδών. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν προβλέπεται να αλλάζει από το 

40,8% του δείγματος, ποσοστό το οποίο πιστεύει ότι η κρίση θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα 

μας, ενώ το 35,8% εκτιμάει ότι η κατάσταση θα παραμείνει σταθερή για αρκετά ακόμα χρόνια. 

Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 34,7% των υποκειμένων θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν 

θα καταφέρει να βγει από την κρίση για τα επόμενα 10 χρόνια. Φαίνεται λοιπόν πως οι νέοι 
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επιστήμονες συνειδητοποιούν ότι πρέπει άμεσα να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον τους 

(64,5%) και θεωρούν ότι το μέλλον τους στην χώρα μας είναι υποθηκευμένο (55%). Ακόμα το 

64% του δείγματος συμφωνεί ότι η Ελλάδα δεν παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες για να 

διακριθεί ένας επιστήμονας. Η κρίση είναι η σημαντικότερη αιτία για το 82% του δείγματος 

που ωθεί τους νέους στη μόνιμη μετανάστευση. 

 Καταληκτικά, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος εμφανίζεται θετικά 

προσκείμενη στη μετανάστευση, αφού το 46,3% σκέφτονται να φύγουν από την Ελλάδα τα 

επόμενα χρόνια, το 20,3% το έχει ήδη αποφασίσει, ενώ το 9,5% το σκέφτεται ως τελευταία 

λύση. Ακόμα το 77,3% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα έφευγαν 

ακόμα και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον έβρισκαν κάποια θέση εργασίας στο 

εξωτερικό. 

 

1.6.3 E. Marinakou, Ch. Giousmpasoglou & V. Paliktzoglou (2016) 

 Οι Marinakou, Giousmpasoglou & Paliktzoglou (2016) επιχείρησαν να αναζητήσουν 

τους λόγους που συνέβαλλαν στη μετανάστευση 35 Ελλήνων πτυχιούχων, ηλικίας 26-35 ετών. 

Στη μελέτη τους διερευνάται ποιότητα ζωής αυτών των νέων, η απασχόλησή τους, η επίδραση 

της οικονομικής κρίσης στην απόφασή τους για να μεταναστεύσουν, καθώς και οι πιθανότητες 

επιστροφής τους. Η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή ημι-δομημένης συνέντευξης και το δείγμα 

αποτελείται από νέους που ζουν και εργάζονται σε χώρες της Ευρώπης (62,9%), της Μέσης 

Ανατολής (28,6%) και της βόρειας Αμερικής (8,6%). 

 Η υψηλή ανεργία ήταν ένας από τους κυριότερους παράγοντες που ώθησε το δείγμα 

της εν λόγω έρευνας στην μετανάστευση. Χαρακτηριστικά το 58% του δείγματος δεν βρήκε 

κάποια θέση εργασίας μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο σχετική με το 

αντικείμενο σπουδών. Όσοι από το δείγμα κατάφεραν να βρουν κάποια εργασία, αυτή ήταν με 

ιδιαίτερα χαμηλό μισθό και δεν υπήρχε κάποια συνάφεια με τις σπουδές που είχαν κάνει. Πιο 

συγκεκριμένα, οι τρεις κυριότεροι λόγοι που αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα στην απόφασή 

τους για να φύγουν από την Ελλάδα ήταν οι χαμηλοί μισθοί (91,6%), η έλλειψη θέσεων 

εργασίας (68,6%) και η έλλειψη ευκαιριών (60%). Επίσης, από ένα μέρος του δείγματος που 

εργάζονται ως ερευνητές στο εξωτερικό (22,9%) εκφράστηκε η απογοήτευσή τους εξαιτίας 

της περιορισμένης έρευνας και ανάπτυξης των ελληνικών πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα οι 

παράγοντες αυτοί να λειτουργούν ως ανασταλτικοί για την ανάπτυξη των γνώσεών τους. Από 

την άλλη πλευρά, οι τρεις κυριότεροι λόγοι που συνετέλεσαν ώστε να παραμένουν μέχρι και 



31 
 

σήμερα στο εξωτερικό είναι οι υψηλοί μισθοί (94,3%), η καλή ποιότητα ζωής για τους ίδιους 

και για τις οικογένειές τους (74,2%) και οι καλές εργασιακές συνθήκες (60%). 

 Η επιθυμία για επιστροφή στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια εκδηλώθηκε από 

τους 33 στους 35 του δείγματος, αλλά εφόσον οι συνθήκες θα είναι οι κατάλληλες. Οι ευκαιρίες 

αυτές συνοψίζονται στις ευκαιρίες για εργασία σχετικές με το αντικείμενο του δείγματος και 

στην παροχή ευκαιριών για καλύτερη διαβίωση, όπως είναι η μείωση της φορολογίας και η 

διευκόλυνση για αγορά πρώτης κατοικίας. 

 

1.6.4 Α. Μαχαιρίδης (2017) 

 Σε έρευνα του Μαχαιρίδη (2017) που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου 

επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι απόψεις των νέων σχετικά με την τοπική αγορά εργασίας και 

να ανιχνευθούν οι προθέσεις των νέων να μεταναστεύσουν σε κάποια χώρα του εξωτερικού. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου και στην έρευνα συμμετείχαν 551 

υποκείμενα, οι μισοί περίπου εκ των οποίων (48%) είναι ηλικίας 18-23 ετών. Επίσης, η 

συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (97,1%) είναι φοιτητές, πτυχιούχοι και κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σπουδών. 

 Η δυνατότητα απορρόφησης των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας κρίνεται ως πολύ 

μικρή έως ανεπαρκής από το 57,2% του δείγματος, ενώ η επίδραση της οικονομικής κρίσης 

στον εργασιακό τομέα κρίνεται πως επηρέασε σημαντικά από το 79,8% του δείγματος. Η 

ανάκαμψη της αγοράς εργασίας θεωρείται από το δείγμα ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

επιδοτήσεων για την πρόσληψη νέων επιστημόνων, από την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 

αλλά και από τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. 

 Η πρόθεση για μετανάστευση στο εξωτερικό με σκοπό την εύρεση εργασίας 

εκδηλώνεται από το 53,7% του δείγματος, ενώ το 80,3% του δείγματος θα επέλεγε κάποια 

χώρα της Ευρώπης για την εγκατάστασή του. Οι σημαντικότεροι αποτρεπτικοί παράγοντες για 

τη μετανάστευση είναι η απομάκρυνσή τους από την οικογένεια και τους φίλους, ο φόβος της 

μόνιμης εγκατάστασής τους στο εξωτερικό, η οικονομική αδυναμία για να μεταναστεύσουν 

καθώς και η αίσθηση ανασφάλειας. 
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1.6.5 Β. Τσάγκα (2017) 

 Η Τσάγκα (2017) σε έρευνά της επικεντρώθηκε στη μετανάστευση των ιατρών στη Μ. 

Βρετανία μελετώντας τους λόγους ώθησής τους στην απόφαση αυτή και στον συσχετισμό των 

λόγων αυτών με την κοινωνική προέλευση των υποκειμένων. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με ημι-δομημένη συνέντευξη από δείγμα 12 ειδικευμένων ιατρών ηλικίας 

30-45 ετών, οι οποίοι μετανάστευσαν από το έτος 2008 και έπειτα. Στο δείγμα 

συμπεριλήφθηκαν διάφορες ειδικότητες ιατρών, οι οποίες αποκτήθηκαν στην Ελλάδα, όμως 

δεν είχαν ενταχθεί στο ιατρικό προσωπικό της χώρας πριν μεταναστεύσουν. 

 Σχετικά με το κοινωνικό προφίλ του δείγματος οι 9 στους 12 προέρχονται από τα 

ανώτερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα και κατάφεραν να περάσουν στην Ιατρική σχολή με 

την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια. Οι 3 στους 12 προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά 

στρώματα και πέρασαν στην Ιατρική έπειτα από πολλές προσπάθειες είτε μέσω κατατακτηρίων 

εξετάσεων. Αναφορικά με τους λόγους της μετανάστευσης, αυτοί συνοψίζονται στην 

προσδοκία τους για καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη μέσω της απόκτησης αρτιότερης 

εκπαίδευσης, αλλά και της δυσαρέσκειάς τους από το σύστημα υγείας της Ελλάδας. Στις 

θετικές εμπειρίες του δείγματος συγκαταλέγονται οι οικονομικές απολαβές, οι καλύτερες 

συνθήκες εργασίας καθώς και η αναγνωρισιμότητα του επαγγέλματος στην τοπική κοινωνία. 

Οι αρνητικές εμπειρίες τους εντοπίζονται στην πολύωρη εργασία, στον φόρτο εργασίας και 

στις απαιτήσεις των προϊσταμένων τους.  

Τέλος, όσον αφορά τον επαναπατρισμό τους προκύπτει ότι η πλειοψηφία του δείγματος 

δεν επιθυμεί να επιστρέψει και ιδίως όσοι έχουν μαζί τους τις οικογένειές τους. Επίσης, 

σύμφωνα με την έρευνα προκύπτει ότι εκείνοι που προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά 

στρώματα θα επέστρεφαν ευκολότερα σε σχέση με εκείνους που προέρχονται από τα μεσαία 

ή χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. 

 

1.6.6 Ε. Τόλιος & Θ. Θάνος (2018) 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Τόλιος & Θάνος (2018) επιχειρήθηκε να 

μελετηθεί η μετανάστευση των νέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση. Για τη συλλογή 

των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη και το δείγμα αποτέλεσαν 12 

άτομα ηλικίας 25-33 ετών. Τα άτομα αυτά ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στην 

Ελλάδα και μετανάστευσαν έπειτα σε χώρες του εξωτερικού όπως στην Αγγλία, στη Γαλλία, 

στη Γερμανία, στη Σλοβακία και στην Ολλανδία. Οι μισοί εξ αυτών είναι κάτοχοι 
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μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, τον οποίο απέκτησαν είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη χώρα. 

Επίσης, παρατηρείται άμεση συνάφεια των σπουδών τους με το αντικείμενο εργασίας τους στη 

χώρα υποδοχής για την πλειοψηφία του δείγματος (10 στους 12). 

Για τους 9 από τους 12 η απόφαση να μεταναστεύσουν ήταν εύκολη, ενώ τα κίνητρα 

τους διαφοροποιούνται με βάση το επάγγελμά τους. Πιο συγκεκριμένα, η μετανάστευση των 

εκπαιδευτικών του δείγματος οφείλεται σε οικονομικές δυσκολίες και στην αδυναμία εύρεσης 

εργασίας λόγω της υψηλής ανεργίας που επικρατεί στη χώρα μας, ενώ οι ασκούντες ιατρικά 

και παραϊατρικά επαγγέλματα λόγω της επιθυμίας τους για εξέλιξη των γνώσεων στο 

αντικείμενό τους. Το γνωστικό τους αντικείμενο –εκτός από τη γνώση της ομιλούμενης 

γλώσσας- φαίνεται επίσης να επηρεάζει και την επιλογή του δείγματος ως προς την χώρα 

μετάβασης, αφού επέλεξαν την αντίστοιχη χώρα με βάση τη ζήτηση του επαγγέλματός τους 

στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής τους. Τόσο οι εργασιακές συνθήκες όσο και η 

λειτουργία των κοινωνικών θεσμών στο εξωτερικό είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους νέους 

του δείγματος να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους μακριά από την Ελλάδα. Ωστόσο, 

η επιθυμία τους για επιστροφή είναι έκδηλη, αφού 10 στους 12 θα επιθυμούσαν να 

επιστρέψουν με την προϋπόθεση αλλαγής των συνθηκών που επικρατούν αλλά και με την 

προϋπόθεση εύρεσης εργασίας που θα τους ικανοποιεί. 

Συμπερασματικά, από την εν λόγω έρευνα προκύπτει ότι οι νέοι μετανάστες του 

δείγματος προέρχονται από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Αυτοί δεν δύνανται να 

αξιοποιήσουν το μορφωτικό τους κεφάλαιο στην Ελλάδα, γι’ αυτό και μεταναστεύουν. 

 

1.6.7 ICAP People Solutions (2019) 

 Η ICAP People Solutions τα πέντε τελευταία χρόνια διεξάγει κάθε χρόνο έρευνα για το 

Brain Drain και παρουσιάζει αναλυτικά τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν. Η τελευταία 

έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2019 και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο «5th Human 

Capital Summit». Στην πρόσφατη αυτή έρευνα έλαβαν μέρος 942 συμμετέχοντες από 43 

χώρες, από τους οποίους το 75% έχει μεταναστεύσει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα με την 

πλειοψηφία αυτών (24%) να έχουν επιλέξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ηλικία του δείγματος 

ποικίλλει, ενώ η πλειοψηφία αυτών είναι από 31 ετών και άνω. 

 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας οι κυριότεροι λόγοι μετακίνησής 

τους στο εξωτερικό ήταν η εργασία (60%) και η εξέλιξη των σπουδών τους (21%). Η έλλειψη 

αξιοκρατίας και η διαφθορά (48%), η οικονομική κρίση (39%) και οι προοπτικές εξέλιξης στον 
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εργασιακό χώρο (30%) είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι για να μεταβούν σε κάποια χώρα του 

εξωτερικού, ώστε να εργαστούν εκεί σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος. Αντίστοιχα, 

οι μεγαλύτερες αποδοχές (39%), οι καλύτερες προοπτικές εξέλιξης (36%) και οι καλύτερες 

εργασιακές συνθήκες (33%) κρίνονται από το δείγμα ως οι σημαντικότεροι λόγοι μετάβασης 

στη χώρα που επέλεξαν. Ένα επίσης σημαντικό εύρημα της εν λόγω έρευνας είναι ότι το 46% 

των υποκειμένων καλύπτουν διευθυντικές θέσεις και θέσεις ανώτερων στελεχών. 

 Στο ερώτημα για τον επαναπατρισμό τους το 42% του δείγματος απορρίπτει εντελώς 

το ενδεχόμενο αυτό, ενώ οι βασικές προϋποθέσεις που τίθενται για την επιστροφή τους είναι 

οι οικογενειακοί λόγοι, το κλίμα και ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα. Τέλος, πιστεύουν πως η 

αύξηση της αξιοκρατίας, οι καλύτερες χρηματικές απολαβές και η βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος μπορούν να επιδράσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ελληνική οικονομία και μετανάστευση 

 

2.1 Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας την μεταπολεμική περίοδο 

 Τον Σεπτέμβριο του 1944 τα γερμανικά στρατεύματα αποχωρούν από την Ελλάδα και 

ένα μήνα περίπου αργότερα αναλαμβάνει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με πρόεδρο τον 

Γεώργιο Παπανδρέου. Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι 

πολλαπλά. Το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οδικό δίκτυο, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια έχουν 

καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τους βομβαρδισμούς των κατοχικών δυνάμεων. 

Επίσης, το ποσοστό της βιομηχανικής παραγωγής έχει πέσει σημαντικά σε σχέση με την 

προπολεμική περίοδο και η εξασφάλιση πρώτων υλών κρίνεται απαραίτητη για την 

επανάκαμψή της (Κωστής, 2019: 321-322). Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα που θα έπρεπε 

να επιλυθεί άμεσα ήταν το επισιτιστικό13, ενώ ακολουθούσε το ζήτημα της στέγασης και η 

αποκατάσταση του οδικού δικτύου14. Παράλληλα και η οικονομία της χώρας δεν ήταν σε καλή 

κατάσταση, ενώ ο Εμφύλιος που ακολούθησε επιδείνωσε την κατάσταση. Τα κρατικά έσοδα 

ήταν ελάχιστα, ο πληθωρισμός είχε ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα, η παραοικονομία 

ανθούσε, η ανεργία σημείωνε υψηλά ποσοστά, ενώ ταυτόχρονα οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις 

επιχειρούσαν να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της χώρας μέσω ενός 

εθνικού νομίσματος, το οποίο θα αντικαθιστούσε την αγγλική λίρα (Νίκας, 2006: 93-95). 

 Τον Μάρτιο του 1947 οι Η.Π.Α. μέσω του προέδρου Τρούμαν εξαγγέλλουν την 

πρόθεσή τους να βοηθήσουν, κυρίως οικονομικά, τις χώρες της Ευρώπης αλλά και την 

Τουρκία, ώστε να προστατευθούν από τον σοβιετικό επεκτατισμό αντιμετωπίζοντας τον 

κομμουνισμό. Οι εξαγγελίες αυτές έμειναν στην ιστορία ως «Δόγμα Τρούμαν» και το σχέδιο 

για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης ως «Σχέδιο Μάρσαλ». Λίγους μήνες αργότερα η 

Ελλάδα συμφώνησε για συνεργασία με τις Η.Π.Α. αλλά και με τα ευρωπαϊκά κράτη, ιδρύοντας 

από κοινού τον Ιούλιο του 1947 στο Παρίσι την «Επιτροπή Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Συνεργασίας», τον μετέπειτα ΟΟΣΑ (Ψαλιδόπουλος, 2013). 

 
13 Σχετικά με το πρόβλημα του επισιτισμού σημαντική ήταν η βοήθεια το Στρατιωτικού Συνδέσμου (Military 

Liaison) και της UNRRA διανέμοντας στην Ελλάδα εκτός από τόνους τροφίμων (142.000 τόνους διέθεσε ο 

Στρατιωτικός Σύνδεσμος στους πέντε μήνες παραμονής του στη χώρα), καύσιμα, ιματισμό, είδη απαραίτητα για 

την γεωργία και την βιομηχανία, ακόμα και αυτοκίνητα για την διευκόλυνση των συγκοινωνιών (Κωστής, 2009: 

323). 
14 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη μέχρι το 1950 επικοινωνούσαν κυρίως με 

ατμόπλοια (Νίκας, 2006: 95). 
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 Το «Σχέδιο Μάρσαλ» υποστήριζε για την Ελλάδα ότι η οικονομική της ανάπτυξη 

περνάει μέσα από την εκβιομηχάνιση της χώρας αλλά βασιζόμενη στους πόρους της ίδιας και 

όχι σε πόρους που θα προερχόταν από τις Η.Π.Α. (Σταθάκης, 2004: 153-158). Την προσέγγιση 

αυτή υποστήριξε και ο μετέπειτα Πρωθυπουργός, Ξενοφών Ζολώτας, και ήταν αυτή η οποία 

τελικά επικράτησε (Νίκας, 2006: 96). Στον αντίποδα της προσέγγισης αυτής στάθηκε η 

προσέγγιση του Διοικητή της ΤτΕ, Κυριάκου Βαρβαρέσου, ο οποίος λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

τον αγροτικό χαρακτήρα της χώρας ακόμα και μετεμφυλιακά15, υποστήριξε ότι η Ελλάδα για 

την ανάπτυξή της θα έπρεπε να στηριχθεί στη γεωργία και στην οικοδομή, επιλύοντας 

ταυτόχρονα το πρόβλημα της στέγασης του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον ίδιο η βαριά 

βιομηχανία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει λύση, παρά μόνον η ελαφρά βιομηχανία και οι 

κλάδοι των υπηρεσιών (Βαρβαρέσος, 2002). 

 Στα χρόνια που ακολουθούν, πιο συγκεκριμένα κατά το διάστημα 1960-1973 και ενώ 

έχει προηγηθεί η υποτίμηση της δραχμής16 τον Απρίλιο του 1953, η Ελλάδα παρά του ότι είναι 

αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές λόγω των δανειακών της υποχρεώσεων που δεν έχει 

καλύψει ακόμη από την προπολεμική περίοδο, σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη προσεγγίζοντας 

σε μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ ετησίως το 7% και κατατάσσεται στις πιο γρήγορα 

αναπτυσσόμενες οικονομίες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Νίκας, 2006: 109-110). Τα 

αποτελέσματα αυτά οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος στις πολιτικές σταθεροποίησης που 

ακολούθησε η κυβέρνηση Πλαστήρα με την ταυτόχρονη αύξηση της φορολογίας και μείωση 

στις δημόσιες δαπάνες που είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του δημοσίου ελλείματος 

(Κωστής, 2019: 373-374). Ο τομέας που γνωρίζει την μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι ο 

δευτερογενής, με την μεταποίηση να πρωτοστατεί και να απορροφά τον μεγαλύτερο όγκο των 

επενδύσεων, ενώ ακολουθούν σε σειρά οι υπηρεσίες και η γεωργία, η οποία φαίνεται να χάνει 

έδαφος εξαιτίας της εκβιομηχάνισης. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται και από το ότι οι 

εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων ξεπερνούν σε αξία αυτές των αγροτικών κατά την 

περίοδο 1966-1971. Παράλληλα ένας μεγάλος όγκος επενδύσεων απορροφάται από τον 

κατασκευαστικό τομέα ολοένα και περισσότερο, σε σημείο μάλιστα που οι επενδύσεις στις 

 
15 Σύμφωνα με την απογραφή του 1951 το 59,5% του πληθυσμού απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα 

συμβάλλοντας στο ΑΕΠ της χώρας σε ποσοστό 27,9%. Στο δευτερογενή τομέα απασχολούνταν το 17% του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού συμβάλλοντας στο ΑΕΠ σε ποσοστό 20,1%, ενώ στον τριτογενή απασχολούνταν 

το 23,5% με το ποσοστό συμβολή τους στο ΑΕΠ να φτάνει το 52% (Κωστής, 2019: 338). 
16 Η κυβέρνηση Παπάγου τον Απρίλιο του 1953 προχώρησε στην «υποτίμηση της δραχμής έναντι του δολαρίου 

κατά 50%» με την άδεια του Δ.Ν.Τ., η οποία έμεινε στην ιστορία καλούμενη ως «υποτίμηση Μαρκεζίνη». Με 

την υποτίμηση αυτή το 1 δολάριο αντιστοιχούσε σε 30 δραχμές, ενώ παράλληλα συνοδευόταν από μια ρύθμιση 

νομοθετικού περιεχομένου (Ν.Δ. 2687/53) που αφορούσε την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και αποσκοπούσε 

στην σταθεροποίηση της οικονομίας (Νίκας, 2006: 104-105). 
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κατασκευές ξεπερνούν εκείνες της μεταποίησης από το 1976 και μετά (Νίκας, 2006: 109-113˙ 

Κωστής, 2019: 403-405).  

Κοντολογίς, η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από ένα μεγάλο μετασχηματισμό της 

ελληνικής οικονομίας σημειώνοντας η χώρα γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σε ανάλογο μήκος 

κύματος κυμαίνονται όλες οι χώρες της τότε Ε.Ο.Κ., με τις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες να 

αναπτύσσονται ταχύτερα σε σύγκριση με αυτές του νότου. Το εντυπωσιακό όμως με την 

Ελλάδα είναι το γεγονός ότι παρά τον Εμφύλιο (1946-1949) που γράφτηκε στις μελανές 

σελίδες της ιστορίας, κατάφερε να ανακάμψει και οι ρυθμοί της οικονομικής της ανάπτυξης 

είναι οι διπλάσιοι σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Όμως, τα ελλείμματα στο εμπορικό 

ισοζύγιο συνέχιζαν να υποβόσκουν, χωρίς όμως να εκδηλώνονται άμεσα μιας και αυτά 

καλυπτόταν για την ώρα από τους άδηλους πόρους και ιδίως από τα μεταναστευτικά 

εμβάσματα (Nikas, 1991). 

 Έπειτα από την πτώση της δικτατορίας, από το 1974 και μετά η Ελλάδα «εγκαινιάζει 

τη διαδικασία της δημοκρατικής παγκοσμιοποίησης» (Κωστής, 2019: 432). Ο Πρωθυπουργός 

Κωνσταντίνος Καραμανλής θα οδηγήσει το 1979 την χώρα στην ένταξή της στην Ε.Ο.Κ.17 στο 

όνομα της σταθεροποίησης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν και η Ελλάδα πρωτοπορεί 

στον πολιτικό τομέα, η οικονομία της δεν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση. Η πετρελαϊκή 

κρίση το 1973 και η κατάρρευση του Bretton Woods ήταν δύο από τους βασικότερους λόγους 

που οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης βρέθηκαν σε ύφεση. Η Ελλάδα δεν έμεινε ανέπαφη 

από την κατάσταση αυτή και μάλιστα βρίσκεται σε πιο δεινή θέση σε σχέση με άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι ρυθμοί ανάπτυξής της επιβραδύνονται, οι επενδύσεις 

μειώνονται, τα εμπορικά ελλείματα διευρύνονται και ο πληθωρισμός σημειώνει υψηλά 

ποσοστά18 (Νίκας, 2006: 129-134). 

 
17 Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. είχαν ξεκινήσει πριν την δικτατορία και η 

ενταξιακή διαδικασία είχε ανασταλεί λόγω του καθεστώτος αυτού. Η Ε.Ο.Κ. επιλέχθηκε σε αντιδιαστολή με την 
Ε.Ζ.Ε.Σ., η οποία τελούσε υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η πρώτη εστίαζε στα αγροτικά 

προϊόντα, ενώ η δεύτερη στη βαριά βιομηχανία, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε (Χατζηβασιλείου, 2010). Η 

διαδικασία ένταξής της στην Ε.Ο.Κ. ως το 10ο ισότιμο μέλος της θα ολοκληρωθεί το 1981 σε μια δύσκολη 

παγκοσμίως οικονομική συγκυρία (Νίκας, 2006: 141). 
18 Σημαντική φθορά γνωρίζει επίσης και η βιομηχανία από το 1980 και μετά. Οι κυριότεροι λόγοι που 

συνετέλεσαν στην εξέλιξη αυτή, εκτός της πετρελαϊκής κρίσης, ήταν οι εξής: (α) η ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ., 

γιατί ξαφνικά βρέθηκε σε ένα ανταγωνιστικό βιομηχανικά περιβάλλον και (β) τα παραγόμενα βιομηχανικά 

προϊόντα καλούνταν έως τώρα να καλύψουν τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και αυτά ήταν προϊόντα χαμηλής 

ποιότητας και τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα (π.χ. κλάδος των 

ενδυμάτων). Οι κλάδοι της βιομηχανίας που καταφέρνουν να επιβιώσουν είναι εκείνοι που τα αγαθά προορίζονται 

μόνο για εσωτερική κατανάλωση και δεν ανταγωνίζονται τα ξένα. Η επανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας 

σημειώνεται από το 1997 και μετά (Κωστής, 2019: 471-476). 
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Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την δεύτερη πετρελαϊκή κρίση το 197919 

ανάγκασε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υπαναχωρήσει από την έως τότε 

ακολουθούμενη επεκτατική πολιτική. Τη σκυτάλη στη διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε το 

ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1981, το οποίο παρέμεινε στην εξουσία για σχεδόν ολόκληρη τη 

δεκαετία. Κατά τη δεκαετία αυτή, η κυβέρνηση επιχείρησε να ενισχύσει τον αγροτικό τομέα 

με διάφορα επιδόματα ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν συνεταιρισμοί – οργανώσεις αγροτών 

με σκοπό επίσης την στήριξη του κλάδου (Κωστής, 2019: 446). Τα ποσοστά συμμετοχής στο 

ΑΕΠ τόσο του αγροτικού όσο και του δευτερογενή τομέα μειώνονται σημαντικά, ενώ ο τομέας 

των υπηρεσιών αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των 

δημοσίων υπαλλήλων σε διάστημα τριών δεκαετιών (1980-2000), με τον αριθμό αυτών να 

εκτοξεύεται ειδικά στη δεκαετία του ’8020 (Δελιβάνη & Νίκας, 2011). Η αύξηση αυτή 

οφείλεται επίσης και στην κρατικοποίηση επιχειρήσεων οι οποίες ήταν προβληματικές με 

σκοπό τη διάσωσή τους και την προστασία των εργαζομένων, οι απολύσεις των οποίων θα 

οδηγούσε αναμφίβολα σε περεταίρω αύξηση της ανεργίας (Καζάκος, 2001). Η τακτική αυτή 

είχε όμως ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των κρατικών δαπανών και την επιβάρυνση του 

ελλείμματος για τον δημόσιο τομέα, σε μια περίοδο όπου και το εμπορικό ισοζύγιο ήταν 

ελλειμματικό και η χώρα αδυνατούσε να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις (Νίκας, 2006: 143-

146). 

Η δεκαετία του ’90 σηματοδοτείται από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ 

καθώς και από τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να επιτύχουν τους ενταξιακούς στόχους21 

που έθετε η συνθήκη για την συμμετοχή της χώρας στην Ο.Ν.Ε. και γενικότερα την βελτίωση 

της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, μέσω του Μάαστριχτ εισάγεται η ελεύθερη κίνηση 

κεφαλαίων, η οποία εξυπηρετεί τις ξένες επενδύσεις, επιχειρείται η εναρμόνιση των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών και η συνεργασία των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα δρομολογείται η ενιαία νομισματική πολιτική, 

ανοίγοντας τον δρόμο για ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ (Giordano & Persaud, 1998).  

Πράγματι, την περίοδο 1995-2000 το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε σημαντικά, αύξηση 

στην οποία συνετέλεσε η εκταμίευση βοήθειας από την Ε.Ε. διατηρώντας τις επενδύσεις σε 

 
19 Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση είχε ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός της Ελλάδας να εκτοξευθεί σε ποσοστό άνω 

του 30% (Νίκας, 2006: 141). 
20 Οι δημόσιοι υπάλληλοι το 1980 αριθμούνταν στους 510.000, το 1990 ανήλθαν στους 786.000, ενώ το 2000 

έφτασαν τους 863.700 (Ιορδάνογλου, 2013). 
21 Δύο από τα πέντε σημαντικότερα κριτήρια της ένταξης μιας χώρας στην Ο.Ν.Ε. ήταν το δημοσιονομικό 

έλλειμμα και τα δημόσια χρέη. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ όριζε το έλλειμα να μην ξεπερνά τις 3 ποσοστιαίες 

μονάδες και το χρέος τις 60 ως ποσοστό του εγχώριου ΑΕΠ. Ωστόσο, οι τιμές αυτές ως σημείο αναφοράς 

επέτρεπαν κάποια ελαστικότητα για περιπτώσεις εξαιρετικές ή προσωρινές (Giordano & Persaud, 1998). 
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υψηλό επίπεδο. Επίσης, το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά, ο πληθωρισμός 

σταθεροποιήθηκε στο 3%, η ανεργία μειωνόταν σταδιακά, η δραχμή σταθεροποιείται και τα 

επιτόκια πλησιάζουν σε εκείνα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα παρά τις δυσοίωνες 

προβλέψεις κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του Μάαστριχτ και να ενταχθεί το 2001 στην 

ευρωζώνη αντικαθιστώντας το εθνικό της νόμισμα, τη δραχμή, με το ευρώ (Νίκας, 2006: 153-

154). 

Τα αποτελέσματα από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη φαίνεται να είναι 

ευεργετικά για την οικονομία της, η οποία φαίνεται να συγκλίνει με την ευρωπαϊκή. Όμως 

κατά τα έτη 2008-2009 η κατάσταση σταδιακά ανατρέπεται και η επιβίωσή της στη ζώνη του 

ευρώ από το 2010 και μετά καθίσταται δύσκολη. Οι αλλαγές που θα πρέπει να συντελεστούν 

είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένες22. Σχετικά με την οικονομία της χώρας είναι σαφές 

ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα υπηρεσιών. Το 2001 οι υπηρεσίες καλύπτουν το 72% του ΑΕΠ, 

ενώ 15 χρόνια αργότερα το 81%. Ο τριτογενής – κατασκευαστικός τομέας γνώρισε μεγάλη 

ανάπτυξη κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη, αλλά από την 

έλευση της κρίσης υπέστη σημαντική πτώση. Ο αγροτικός τομέας δεν πλήχθηκε τόσο πολύ 

όσο άλλοι τομείς της ελληνικής οικονομίας, αν και το ποσοστό συμμετοχής του στο ΑΕΠ ήταν 

ήδη χαμηλό. Ο βιομηχανικός τομέας γνωρίζει επίσης μεγάλη πτώση ιδίως κατά τα έτη 2002-

2010, ενώ μετά το 2010 αρχίζει να ανακάμπτει περιορίζοντας σε μικρότερο ποσοστό τις 

απώλειες. Έτσι, το 2015 η σύνθεση του ΑΕΠ διαμορφώνεται ως εξής: 81% για τον τομέα των 

υπηρεσιών, 3% για τον κατασκευαστικό, 4% για τον αγροτικό και περίπου 13% για τον 

βιομηχανικό τομέα (Κωστής, 2019: 501-510). 

Η έλευση της κρίσης στην Ελλάδα αποσταθεροποίησε την οικονομία της Ελλάδας, η 

οποία φαινόταν να βελτιώνεται μέχρι και τις αρχές του 2000. Αν και στην αρχή της κρίσης 

φαινόταν η χώρα να μένει ανεπηρέαστη από τις συνέπειές τις, τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζε γίνονται όλο και πιο έκδηλα. Η κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της 

αναλύονται πιο διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο. Ωστόσο, σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και 

η πολιτική αστάθεια που γνωρίζει η Ελλάδα με τις εναλλαγές των κυβερνήσεων. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να χαραχθεί μια ενιαία πολιτική για την διάσωση της εγχώριας 

οικονομίας. Το ρόλο αυτό ανέλαβε η τρόικα με αλλεπάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

 
22 Η επιβίωση της Ελλάδας και η επανεκκίνηση της οικονομίας της φαίνεται να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

των ξένων επενδύσεων. Όμως, ακόμα και σ’ αυτό το πεδίο, τα προβλήματα φαίνεται να είναι ανυπέρβλητα. Οι 

λόγοι που οι επενδυτές διστάζουν να επενδύσουν στη χώρα συνοψίζονται στους εξής: (α) ολιγωρία του δικαστικού 

συστήματος, (β) υψηλό κόστος δανεισμού, (γ) κόστος εργασίας, (δ) αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, (ε) 

πολιτική αστάθεια, (στ) υψηλοί φορολογικοί συντελεστές (Κωστής, 2019: 515-523). 
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σε διάφορους τομείς, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν συντελεστεί χρόνια πριν και οι κυβερνήσεις 

απέφευγαν λόγω -κυρίως- του πολιτικού κόστους. 

Σύμφωνα με τον Κωστή (2019) η Ελλάδα καλείται στις μέρες μας να μπει σε μια 

σταθερή τροχιά ανάπτυξης, τη στιγμή που το παγκόσμιο περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές 

με την Ε.Ε. να βάλλεται και να αμφισβητούνται τόσο οι θεσμοί όσο και οι διαδικασίες, με την 

έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. (Brexit), με την όξυνση των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων και τις πολιτικές του Ερντογάν τόσο στη μεσόγειο όσο και στο μεταναστευτικό, με 

καθεστώτα που καταρρέουν στη Μέση Ανατολή, με τις πολιτικές του Τραμπ, ακόμα και με το 

ενδεχόμενο οικονομικού πολέμου μεταξύ Η.Π.Α., Κίνας και Ε.Ε. 

 

2.2 Εσωτερική μετανάστευση και αγροτική έξοδος 

 Ήδη από τον 19ο αιώνα και από τον σχηματισμό του ελληνικού κράτους ο αγροτικός 

πληθυσμός πλήττεται σημαντικά, καθώς το κράτος απομυζούσε τον μόχθο τους. Οι αγρότες 

ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν βαριά φορολογία μαζί με το ενοίκιο των εθνικών γαιών και 

πολλές φορές κατέβαλαν συμπληρωματικούς φόρους και δασμούς. Το αγροτικό πλεόνασμα 

διοχετευόταν στις διευθυντικές τάξεις των αστικών κέντρων με την υποστήριξη του κρατικού 

μηχανισμού. Επίσης, η αργή ανάπτυξη των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων ανάγκαζε τον 

αγροτικό πληθυσμό της χώρας να ζει σε καθεστώς κλειστής οικονομίας, στραμμένος κυρίως 

προς την αυτοκατανάλωση. Όπως φαίνεται, οι δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει ο 

πληθυσμός αυτός ήταν πολλές, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπει την ύπαιθρο και να 

μετακινείται προς τα αστικά κέντρα ή προς το εξωτερικό. Αυτή η μετακίνηση των αγροτών 

είναι ελεύθερη, προγραμματισμένη και αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της τον ανδρικό 

πληθυσμό στις παραγωγικές ηλικίες 16-40 (Τσουκαλάς, 2006: 85-96, 110). Η μετακίνηση του 

αγροτικού πληθυσμού έγινε γνωστή ως ‘αγροτική έξοδος’. Μεταξύ αυτών των δύο τύπων 

μετακινήσεων που προαναφέρθηκαν, η μετανάστευση προς το εξωτερικό είναι και η πιο 

σημαντική μιας και πάντα υπερείχε αριθμητικά έναντι της εσωτερικής (Παπαηλίας, 1996). 

Ως προς την εξωτερική μετανάστευση οι χώρες που επιλέγουν για να μετακινηθούν 

πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως παρατηρείται, διαφοροποιούνται ανά χρονική περίοδο23. 

 
23 Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται και συνάφεια μεταξύ περιοχής προέλευσης και προορισμού των 

μεταναστών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα μετακινήσεων: ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της 

Τήνου μετανάστευσε στην Σμύρνη, μόνιμοι κάτοικοι της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης μετανάστευσαν στην 

Ρουμανία και κάτοικοι της Ορεινής Θεσσαλίας (κυρίως από το Πήλιο) επέλεξαν να μεταναστεύσουν στην 

Αίγυπτο (Τσουκαλάς, 2006: 114-116). 
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Συνοπτικά αναφέρεται ότι κατά τον 18ο αιώνα επιλέγεται η κεντρική Ευρώπη, τον 19ο αιώνα 

η Μικρά Ασία και η Ρωσία, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα στρέφονται κυρίως προς την 

υπερπόντια μετανάστευση, δηλαδή τις Η.Π.Α.24 και τις χώρες της Εγγύς Ανατολής, με την 

Αίγυπτο να είναι στους πιο δημοφιλής προορισμούς από τις χώρες αυτές (Τσουκαλάς, 2006: 

105-111). 

 Ακόμα και μεταπολεμικά τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα δεν αποκαταστάθηκαν 

σημαντικά ώστε να συγκρατήσουν τον πληθυσμό με την ενασχόλησή τους στον τομέα αυτό. 

Οι μικρές εκτάσεις των καλλιεργήσιμων γαιών, τα χαμηλά εισοδήματα, η υποαπασχόληση, 

ακόμα και ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας ήταν κάποιοι από του λόγους που ο νεότερος κυρίως 

πληθυσμός εγκατέλειψε την ύπαιθρο και στράφηκε προς τον αστικό ιστό, αναζητώντας 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (Παπαηλίας, 1996: 89-90). Στους προαναφερθέντες λόγους θα 

μπορούσε να προστεθεί και η υψηλή ανεργία που αυξήθηκε σε μεγάλο ποσοστό λόγω της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας και της εισαγωγής αυτής στην γεωργία. Με άλλα λόγια, η 

τεχνολογία αντικατέστησε μέρος του εργατικού αγροτικού δυναμικού και το μετέτρεψε σε 

πλεονάζον (Ρομπόλης, 2007: 32). 

Η μεταπολεμική μετανάστευση του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας μπορεί να 

χωριστεί σε 3 περιόδους με βάση την κατεύθυνση αυτού. Η πρώτη περίοδος είναι μέχρι το 

1960, η δεύτερη κατά τα έτη 1960-1973 και η τρίτη από το 1974 έως τα μέσα του 1990. Κατά 

την πρώτη περίοδο οι μετακινήσεις εντοπίζονται προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της 

Ελλάδας και κυρίως προς την Θεσσαλονίκη, ενώ εκείνοι που μεταναστεύουν στο εξωτερικό 

κατευθύνονται προς τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Αυστραλία. Στην δεύτερη περίοδο η 

μετανάστευση επιταχύνεται25 και μετακινούνται κυρίως προς την Αθήνα και την Ευρώπη με 

μεγάλο αριθμό μεταναστών να κατευθύνονται προς την Γερμανία. Κατά την τρίτη περίοδο η 

ένταση του μεταναστευτικού κύματος φθίνει και παρατηρείται αύξηση του επαναπατρισμού 

αυτών που είχαν φύγει από τη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια (Θάνος, 2012: 69-70). Η πιο 

σημαντική αύξηση του αστικού πληθυσμού (+4,8%) εντοπίζεται κατά την δεύτερη περίοδο, 

καθώς στο διάστημα 1961-1971 η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη απορροφούν περίπου το 95% 

των μετακινήσεων αυτών (Κωστής, 2019: 372). 

 
24 Κατά τα χρόνια της σταφιδικής κρίσης υπολογίζεται ότι το ¼ του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας 

μετανάστευσε προς το Νέο Κόσμο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών που φτάνουν στις Η.Π.Α. την 

περίοδο αυτή προέρχονται από την χώρα μας (Τσουκαλάς, 2006: 148-149). 
25 Κατά τη δεκαετία του ’60 η μείωση του αγροτικού πληθυσμού ξεπερνάει το 21% (Ρομπόλης, 2007: 34). Παρά 

τη μείωση αυτή, ο αγροτικός τομέας το 1971 συνεχίζει να απασχολεί το 40,6% του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού, ενώ το 1981 το 27,4% (Θάνος, 2010: 136-137). 
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 Το βασικό κίνητρο των κυμάτων αυτών της αγροτικής εξόδου ήταν η προάσπιση των 

συμφερόντων της οικογένειας και των μελών αυτής. Οι αγροτικές οικογένειες αποσκοπούσαν 

στην απασχόληση των νεότερων μελών τους σε τομείς άσχετους με την αγροτική παραγωγή 

(Τσουκαλάς, 2013). Η απασχόληση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς 

την οικογένεια, διατηρώντας μεταξύ τους μια οικονομική αλληλεπίδραση26. Οι μετανάστες 

που κατευθύνονται προς τα αστικά κέντρα προσανατολίζονται να καταλάβουν κάποια θέση 

στις δημόσιες υπηρεσίες, προσβλέποντας μέσω της γεωγραφικής τους μετακίνησης στην 

κοινωνική τους άνοδο. Επιχειρούν δηλαδή να υπερβούν την ταξική τους θέση, καθώς 

προέρχονται από τα μικρά και μεσαία στρώματα των αγροτών αποβλέποντας να ενταχθούν 

στην μικρομεσαία αστική τάξη. Όμως, η κοινωνική κινητικότητα δεν συντελείται αυτόματα 

και παράλληλα με την γεωγραφική. Η επένδυση στο μορφωτικό κεφάλαιο είναι αυτή που θα 

τους οδηγήσει πιο κοντά προς την επίτευξη του στόχου τους για την ανοδική κοινωνική 

κινητικότητά τους. Άλλωστε, η επιδίωξη αυτή των υποκειμένων ως μονάδες αλλά και της 

οικογένειάς τους ευρύτερα δικαιολογούν τις δαπάνες των γονέων επενδύοντας στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους27. Κοντολογίς, οι γόνοι γίνονται φορείς ανερχόμενης κοινωνικής 

κινητικότητας ολόκληρης της οικογένειας (Τσουκαλάς, 2006: 124-135). 

Μελετώντας πιο συγκεκριμένα την απασχόληση παρατηρείται ότι σημαντικό μέρος 

των αγροτών που μετακινήθηκαν προς τα αστικά κέντρα απορροφήθηκαν τόσο από τον 

δευτερογενή τομέα όσο και από τον τριτογενή τομέα (Νίκας, 2006: 98-99). Την περίοδο 1961-

1971 παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα σε ποσοστό 22,9% και 

στον τριτογενή 16,5%. Παρά το γεγονός ότι η αύξηση στον τριτογενή τομέα είναι μικρότερη 

σε σχέση με τον δευτερογενή, ο αγροτικός πληθυσμός που μετακινήθηκε προς τις αστικές 

περιοχές απασχολήθηκε κατά κύριο λόγο απευθείας στον τριτογενή τομέα και ειδικά στον 

τομέα των υπηρεσιών (Θάνος, 2010: 393-395). Η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας δεν ήταν 

αρκετή ώστε να απασχολήσει όλο τον πληθυσμό που μετακινήθηκε λόγω της αγροτικής εξόδου 

(Παπαηλίας, 1996: 111). Ως εκ τούτου, οι εσωτερικές μετακινήσεις του αγροτικού πληθυσμού 

προκάλεσαν αύξηση της ανεργίας στα αστικά κέντρα. Το πλεονάζον εργατικό δυναμικό των 

πόλεων σε συνδυασμό με τις ανέφικτες επιδιώξεις του οικονομικού προγράμματος του 1950-

 
26 Χαρακτηριστική είναι η οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των μεταναστών του εξωτερικού μέσω της 

αποστολής μεταναστευτικών εμβασμάτων. Τα εμβάσματα αυτά είχαν σημαντικά θετική επίδραση τόσο στην 

ελληνική οικονομία όσο και στις οικογένειες των μεταναστών. Ορισμένες από τις επιδράσεις αυτές ήταν η 

εξισορρόπηση στο ισοζύγιο πληρωμών, η αύξηση των επενδύσεων λόγω της οικοδομικής δραστηριότητας, η 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών και η καταπολέμηση της φτώχειας (Νίκας, 2006: 221-243). 
27 Κατά τη μεταπολεμική περίοδο ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από την πολιτεία στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς 

θεωρούσαν ότι μέρος της οικονομικής ανάπτυξης του κράτους μπορεί να συντελεστεί μέσω αυτής 

(Παπακωνσταντίνου, 2003). Η εκπαίδευση θα μπορούσε να βελτιώσει την απασχόληση μέσω της παραγωγής 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Μυλωνάς, 2006). 
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1953 για την ενίσχυση της γεωργίας αύξησε σημαντικά το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα 

(Ρομπόλης, 2007: 35-38). Η απορρόφηση του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού που ήταν 

αδύνατο να καταστεί από τον δευτερογενή ή από τον τριτογενή τομέα της χώρας, έγινε τελικά 

από τις χώρες του εξωτερικού που μετανάστευσε μέρος του πληθυσμού28 (Θάνος, 2012: 71). 

Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η ελληνική κυβέρνηση με τη σύναψη συμφωνιών για την 

εισδοχή μεταναστών με τις χώρες υποδοχής29 (Ρομπόλης, 2007: 38). 

 

2.3 Μεταναστευτικές εκροές κατά την μεταπολεμική περίοδο 

 Στα χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα γνώρισε συνεχής πληθυσμιακές μετακινήσεις 

που άλλοτε αυτές ήταν σε έξαρση και άλλοτε σε ύφεση. Αυτές οι μεταναστευτικές εκροές που 

συντελούνται ακόμη και σήμερα, καταγράφουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις για 

τη χώρα. Η διασπορά των Ελλήνων σε χώρες του εξωτερικού διαφοροποιείται ανάλογα με το 

χρόνο αποδημίας τους, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με τον γεωγραφικό τόπο 

προέλευσής τους, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 

 Η Σ. Λαζαρέτου (2016: 35-36) διακρίνει δύο φάσεις30 έντονης μαζικής 

μεταναστευτικής δραστηριότητας στην μεταπολεμική περίοδο. Η μια φάση ήταν κατά τα έτη 

1960-1972 και η άλλη από το 2010 έως το 2013. Οι περίοδοι αυτοί διακρίνονται από τις 

υπόλοιπες, καθώς στα χρονολογικά αυτά διαστήματα η αύξηση του εξερχόμενου πληθυσμού 

είναι ίση ή μεγαλύτερη από 50% σε σχέση με το προηγούμενο ή το επόμενο έτος. 

 Κατά τα μεταπολεμικά χρόνια ο πληθυσμός προσέφευγε στην μαζική μετανάστευση 

αναζητώντας βιοτικές διεξόδους, έπειτα από μια πολυτάραχη περίοδο μακρόσυρτων και 

σχεδόν αλλεπάλληλων πολεμικών συγκρούσεων (Κατοχή και Εμφύλιος) καθιστώντας 

«ανώμαλη» την επικρατούσα κοινωνικοπολιτική συγκυρία (Τσουκαλάς, 2013: 85). 

Διερευνώντας την οικονομική κατάσταση στην χώρα μας σε προηγούμενο κεφάλαιο γίνονται 

ακόμα πιο ξεκάθαρα τα βαθύτερα αίτια των μεταναστευτικών εκροών μεταπολεμικά. Η 

 
28 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά την δεκαετία 1961-1971 σημειώνεται μείωση του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού της χώρας σε ποσοστό περίπου 11% (Θάνος, 2012: 100). 
29 Οι συμφωνίες αυτές είχαν την μορφή νομικού πλαισίου που ήλεγχε τις μεταναστευτικές εισροές στις χώρες 

υποδοχής δίνοντας το δικαίωμα σε αυτές να επιλέγουν τους μετανάστες που θα δεχόταν, την περιοχή 

εγκατάστασής τους, τον τομέα απασχόλησης και την περίοδο παραμονής τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ο όρος 

‘gastarbeiters’ από τους Γερμανούς νοώντας τους φιλοξενούμενους εργάτες που διέμεναν στην χώρα τους 

(Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 199). Η Ελλάδα τέτοιες διακρατικές συμφωνίες υπέγραψε, εκτός από τη Γερμανία 

και την Αυστραλία, με την Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, οι οποίες όμως ήταν ήσσονος σημασίας (Λιανός 

& Καβουνίδη, 2012: 67). 
30 Σύμφωνα με την Λαζαρέτου (2016: 36) η πρώτη φάση έντονης μαζικής μεταναστευτικής δραστηριότητας 

εκτυλίχθηκε πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τα έτη 1903-1917. 
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οικονομική διάρθρωση της Ελλάδας σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή της πολιτική 

συνοψίζουν τους κυριότερους λόγους των πληθυσμιακών αυτών μετακινήσεων (Ρομπόλης, 

2007). Στις μετακινήσεις αυτές πρωτοστάτησε ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας (αγροτική 

έξοδος) και ακολούθησε ο αστικός, εξαιτίας των λόγων που προαναφέρθηκαν και επιπλέον 

εξαιτίας της αύξησης της ανεργίας λόγω του υπερπληθυσμού των αστικών κέντρων, η 

αποσυμπίεση των οποίων συντελέστηκε έπειτα από τον κρατικό παρεμβατισμό υπό τη μορφή 

σύναψης διακρατικών συμφωνιών με περιεχόμενο την εισδοχή των Ελλήνων μεταναστών από 

αυτές (Παπαηλίας, 1996˙ Ρομπόλης, 2007˙ Τσουκαλάς, 2006˙ Χριστοδούλου & Νίκας, 2012˙ 

Θάνος, 2012˙ Κωστής, 2019).  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 1971-1974 το 50,7% των μεταναστών 

προερχόταν από αγροτικές περιοχές, το 39% από αστικές και το 10,3% από ημιαστικές 

περιοχές. Για την περίοδο 1975-1977 τα αντίστοιχα ποσοστά ανά περιοχή προέλευσης των 

μεταναστών που καταγράφηκαν είναι 39,8% από τις αγροτικές, 51,5% από τις αστικές και 

8,7% από τις ημιαστικές περιοχές. Μελετώντας πιο αναλυτικά την μετανάστευση κατά 

γεωγραφικό διαμέρισμα για την περίοδο 1955-1977 συνολικά παρατηρείται ότι οι περιοχές 

που συνέβαλαν περισσότερο στην μεταναστευτική εκροή ήταν αυτές που συγκέντρωναν και 

τον περισσότερο πληθυσμό, δηλαδή η Μακεδονία (34,2%), η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας 

(18,8%) και η Πελοπόννησος (11,1%). Όμως, οι περιοχές που επλήγησαν πιο πολύ αναλογικά 

με τον πληθυσμό τους ήταν η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Θράκη (Λιανός & Καβουνίδη, 

2012: 74-78). Στο σύνολό της η Ελλάδα σε διάστημα περίπου μιας εικοσαετίας υπολογίζεται 

ότι έχει απωλέσει το ένα τρίτο με το ένα τέταρτο του ενεργού της πληθυσμού (Τσουκαλάς, 

2013: 84). 

 Τα μεταναστευτικά κύματα από την Ελλάδα προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες 

του εξωτερικού δεν είναι και τα μοναδικά. Οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Αυστραλία γίνονται οι 

κυριότερες χώρες υποδοχής μεταναστών από όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο μέχρι και τις αρχές 

του 20ου αιώνα. Ο διαχωρισμός της Ευρώπης σε δύο οικονομικά μπλοκ, στην Ανατολική και 

τη Δυτική Ευρώπη, σε συνδυασμό με την κατάρρευση του Σοσιαλισμού στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90, επιφέρει μεγάλης κλίμακας μαζικές μεταναστεύσεις από τις χαμηλά 

ανεπτυγμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες της Δυτικής 

(Χριστοδούλου & Νίκας, 2012). Έτσι μέχρι τις αρχές του 1990 τρεις είναι οι κατηγορίες χωρών 

στις οποίες εγκαθίστανται μετανάστες31. Σύμφωνα με τους Bauer, Lofstrom & Zimmermann 

 
31 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 προστίθεται σε αυτές και μια τέταρτη κατηγορία χωρών, αυτών που 

άνοιξαν πιο πρόσφατα σε σχέση με τις άλλες τα σύνορά τους στους προερχόμενους μετανάστες κυρίως 



45 
 

(2000) αυτές είναι: (α) οι παραδοσιακές χώρες εγκατάστασης στις οποίες περιλαμβάνονται οι 

Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία, (β) οι χώρες της Ευρώπης που δέχτηκαν 

μεγάλο όγκο μεταναστών κατά τις δεκαετίες ’60 και ’70, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η 

Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ελβετία και το Λουξεμβούργο και (γ) οι υπόλοιπες βόρειο-

ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες περιλαμβάνονται το Βέλγιο, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και η Ολλανδία. 

 Οι Έλληνες μετανάστες δεν παρέκκλιναν από το μονοπάτι αυτών των ευρωπαϊκών 

μετακινήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών κατευθύνθηκαν σε χώρες που υπήρχε υψηλή 

ζήτηση σε εργασία με υψηλό εισόδημα. Οι κυριότερες χώρες υποδοχής που καταγράφονται 

κατά τη διάρκεια όλης της μεταπολεμικής περιόδου είναι οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία 

και η Γερμανία. Στις χώρες αυτές το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με 

της Ελλάδας τόσο κατά τη δεκαετία του ’60 όσο και του ’7032. Η απασχόληση σ’ αυτές τις 

χώρες δεν διέφερε σημαντικά, αν και πάντα ελλόχευε ο κίνδυνος μιας οικονομικής ύφεσης που 

θα μείωνε τη ζήτηση για εργασία. Ωστόσο, ο δρόμος προς τις υπερωκεάνιες χώρες ήταν ήδη 

γνώριμος στον ελληνισμό από παλαιότερα μεταναστευτικά ρεύματα, παρόλα αυτά η Γερμανία 

αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό, λόγω της εγγύτητας με την Ελλάδα καθώς οι 

μετανάστες είχαν πάντα το μυαλό τους στην παλιννόστηση (Λιανός & Καβουνίδη, 2012: 92-

93). 

 Οι Η.Π.Α. για τους Έλληνες φάνταζε πάντα ως ‘η Γη της Επαγγελίας’. Η ανάπτυξή 

της, οι υψηλοί μισθοί και η ευκολία εύρεσης εργασίας δικαιολογούν τον μεγάλο αριθμό 

μεταναστών από το 1960 μέχρι και το 1980, οι οποίοι αριθμούνταν στους 187.969. Ο αριθμός 

αυτός φαντάζει ακόμη μεγαλύτερος αν αναλογιστούμε ότι στο διάστημα αυτό μετανάστευαν 

ετησίως κατά μέσο όρο 9.350 Έλληνες μόνο προς τις Η.Π.Α.33 Οι δεκαετίες που ακολουθούν 

βρίσκουν συνεχώς μειωμένο τον πληθυσμό της χώρας μας που φθάνει σε αυτή, ο οποίος 

υπολογίζεται περίπου στα 65.000 άτομα για την περίοδο 1980-2000, λόγω κυρίως της ένταξης 

της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. απολαμβάνοντας την ελευθερία των μετακινήσεων στις χώρες της 

Ένωσης. Ως προς την απασχόλησή τους η πλειοψηφία αυτών δραστηριοποιήθηκαν στο λιανικό 

 
υπανάπτυκτων χωρών, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία (Bauer, Lofstrom 

& Zimmermann, 2000). 
32 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Η.Π.Α. το οποίο είναι 5 και 3,3 φορές 

μεγαλύτερο από της Ελλάδας κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 αντίστοιχα (Λιανός & Καβουνίδη, 2012: 92). 
33 Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Η.Π.Α. παρουσίαζαν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία σε σχέση με τις άλλες χώρες 

ως προς το νομοθετικό πλαίσιο της μετανάστευσης. Ο νόμος που ίσχυε από το 1924 έδινε στην χώρα το δικαίωμα 

επιλογής των εισερχόμενων μεταναστών δίνοντας προτεραιότητα στα άτομα με επαγγελματική εξειδίκευση 

(Λιανός & Καβουνίδη, 2012: 65). Το 1965 ο νόμος αυτός άλλαξε παύοντας την διαλογή των μεταναστών, αλλά 

ο νέος νόμος έθετε τα εξής ετήσια όρια εισδοχής μεταναστών: 170.000 άτομα από το ανατολικό ημισφαίριο, 

120.000 από το δυτικό και 20.000 ανά χώρα προέλευσης (Μιχόπουλος, 2014: 121-122). 
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εμπόριο, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κ.λπ.) ή ακόμη κάποιοι από 

αυτούς ήταν ιδιοκτήτες χώρων εστίασης. Ωστόσο, υπήρξε και μια μερίδα πανεπιστημιακών 

αποφοίτων που ενσωματώθηκαν σε επιχειρήσεις γνωρίζοντας υψηλή εξέλιξη στο πεδίο αυτό 

(Μιχόπουλος, 2014: 115-117, 126-127). 

 Στον Καναδά, όπως υπολογίζεται, μετακινήθηκαν 107.180 Έλληνες το διάστημα 1945-

1971 οι οποίοι προήλθαν είτε απευθείας από την μητροπολιτική Ελλάδα είτε ζούσαν σε κάποια 

άλλη χώρα και μετεγκαταστάθηκαν εκεί. Ο μεγαλύτερος όγκος των μεταναστών 

εγκαταστάθηκε στον Καναδά τη δεκαετία ’60-’70, με αποκορύφωμα το 1967, χρονιά κατά την 

οποία έφθασαν 10.650 άτομα. Η πλειοψηφία των μεταναστών ήταν χαμηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου και δεν γνώριζαν την ομιλούμενη γλώσσα. Οι περισσότεροι απασχολήθηκαν σε 

εστιατόρια, σε βιομηχανίες και στο μικροεμπόριο, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν ιδιοκτήτες 

εστιατορίων ή καφενείων (Κωνσταντινίδης, 2014: 84-90). 

 Η εποίκηση της Αυστραλίας από Έλληνες ξεκινάει από το 1830 και φθάνει έως και στις 

μέρες μας. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο η μαζική μετανάστευση προς την Αυστραλία 

χρονολογείται από το 1952 έως το 1974, έπειτα από διακρατική συμφωνία. Στο διάστημα αυτό 

υπολογίζεται ότι εγκαταστάθηκαν 270.000 άτομα προερχόμενα αθροιστικά από τη 

μητροπολιτική Ελλάδα και από τη διασπορά34. Το 87% ήταν αγρότες και ανειδίκευτοι εργάτες 

με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης προσπαθώντας να εξασφαλίσουν στους ίδιους και στις 

οικογένειές τους μια καλύτερη ζωή. Η πλειοψηφία τους απασχολήθηκε στη βαριά βιομηχανία, 

στα χυτήρια, στα σφαγεία, στα μηχανουργεία και γενικά στους τομείς που απέφευγαν οι 

ντόπιοι (Τάμης, 2014: 46-53). 

 Η Γερμανία αποτελεί σταθερά την δημοφιλέστερη χώρα υποδοχής Ελλήνων 

μεταναστών διαχρονικά. Το διάστημα 1958-1973 βάσει των διαθέσιμων στοιχείων 

μετανάστευσαν 586.640 εργάτες, χωρίς να υπολογίζεται στον αριθμό αυτόν τα μέλη των 

οικογενειών τους. Για τα έτη 1960-1977 η καθαρή μετανάστευση αγγίζει τα 260.000 άτομα 

(Δαμανάκης, 2014: 140). Εδώ να σημειωθεί ότι το 1960 υπογράφηκε διακρατική συμφωνία, η 

οποία ρύθμιζε την μεταναστευτική ροή από την Ελλάδα προς την Γερμανία καθώς επίσης τα 

κράτη αμφότερα παρείχαν πληροφορίες για τους υποψήφιους εργαζομένους, τις θέσεις 

εργασίας και τους εργοδότες (Κωστής, 2019: 371). Από το 1960 και μετά οι μεταναστευτικές 

ροές αυξήθηκαν σημαντικά προς την χώρα αυτή, μιας και η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξή 

 
34 Η μετανάστευση στην Αυστραλία ήταν ‘εύκολη’ υπόθεση. Μετά το 1945 η πολιτική της χώρας έθετε ως στόχο 

την πληθυσμιακή της αύξηση, στόχος που θα μπορούσε να επιτευχθεί κατά ένα ποσοστό από την εισδοχή 

μεταναστών από άλλα κράτη. Η Αυστραλία κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου στην Ελλάδα διευκόλυνε σημαντικά 

την εισδοχή προσφύγων από την χώρα μας (Λιανός & Καβουνίδη, 2012: 66). 
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της σε συνδυασμό με την εξασφάλιση μιας σταθερής απασχόλησης με ικανοποιητικές 

απολαβές διασφαλίζοντας παράλληλα την κατοικία, καλλιεργούσε ένα ‘κλίμα’ σιγουριάς στον 

υποψήφιο μετανάστη. Οι μαζικές ροές εμφανίζονται μέχρι και τη δεκαετία του ’70, ενώ 

αργότερα η μετανάστευση εξελίσσεται σε ατομική υπόθεση. Είτε στην περίπτωση των αθρόων 

μετακινήσεων είτε στις κατά μόνας μετακινήσεις σημαντικό ρόλο διετέλεσαν η γεωγραφική 

απόσταση της Γερμανίας από την χώρα μας και το έντονο στοιχείο της ομογένειας. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την περίοδο 1968-1977 η καθαρή μετανάστευση 

υπολογίζεται στα 213.000 άτομα, από τα οποία το 58% εγκαταστάθηκαν στην Γερμανία 

(Λιανός & Καβουνίδη, 2012: 89). Σχετικά με την απασχόληση, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μεταναστών απασχολήθηκε στην βιομηχανία, η οποία ήταν ταχέως αναπτυσσόμενη και 

αποζητούσε για πολλά χρόνια εργατικό δυναμικό για να απασχοληθεί στους κόλπους της. 

Επίσης, ένα σημαντικό μέρος αυτών εργαζόταν ως υπάλληλοι σε εστιατόρια ή ήταν ιδιοκτήτες 

χώρων εστίασης (Δαμανάκης, 2014: 143-156). 

 Συνοψίζοντας, η Ελλάδα αποτέλεσε για πολλά χρόνια χώρα αποστολής μεταναστών σε 

όλη την υφήλιο. Μεταπολεμικά οι μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού περιοριστήκαν ως 

προς τις χώρες υποδοχής αυτού στις πιο ανεπτυγμένες, δηλαδή στις υπερωκεάνιες και σε 

κάποιες από τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. 

διευκόλυνε τις μετακινήσεις των ατόμων μεταξύ των χωρών της Ένωσης επιλέγοντας σε 

μεγαλύτερο ποσοστό κάποια από αυτές λόγω της εγγύτητάς τους με την μητροπολιτική 

Ελλάδα. Το εργατικό δυναμικό που μετανάστευε ήταν κατά κύριο λόγο χαμηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης, με καθόλου έως χαμηλή εξειδίκευση και απασχολήθηκαν στις χώρες υποδοχής 

τους ως εργάτες κυρίως στην βιομηχανία, ενώ κάποιοι από αυτούς δημιούργησαν δικές τους 

επιχειρήσεις ή απασχολούνταν ως χειρώνακτες ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ρεύμα των 

μεταναστευτικών εκροών διαρκεί περίπου μέχρι τα τέλη του ’70 με αρχές του ’80, οπότε και 

ξεκινάει σταδιακά να μαζικοποιείται το ρεύμα των παλιννοστήσεων των προηγούμενων 

δεκαετιών. 
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2.4 Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών 

 Μελετώντας πιο προσεκτικά την ιστορία της μετανάστευσης, και κυρίως αυτή της 

μετανάστευσης στην γηραιά ήπειρο, παρατηρείται ότι οι οικονομικοί μετανάστες 

μετακινούνται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες. Οι 

περισσότερες ιδίως βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες αποτέλεσαν ιστορικά χώρες υποδοχής 

μεταναστών, προερχόμενοι είτε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες είτε από χώρες εκτός της Ε.Ε. 

Αντίθετα, οι μεσογειακές χώρες του ευρωπαϊκού νότου συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να 

αποτελούν χώρες υποδοχής μεταναστών, οι οποίοι προέρχονται από άλλες χώρες εκτός της 

Ένωσης (Τριανταφυλλίδου & Γρώπα, 2009). 

  Σύμφωνα με τους Χριστοδούλου & Νίκας (2012: 203-204) στις περισσότερες 

περιπτώσεις πρόκειται για παράνομη μετανάστευση, καθώς στην χώρα υποδοχής εισέρχονται 

πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε., χωρίς να έχουν την συγκατάθεση της χώρας αυτής. Συνεπώς τα όρια 

μεταξύ εκείνων που καλούνται ως ‘πολιτικοί πρόσφυγες’ και ως ‘παράνομοι μετανάστες’ είναι 

πλέον δυσδιάκριτα κατά τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα. Επίσης σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι η τάση για μετανάστευση εξαρτάται από το εισόδημα των ίδιων των μεταναστών 

που λαμβάνουν στη χώρα προέλευσής τους. Η υψηλότερη τάση για μετανάστευση εμφανίζεται 

σε εκείνους που το εισόδημά τους είναι χαμηλό και επιλέγουν γειτονικές χώρες για να 

μετακινηθούν. Αντίθετα εκείνοι με μεσαίο ή υψηλότερο εισόδημα εμφανίζουν αντίστοιχα 

μεσαία ή χαμηλότερη τάση για μετανάστευση επιλέγοντας ως χώρες προορισμού εκείνες που 

βρίσκονται πιο μακριά από τη χώρα τους. 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Ελλάδα ως και τα τέλη της δεκαετίας του ’70 

αποτελούσε χώρα αποστολής μεταναστών σε πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες του κόσμου. 

Έπειτα περίπου από μια δεκαετία με ισοσκελισμένο μεταναστευτικό ισοζύγιο, η χώρα μας 

καταγράφεται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ως χώρα υποδοχής μεταναστών (Κόντης, 

2014), καταλαμβάνοντας μια από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. 

Πράγματι, στην απογραφή του 2001 η Ελλάδα κατείχε τη δεύτερη θέση σε ποσοστό 

μεταναστών αναλογικά με τον πληθυσμό της μετά το Λουξεμβούργο μεταξύ των χωρών της 

Ε.Ε. φτάνοντας στο 7,27% σε σχέση με την απογραφή του 1991 που ήταν 1,63%. Η 

πλειοψηφία των μεταναστών αυτών προέρχονταν από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία και ήταν ηλικίας 20-44 ετών, δηλαδή σε παραγωγική ηλικία (Καλοφωλιάς, 2011: 

33-34˙ Ρομπόλης, 2007: 51-52). 

 Οι χώρες αυτές μαζί με την Πολωνία, την πρώην Γιουγκοσλαβία και τις χώρες της 

πρώην ΕΣΣΔ (Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία) συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην 



49 
 

ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Κύριοι αποδέκτες του 

μεταναστευτικού αυτού κύματος ήταν εκτός της Ελλάδας, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία. 

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ροή μεταναστών παρατηρήθηκε κυρίως στα μεσογειακά κράτη-μέλη 

της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη αυτά είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία και 

όλες μαζί εντάσσονται στο «μεταναστευτικό μοντέλο της Ν.Α. Ευρώπης» λόγω των κοινών 

τους χαρακτηριστικών: (α) από χώρες προέλευσης μετατράπηκαν σε χώρες υποδοχής 

μεταναστών, (β) στις χώρες εισρέουν μετανάστες διαφόρων εθνοτήτων, (γ) η αγορά εργασίας 

των κρατών αυτών είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να απασχολούνται μετανάστες κάθε 

εθνότητας σε διάφορους τομείς απασχόλησης, (δ) κοινός τρόπος δράσης σχετικά με την 

προσβασιμότητα αυτών στις κοινωνικές υπηρεσίες και (ε) παρουσιάζουν δυσκολίες σχετικά 

με την εφαρμογή των προγραμμάτων για την νομιμοποίηση των μεταναστών που έχουν 

εισέλθει παράνομα (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012: 207-211). Οι κυριότερες διαφορές της 

Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες χώρες του μεσογειακού μοντέλου συνοψίζονται αφενός ως 

προς τον «απαιτούμενο χρόνο νόμιμης διαμονής των μεταναστών πριν την πολιτογράφησή 

τους», καθώς στη χώρα μας ορίζονται τα 7 χρόνια ενώ σε όλες τις άλλες τα 10, και αφετέρου 

στο γεγονός ότι «αποτελεί την κυριότερη πύλη εισόδου των παράνομων μεταναστών στην 

Ε.Ε.» (Καλοφωλιάς, 2011: 107, 109). 

 Η χώρα μας λοιπόν από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 λειτουργούσε ταυτόχρονα ως 

χώρα υποδοχής αλλά και ως χώρα αποστολής μεταναστών. Από τότε ακόμα η οικονομία της 

δομήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να απασχολούνται σε θέσεις εργασίας μετανάστες, οι οποίες 

θέσεις δεν καλύπτονται από το εγχώριο εργατικό δυναμικό είτε γιατί αφορούν θέσεις με 

χαμηλές αμοιβές είτε γιατί για άλλους λόγους (κυρίως κοινωνικούς) αποφεύγονται. Με άλλα 

λόγια, ο τρόπος αυτός δόμησης της ελληνικής οικονομίας καθιστά απαραίτητη την ένταξη των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας. Άλλωστε, η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. υποχρεούται 

να δέχεται μετανάστες. Παράλληλα όμως η αγορά εργασίας δεν κρίνεται ικανή να 

απορροφήσει όλο το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας. Ακόμα και 

οι οικονομικές απολαβές ή και οι συνθήκες απασχόλησης διαφέρουν στην Ελλάδα 

συγκρινόμενες με αυτές της Δύσης. Συνεπώς, πάντα θα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θα 

προτιμούν να μεταναστεύσουν επιδιώκοντας καλύτερες συνθήκες ζωής, ένα παραπάνω 

μάλιστα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης (Δαμανάκης, Κωνσταντινίδης & Τάμης, 2014). 

 Η δεκαετία του ’90 σηματοδοτείται με έντονη μεταναστευτική εισροή για την Ελλάδα, 

καθώς από τη μια αποτελεί πόλο έλξης υπηκόων από χώρες εκτός της Ένωσης και από την 

άλλη, παράλληλα ολοκληρώνεται ένα μεγάλο κύμα παλιννόστησης μεταναστών 
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προηγούμενων γενεών (ημεδαπών) από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ35. Οι σημαντικότεροι λόγοι 

που καθιστούν την Ελλάδα πόλο έλξης μεταναστών έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική της 

θέση, με την ισχυροποίησή της ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. καθώς και με την ανάπτυξη του 

κατασκευαστικού τομέα, της γεωργο-κτηνοτροφίας και του τουρισμού, παραδοσιακοί κλάδοι 

απασχόλησης μεταναστών (Κασιμάτη, 2003˙ Μπάγκαβος, 2008). 

 Ο Α. Κόντης (2014: 275-277) εντάσσει τη δεκαετία αυτή, και πιο συγκεκριμένα μέχρι 

το 1997, στο στάδιο «μεταναστευτικής πρόκλησης» λόγω των γνωρισμάτων μεταναστευτικής 

μετάβασης που σημειώνονται κατά τα έτη αυτά, ενώ τα χρόνια που ακολουθούν εντάσσονται 

στο στάδιο «μεταναστευτικής προσαρμογής», όπου ο ίδιος διακρίνει δύο υποπεριόδους. Την 

πρώτη υποπερίοδο την ονομάζει ως «μεταναστευτική ωρίμανση», διαρκεί από το 1997 έως το 

2007 και χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες εφαρμογής προγραμμάτων νομιμοποίησης 

μεταναστών36 με το ζήτημα της παραμονής τους να μεταβάλλεται από προσωρινό σε μόνιμο. 

Η δεύτερη υποπερίοδος ονομάζεται ως «μεταναστευτική κανονικότητα» και διαρκεί από το 

2007 έως το 2013. Κατά την περίοδο αυτή οι μεταναστευτικές ροές από τη νοτιοανατολική 

Ευρώπη μειώνονται λόγω της κρίσης, ενώ αυξάνονται οι ροές τόσο από την Αφρική όσο και 

από την Ασία καθιστώντας δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των προσφυγικών και των 

οικονομικών μεταναστών. 

 Στις αρχές του 2000 οι μετανάστες που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας 

υπολογίζονται στους 431.300, από τους οποίους 392.000 είναι εργαζόμενοι ηλικίας 20-44 

ετών. Το 90% είναι μισθωτοί και η πλειοψηφία αυτών εργάζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες, 

τεχνίτες, μικροεπαγγελματίες και σε άλλης μορφής χειρωνακτική απασχόληση. Επίσης, 96.000 

μετανάστες απασχολούνταν στον κατασκευαστικό τομέα από τους οποίους το 75% ήταν 

αλβανικής υπηκοότητας (Ρομπόλης, 2007: 64-84). 

 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που προέκυψαν από την 

απογραφή πληθυσμού – κατοικιών του έτους 2011 έπειτα και από την αναθεώρηση αυτών στις 

20/03/2014, οι μετανάστες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 912.000. Ως προς την 

υπηκοότητα αυτών οι παραπάνω από τους μισούς είναι Αλβανοί. Σημαντικά ποσοστά 

καταγράφηκαν επίσης για τους μετανάστες από τη Βουλγαρία (8,3%) και από τη Ρουμανία 

(5,1%), ενώ ακολουθούν οι προερχόμενοι από το Πακιστάν (3,7%) και τη Γεωργία (3%). 

 
35 Η παλιννόστηση των ημεδαπών πραγματοποιείται σταδιακά κατά τη μεταπολεμική περίοδο, με ιδιαίτερα 

μεγάλη έξαρση από τα έτη 1959/60 έως τις αρχές του έτους 1974 (Κόντης, 2014: 275). 
36 Έπειτα και από τα τέσσερα προγράμματα νομιμοποίησης μεταναστών (1997, 2001, 2005, 2007) διαπιστώνεται 

ότι στην Ελλάδα συνεχίζει να διαμένει και να εργάζεται μεγάλος αριθμός παράνομων μεταναστών (Ρομπόλης, 

2007: 48). 
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Αναλυτικότερα ο μόνιμος πληθυσμός των αλλοδαπών που μένουν μόνιμα στη χώρα μας 

απεικονίζεται στο γράφημα 1 που ακολουθεί. 

 Την τελευταία δεκαετία η παράνομη μετανάστευση στη Μεσόγειο γιγαντώνεται 

ολοένα και περισσότερο λαμβάνοντας απειλητικές διαστάσεις για τις πληττόμενες χώρες, την 

Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Σε όλα αυτά τα χρόνια στις χώρες αυτές 

εισρέουν παράνομα μετανάστες από τη Β. Αφρική, τα Βαλκάνια και την Ασία. Αν και οι τρεις 

χώρες κατάφεραν να μειώσουν τα ποσοστά της παράτυπης μετανάστευσης, στην Ελλάδα 

αντίστροφα το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Η χώρα μας καθίσταται ως η κυριότερη χώρα 

υποδοχής παράνομων μεταναστών, καθώς η Τουρκία είναι η χώρα διέλευσής τους. Από το 

2011-2012 οι Αφγανοί και οι Σύριοι είναι οι δύο εθνικότητες που καταγράφουν τα υψηλότερα 

ποσοστά παράνομης μετανάστευσης μέχρι και σήμερα. Η επικρατούσα κατάσταση στη Μέση 

Ανατολή, οι αραβικές εξεγέρσεις και οι εμφύλιοι σε Λιβύη και Συρία επιδεινώνουν το 

πρόβλημα στην Μεσόγειο (Τσάκωνας, Ξενάκης & Καρατράντος, 2014). 
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Γράφημα 1: Μόνιμος πληθυσμός μεταναστών ανά χώρα προέλευσης 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2014) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η κρίση στην Ελλάδα και οι κοινωνικές επιπτώσεις 

 

3.1 Η έλευση της κρίσης στην Ελλάδα 

Η οικονομική κρίση άρχισε να πλήττει τις χώρες της ευρωζώνης το 2008. Σύμφωνα με 

τους Γ. Βαρουφάκη, Τ. Πατώκο, Λ. Τσερκέζη & Χ. Κουτσοπέτρο (2011) βασική αιτία ήταν το 

κραχ που χτύπησε την Wall Street στις αρχές του ίδιου έτους και οι καταναλωτικές αγορές των 

Η.Π.Α. άρχισαν να καταρρέουν. Έτσι, η Ευρώπη έχασε μια βασική πηγή ζήτησης των 

προϊόντων της, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές τράπεζες να είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο της 

κρίσης. Αναμενόμενο ήταν η κρίση να πλήξει εντονότερα τις πιο ‘αδύναμες’ χώρες της 

ευρωζώνης, όπως και συνέβη. 

Τα τελευταία χρόνια η κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό αρκετά από τα κράτη-

μέλη της Ε.Ε., όπως για παράδειγμα την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, 

την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα. Κάποιες από αυτές στράφηκαν αναζητώντας οικονομική 

ενίσχυση στην Ε.Ε. και στο Δ.Ν.Τ. Η οικονομική κρίση που βίωσαν ή βιώνουν ακόμα τα 

κράτη-μέλη αυτά είχαν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην τοπική οικονομία της χώρας όσο και 

στην κοινωνία. 

 Στην περίπτωση της Ελλάδας, και ενώ αρχικά φαινόταν πως δεν θα επηρεαστεί από την 

κρίση της Ευρώπης37, το 2009 το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε στο 82,5% του ΑΕΠ 

μιας και αδυνατούσε να ισοσκελίσει τον όγκο των εισαγωγών με αυτόν των εξαγωγών 

(Βαρουφάκης κ.ά., 2011: 41). Το φθινόπωρο του ίδιου έτους η Ελλάδα εμφανιζόταν ως η χώρα 

που αντιμετώπιζε τον μεγαλύτερο κίνδυνο χρεοκοπίας, γιατί «αυξήθηκε το δημόσιο έλλειμμα 

και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ λόγω της μείωσης του τελευταίου εξαιτίας του 

συνδυασμού εγχώριας και εξωτερικής κρίσης» (Σακελλαρόπουλος, 2014: 70). Στα τέλη του 

2009 το έλλειμμα σημείωνε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, φτάνοντας το 15,8% του ΑΕΠ 

(Κατσίκας, Καρακίτσιος, Φιλίνης & Πετραλιάς, 2014: 10). Το αυξημένο εξωτερικό χρέος 

υποχρέωνε την Ελλάδα να καταφύγει σε δανεισμό, με σκοπό να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 

 Υπό την πίεση των διεθνών αγορών και υπό την επιδείνωση της δημοσιονομικής 

κατάστασης της χώρας, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κώστας Καραμανλής, οδηγεί τη 

 
37 Το 2008 η ανάπτυξη στη χώρα μας ανερχόταν σε ποσοστό 1,3%, τη στιγμή που η Ευρώπη σημείωνε ποσοστό 

μόλις 0,4% (Βαρουφάκης κ.ά., 2011: 40). 
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χώρα σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο του 2009 με τη σκυτάλη να παραλαμβάνει ο Γιώργος 

Παπανδρέου38. 

 Το πρόβλημα της Ελλάδας αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο, τόσο για το εσωτερικό 

όσο και για το εξωτερικό, όταν οι οίκοι Fitch, S&P και Moody’s υποβάθμισαν την 

πιστοληπτική ικανότητα της χώρας από Α σε -Α, εντείνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον του 

νομίσματος στην Ένωση (Κωστής, 2019: 562). 

 Η κατάσταση αυτή οδήγησε την κυβέρνηση να προτείνει το Πρόγραμμα Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης, το οποίο θα επιχειρούσε την σταδιακή μείωση του ελλείμματος έως το 2012 

κάτω από 3% (Βαρουφάκης κ.ά., 2011: 44). Το πρόγραμμα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όμως αποδείχτηκε τελικά ότι δεν ήταν αρκετό, ώστε να ανατρέψει την κατάσταση 

στην οποία είχε περιέλθει η Ελλάδα. Η χώρα μας βρέθηκε ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία, γεγονός 

που προκαλούσε έντονη ανησυχία στις δυτικό-ευρωπαϊκές χώρες για διάφορους λόγους. 

Κάποιοι από τους σημαντικότερους λόγους ήταν ότι τα ελληνικά χρεόγραφα ήταν στην κατοχή 

ευρωπαϊκών τραπεζών, οι ελληνικές τράπεζες είχαν τον έλεγχο των τραπεζικών συστημάτων 

της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η αξία του νομίσματος θα έπεφτε στις διεθνείς 

χρηματαγορές και, τέλος, δινόταν η ευκαιρία για τη δημιουργία ενός μοντέλου κεφαλαιακής 

συσσώρευσης που με την εφαρμογή του θα αυξανόταν τα συνολικά ποσοστά κερδοφορίας 

(Σακελλαρόπουλος, 2014: 71). 

 Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2010, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, 

Γιώργος Παπανδρέου, ανακοινώνει την προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης με 

την υπογραφή μνημονίων που προέβλεπαν σκληρά μέτρα λιτότητας για τον ελληνικό λαό. Το 

σχέδιο προέβλεπε την εκταμίευση 40-45 δις ευρώ υπό τη μορφή δανείου, από τα οποία τα 10-

15 δις θα καλυπτόταν από το Δ.Ν.Τ. (Κωστής, 2019: 570). Ο ρόλος των μέτρων αυτών είναι 

τόσο να διασώσουν μερίδες του ευρωπαϊκού κεφαλαίου όσο και ο κοινωνικός σχηματισμός 

της Ελλάδας να αποτελέσει «πεδίο κοινωνικού πειραματισμού» για τη νέα μορφή του 

καπιταλισμού (Σακελλαρόπουλος, 2014: 72). 

 Η κρίση στην Ελλάδα είναι σοβαρότερη από τις άλλες χώρες της Ε.Ε., γιατί εκτός από 

οικονομική είναι επίσης δημοσιονομική και κοινωνική (Ρομπόλης, 2012: 71-72). Τα μνημόνια 

που υπογράφθηκαν, με σκοπό την διάσωση της χώρας μας από την κρίση, είχαν μεγάλη 

επίδραση σε διάφορους τομείς και κυρίως στον οικονομικό και κοινωνικό. Για τους σκοπούς 

 
38 Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 αναδείχθηκε στην κυβέρνηση το πολιτικό κόμμα του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 

43,92%. 
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της εργασίας οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης πρόκειται να αναλυθούν σε επόμενα 

κεφάλαια. 

 

3.2 Κρίση και κοινωνικές τάξεις 

 Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση στη χώρα μας προκάλεσε έντονους κλυδωνισμούς 

στην κοινωνική δομή, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με κύριους αποδέκτες τα άτομα που ανήκαν 

στην μεσαία κοινωνική τάξη. Ωστόσο, προτού δούμε πως πλήχθηκε η μεσαία κοινωνική τάξη, 

οφείλουμε να ορίσουμε σύντομα τι νοείται κοινωνική τάξη. 

 

3.2.1 Ορισμός της κοινωνικής τάξης 

Η κοινωνική τάξη ως όρος προϋποθέτει την ιεράρχηση ατόμων και ομάδων με βάση 

κάποια κριτήρια, τα οποία ρυθμίζουν το σύστημα κοινωνικής στρωμάτωσης39 (Πυργιωτάκης, 

2009: 69). Τα κριτήρια αυτά δεν είναι ομόφωνα επιλεγμένα για κάθε κοινωνία, οπότε δεν 

μπορεί να επικρατήσει ένα ενιαίο σύστημα κατηγοριών, αφού η κοινωνική δομή και οι 

λειτουργίες του εκάστοτε κοινωνικού συστήματος των χωρών διαφέρουν (Τσουκαλάς, 1986: 

208). Ακόμη και για την ίδια την κοινωνία αντιμετωπίζονται δυσκολίες, αν συνυπολογιστούν 

τόσο οι οικονομικές όσο και οι κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται με την πάροδο του 

χρόνου. 

 Σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία, η κοινωνική τάξη ενός ατόμου προσδιορίζεται με 

βάση τη θέση που κατέχει στα μέσα παραγωγής και το κατεχόμενο οικονομικό κεφάλαιο 

(Σιάνου-Κύργιου, 2006: 98). Η βεμπεριανή θεωρία προσθέτει στα παραπάνω τις δεξιότητες 

και τα προσόντα που έχει το άτομο, τα οποία συνεκτιμώνται και αξιοποιούνται στο πεδίο 

εργασίας του (Σιάνου-Κύργιου, 2006: 98-99). Ωστόσο έχει επικρατήσει το επάγγελμα, το 

επίπεδο εκπαίδευσης και η οικονομική κατάσταση να είναι τα στοιχεία που συνήθως 

απεικονίζουν την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το άτομο (Πυργιωτάκης, 2009: 70). 

 

 

 

 
39 Με τον όρο ‘κοινωνική στρωμάτωση’ νοείται «η ιεράρχηση κοινωνικών θέσεων και η κοινωνική διάκριση και 

ανισότητα που απορρέουν από αυτή την ιεράρχηση» (Νόβα-Καλτσούνη, 2007: 68). 
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3.2.2 Η επίδραση της κρίσης στις κοινωνικές τάξεις 

 Στην έκθεση των Κατσίκας, κ.ά. (2014) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε για τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανισότητα στα πλαίσια 

του ερευνητικού προγράμματος FRAGMEX40 (“Fragmentation and Exclusion: Understanding 

and overcoming the multiple impacts of the European crisis”41), διαπιστώθηκε ότι το εισόδημα 

των Ελλήνων πολιτών μειώθηκε σημαντικά κατά τα έτη 2010-2012. Επίσης, προέκυψε ότι 

κατά τα έτη αυτά αυξήθηκε το χάσμα της φτώχειας, αφού το ποσοστό αυτής αυξήθηκε κατά 

15% από το 2008 υποδεικνύοντας ότι κατά τα χρόνια της κρίσης οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. 

Μέσω των δεικτών ‘FGT’ και ‘Sen’ που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εν λόγω 

έρευνας διαπιστώθηκε ακόμα ότι η ανισότητα αυξήθηκε μεταξύ των φτωχών κατά τα χρόνια 

της κρίσης, και μάλιστα περισσότερο από το μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο 

περιορισμός στα εισοδήματα των πολιτών άσκησε σημαντικές πιέσεις ως προς την 

κατανάλωση αγαθών τόσο στη μεσαία τάξη όσο και στη χαμηλότερη περιορίζοντας τις 

δαπάνες τους στα αναγκαία αγαθά. Οι πιο ευάλωτες ομάδες στη φτώχεια, όπως επισημαίνεται, 

είναι αυτή των νέων ηλικίας 16-24 ετών, αυτών που διαθέτουν χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, 

των ανέργων, όσων εργάζονται υπό το καθεστώς μερικής απασχόλησης και των μονογονεϊκών 

οικογενειών. Τέλος, σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί ότι από την έρευνα προκύπτει ότι το 

35,7% των Ελλήνων αντιμετώπιζε τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για το 

έτος 2012, 10% άνω του μέσου όρου της Ε.Ε.-15. 

 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις κοινωνικές τάξεις διαγράφεται εμφανέστερα 

στον πίνακα 1, όπου απεικονίζονται οι μεταβολές της κοινωνικής διάρθρωσης στη χώρα μας 

από τον Δεκέμβριο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2014. Οι σημαντικότερες μεταβολές 

σημειώνονται στη νέα μικροαστική τάξη που εμφανίζεται μειωμένη κατά 4,2% και στην 

εργατική τάξη που ενισχύεται κατά 6,2%. 

 

 

 

 
40 Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Παρατηρητήριο για την κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Βόννης και το Πανεπιστήμιο του Ντούισμπουργκ – Έσσεν. 
41 Το πρόγραμμα στα ελληνικά μεταφράζεται: «Διάσπαση και αποκλεισμός: κατανοώντας και ξεπερνώντας τις 

πολύπλευρες επιπτώσεις της ευρωπαϊκής κρίσης». 
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Τάξη 2009 2014 

Αστική τάξη 3,2 2,8 

Πλούσια αγροτικά στρώματα 0,7 0,6 

Παραδοσιακή Μικροαστική τάξη 7,3 6,9 

Μεσαία αγροτικά στρώματα 1,9 1,3 

Νέα Μικροαστική τάξη 29,5 25,3 

Εργατική τάξη 49,1 55,3 

Φτωχά αγροτικά στρώματα 7,4 7,1 

Πίνακας 1: Μεταβολές της κοινωνικής διάρθρωσης στην Ελλάδα (%) κατά τα έτη 2009 - 2014 

Πηγή: Σακελλαρόπουλος (2014) 

 Η ερμηνεία της ενίσχυσης της εργατικής τάξης συνδέεται με την καθοδική 

κινητικότητα ατόμων στην κοινωνική δομή από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Οι απολύσεις 

εργαζομένων και οι περιορισμένες θέσεις εργασίας λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας 

οδήγησαν τα άτομα με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα να εργάζονται σε πιο χαμηλές θέσεις 

στον καταμερισμό εργασίας (Σακελλαρόπουλος, 2014: 315). 

 Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα (υψηλή φορολογία, 

υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.) επέδρασε αρνητικά σε πολλές επιχειρήσεις (Ρομπόλης, 

2012). Πλήθος επιχειρήσεων οδηγήθηκαν σε πτώχευση και πολλές υποβιβάστηκαν σε 

‘μικρομεσαίες’ μη δυνάμενες να αντέξουν τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της 

κρίσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον περιορισμό των ανώτερων στελεχών του 

δημόσιου τομέα είχε ως αποτέλεσμα τις μεταβολές που αποτυπώνονται στον πίνακα 1 για την 

αστική και την παραδοσιακή μικροαστική τάξη (Σακελλαρόπουλος, 2014: 314). 

Όπως προκύπτει και από τις προαναφερθείσες μελέτες, εξαιτίας του προγράμματος 

λιτότητας που προβλεπόταν από τα μνημόνια που ψηφίστηκαν επήλθε σημαντική μείωση στα 

οικονομικά κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική 

εξουθένωση κυρίως των αδυνάτων σημειώνοντας μεταβολές στην κοινωνική δομή. Με άλλα 

λόγια, η περικοπή των μισθών και οι επιβεβλημένες φορολογικές πολιτικές ήταν οι κύριες 

αιτίες για τη συρρίκνωση της νέας μικροαστικής τάξης (Αρανίτου, 2018). Έτσι, το χάσμα 

μεταξύ της χαμηλότερης και της ανώτερης κοινωνικής τάξης σιγά – σιγά γιγαντώθηκε 

περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ευρύτερη μεσαία τάξη. 
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Πράγματι, το γεγονός αυτό διαπιστώνεται ανατρέχοντας σε δημοσιεύματα τόσο στον 

έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Κάποια από αυτά φέρουν τη μεσαία τάξη να οδηγείται 

‘στο απόσπασμα’, να ‘καταστρέφεται’, να ‘συντρίβεται’ (Γεώργας, 2017˙ Γουσέτης, 2013˙ 

Χόνδρος, 2016), δηλώνοντας έτσι το πλήγμα που δέχτηκε η μεσαία κοινωνική τάξη κατά τα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης. 

 

Σε έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ (2018) για τα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών κατά το 

έτος 2016 προέκυψε ότι το 75,3% αυτών σημείωσε μεγάλη μείωση, ενώ το 37,1% δηλώνει 

εισόδημα κάτω των 10.000€. Επίσης, επισημαίνει τη σημαντική αύξηση της ανεργίας, αφού 

σχεδόν τα μισά ελληνικά νοικοκυριά έχουν ως βασική πηγή εισοδημάτων τη σύνταξη μελών 

τους. Αναμφίβολα, η ανεργία φαίνεται πως πλήττει ιδιαίτερα τους νέους, δημιουργώντας 

σημαντικό δημογραφικό πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, μιας και σημαντικό μέρος αυτών 

οδηγούνται στη μετανάστευση, ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα 2 στους 3 νέους ηλικίας 18-35 σκέφτονται να μεταναστεύσουν 

σε κάποια χώρα του εξωτερικού, με την προϋπόθεση της «κατάλληλης ευκαιρίας» για εργασία. 

Η επίδραση της κρίσης στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά ανεργίας 

στη χώρα μας αποτελεί το σημαντικότερο –ίσως- κίνητρο για την μετανάστευση των νέων στο 

εξωτερικό, ζήτημα που θα μας απασχολήσει σε επόμενο κεφάλαιο. 
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3.3 Κρίση, αγορά εργασίας και ανεργία 

Η μελέτη της αγοράς εργασίας έχει μεγάλη σημασία, γιατί σχετίζεται «με το ανθρώπινο 

δυναμικό της χώρας και επηρεάζει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας» 

(Παπαπέτρου & Μπάκας, 2013: 88). Είναι κοινός τόπος πως η εξέλιξη στην αγορά εργασίας 

και η σύνδεσή της με την τεχνολογική εξέλιξη απαιτεί εκπαιδευμένο - εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό. 

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί έναν από τους ευρύτερους 

στρατηγικούς στόχους της Ε.Ε. (Τσαούσης, 2007). Η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε υψηλό 

επίπεδο των εισερχομένων ατόμων στην αγορά εργασίας (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008: 18) 

κρίνεται πως μπορούν να οικοδομήσουν μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη42, η οποία θα 

αποφέρει καλύτερες θέσεις εργασίας (Σιάκαρης, 2006: 163). 

Ωστόσο, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν πάντα σε υψηλά επίπεδα ακόμα και κατά την 

προ κρίσης εποχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις αδυναμίες τόσο της εγχώριας οικονομίας 

όσο και της αγοράς εργασίας ώστε να δοθούν ευκαιρίες απασχόλησης σε μακροχρόνια 

άνεργους (Παπαπέτρου & Μπάκας, 2013: 77-78). Βέβαια, η έλευση της κρίσης επιδείνωσε το 

πρόβλημα της ανεργίας σημειώνοντας υψηλά ποσοστά για τις παραγωγικές ηλικίες και ιδίως 

για το χαμηλότερα καταρτισμένο – εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, όπως διαπιστώνεται και 

από τα επόμενα γραφήματα. 

 Στο γράφημα 2 εμφανίζονται τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα για τις ηλικίες 20-64 

ετών, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο43, για τα έτη 2007-2018 (Eurostat, 2019). Από το έτος 2010 

που έγινε αισθητή η κρίση στη χώρα μας, τα ποσοστά της ανεργίας βαίνουν συνεχώς 

αυξανόμενα έως το 2013, όπου για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα καταγράφεται το υψηλότερο 

ποσοστό. Για το εκπαιδευτικό επίπεδο 3-4 καταγράφηκε 30,6%, για το επίπεδο 0-2 29,8%, ενώ 

για τα άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (επίπεδο 5-8) καταγράφηκε 20,5%. Μέχρι και το 

2015 το ποσοστό ανεργίας φαίνεται να μην πέφτει κάτω του 20% για όλα τα επίπεδα. Έκτοτε 

μέχρι και το 2018, αν και τα ποσοστά εμφανίζουν πτωτικές τάσεις (-2% περίπου ανά έτος), 

συνεχίζουν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. 

 

 

 
42 Η τόνωση αυτή της ανάπτυξης μπορεί επίσης να συμβάλει και στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής 

(Φωτόπουλος, 2015: 335). 
43 Όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την Ε.Ε. 
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Γράφημα 2: Ποσοστό (%) ανεργίας στην Ελλάδα κατά τα έτη 2007 - 2018 

Πηγή: Eurostat (2019) 
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συγκρίνουμε με αυτά της Ε.Ε. Στο γράφημα 3 αποτυπώνονται τα αντίστοιχα  ποσοστά ανεργίας 

της Ε.Ε.-28 για τις ίδιες ηλικίες, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (Eurostat, 2019). Παρατηρείται 

λοιπόν ότι η Ελλάδα σημειώνει μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας κατά τα χρόνια της κρίσης μέχρι 

και σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2013 η Ε.Ε.-28 για το επίπεδο 5-8 

κατέγραψε 6,5%, ενώ για το ίδιο έτος η χώρα μας υπερέβαινε το 20%. Ακόμα και για το 2018 

που εμφανίζονται τα ποσοστά ανεργίας σε πτώση τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλη την 

Ευρώπη, η διαφορά των ποσοστών κυμαίνεται από 8,8% για το επίπεδο 0-2 έως και 15,6% για 

το επίπεδο 3-4. 

 

 

 

 

 

7,6 7,5
9,5

12,8

18,2

26,2
29,8

28,5
27

26,7
24,6

22,6

9,6
8,7

10,8

14,4

19,9

27,1

30,6 29,8

27,3

25,9
23,6

21,6

7,2 6,5
7,6

10,1

14,3

18,5
20,5 20,1 20,0

18,1
16,6

14,3

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ED0-2

ED3-4

ED5-8



61 
 

 

 

Γράφημα 3: Ποσοστό ανεργίας (%) στην Ε.Ε.-28 κατά τα έτη 2007 - 2018 

Πηγή: Eurostat (2019) 

 

3.4 Η απασχόληση των πτυχιούχων 

 Κύριος τομέας απασχόλησης των πτυχιούχων στην Ελλάδα, μέχρι και πριν την έλευση 

της κρίσης, ήταν ο δημόσιος τομέας (Τσουκαλάς, 2013). Ο δημόσιος τομέας φαινόταν να 

μπορεί να απορροφήσει πιο εύκολα τους πτυχιούχους, αφού οι επιχειρήσεις στη χώρα μας με 

ανεπτυγμένο τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα είναι περιορισμένες και μικρού 

μεγέθους. Συνεπώς, λίγοι είναι οι πτυχιούχοι που βρίσκουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα 

(Θάνος, 2010). 

 Η έλευση της κρίσης σε συνδυασμό με τα μέτρα που λήφθηκαν για τη διάσωση της 
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μείωση των εξόδων τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε έρευνα της Endeavor Greece που 

έγινε σε δείγμα 300 επιχειρήσεων έδειξε –μεταξύ άλλων- ότι το 23% του δείγματος θα 
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δημόσιο τομέα οι προσλήψεις μειώθηκαν δραστικά, κάνοντας εμφανή τα σημάδια κορεσμού 

(Θάνος, 2012). Η Π. Μπίτσικα (2016) σε άρθρο της αναφέρει ότι για το έτος 2016 η αναλογία 

προσλήψεων – αποχωρήσεων στο δημόσιο ήταν 1 προς 5. 
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 Όλα τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια τη συρρίκνωση της αγοράς εργασίας και φυσικά 

τη μείωση των ευκαιριών απασχόλησης για το εργατικό δυναμικό της χώρας.  Η υψηλή ανεργία 

αναγκάζει τα άτομα, και ιδίως τους πτυχιούχους, να καταφύγουν σε άλλες μορφές 

απασχόλησης όπως είναι η υποαπασχόληση ή η ετεροαπασχόληση44. Η υποαπασχόληση έχει 

συνήθως τη μορφή απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ η ετεροαπασχόληση 

αφορά την εργασία σε θέση χαμηλότερου κύρους, χωρίς να απαιτείται κάποιο πτυχίο. Πολλοί 

από τους πτυχιούχους συνεχίζουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, με σκοπό να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για εύρεση εργασίας και την άσκηση 

κάποιου πιο ‘προνομιούχου’ επαγγέλματος. Ωστόσο, οι δείκτες ανεργίας του υψηλά 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού δηλώνουν ότι οι θέσεις εργασίας για τα άτομα αυτά είναι 

περιορισμένες στη χώρα μας (Σιάνου-Κύργιου, 2010: 133-135). 

 Ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ανεργίας και των νέων που δεν διέθεταν εργασιακή 

εμπειρία ή κινδύνευαν με κοινωνικό αποκλεισμό ήταν η εισαγωγή του μέτρου των κουπονιών 

κατάρτισης (voucher), τα οποία θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας κατά τα μέσα του έτους 2011, 

με το ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011 (Φωτόπουλος, 2015: 339). Το μέτρο αυτό επιχείρησε να συνδέσει 

την επαγγελματική κατάρτιση με την απασχόληση. Ωστόσο, προκλήθηκαν ποικίλες 

αντιδράσεις για τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να επιφέρει. Πράγματι, από την πρώτη 

στιγμή εφαρμογής του μέτρου, τα κουπόνια κατάρτισης χρησιμοποιήθηκαν από τους 

εκπαιδευόμενους με τρόπο τέτοιο, ώστε οι συνθήκες να είναι ευνοϊκότερες ως προς τους ίδιους 

και όχι για να ωφεληθούν από την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος αξιοποιώντας την 

αξία των κουπονιών (Φωτόπουλος, 2015). 

 Η αύξηση των πτυχιούχων και του υψηλά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

ευρύτερα με την ταυτόχρονη μείωση των θέσεων εργασίας είχε ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά 

να βρεθούν στο περιθώριο και να κινδυνεύουν να βρεθούν στο όριο της φτώχειας. Για να 

αποφύγουν λοιπόν τον κίνδυνο αυτό οδηγούνται στη μετανάστευση στο εξωτερικό (Σιάνου-

Κύργιου, 2010: 138), αναζητώντας καλύτερες θέσεις και συνθήκες εργασίας.  

 

  

 
44 Επίσης, χαρακτηριστική είναι η αύξηση της αδήλωτης ή ακόμη και απλήρωτης εργασίας κατά τα χρόνια της 

κρίσης (Φωτόπουλος, 2015: 342). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις 

 

4.1 Θεωρίες για την αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων 

 Όλες οι κοινωνιολογικές θεωρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι η αναπαραγωγή της 

κοινωνικής δομής συντελείται μέσω του εκπαιδευτικού θεσμού, καθώς αποτελεί μια από τις 

βασικές λειτουργίες του. Οι θεωρίες αυτές κατανέμονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες45: (α) στη 

δομολειτουργική ή φονξιοναλιστική προσέγγιση και (β) στη συγκρουσιακή προσέγγιση46. 

 

4.1.1 Η δομολειτουργική ή φονξιοναλιστική προσέγγιση 

 Κύριοι εκφραστές της προσέγγισης αυτής είναι ο E. Durkheim και ο T. Parsons. Ο E. 

Durkheim στη θεωρία του παρομοιάζει την κοινωνία με το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή κάθε 

όργανο επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά όλα βρίσκονται σε μια αλληλοεξάρτηση. 

Έτσι και στην κοινωνία καθένας θεσμός επιτελεί μια λειτουργία και κάθε μέρος της κοινωνίας 

αλληλοεξαρτάται για την παροχή υπηρεσιών (Blackledge & Hunt, 2004: 100-101). Σχετικά με 

τον θεσμό της εκπαίδευσης, η λειτουργία του θεσμού αυτού συμβάλλει στο να διατηρείται η 

κοινωνία, καθώς και η συνεκτικότητά της (Καντζάρα, 2008: 111). 

 Ο T. Parsons στη θεωρία του αναφέρει ότι μετά την οικογένεια του ατόμου, η 

εκπαίδευση είναι αυτή που συμβάλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου με τρόπο 

συστηματικό και τους βοηθά να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί 

να εξασφαλιστεί η κοινωνική τάξη και η κοινωνική σταθερότητα (Λάμνιας, 2002: 71). Χωρίς 

τη λειτουργία της κοινωνικοποίησης, η οποία σύμφωνα με τον Parsons είναι και η πιο 

σημαντική, δεν μπορεί να υπάρξει αρμονία στην κοινωνία (Blackledge & Hunt, 2004: 104). 

Ωστόσο, η εκπαίδευση επιτελεί μια ακόμη σημαντική λειτουργία, αυτή της επιλογής. Δηλαδή, 

κατανέμει ρόλους στην κοινωνία, όπως είναι το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν τα μέλη της 

 
45 Σε μέρος της βιβλιογραφίας απαντάται η ταξινόμηση των θεωριών σε τρείς κατηγορίες, προσθέτοντας την 

βεμπεριανή προσέγγιση (Καντζάρα, 2008). Εδώ ακολουθείται ο διαχωρισμός σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, αφού 

σύμφωνα με τον Θ. Θάνο (2012), οι θεωρίες που κατανέμονται στη βεμπεριανή προσέγγιση περιλαμβάνονται 

στις θεωρίες συγκρουσιακού προτύπου. 
46 Στις θεωρίες αυτές επικρατούν δύο τάσεις: ο δομισμός και ο βολονταρισμός. Ο δομισμός υποστηρίζει ότι οι 

θεσμοί (οικογένεια, σχολείο, κ.λπ.) έχουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που οργανώνεται και λειτουργεί η 

κοινωνία. Από την άλλη, ο βολονταρισμός υποστηρίζει την ελευθερία δράσης του ατόμου και ότι το 

εποικοδόμημα δεν αναπαράγεται με αυτόματο τρόπο από την οικονομική δομή (Θάνος, 2012: 25). 
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στην μετέπειτα πορεία τους ως ενήλικες με κριτήριο την αξιολόγησή τους (Καντζάρα, 2008: 

129). Ο εκπαιδευτικός θεσμός είναι φυσικό να είναι εκείνος που μπορεί να καθορίζει το 

μελλοντικό επάγγελμα των μαθητών, εφόσον αυτό γίνεται με τρόπο δίκαιο και αφού 

παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους (Φραγκουδάκη, 1985: 152). Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, 

η επιτυχία ενός μαθητή εξαρτάται τόσο από την προσπάθεια που καταβάλει όσο και από τις 

ατομικές ικανότητές του47 (Λάμνιας, 2002: 73). 

 

4.1.2 Η συγκρουσιακή προσέγγιση 

 Κύριοι εκφραστές της συγκρουσιακής προσέγγισης είναι οι K. Marx και F. Engels, στο 

έργο των οποίων βασίστηκαν και αναπτύχθηκαν μετέπειτα πολλές θεωρίες. Για τους 

υποστηρικτές των συγκρουσιακών θεωριών, η σταθερότητα της κοινωνίας διαταράσσεται από 

τις συγκρούσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, των οποίων τα συμφέροντα είναι αντίθετα. 

Όμως, οι συγκρούσεις αυτές μπορούν να επιφέρουν την πρόοδο της κοινωνίας (Λάμνιας, 2002: 

124-125). 

 Για τους μαρξιστές ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας εξαρτάται από τον τρόπο και 

από τα μέσα που έχουν στην κατοχή τους οι άνθρωποι για να παράγουν τα αγαθά. Συνεπώς, οι 

οικονομικές σχέσεις είναι κοινωνικές σχέσεις και η κοινωνία είναι καπιταλιστική εξαιτίας της 

οικονομικής δομής της. Μια τέτοια κοινωνική δομή είναι προβληματική, αφού στο εσωτερικό 

της υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, οι οποίες βασίζονται σε σχέσεις κυριαρχίας – εκμετάλλευσης 

(Καντζάρα, 2008: 171-176). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δίπολο αυτό και συνεπώς την άνιση 

κατανομή της εξουσίας, σχηματίζονται δύο κοινωνικές τάξεις48 με αντιτιθέμενα συμφέροντα. 

Από τη μία είναι η αστική τάξη (καπιταλιστές), οι οποίοι κατέχουν τα μέσα παραγωγής και 

από την άλλη η εργατική τάξη (προλεταριάτο), κάτοχοι της εργατικής δύναμης, την οποία 

διαθέτουν στην πρώτη έναντι αμοιβής (Νόβα-Καλτσούνη, 2007: 75). 

 Η καπιταλιστική δομή της κοινωνίας αναπαράγεται μέσω της εκπαίδευσης, μιας και 

εκπαίδευση και κοινωνία είναι άμεσα συνυφασμένες (Καντζάρα, 2008: 179). Οι Marx & 

Engels υποστηρίζουν πως όλα τα άτομα είναι σημαντικό να αποκτούν μόρφωση, γιατί έτσι 

αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και είναι καλό και για τα ίδια τα άτομα αλλά και για την 

 
47 Στη σχολική επιτυχία, επίσης, συμβάλλει η αποδοχή των ηθικών αξιών τόσο του σχολείου όσο και της 

κοινωνίας (Φραγκουδάκη, 1985: 153). 
48 Μεταξύ αυτών των δύο κοινωνικών τάξεων υπάρχει η μεσαία τάξη, η οποία παρουσιάζεται ως μια «άμορφη 

ομάδα» και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων και εκείνων που ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα. 

Η αγροτική τάξη γίνεται αντιληπτή ως μια «ιδιαίτερη τάξη» (Bottomore, 1974: 235-236, στο Νόβα-Καλτσούνη, 

2007: 75-76). 
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κοινωνία. Ένα εκπαιδευμένο άτομο δεν αποδέχεται εύκολα την καταπίεση ή την 

εκμετάλλευση. Για το λόγο αυτό, η εργατική τάξη θα πρέπει να εσωκλείει στους κόλπους της 

τέτοια άτομα. Όμως, το εκπαιδευτικό σύστημα ελέγχεται από το κράτος και συνεπώς αποτελεί 

εργαλείο της αστικής τάξης για την καθυπόταξη της εργατικής τάξης (Λάμνιας, 2002: 136-

137). Έτσι, η εκπαίδευση μπορεί να εξασφαλίσει την κυριαρχία των καπιταλιστών στην 

κοινωνία (Φραγκουδάκη, 1985: 158). 

 Στο πλαίσιο των θεωριών που εντάσσονται στις συγκρουσιακές προσεγγίσεις 

επικρατούν δύο κατευθύνσεις για την ανάλυση του εκπαιδευτικού θεσμού, οι οποίες είναι οι 

θεωρίες αναπαραγωγής και οι θεωρίες αντίστασης και κριτικού μαρξισμού (Λάμνιας, 2002: 

137-138). 

 Οι θεωρίες αναπαραγωγής αντιλαμβάνονται το σχολείο ως ένα μηχανισμό που 

αναπαράγει την κοινωνία και την ταξική της δομή. Στις θεωρίες αυτές, μεταξύ άλλων49, 

εντάσσεται και η θεωρία του P. Bourdieu, η οποία θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο, μιας και 

η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της σύγχρονης μετανάστευσης υπό το πρίσμα αυτής 

της κοινωνιολογικής θεωρίας. 

 Οι θεωρίες της αντίστασης αναγνωρίζουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία του 

σχολείου από το καπιταλιστικό σύστημα. Σύμφωνα με τον H. Giroux τα σχολεία είναι «‘πεδία’ 

ιδεολογικής διαπάλης και ανταγωνισμού ανάμεσα σε αντιμαχόμενες ταξικές κουλτούρες» 

(Blackledge & Hunt, 2004: 279). Αντίθετα, ο επιστημονικός μαρξισμός αντιτάσσει τη θέση ότι 

όλες οι δομές της κοινωνίας, συνεπώς και η εκπαίδευση, εξαρτώνται από την οικονομική 

υποδομή. Όμως, ο K. Marx αναγνωρίζει την τάση – δυνατότητα του ανθρώπου να επεμβαίνει 

μετασχηματίζοντας έτσι το περιβάλλον του, φυσικό ή κοινωνικό, το οποίο αντίστοιχα 

επηρεάζει τον ίδιο. Συνεπώς, διαπιστώνεται ένα είδος αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

περιβάλλοντος και του ίδιου του ανθρώπου. Στη βάση αυτή θεμελιώνεται ο κριτικός μαρξισμός 

(Λάμνιας, 2002: 254). 

 

 
49 Όπως οι θεωρίες των S. Bowles & H. Gintis, του L. Althusser και του St. Hall. 
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4.2 Η θεωρία του Pierre Bourdieu 

 Ο P. Bourdieu βασίστηκε στις αναπαραγωγικές θεωρίες και ανέπτυξε τη θεωρία του 

πολιτισμικού κεφαλαίου50, ερμηνεύοντας παράλληλα τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος στην αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής (Παναγιωτόπουλος, 1996). Σύμφωνα 

με τον Θ. Μυλωνά (2009: 50-51), η θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου είναι θεωρία 

«συνδυαστική ή συνθετική» του δομισμού και του βολονταρισμού και «έχει ως κέντρο της τη 

διαλεκτική αλληλο-προσδιοριστική σχέση δομής και υποκειμένου».  

Επιχειρώντας να ορίσουμε το πολιτισμικό κεφάλαιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

ορίζεται ως «το σύνολο των πνευματικών, κατά κύριο λόγο, στοιχείων, όπως γνώσεις, στάσεις, 

δεξιότητες, που το νεαρό άτομο αποκτά από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του και που 

διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική τάξη προέλευσης του ατόμου» (Πατερέκα, 1986: 9). 

Ο P. Bourdieu με τη θεωρία του αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει μια άλλη πλευρά του 

αναπαραγωγικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, «η οποία δίνει έμφαση στο εποικοδόμημα και 

στο ρόλο που παίζει το πολιτισμικό κεφάλαιο στη διαδικασία διατήρησης και αναπαραγωγής 

των οικονομικών και των κοινωνικών δομών» (Λάμνιας, 2002: 154). Για τον ίδιο, ο 

εκπαιδευτικός θεσμός αποτελεί ένα σύστημα κοινωνικής επιλογής, το οποίο λειτουργεί προς 

όφελος των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων (Παναγιωτόπουλος, 1996: 20). 

Στο έργο του αναγνωρίζει δύο ακόμη είδη κεφαλαίου, εκτός από το πολιτισμικό, το 

οικονομικό51 και το κοινωνικό52. Αν και φαινομενικά αυτά τα είδη κεφαλαίου διαφέρουν, δεν 

είναι άσχετα μεταξύ τους, καθώς υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση. Ο Bourdieu εστιάζει κυρίως 

το ενδιαφέρον του στο πολιτισμικό κεφάλαιο, του οποίου πυρήνας είναι το σύμβολο και η 

σημασία, γι’ αυτό το ονομάζει ‘συμβολικό κεφάλαιο’ (κεφάλαιο δομημένων συμβόλων, π.χ. 

γλώσσα) και μιλάει για ‘συμβολική κυριαρχία’ (κυριαρχία διά των συμβόλων) (Bourdieu, 

1982). Ωστόσο, η κατάταξη των ατόμων σε κοινωνικές τάξεις γίνεται ανάλογα με το 

 
50 Εδώ θα έπρεπε να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1985: 137), ο όρος «capital culturel», στην 

ελληνική του απόδοση, θα έπρεπε να μεταφράζεται ως «μορφωτικό κεφάλαιο», καθώς η μετάφραση αυτή είναι 

κοντινότερη της γαλλικής έννοιας. Ωστόσο, έχει επικρατήσει η ευρύτατη χρήση της κατά λέξη ερμηνείας του 
όρου και συναντούμε τους όρους «πολιτισμικό κεφάλαιο» ή «πολιτιστικό κεφάλαιο». 
51 Το οικονομικό κεφάλαιο αναφέρεται στην οικονομική ισχύ που έχει το άτομο και δυνητικά μπορεί να αποκτηθεί 

από τον καθένα (Λάμνιας, 2002: 156). Ωστόσο, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η απόκτηση οικονομικού 

κεφαλαίου μέσω τυχερών παιχνιδιών δεν αποτελεί ικανή ‘εγγύηση’ για την ένταξη του ατόμου αυτού στα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα (Νόβα-Καλτσούνη, 2010: 219). 
52 Το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις που έχει ένα άτομο. Ο όγκος του εξαρτάται από 

την έκταση των σχέσεων που μπορεί το άτομο να κινητοποιήσει, αλλά και από τον όγκο του πολιτισμικού και 

οικονομικού κεφαλαίου που κατέχει. Αυτό σημαίνει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο δεν είναι ανεξάρτητο από τα άλλα 

δύο είδη κεφαλαίου. Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί ‘στρατηγική κοινωνικής επένδυσης’, αφού δεν θεωρείται 

δεδομένο. Μέσω των κοινωνικών δικτύων που αναπτύσσει το άτομο αποβλέπει σε κέρδη υλικά ή συμβολικά. Τα 

κέρδη αυτά διαφέρουν με γνώμονα τον όγκο του κοινωνικού κεφαλαίου. Όσο πιο σημαντικό είναι το κεφάλαιο 

αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοσή του σε κέρδη (Μπουρντιέ, 1994: 91-95). 



67 
 

κατεχόμενο ποιόν και ποσόν του κεφαλαίου και των τριών ειδών (Μυλωνάς, 2009). Με άλλα 

λόγια, οι διακρίσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων προκύπτουν από το σφαιρικό όγκο του 

κεφαλαίου ως σύνολο, με αποτέλεσμα οι τάξεις να κατανέμονται από τις καλύτερα 

εξοπλισμένες στις περισσότερο στερημένες (Bourdieu, 2002: 162). 

Ως αποτέλεσμα των διακρίσεων αυτών μεταξύ των κοινωνικών τάξεων είναι να 

βρίσκονται σε συγκρουσιακές σχέσεις. Αυτές παίρνουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και μια 

ειδική κατεύθυνση ανάλογα με το πεδίο53 (champ) μέσα στο οποίο εκδηλώνονται (πολιτικό, 

οικονομικό, σχολικό, κ.λπ.). Όλα τα πεδία είναι ‘αρένες’, στα οποία κάθε τάξη μάχεται για τα 

συμφέροντά της54. Η θέση ισχύος καταλαμβάνεται από εκείνους που χειρίζονται και το 

συμβολικό κεφάλαιο, μιας και είναι αυτό που νομιμοποιεί την ισχύ τους (Μυλωνάς, 1995: 77). 

Σύμφωνα με τον P. Bourdieu (2007: 84-85) το πολιτισμικό κεφάλαιο μπορεί να υπάρξει 

σε τρεις καταστάσεις. Αυτές είναι: (α) η ενσωματωμένη κατάσταση, (β) η 

αντικειμενοποιημένη κατάσταση και (γ) η θεσμοποιημένη κατάσταση. 

 

4.2.1 Η Ενσωματωμένη κατάσταση 

Η κατάσταση αυτή αφορά τις γνώσεις του ατόμου, τις απόψεις του, τις συνήθειες ακόμα 

και το γούστο του. Το πολιτισμικό κεφάλαιο στη θεμελιώδη κατάστασή του συνδέεται με το 

σώμα και προϋποθέτει την ενσωμάτωση, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει μια εργασία 

εγχάραξης και εξομοίωσης55, για την οποία χρειάζεται αρκετός χρόνος. Το πολιτισμικό 

κεφάλαιο είναι «ένα έχειν που έγινε είναι, μια ιδιοκτησία που έγινε σώμα, που έγινε 

αναπόσπαστο μέρος του ατόμου, μια έξις» (Μπουρντιέ, 1994: 78). 

Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά είναι στενά συνδεδεμένα με την προσωπικότητα του 

ατόμου, με αποτέλεσμα το πολιτισμικό κεφάλαιο να αποκτιέται με τρόπο καλυμμένο και 

ασυνείδητο (Μπουρντιέ, 1994: 79-80), δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι το 

έμφυτο και το αποκτημένο (Πατερέκα, 1986: 21), ενώ ουσιαστικά πρόκειται για ένα 

αποτέλεσμα κοινωνικών επιδράσεων (Θάνος, 2012: 42). Στη διαδικασία αυτή, απόκτησης του 

 
53 Το πεδίο ορίζεται ως ένα δίκτυο ή μορφές αντικειμενικών σχέσεων ανάμεσα σε θέσεις (είδη εξουσίας ή 

κεφαλαίου). Η διάταξη αυτών δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυθαίρετη, αλλά όμως προσδιορίζεται από την ίδια τη 

δομή της κατανομής τους, δηλαδή της εξουσίας ή του κεφαλαίου (Νούτσος, 1995: 50). 
54 Ένα από τα πιο σημαντικά διακυβεύματα της πάλης μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων των κοινωνικών 

τάξεων είναι «το ποσοστό μετατροπής των διαφορετικών ειδών κεφαλαίου» (Bourdieu, 2002: 172). 
55 Εργασία εγχάραξης, καθώς τα άτομα είναι «ενεργοί αποδέκτες μιας σειράς προτιμήσεων, αρχών κρίσης και 

διάκρισης από το οικογενειακό περιβάλλον τις οποίες συστηματοποιούν και ιεραρχούν». Εργασία εξομοίωσης, 

γιατί τα άτομα χρησιμοποιούν το πολιτισμικό κεφάλαιο με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που το χρησιμοποιούν και 

τα άτομα του περιβάλλοντός τους, «όταν οι συνθήκες και οι καταστάσεις το απαιτήσουν και μάλιστα κρίνονται 

για τη χρήση του, επιδοκιμάζονται ή αποδοκιμάζονται» (Θάνος, 2012: 37). 
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πολιτισμικού κεφαλαίου, ο ρόλος της οικογένειας είναι εξαιρετικά σημαντικός (Bourdieu, 

1974). 

Η διαδικασία απόκτησης του πολιτισμικού κεφαλαίου ξεκινά από την παιδική ηλικία 

του ατόμου. Τα άτομα προτού ακόμα ξεκινήσουν τη σχολική τους πορεία κληρονομούν από 

το οικογενειακό περιβάλλον «ένα σύστημα προτιμήσεων αρχών κρίσης και διάκρισης και, 

επίσης, ένα σύστημα γνωστικών δομών και δράσης», τα οποία αποτελούν τη βασική δομή του 

πολιτισμικού τους κεφαλαίου (Θάνος, 2012: 33). Όλες αυτές οι συνήθειες, οι συμπεριφορές 

και οι ιδέες που αποτυπώνονται στο άτομο, και με τις οποίες ενεργεί και αντιδρά στις 

κοινωνικές περιστάσεις, αποτελούν την έννοια του ‘habitus’ και αντικατοπτρίζουν την ταξική 

του καταγωγή. Η έννοια του habitus αποδίδεται στα ελληνικά ως έθος ή έξις56, γιατί 

περιλαμβάνει τις συνήθειες και τις πρακτικές που εκφράζουν τους ανθρώπους και αποτελούν 

στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους (Καντζάρα, 2008: 191). Σύμφωνα με 

ένα σύντομο ορισμό του Ν. Μουζέλη (1995: 54): «Το habitus μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα 

υποκειμενικό αλλά όχι ατομικό σύστημα από εσωτερικευμένες δομές (Internalised Structures), 

σχήματα αντίληψης, σύλληψης και δράσης που είναι κοινά σε όλα τα μέλη μιας ομάδας ή τάξης 

και που συνιστούν την προϋπόθεση κάθε αντικειμενοποίησης και ενόρασης». Συνεπώς, όλα τα 

άτομα διαφοροποιούνται ως προς το habitus, ανάλογα με τη δομή του πολιτισμικού τους 

κεφαλαίου. 

Ωστόσο, οι έξεις είναι σχετικά ομοιογενείς σε συγκεκριμένες ομάδες ή τάξεις ατόμων. 

Οι κοινωνικές τάξεις παράγουν η κάθε μια το δικό της habitus και αναπαράγονται απ’ αυτό. 

Άτομα, δηλαδή, της ίδιας κοινωνικής τάξης τείνουν να ενεργούν με παρόμοιους τρόπους 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2010: 220). Οι δομημένες αυτές εντυπώσεις είναι διαρκείς και αλλάζουν 

δύσκολα έπειτα από συνειδητή προσπάθεια και υπό διαφορετικές συνθήκες τόσο πολιτισμικές 

όσο και εκπαιδευτικές. Όμως το habitus, όπως και η συνήθεια (habitude) δεν είναι 

αναπαραγωγικό, αλλά είναι και παραγωγικό. Το habitus που σχηματίζει το άτομο κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία πρέπει να νοηθεί ως παράγοντας ικανός να καθορίζει σε όλη τη ζωή 

του ατόμου τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, τη συμπεριφορά, κ.λπ. (Μυλωνάς, 1995: 78). Και 

αυτό γιατί, «ο καθορισμός αυτός που ασκεί η οικογενειακή-ταξική καταγωγή περνάει κάθε 

φορά από τη διαφορετική δομή τους» (Bourdieu & Passeron, 1970: 111). Άλλωστε, το 

πρωταρχικό habitus, που σχηματίζεται μέσα στην οικογένεια και χαρακτηρίζει το άτομο ή 

ακόμα και μια ολόκληρη κοινωνική τάξη, αποτελεί ένα είδος βάσης για τη σύσταση κάθε 

 
56 Η έννοια του habitus είναι μια από τις βασικές έννοιες της θεωρίας του P. Bourdieu και παραπέμπει στην 

αριστοτελική χρήση του όρου ‘έξις’. Ο ίδιος συνδέει την έννοια αυτή με την ενσωματωμένη κατάσταση του 

πολιτισμικού κεφαλαίου (Λάμνιας, 2002: 157). 
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κατοπινού habitus (Bourdieu & Passeron, 1970: 58). Με λίγα λόγια, «το habitus είναι 

παράγωγο ταξικό και αναπαράγωγο της κοινωνικής τάξης που το παράγει, καθώς και των 

κοινωνικών σχέσεων παραγωγής αυτής της τάξης» (Μυλωνάς, 1995: 86). 

 

4.2.2 Η Αντικειμενοποιημένη κατάσταση 

 Η αντικειμενοποιημένη κατάσταση αφορά τα υλικά πολιτισμικά αγαθά που μπορεί να 

αποκτήσει το άτομο, όπως είναι τα έργα τέχνης, οι πίνακες ζωγραφικής, τα βιβλία, κ.λπ. ή 

ακόμα εμφανίζεται στις πρακτικές των ατόμων, όπως είναι η επίσκεψη πολιτιστικών χώρων 

(π.χ. μουσεία), η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, κ.λπ. (Θάνος & Τόλιος, 2013: 57). 

Αυτά αποτελούν εκφράσεις του πολιτισμικού κεφαλαίου και είναι μεταβιβάσιμα κατά το υλικό 

τους μέρος (Πατερέκα, 1986: 24). Αυτό το είδος κληροδότησης του πολιτισμικού κεφαλαίου 

ο Bourdieu το ονομάζει ‘effet Arrow’ και υποστηρίζει πως μόνο και μόνο από την ύπαρξή τους 

τα αγαθά αυτά ασκούν ένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα57 (Bourdieu, 1974). 

Η υλική ιδιοποίηση των αγαθών αυτών προϋποθέτει την ύπαρξη οικονομικού 

κεφαλαίου, χωρίς όμως αυτό να είναι αρκετό και για τη συμβολική ιδιοποίησή τους. Για να τα 

ιδιοποιηθεί κάποιος συμβολικά και να τα χρησιμοποιήσει «σύμφωνα προς τον ειδικό 

προορισμό τους», θα πρέπει να διαθέτει πολιτισμικό κεφάλαιο στην ενσωματωμένη του 

κατάσταση (Μπουρντιέ, 1994: 81). Αυτό σημαίνει πως η απόκτηση των πολιτισμικών αυτών 

αγαθών, δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την κατανόησή τους (Λάμνιας, 2002: 158).  

Για παράδειγμα, κάποιος αγοράζει έναν πίνακα ζωγραφικής ενός μεγάλου καλλιτέχνη. 

Αν και ο πίνακας ζωγραφικής, ως πολιτισμικό αγαθό, είναι στην κατοχή του, ωστόσο δεν 

σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός ο ίδιος είναι και φορέας του πολιτισμικού κεφαλαίου. Η 

συμβολική ιδιοποίηση του πολιτισμικού αυτού αγαθού προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 

φιλοσοφίας, την κατανόηση της τεχνικής που ακολουθεί ο συγκεκριμένος ζωγράφος, την 

αναγνώριση του καλλιτεχνικού ρεύματος στο οποίο ανήκει, κ.λπ. Κοντολογίς, κάθε 

πολιτισμικό αγαθό εκπέμπει ένα κώδικα και το άτομο για να τον κατανοήσει θα πρέπει να έχει 

την ανάλογη ικανότητα (habitus) (Παναγιωτόπουλος & Βιδάλη, 2012). 

 

 

 
57 Η εκπαιδευτική δράση ασκείται από το περιβάλλον του ατόμου και αυξάνεται όσο αυξάνεται η ποσότητα του 

πολιτισμικού κεφαλαίου στην αντικειμενοποιημένη κατάσταση (Μπουρντιέ, 1994: 80). 
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4.2.3 Η Θεσμοποιημένη κατάσταση 

 Η θεσμοποιημένη κατάσταση του πολιτισμικού κεφαλαίου αναφέρεται στην κατοχή 

αγαθών που η αξία τους είναι θεσμοθετημένη. Είναι αυτό που ονομάζεται σχολικό κεφάλαιο 

και μπορεί να αποκτηθεί και να νομιμοποιηθεί από τους τίτλους σπουδών που χορηγεί το 

εκπαιδευτικό σύστημα μέσω των ιδρυμάτων (Λάμνιας, 2002: 158). Οι τίτλοι σπουδών είναι, 

δηλαδή, εκείνοι που βεβαιώνουν την κατοχή του πολιτισμικού κεφαλαίου (Πατερέκα, 1986: 

25) και αποτελούν ένα είδος επιβράβευσης πείθοντας τους μαθητές ότι ο καθένας μπορεί να 

είναι κάτοχος της κατάστασης αυτής του πολιτισμικού κεφαλαίου (Θάνος, 2012: 58). 

 Οι τίτλοι σπουδών δεν μπορούν να κληρονομηθούν ούτε να μεταβιβαστούν από το ένα 

άτομο στο άλλο. Με τον τρόπο αυτό, νομιμοποιείται και ο επίσημος ρόλος που έχει το 

εκπαιδευτικό σύστημα (Λάμνιας, 2002: 158-159). Το εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει μεταδίδει 

ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο είναι παρόμοιο με εκείνο των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων, αποκλείοντας ταυτόχρονα εκείνους τους μαθητές που προέρχονται από 

τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις (Θάνος & Τόλιος, 2015: 188). Εκτενέστερα ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού θεσμού στην κοινωνική αναπαραγωγή θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

 Ορισμένες φορές, όμως, παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν άνθρωποι που το 

πολιτισμικό κεφάλαιο που κατέχουν να μην είναι βεβαιωμένο και επικυρωμένο από τίτλους 

σπουδών για διάφορους λόγους. Αντίστοιχα, υπάρχουν άνθρωποι που κατέχουν βεβαιωμένους 

και επικυρωμένους τίτλους σπουδών από το σχολικό σύστημα, ωστόσο το πολιτισμικό τους 

κεφάλαιο δεν ανταποκρίνεται στο λογικά αναμενόμενο (Πατερέκα, 1986: 25-26).   

 

4.3 Η συμβολή του εκπαιδευτικού θεσμού στην αναπαραγωγή των 

κοινωνικών τάξεων 

 Η διεύρυνση της δημόσιας εκπαίδευσης συνετέλεσε στην αύξηση της πρόσβασης των 

μαθητών σε αυτή, με αποτέλεσμα να συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική κινητικότητα. Η 

επιτυχία στον εκπαιδευτικό μηχανισμό παίζει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική κινητικότητα 

και στην διαστρωμάτωση (Νόβα-Καλτσούνη, 2010: 211). 

 Ωστόσο, αυτό που ορίζει ο P. Bourdieu (2002) ως ‘πεδίο δυνατοτήτων’ είναι οι θέσεις 

που αντικειμενικά μπορεί να καταλάβει το άτομο μέσα στην κοινωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, 

η πορεία του κοινωνικού υποκειμένου εξαρτάται από μια ‘δέσμη τροχιών’, την ‘ατομική 

τροχιά’ και την ‘τροπική τροχιά’, οι οποίες καθορίζονται από τον όγκο του κληρονομημένου 

κεφαλαίου και μπορούν να οδηγήσουν σε σχετικά ισοδύναμες θέσεις. Όμως, «οι θέσεις άφιξης 
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δεν είναι εξίσου πιθανές για όλα τα σημεία εκκίνησης58» και γι’ αυτό το λόγο θέση και ατομική 

τροχιά δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες, ενώ η τροπική τροχιά ορίζει τους συστατικούς 

παράγοντες της τάξης (Bourdieu, 2002: 156). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι τα 

παιδιά που προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα με την εισαγωγή τους στον 

εκπαιδευτικό θεσμό καλούνται να καλύψουν τα «κενά» που έχουν σε σχέση με τα παιδιά που 

προέρχονται από τα μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Τα παιδιά αυτά προσπαθούν να 

καλύψουν αυτή τη διαφορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα των «ίσων ευκαιριών» με τα 

υπόλοιπα. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσο το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη 

αυτών των διαφορών, ώστε να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για όλους. 

 Το ερώτημα αυτό απαντάται από όλες τις κοινωνιολογικές θεωρίες, οι οποίες 

συγκλίνουν στην άποψη ότι μέσω της εκπαίδευσης αναπαράγονται οι κοινωνικές ανισότητες 

και συντηρούνται τα προνόμια εκείνων που εντάσσονται στην ανώτερη και τη μεσαία τάξη 

καθώς και τα μειονεκτήματα εκείνων που ανήκουν στην εργατική (Σιάνου-Κύργιου, 2006: 28). 

Οι P. Bourdieu & J.-Cl. Passeron (1996) εντοπίζουν την αιτία διαφοροποίησης μεταξύ των 

μαθητών στο πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο κατανέμεται άνισα στην κοινωνία και ο 

εκπαιδευτικός θεσμός συμβάλει στη συνέχιση της άνισης κατανομής του. 

 Ο P. Bourdieu για να καταδείξει τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος 

και τον τρόπο που αυτός συμβάλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών δομών, χρησιμοποιεί 

το παράδειγμα του φυσικού Maxwell για την αναστολή της αποτελεσματικότητας του 

δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Ο Maxwell φαντάζεται έναν δαίμονα, ο οποίος 

διαχωρίζει τα μόρια σε δύο δοχεία ανάλογα με τη θερμοκρασία τους. Τα πιο θερμά μόρια τα 

στέλνει σε ένα δοχείο με ανοδική θερμοκρασία και τα λιγότερο θερμά σε ένα άλλο με πτωτική 

θερμοκρασία, ως αποτέλεσμα να μην απειλείται η διαφορά μεταξύ των μορίων και η 

θερμοκρασία να παραμένει σταθερή (Bourdieu & Passeron, 1996). 

 Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και το εκπαιδευτικό σύστημα, όπου οι εξετάσεις 

έχουν διττό ρόλο, καθώς αφενός διαχωρίζουν τους μαθητές σε «καλούς» και «κακούς» 

διατηρώντας με τον τρόπο αυτό τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών και αφετέρου τους 

πείθει πως αυτή η διάκριση είναι αξιοκρατική. Με άλλα λόγια, ο σχολικός θεσμός είναι 

μηχανισμός κοινωνικής επιλογής αναπαράγοντας το πολιτισμικό κεφάλαιο των στρωμάτων 

εκείνων που συμμετέχουν στο πεδίο εξουσίας (Καντζάρα, 2008: 219). Συνεπώς, η αξιολόγηση 

των μαθητών είναι εκείνη που αναπαράγει τις ανισότητες, καθώς η κοινωνική καταγωγή 

συνδέεται άμεσα με την σχολική και την κοινωνική επιτυχία (Bourdieu & Passeron, 1996: 37). 

 
58 Το σημείο εκκίνησης μιας τροχιάς είναι το σημείο απαρχής της, δηλαδή η θέση καταγωγής του ατόμου και με 

βάση αυτό προσδιορίζεται η κοινωνική του σταδιοδρομία (Bourdieu, 2002: 158). 
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Η σχολική κατάταξη των μαθητών, μέσω της αξιολόγησής τους από το εκπαιδευτικό σύστημα, 

είναι μια κοινωνική κατάταξη και μετασχηματίζει τις ταξικές διαφορές σε φυσικές, δηλαδή σε 

διαφορές «νοημοσύνης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bourdieu (Μπουρντιέ, 1994: 88). 

 Η σύνδεση αυτή, της κοινωνικής καταγωγής με την σχολική επιτυχία, διαπιστώνεται 

και σε έρευνα του Δ. Κυρίτση (2008) που διεξήχθη σε δείγμα 1.000 μαθητών Γ’ Λυκείου του 

νομού Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές των 

υψηλών κοινωνικών - οικονομικών στρωμάτων εμφάνιζαν υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με 

τους μαθητές των χαμηλότερων στρωμάτων. Επίσης σημαντική επίδραση στην επίδοση των 

μαθητών διαπιστώθηκε ότι ασκούσε το μορφωτικό κεφάλαιο των γονέων. Χαρακτηριστικά, 

μαθητές, γόνοι κατόχων πανεπιστημιακού τίτλου είχαν υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με 

εκείνους που ήταν γόνοι αποφοίτων δημοτικού. 

 Η Χ. Πατερέκα (1986: 58-60) χαρακτηρίζει ως «διπρόσωπη» τη λειτουργία59 του 

εκπαιδευτικού θεσμού, αφού μέσω αυτού προωθείται και εγχαράσσεται η παραδοσιακή 

κουλτούρα. Ως εκ τούτου, περισσότερο ευνοημένοι είναι οι προερχόμενοι μαθητές από τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα σε σχέση με εκείνους που προέρχονται από τα κατώτερα, καθώς 

η κουλτούρα του σχολείου είναι όμοια με την κουλτούρα της κοινωνικής τους τάξης60. Ως 

«διπρόσωπη», λοιπόν, χαρακτηρίζεται η λειτουργία του σχολείου, καθώς συμβάλει στην 

αναπαραγωγή του πολιτισμικού κεφαλαίου μεταξύ των τάξεων και συνεπώς στην 

αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής (Θάνος, 2012: 60). 

 Το επιχείρημα ότι κάποια παιδιά προερχόμενα από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις 

εμφανίζουν καλή επίδοση, δεν αποδεικνύει ότι ο εκπαιδευτικός θεσμός παρέχει ίσες ευκαιρίες 

σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως της κοινωνικής προέλευσης. Δύο είναι οι κυριότεροι 

λόγοι που συμβαίνει αυτό. Πρωτίστως, οι περιπτώσεις μαθητών από τις χαμηλότερες 

κοινωνικές τάξεις που εμφανίζουν καλή επίδοση στο σχολείο είναι λίγες, και επίσης οι μαθητές 

αυτοί καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες και θυσίες ώστε να υπερκεράσουν το χάσμα μεταξύ 

του δικού τους πολιτισμικού κεφαλαίου και των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού θεσμού 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2010: 215). 

 
59 Ο P. Bourdieu διακρίνει δύο είδη λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος: (α) τις εσωτερικές, μέσω των 

οποίων επιβεβαιώνει τη δική του λειτουργία και (β) τις εξωτερικές μέσω των οποίων συμβάλει στην αναπαραγωγή 

της κοινωνικής δομής (Πατερέκα, 1986: 62, 78). 
60 Για τους μαθητές αυτούς που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα το σχολείο, και γενικότερα 

όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι ο μόνος τρόπος για να έχουν πρόσβαση στην κουλτούρα (Bourdieu & 

Passeron, 1996: 73). 
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4.4 Ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνική προέλευση 

 Η επέκταση της εκπαίδευσης, εν γένει, και η διευρυμένη συμμετοχή των υποκειμένων 

σε αυτή αποτελούν οικονομική και κοινωνική επένδυση, καθώς οι δεξιότητες και τα προσόντα 

των εργαζομένων αναβαθμίζονται προς όφελος της ανάπτυξης των κρατών και 

εξασφαλίζοντας έτσι την ορθολογικότερη κατανομή του πλούτου (Σιάνου-Κύργιου, 2006: 15). 

Με τη διεύρυνση της φοίτησης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η επιλεκτική λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήματος μετατέθηκε, αρχικά, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Θάνος, 2012: 

237). 

Ωστόσο, η τάση που παρατηρείται από τα μέσα του ‘60 για διεύρυνση της συμμετοχής 

των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση61 με το ευρύτερο επιχείρημα του εκδημοκρατισμού της 

οδήγησε στην εσωτερική ιεράρχηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό να 

υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των αποφοίτων. Ιδίως κατά τις επόμενες δεκαετίες, 1970-1980, 

η αναπαραγωγική λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης επιτυγχάνεται μέσω της ιεράρχησης 

των σχολών – τμημάτων (Θάνος, 2010). Με τον τρόπο αυτό, αφενός διασφαλίστηκε το αίτημα 

για ισότητα έναντι των εκπαιδευτικών ευκαιριών, αφετέρου η ανώτατη εκπαίδευση συνέχισε 

να εξυπηρετεί τον αναπαραγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος (Κοντογιαννοπούλου-

Πολυδωρίδη, 1997). Οι ωφελημένοι της διεύρυνσης αυτής ήταν η μεσαία τάξη, αφού οι 

πιθανότητες συμμετοχής τους στην ανώτατη εκπαίδευση αυξήθηκαν. Επίσης, με τον τρόπο 

αυτό, η ανώτερη κοινωνική τάξη μπορούσε να διατηρήσει τα «πλεονεκτήματά της», έχοντας 

πρόσβαση στις πιο «προνομιούχες σχολές» (Θάνος, 2010). 

Ως εκ τούτου, η ανώτατη εκπαίδευση διαφοροποιείται στο εσωτερικό της. Η 

διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να συντηρείται με την διάκριση της ανώτατης εκπαίδευσης σε 

πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα, αλλά και μεταξύ των σχολών ή τμημάτων τα οποία 

κατατάσσονται διαφορετικά στην ακαδημαϊκή ιεραρχία (Σιάνου-Κύργιου, 2006: 30-31). 

Η μαζικότερη όμως πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άρχισε να λειτουργεί ως 

τροχοπέδη στη συντέλεση της αναπαραγωγικής λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό, κατά την 

μεταρρύθμιση του 1997 θεσμοθετήθηκαν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εξαιτίας 

της ζήτησης των πτυχιούχων για συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την αύξηση των 

τυπικών προσόντων τους, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικότεροι σε μια αγορά εργασίας που ο 

πληθωρισμός των πτυχιούχων άρχισε -ήδη- να γίνεται ορατός (Σιάνου-Κύργιου, 2006: 62). Με 

 
61 Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση μαθητών στην δευτεροβάθμια και φοιτητών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση σημειώθηκε από τα τέλη του 1950 μέχρι τις αρχές του 1970 (Κελπανίδης, 2002: 166). 
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άλλα λόγια, οι μεταπτυχιακές σπουδές συνέβαλλαν στην κοινωνική αναπαραγωγή που ως τότε 

συντελούνταν από την εσωτερική ιεράρχηση των σχολών – τμημάτων (Θάνος, 2012: 238). 

Η επένδυση στο εκπαιδευτικό – μορφωτικό κεφάλαιο αυξάνει τις ευκαιρίες, ώστε να 

μπορεί να εξασφαλιστεί για το υποκείμενο μια σταθερή θέση εργασίας με καλή αμοιβή. Σε 

αντίθετη περίπτωση οι ευκαιρίες αυτές θα ήταν περιορισμένες. Ωστόσο, σαφείς διακρίσεις 

εντοπίζονται μεταξύ των κοινωνικών τάξεων ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις 

σπουδές. Οι προερχόμενοι από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις συνδέουν την αξιοποίηση των 

σπουδών τους στην αγορά εργασίας με την κατοχύρωση των προνομίων τους που ήδη 

κατέχουν, ενώ οι προερχόμενοι από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις επιχειρούν μέσω των 

σπουδών τους να υπερβούν την κοινωνική τους κληρονομιά. Χαρακτηριστικότερα αναφέρεται 

ότι για τους πρώτους οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση θεωρείται ως φυσική ακολουθία 

της εκπαιδευτικής τους πορείας και ως ένα μέσο για να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα με 

κοινωνικό κύρος που θα τους αποφέρει υψηλές αμοιβές, ενώ για τους δεύτερους ένα μέσο ώστε 

να αποφευχθεί η χειρωνακτική εργασία, η χαμηλόμισθη εργασία, η προσωρινή απασχόληση, 

ή ακόμη και η συνεχώς διογκωμένη ανεργία (Σιάνου-Κύργιου, 2010: 202-214). 

Με την έλευση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και σε συνδυασμό με την αύξηση 

της φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η αναπαραγωγική λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης φαίνεται πως αποδυναμώνεται. Η αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων 

συντελείται και κατά την μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας, αφού τα άτομα αυτά 

χρησιμοποιούν εξίσου το οικονομικό και το κοινωνικό κεφάλαιο εκτός από το εκπαιδευτικό 

(Εμβαλωτής & Θάνος, 2012). 

 

4.5 Στρατηγικές αναπαραγωγής και μετακινήσεις στην κοινωνική δομή 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι γονείς επιχειρούν ακόμα από τη νεαρή – νηπιακή 

ηλικία των παιδιών τους να τους κληροδοτήσουν το κατεχόμενο πολιτισμικό κεφάλαιο από 

τους ίδιους με διάφορες πρακτικές. Έτσι, τα παιδιά εκείνων που κατέχουν υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και ασκούν μη χειρωνακτικά επιστημονικά επαγγέλματα φέρεται να έχουν 

περισσότερες πολιτισμικές εμπειρίες σε σχέση με τα παιδιά εκείνων που είναι κάτοχοι 

χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και ασκούν χειρωνακτικά επαγγέλματα (Θάνος & Τόλιος, 

2013˙ 2015). 

Τα άτομα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν τη θέση τους 

στην κοινωνική δομή τείνουν να μετασχηματίζουν ένα είδος κεφαλαίου που κατέχουν σε ένα 
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άλλο (Θάνος, 2012). Ο πιο συνήθης μετασχηματισμός είναι το οικονομικό κεφάλαιο να 

μεταστρέφεται σε πολιτισμικό (Πατερέκα, 1986: 22). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

αντικειμενοποιημένης κατάστασης, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

αποκτώντας δηλαδή υλικά υποστηρίγματα με σκοπό τη συμβολική ιδιοποίηση του 

πολιτισμικού κεφαλαίου, τα οποία όμως προϋποθέτουν την ύπαρξη ενσωματωμένου 

κεφαλαίου ώστε ο κάτοχος να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ανάλογα με τον ειδικό τους 

προορισμό (Μπουρντιέ, 1994: 81). Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θεσμοποιημένης 

κατάστασης, δηλαδή με τους τίτλους σπουδών που αποκτά το άτομο μέσω του εκπαιδευτικού 

θεσμού. Οι τίτλοι σπουδών είναι αυτοί που επιτρέπουν τη σύγκριση των τιτλούχων μεταξύ 

τους (Μπουρντιέ, 1994: 83) και αποτελούν το πιο σημαντικό μέσο για την κοινωνική επιτυχία, 

αφού οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση είναι αυτές που χαρακτηρίζουν το επαγγελματικό 

μέλλον του ατόμου62 (Bourdieu & Passeron, 1996: 63, 125). Η σπανιότητα των τίτλων 

σπουδών είναι αυτή που μπορεί να εγγυηθεί για την απόλαυση των υλικών και συμβολικών 

κερδών (Μπουρντιέ, 1994: 83-84), ενώ αντίστοιχα οι πιθανότητες υποβάθμισης των τίτλων 

σπουδών αυξάνονται όσο αυξάνονται και οι τιτλούχοι στο πεδίο αυτό (Bourdieu, 2002: 183). 

Για τους λόγους αυτούς, τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα επιχειρούν να προσφέρουν στους 

γόνους τους «ένα προνομιακό και αποκλειστικό περιβάλλον εκπαίδευσης» στέλνοντάς τους να 

φοιτήσουν σε ιδρύματα διαπιστευμένα που θα τους προετοιμάσουν για την εισαγωγή τους στο 

πεδίο της εξουσίας, από το οποίο οι περισσότεροι –ήδη- προέρχονται (Βαλάση, 2012: 97-98). 

Ο P. Bourdieu (2002) χαρακτηρίζει όλες αυτές τις πρακτικές μέσω των οποίων οι 

οικογένειες επιχειρούν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τη θέση τους στην κοινωνική δομή ως 

‘στρατηγικές αναπαραγωγής’. Οι στρατηγικές αυτές είναι σε άμεση εξάρτηση τόσο από την 

κατάσταση (όγκος και δομή) στην οποία βρίσκεται το προς αναπαραγωγή κεφάλαιο είτε 

πολιτισμικό, είτε οικονομικό, είτε κοινωνικό, ανεξάρτητα από το είδος του, όσο και από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εργαλεία αναπαραγωγής, θεσμοθετημένα ή μη 

(Bourdieu, 2002: 179). Στις στρατηγικές αυτές καταφεύγει κυρίως η αστική τάξη, επιχειρώντας 

να επιτύχει την κοινωνική επιτυχία ή ακόμα και την αύξηση της αποδοτικότητας της 

κληρονομιάς της, διατηρώντας έτσι τη θέση ενός μέρους ή ακόμα και του συνόλου των 

κληρονόμων της (Πατερέκα, 1986: 22-23). Με τις αλλεπάλληλες αναμετατροπές - 

 
62 Παρ’ ότι οι τίτλοι σπουδών αποτελούν το ‘διαβατήριο’ για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ωστόσο ο ρόλος της 

κοινωνικής προέλευσης δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται. Κι αυτό γιατί σε ορισμένα επαγγέλματα για να ενταχθεί 

κάποιος θα πρέπει να έχει κάποια κληρονομιά, να είναι δηλαδή κάτοχος ενός συγκεκριμένου κεκτημένου 

κεφαλαίου, το οποίο θα χρησιμοποιήσει για να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά (Bourdieu & Passeron, 1996: 63-

64). 
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μετασχηματισμούς στα είδη κεφαλαίου η αστική τάξη καταφέρνει λοιπόν να διατηρήσει την 

κυριαρχία της στην κοινωνική δομή (Bourdieu, 1974). 

Σύμφωνα με τον P. Bourdieu (2002: 180) οι αναμετατροπές αυτές «μεταφράζονται σε 

ισάριθμες μετατοπίσεις σε έναν κοινωνικό χώρο», δηλαδή πρόκειται γι’ αυτό που αποκαλείται 

‘κοινωνική κινητικότητα’. Με τον όρο ‘κοινωνική κινητικότητα’ νοείται η δυνατότητα του 

ατόμου ή ομάδας ατόμων να δύνανται να μετακινηθούν από το ένα κοινωνικό στρώμα σε ένα 

άλλο είτε ανώτερο είτε κατώτερο ή ακόμα και στο ίδιο (Κασιμάτη, 2004: 23). Ο κοινωνικός 

χώρος για τον Bourdieu είναι ιεραρχημένος και επιτρέπει δύο ειδών μετακινήσεων: τις κάθετες 

και τις εγκάρσιες. Οι κάθετες μετακινήσεις μπορεί να είναι ανοδικές ή καθοδικές και 

διενεργούνται μέσα στο ίδιο πεδίο, ενώ απαιτούν ένα είδος τροποποίησης στη δομή του 

σφαιρικού όγκου του κεφαλαίου. Οι εγκάρσιες μετακινήσεις μπορεί να είναι σε οριζόντιο 

επίπεδο ή σε διαφορετικό επίπεδο και συνεπάγονται την μετάβαση από ένα πεδίο σε ένα άλλο, 

δηλαδή «την αναμετατροπή ενός είδους κεφαλαίου σε άλλο», με σκοπό «να διαφυλαχθεί ο 

σφαιρικός όγκος του κεφαλαίου και να διατηρηθεί η θέση στην κάθετη διάσταση του 

κοινωνικού χώρου» (Bourdieu, 2002: 180-181). 

Όμως, η έλευση της κρίσης είχε ως αποτέλεσμα να επηρεάσει και τις στρατηγικές 

αναπαραγωγής των κοινωνικών ομάδων με αποτέλεσμα να μην δύνανται να ανταποκριθούν 

στις νέες αυτές συνθήκες (Παναγιωτόπουλος & Schultheis, 2015). Έτσι, οι κοινωνικές ομάδες 

που χρησιμοποιούσαν περισσότερο το οικονομικό κεφάλαιο για την κοινωνική αναπαραγωγή 

τους, πλέον επικεντρώνονται στη χρήση του εκπαιδευτικού - μορφωτικού κεφαλαίου (Θάνος 

& Τόλιος, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η έρευνα 

 

5.1 Σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας 

 Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο πρώτο μέρος της εργασίας, η οικονομική κρίση 

που έπληξε τη χώρα μας, επέφερε κλυδωνισμούς -εκτός των άλλων- και στην ιεράρχηση της 

κοινωνικής δομής. Η συρρίκνωση της αγοράς εργασίας ενέτεινε τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

πτυχιούχων για την εύρεση μιας θέσης εργασίας. Ο ανταγωνισμός αυτός οδήγησε τους νέους, 

και ιδίως αυτούς που κατέχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, στην έξοδό τους από τη χώρα, με 

αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για το «Brain Drain». Όμως, οι περισσότερες έρευνες που έχουν 

γίνει μέχρι σήμερα συμβάλλουν στην ανάδειξη του φαινομένου, ωστόσο η εν λόγω εργασία 

στοχεύει να αναδείξει την επιρροή του φαινομένου σε κοινωνιολογικό επίπεδο. Η βασική 

υπόθεση της έρευνας είναι ότι τα άτομα μεταναστεύουν στο εξωτερικό, με σκοπό να 

διατηρήσουν ή/και να εξελίξουν την θέση τους στην κοινωνική δομή. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να εξεταστούν τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των νέων που έχουν φύγει από την Ελλάδα και πλέον ζουν και εργάζονται σε 

χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Στόχοι της έρευνας είναι: 

➢ Να μελετηθεί η κοινωνική τροχιά των υποκειμένων του δείγματος στην κοινωνική 

δομή, με βάση το επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσης των προγόνων τους. 

➢ Να εξεταστούν οι παράγοντες που τους ώθησαν στη μετανάστευση. 

➢ Να διερευνηθούν τα κριτήρια επιλογής της χώρας στην οποία βρίσκονται, καθώς και η 

ικανοποίησή τους από τη διαβίωση στη χώρα υποδοχής. 

➢ Να μελετηθεί το εργασιακό περιβάλλον των υποκειμένων και η ικανοποίησή τους από 

αυτό. 

➢ Να εξεταστούν το ενδεχόμενο της επιστροφής τους στην Ελλάδα και οι λόγοι που θα 

τους ωθούσαν σε αυτό. 
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5.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 Με βάση τον σκοπό και τους στόχους της έρευνας που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο προκύπτουν και τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα που θα 

επιχειρηθεί να απαντηθούν στην παρούσα εργασία. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα εξής: 

❖ Ποια είναι η κοινωνική προέλευση των υποκειμένων του δείγματος που έχουν 

μεταναστεύσει στο εξωτερικό; 

❖ Ποια είναι η θέση των οικογενειών τους στην κοινωνική δομή; 

❖ Ποιο είναι το επίπεδο των σπουδών τους; 

❖ Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οδηγήθηκαν στην μετανάστευση; 

❖ Υπάρχει συνάφεια μεταξύ της εργασίας τους και του αντικειμένου των σπουδών τους; 

❖ Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που συνέβαλλαν καθοριστικά στην απόφασή τους 

ώστε να φύγουν από την Ελλάδα; 

❖ Σε ποιο βαθμό συνετέλεσε η οικονομική κρίση στην απόφασή τους αυτή; 

❖ Ποιοι είναι οι λόγοι που επέλεξαν τη συγκεκριμένη χώρα/πόλη της Ε.Ε. για να 

μεταναστεύσουν; 

❖ Πόσο ικανοποιημένοι είναι από την χώρα όπου διαμένουν, από το επαγγελματικό τους 

περιβάλλον και γενικότερα από τη ζωή τους στο εξωτερικό; 

❖ Επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα; 

❖ Αναζητούν θέση εργασίας στη χώρα μας; 

❖ Ποιοι είναι οι λόγοι που θα συντελούσαν στον επαναπατρισμό τους; 

 

5.3 Μεθοδολογία της έρευνας 

 Για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων της έρευνας ως μεθοδολογικό 

εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, η δομή και η παρουσίαση του οποίου 

ακολουθεί σε επόμενο κεφάλαιο. Πριν την οριστική επίδοσή του, το ερωτηματολόγιο 

δοκιμάστηκε πιλοτικά από μέρος του δείγματος, με σκοπό να ελεγχθεί η λειτουργικότητά του 

καθώς και να επισημανθούν τυχόν παρανοήσεις ή παραλείψεις. Έπειτα και από τις τελικές 

διορθώσεις, το ερωτηματολόγιο επιδόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στο δείγμα, μέσω της 

πλατφόρμας ‘Google form’. Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα από 03/08/2018 έως 03/01/2019. 

 Κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας ακολουθήθηκε η μέθοδος της ‘χιονοστιβάδας’ 

(snowball sampling). Αρχικά το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω προσωπικών επαφών του 
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ερευνητή και στη συνέχεια ζητήθηκε από εκείνους να προωθήσουν το ερωτηματολόγιο σε 

άτομα που γνωρίζουν και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην έρευνα. Εδώ, πρέπει να 

αναφερθεί ότι δεν καταγράφηκαν ούτε ζητήθηκαν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

άλλα προσωπικά στοιχεία, για λόγους τήρησης του προσωπικού απορρήτου και της ανωνυμίας 

των συμμετεχόντων. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τους περιορισμούς που ανακύπτουν από τη 

μέθοδο την ακολουθούμενη μεθοδολογία δειγματοληψίας, έγιναν προσπάθειες να συλλεχθεί 

δείγμα τόσο από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων όσο και από άτομα που έχουν μεταναστεύσει 

σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας έγινε με πολυμεταβλητή στατιστική 

ανάλυση δεδομένων με τη γλώσσα R (Κουτσουπιάς, 2005˙ 2018˙ Παπαδημητρίου, 2007). Πιο 

συγκεκριμένα, τα πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων είναι τα 

εξής:  

• FactoMineR (Husson, Josse, Le, Mazet & Husson, 2016),  

• factoextra (Kassambara & Mundt, 2017),  

• FactoInvestigate (Thuleau & Husson, 2017),  

• DescTools (Signorell, Aho, Alfons, Anderegg, Aragon & Arppe, 2016),  

• ggpolt2 (Wickham, Chang & Wickham, 2016),  

• FSA (Ogle & Ogle, 2017),  

• plyr (Wickham & Wickham, 2020),  

• lattice (Sarkar & Sarkar, 2007) και  

• data table (Dowle, Srinivasan, Gorecki, Chirico, Stetsenko, Short, ... & Ritchie, 2019). 

 

Για την καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων τα επαγγέλματα ταξινομήθηκαν με 

βάση τη βιβλιογραφία (Σιάνου-Κύργιου, 2006: 101) στις παρακάτω κατηγορίες: 

i. Υψηλού επιπέδου στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, εργοδότες. 

ii. Ανώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι που 

ασκούν ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα. 

iii. Υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν 

χαμηλότερα επιστημονικά επαγγέλματα. 

iv. Χαμηλότερου επιπέδου, μη χειρώνακτες υπάλληλοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που 

ασκούν μη επιστημονικά επαγγέλματα. 
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v. Χειρώνακτες υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, μικροεπαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενοι τεχνίτες. 

vi. Ημιειδικευμένοι εργάτες. 

vii. Ανειδίκευτοι εργάτες και αγρότες. 

viii. Οικιακά /Όσοι δεν εργάστηκαν ποτέ ή είναι άνεργοι. 

Αντίστοιχα, για το επίπεδο εκπαίδευσης υιοθετήθηκε από την βιβλιογραφία (Σιάνου-

Κύργιου, 2006: 102) ο διαχωρισμός σε τέσσερις κατηγορίες63 ως εξής: 

i. Μέχρι απόφοιτος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

ii. Απόφοιτος Λυκείου Δευτεροβάθμιας/ΤΕΕ. 

iii. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

iv. Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου. 

 

5.4 Δεοντολογία της έρευνας 

 Πριν την επιλογή του δείγματος εξασφαλίστηκε ότι θα τηρηθούν οι δεοντολογικοί 

κανόνες της έρευνας. Οι κανόνες δεοντολογίας που τηρήθηκαν και είναι συναφείς με την εν 

λόγω έρευνα, σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016: 177-

179) είναι οι εξής: 

• Η συγκατάθεση των ατόμων για την εθελοντική συμμετοχή τους. 

• Οι πληροφορίες και οι απαντήσεις του δείγματος θα παραμείνουν εμπιστευτικές και 

δεν πρόκειται να γίνει σύνδεση των αποτελεσμάτων με κάποιο συγκεκριμένο άτομο. 

• Τα υποκείμενα του δείγματος δεν παραπλανώνται. 

• Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δειγματοληψία αλλά και κατά την επεξεργασία 

δεν αλλοιώνονται. 

• Ο ερευνητής όταν αναφέρεται σε δεδομένα ή έρευνες άλλων, παραθέτει την πηγή 

άντλησης των πληροφοριών αυτών. 

• Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πρέπει να δίνουν τα αληθή στοιχεία αναφορικά με τις 

ζητούμενες πληροφορίες. 

 

 
63 Για το επίπεδο εκπαίδευσης των παππούδων του δείγματος προστέθηκε μια ακόμα κατηγορία για εκείνους που 

δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
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5.5 Περιορισμοί της έρευνας 

 Οι περιορισμοί που ανακύπτουν στην παρούσα έρευνα είναι αρχικά ότι τα 

αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν. Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό των νέων 

επιστημόνων που έχουν φύγει από την Ελλάδα. Συνεπώς οποιαδήποτε γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης θα οδηγούσε σε επισφαλή συμπεράσματα για τον 

απόδημο Ελληνισμό. Επίσης η δειγματοληψία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν έγινε με 

κάποιο συστηματικό τρόπο, αλλά με βάση την δυνατότητα πρόσβασης του ερευνητή στο 

δείγμα. Τέλος, περιορισμοί ως προς το δείγμα προκύπτουν και από τον ορισμό – ορολογία που 

υιοθετείται μεταξύ άλλων για τη μελέτη της σύγχρονης μετανάστευσης, όπως αναλυτικότερα 

παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

5.6 Το δείγμα 

Το δείγμα αποτελείται από 175 Έλληνες πτυχιούχους (69 άνδρες και 106 γυναίκες), οι 

οποίοι ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές σε κάποιο ΑΕΙ (85,1%) ή ΤΕΙ (14,9%) 

της χώρας μας και πλέον ζουν και εργάζονται σε κάποια χώρα, κράτος-μέλος της Ε.Ε. Στο 

δείγμα συμπεριλαμβάνονται τα άτομα εκείνα τα οποία μετανάστευσαν είτε απευθείας για 

εύρεση εργασίας είτε έχοντας αρχικά ως σκοπό την συνέχιση των σπουδών τους σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο και παρέμειναν στην αλλοδαπή. 

 Σχετικά με το προφίλ του δείγματος η πλειοψηφία αυτών (67,4%) έχουν ηλικία 26-35, 

ενώ το 20,6% είναι ηλικίας 36-45. Χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης στην έρευνα εμφανίζονται 

στις ηλικιακές κατηγορίες «έως 25» και «46-65» με ποσοστά μόλις 8% και 4% αντίστοιχα. Το 

71,4% του δείγματος είναι άγαμοι, 26,9% έγγαμοι και 1,7% διαζευγμένοι. Αναφορικά με το 

επίπεδο σπουδών τους το 26,9% του δείγματος είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ το 73,1% έχουν 

εξελίξει τις σπουδές τους και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού (61,7%) ή διδακτορικού 

διπλώματος (11,4%), το οποίο απέκτησαν είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα. 

 Τέλος, στο σημείο αυτό θα έπρεπε να αναφερθεί ότι το ερωτηματολόγιο αρχικά 

συμπληρώθηκε από 183 άτομα, από τα οποία όμως 8 παραλείφθηκαν καθώς κατά την 

επεξεργασία των δεδομένων παρατηρήθηκε είτε ότι δεν συμπληρώθηκαν επαρκώς είτε ότι δεν 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Το ερωτηματολόγιο 

 

6.1 Δομή και παρουσίαση του ερωτηματολογίου 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα ως μεθοδολογικό εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί η παρουσίαση και η 

ανάλυση αυτού. 

 Αρχικά, κρίνεται σημαντικό να επισημανθεί ότι το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε 

από τον ίδιο τον ερευνητή για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και με σκοπό να διερευνηθεί 

αν μπορούν να απαντηθούν οι σκοποί και οι στόχοι της εν λόγω εργασίας. Επιπλέον, κατά την 

κατασκευή του ερωτηματολογίου δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

 Το ερωτηματολόγιο δομείται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει ερωτήσεις κυρίως 

κλειστού τύπου, στις οποίες το δείγμα καλείται να δώσει σύντομες απαντήσεις ή να επιλέξει 

την/τις απάντηση/-εις που ισχύει/-ουν στην κάθε περίπτωση. Το Α μέρος περιλαμβάνει τα 

προσωπικά στοιχεία του ερωτώμενου, το Β μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα 

στοιχεία της οικογένειάς του και το Γ μέρος τις επιμέρους ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες 

είναι ανοικτού τύπου. 

 Αναλυτικότερα, στο Α μέρος επιχειρείται να σκιαγραφηθεί το προφίλ των μεταναστών 

και επίσης να διερευνηθεί σε πρώτο στάδιο αν το γνωστικό τους πεδίο συμβαδίζει με τη θέση 

εργασίας τους στο εξωτερικό. Το δείγμα κλήθηκε, λοιπόν, να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά 

με το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται (ερωτήσεις 1, 

2 και 3 αντίστοιχα). Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 4 έως 8 αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο 

του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να απαντήσουν για το επίπεδο εκπαίδευσής τους, 

το ίδρυμα και τη σχολή προπτυχιακής φοίτησης, αν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος σπουδών όσο και για τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουν. Οι 

ερωτήσεις 9 έως 12 αφορούν τον τόπο διαμονής πριν και μετά την μετανάστευσή τους, το έτος 

της μετανάστευσης και ο πρωτεύων λόγος που άφησαν τη χώρα μας. Τέλος, στις ερωτήσεις 13 

έως 17 κλήθηκε το δείγμα να απαντήσει σχετικά με την τρέχουσα θέση εργασίας, την πρώτη 

θέση εργασίας στο εξωτερικό σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται με την τρέχουσα θέση, το 

μηνιαίο εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις, τις ώρες εργασίας και για το καθεστώς κάτω από το 

οποίο εργάζονται. 
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 Στο Β μέρος οι ερωτήσεις σχετίζονται με τα στοιχεία της οικογένειας, με σκοπό να 

διερευνηθεί η κοινωνικο-οικονομική προέλευσή τους και ακολούθως η κοινωνική 

κινητικότητα που διαγράφουν εντός της κοινωνικής δομής, σύμφωνα με τη σχετική 

βιβλιογραφία (Bourdieu, 2002). Στις ερωτήσεις 18 και 20 καλείται το δείγμα να συμπληρώσει 

το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας αντίστοιχα, ενώ στις ερωτήσεις 19 και 21 να εντάξει 

τα επαγγέλματα αυτά στις ανάλογες κατηγορίες, οι οποίες έχουν αρθεί από σχετική 

βιβλιογραφία (Σιάνου-Κύργιου, 2006). Οι ερωτήσεις αυτές λειτουργούν επαληθευτικά η μια 

προς την άλλη και επίσης βοηθούν στην εγκυρότερη κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων τόσο 

για την ανάλυση όσο και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι ερωτήσεις 

22 και 23 αφορούν το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, ενώ η ερώτηση 24 την οικονομική 

τους κατάσταση. Τέλος, οι ερωτήσεις 25 έως 28 αναφέρονται στο επάγγελμα και στο επίπεδο 

εκπαίδευσης τόσο του πατροπλευρικού όσο και του μητροπλευρικού παππού αντίστοιχα, με 

σκοπό να αποτυπωθεί αρτιότερα η κοινωνική τροχιά των υποκειμένων της έρευνας. 

 Το Γ μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τις επιμέρους ερωτήσεις σχετικά με την 

μετανάστευση του δείγματος σε χώρες της Ε.Ε., εστιάζοντας στα κίνητρα και τους παράγοντες 

που τους ώθησαν στην επιλογή αυτή, την ικανοποίησή τους τόσο από το κοινωνικό περιβάλλον 

της χώρας υποδοχής όσο και από το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται, ενώ επιχειρείται να 

διερευνηθεί το ενδεχόμενο της επιστροφής τους στη χώρα μας. Πιο αναλυτικά, στις ερωτήσεις 

29 έως 32 το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με τους παράγοντες που τους ώθησε στη 

μετανάστευση, στο βαθμό που συνέβαλε η οικονομική κρίση στην απόφασή τους αυτή και αν 

υπήρξε κάποιο άτομο που τους παρακίνησε. Επίσης, επιχειρείται να διερευνηθεί αν υπήρχε 

προϋπάρχουσα εμπειρία των υποκειμένων από το εξωτερικό συμμετέχοντας σε προγράμματα 

Erasmus (ερωτήσεις 33 και 34). Οι ερωτήσεις 35 έως 38 αφορούν τους λόγους επιλογής της 

εκάστοτε χώρας υποδοχής, ενώ η ερώτηση 39 εστιάζει στους λόγους επιλογής χώρας, η οποία 

ανήκει στην Ε.Ε. Στις ερωτήσεις 40 έως 43 εξετάζεται το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο ζουν, η ικανοποίησή τους από αυτό, η αντιμετώπιση των γηγενών στην καθημερινότητα 

και ο βαθμός ενσωμάτωσής τους. Αντίστοιχα, εξετάζεται και το εργασιακό περιβάλλον του 

δείγματος (ερωτήσεις 44 έως 50), αν άλλαξαν θέση εργασίας, ο τρόπος με τον οποίο βρήκαν 

την πρωτεύουσα θέση, αλλά και τόσο από τον βαθμό ικανοποίησή τους από την παρούσα 

επαγγελματική τους κατάσταση όσο και από τις οικονομικές απολαβές σε σχέση με τις ώρες 

εργασίας. Η ερώτηση 51 αναφέρεται στον τρόπο που επιλέγουν να δαπανήσουν τον ελεύθερο 

χρόνο τους. Οι ερωτήσεις 52 έως 55 επιχειρούν να διερευνήσουν την επιθυμία τους για τον 

επαναπατρισμό, για ποιους λόγους επιλέγουν να παραμένουν στο εξωτερικό, αν αναζητούν 

κάποια θέση εργασίας πίσω στην Ελλάδα και τους λόγους για τους οποίους θα επέστρεφαν. 
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Τέλος, το ερωτηματολόγιο ολοκληρώνεται με την 56 ερώτηση, όπου κλήθηκαν να δώσουν 

κάποια συμβουλή στους νέους που σκέφτονται να αφήσουν την Ελλάδα για κάποια χώρα του 

εξωτερικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Αποτελέσματα έρευνας 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ο 

τρόπος παρουσίασης ακολουθεί τη δομή του μεθοδολογικού εργαλείου, δηλαδή του 

ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα παρουσιαστούν τα στοιχεία του δείγματος, 

στη συνέχεια τα στοιχεία της οικογένειας των υποκειμένων της έρευνας και έπειτα θα 

παρουσιαστούν οι απαντήσεις του δείγματος στις επιμέρους ερωτήσεις χωρισμένες σε 

υποενότητες. Έπειτα παρουσιάζεται μια συγκριτική ανάλυση σχέσεων, ώστε να επιτευχθεί 

μέρος των σκοπών της παρούσας έρευνας. Τέλος, παρουσιάζονται τα δεδομένα υπό τη μορφή 

πολλαπλής ανάλυσης αντιστοιχιών και της ιεραρχικής ανάλυσης συστάδων, όπως 

προαναφέρθηκε αναλυτικότερα στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας. 

 

7.1 Στοιχεία του δείγματος 

 Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα στοιχεία του δείγματος και έτσι ολοκληρώνεται η 

παρουσίαση του προφίλ του δείγματος, μέρος των οποίων παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

 Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 175 άτομα 

που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές σε κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της Ελλάδας. Από τα άτομα αυτά τα 149 (85,1%) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και 26 

(14,9%) απόφοιτοι ΤΕΙ (γράφημα 4). 

 

Γράφημα 4: Ποσοστό αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ 
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 Ως προς τις σχολές προπτυχιακής φοίτησης64 των μεταναστών του δείγματος, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 2, ισάριθμοι είναι οι απόφοιτοι των Φιλοσοφικών και των 

Πολυτεχνικών σχολών με ποσοστό 14,3% για κάθε μια σχολή αντίστοιχα, 12,7% είναι οι 

πτυχιούχοι των σχολών Επιστημών της Αγωγής, ενώ ακολουθούν οι πτυχιούχοι των 

Οικονομικών και των Θετικών Επιστημών με 11,4% και 10,9% αντίστοιχα. Σε ποσοστό 9,1% 

του δείγματος είναι απόφοιτοι Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, οι οποίοι προέρχονται από τα 

τμήματα Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και 

Ιατρικών Εργαστηρίων. Οι Ιατρικές Επιστήμες (ΑΕΙ) εκπροσωπούνται από το δείγμα σε 

ποσοστό 7,4% και προέρχονται από τα τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, 

Φαρμακευτικής και Βιολογικών Εφαρμογών. 

 
 

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ N % 

Φιλοσοφική 25 14,3 

Επιστημών Αγωγής 22 12,7 

Πολυτεχνικές 25 14,3 

Θετικών Επιστημών 19 10,9 

Οικονομικών Επιστημών 20 11,4 

Νομικές 7 4,0 

Κοινωνικών Επιστημών 10 5,7 

Ιατρικών Επιστημών 13 7,4 

Επιστημών Υγείας (ΤΕΙ) 16 9,1 

Λοιπά ΑΕΙ 9 5,1 

Λοιπά ΤΕΙ 9 5,1 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,0 

Πίνακας 2: Σχολές φοίτησης ανά συχνότητα εμφάνισης και ποσοστό (%) 

 

 Από το σύνολο του δείγματος οι 128 μετανάστες είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή 

Διδακτορικού διπλώματος σπουδών. Το 65,6% απέκτησε τον τίτλο αυτό στο εξωτερικό, ενώ 

το υπόλοιπο 34,4% τον απέκτησε στην Ελλάδα πριν μεταναστεύσει (γράφημα 5).  

 
64 Ο καταμερισμός του δείγματος στις αντίστοιχες σχολές έγινε με βάση την πρότερη ισχύουσα νομοθεσία και όχι 

με βάση τις τελευταίες αλλαγές περί συγχωνεύσεων, κατάτμησης και μετονομασίας σχολών και τμημάτων των 

ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
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Γράφημα 5: Ποσοστό (%) των ατόμων που κατέχουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο 

ανά τόπο απόκτησης 

 

 Η γνώση ξένων γλωσσών είναι για όλους τους μετανάστες βασικό εφόδιο αλλά και 

«εργαλείο» που το χρησιμοποιούν στην χώρα υποδοχής τους. Στην μελέτη αυτή όλοι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα γνωρίζουν τουλάχιστον αγγλικά (γράφημα 6), ενώ σημαντικό 

είναι το αποτέλεσμα που προέκυψε πως το 69,1% γνωρίζει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι πιο συχνοί συνδυασμοί ξένων γλωσσών που γνωρίζει το 

δείγμα είναι τα αγγλικά με τα γερμανικά (18,3%) και τα αγγλικά με τα γαλλικά (12,6%). 

 

 

Γράφημα 6: Ποσοστό (%) γνώσης ανά ξένη γλώσσα 
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  Το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέχθηκε ως χώρα υποδοχής από την πλειονότητα των 

μεταναστών του δείγματος (61,1%) με τη Γερμανία και την Γαλλία να έπονται με μεγάλη 

διαφορά σε ποσοστό 9,2% και 6,3% αντίστοιχα. Σε ακόμα πολύ μικρότερα ποσοστά 

ακολουθούν η Αυστρία και η Ολλανδία, οι οποίες έχουν επιλεγεί από το δείγμα σε ποσοστό 

3,4% η κάθε μια. Στην Ισπανία έχει μεταναστεύσει το 2,9% του δείγματος και στο Βέλγιο, την 

Ιταλία και την Νορβηγία το 2,3%. Άλλες χώρες της Ε.Ε. έχει επιλέξει ένα πολύ μικρό μέρος 

των συμμετεχόντων σε ποσοστό κάτω του 2% (πίνακας 3 & εικόνα 1). 

 

 

 

  

ΧΩΡΑ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
N % 

Ηνωμένο Βασίλειο 107 61,1 

Γερμανία 16 9,2 

Γαλλία 11 6,3 

Αυστρία 6 3,4 

Ολλανδία 6 3,4 

Ισπανία 5 2,9 

Βέλγιο 4 2,3 

Ιταλία 4 2,3 

Νορβηγία 4 2,3 

Ιρλανδία 3 1,7 

Κύπρος 2 1,1 

Σλοβακία 2 1,1 

Σουηδία 2 1,1 

Τσεχία 1 0,6 

Ρουμανία 1 0,6 

Λουξεμβούργο 1 0,6 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,0 

Πίνακας 3: Χώρες υποδοχής των μεταναστών του δείγματος 
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Εικόνα 1: Οπτική αποτύπωση χωρών υποδοχής των μεταναστών του δείγματος στο χάρτη 

σε απόλυτη κατανομή 

 

  Ο τόπος κατοικίας στην Ελλάδα πριν την μετανάστευση των υποκειμένων του 

δείγματος ταξινομήθηκε σε τέσσερις ζώνες με βάση τον πληθυσμό τους65 για τη διευκόλυνση 

της ανάλυσης. Η ζώνη 1, από την οποία προέρχεται το 61,7% του δείγματος, περιλαμβάνει τις 

δύο μεγαλύτερες πόλεις σε πληθυσμό, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Από την ζώνη 2 

προέρχεται το μικρότερο ποσοστό του δείγματος (10,9%) και περιλαμβάνει πόλεις έως και 

100.000 κατοίκους, όπως η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα και ο Βόλος. Η ζώνη 3 

περιλαμβάνει πόλεις με πληθυσμό από 100.000 έως 50.000 κατοίκους, όπως δηλαδή η 

Αλεξανδρούπολη, η Κομοτηνή, η Ξάνθη, η Σέρρες, τα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα, η Λαμία, το 

Αγρίνιο, η Χαλκίδα, η Καλαμάτα και τα Χανιά, πόλεις από τις οποίες προέρχεται το 12% του 

δείγματος. Από τη ζώνη 4 προέρχεται το 15,4% του δείγματος και περιλαμβάνει αστικές, 

ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με λιγότερους από 50.000 κατοίκους (γράφημα 7). 

 
65 Ο πληθυσμός της κάθε πόλης ανακτήθηκε από την τελευταία απογραφή πληθυσμού που έγινε στη χώρα μας το 

2011 και πιο συγκεκριμένα με βάση το ΦΕΚ 699/Β’/20.03.2014. 
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Γράφημα 7: Τόπος κατοικίας πριν τη μετανάστευση 

 Σχετικά με το έτος μετανάστευσης του δείγματος, όπως φαίνεται και από το γράφημα 

8, προκύπτει μια σταδιακή αύξηση της εκροής των μεταναστών του δείγματος από το 2008 και 

μετά, δηλαδή στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Η κορύφωση φτάνει το 2016 με την 

πλειονότητα του δείγματος (16%) να αναχωρεί από την Ελλάδα για το εξωτερικό. Το 2017 

παρατηρείται μια πτώση της μετανάστευσης για το δείγμα της έρευνας, η οποία αγγίζει σχεδόν 

το 6%, ενώ το 2018 το ποσοστό του δείγματος που μετανάστευσε είναι ακόμα μικρότερο κατά 

3% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος (γράφημα 8).  

 

Γράφημα 8: Ποσοστό (%) μετανάστευσης του δείγματος ανά έτος 
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 Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι κατηγορίες των επαγγελμάτων των υποκειμένων της 

έρευνας. Εκτός από την τρέχουσα θέση εργασίας τους, τους ζητήθηκε επίσης να σημειώσουν 

και την πρώτη θέση εργασίας τους στο εξωτερικό, στην περίπτωση που αυτές δεν ταυτίζονται. 

Σκοπός της ερώτησης για την πρώτη θέση εργασίας τους στο εξωτερικό ήταν να εξεταστεί η 

επαγγελματική τους εξέλιξη σε σχέση με την τρέχουσα. Το γεγονός ότι το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από άτομα που κατέχουν ένα υψηλότερο ή χαμηλότερο ποσοστό εξειδίκευσης 

ερμηνεύει την εμφάνιση υψηλών ποσοστών στις κατηγορίες των επαγγελμάτων εκείνων που 

προϋποθέτουν την επιστημονική γνώση. Αντίστοιχα, ένα χαμηλό ποσοστό του δείγματος 

εργάζεται σε χειρωνακτικά επαγγέλματα. 

 Πράγματι, τόσο στην περίπτωση της πρώτης θέσης εργασίας όσο και στην περίπτωση 

της τρέχουσας, η πλειοψηφία του δείγματος εργάζεται ως ανώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου 

ή ιδιωτικού τομέα που ασκούν ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα με ποσοστό 44,6% και 49,1% 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση των στελεχών υψηλού επιπέδου του δείγματος παρατηρείται μια 

αύξηση κατά 13,8% στην τρέχουσα θέση εργασίας τους σε σχέση με την πρότερη. Αντίστροφα, 

μείωση κατά 5,7% προκύπτει στην κατηγορία επαγγελμάτων αυτή όπου τα υποκείμενα του 

δείγματος εργάζονται ως χαμηλότερου επιπέδου υπάλληλοι του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα 

ασκούντες χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα σε σύγκριση με τα άτομα εκείνα που 

ασκούσαν κάποιο επάγγελμα που εντάσσεται στην κατηγορία αυτή κατά την πρώτη τους 

απασχόληση στη χώρα υποδοχής. Ωστόσο, γενικότερα μείωση παρατηρείται και σε όλα τα 

υπόλοιπα επαγγέλματα που δεν απαιτείται κάποια εξειδικευμένη επιστημονική γνώση 

αναφορικά με την πρώτη θέση εργασίας του δείγματος στο εξωτερικό. 

  

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ N % N % 

Υψηλού επιπέδου στέλεχος δημ./ιδιωτ. τομέα 16 9,1 40 22,9 

Ανώτερος υπάλληλος δημ./ιδιωτ., αυτοαπασχ. που 

ασκεί ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα 
78 44,6 86 49,1 

Υπάλληλος δημ./ιδιωτ., αυτοαπασχ. που ασκεί 

χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα 
40 22,8 30 17,1 

Χαμηλότερου επιπέδου υπάλληλος δημ./ιδιωτ. που 

ασκεί μη επιστημονικό και μη χειρωνακτικό επάγγελμα 
29 16,6 15 8,6 

Υπάλληλος δημ./ιδιωτ. που ασκεί χειρωνακτικό 
επάγγελμα, μικροεπαγγελματίας, αυτοαπασχ. τεχνίτης 

5 2,9 1 0,6 

Ημιειδικευμένος εργάτης 3 1,7 2 1,1 

Ανιδείκευτος εργάτης/Αγρότης 4 2,3 1 0,6 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,0 175 100,0 

Πίνακας 4: Πρώτη και τρέχουσα θέση εργασίας του δείγματος στο εξωτερικό 
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 Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκε επίσης να σημειώσουν το μηνιαίο τους 

εισόδημα που λαμβάνουν χωρίς τις σχετικές κρατήσεις, καθώς το ύψος αυτών διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Το 46,9% των ερωτηθέντων λαμβάνει εισόδημα από 1.501€ έως 3.000€ 

μηνιαίως, το 22,3% από 3.001€ έως 5.000€, έως 1.500€ δήλωσε ότι λαμβάνει το 21,1% και 

από 5.001€ και άνω το 9,7% (γράφημα 9). 

 

  

 

Γράφημα 9: Μηνιαίο εισόδημα του δείγματος 

 

 Οι ώρες εργασίας εβδομαδιαίως των συμμετεχόντων στην έρευνα εμφανίζονται στο 

γράφημα 10. Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των δεδομένων, οι ελάχιστες ώρες 

εργασίας του δείγματος, όπως δηλώθηκε είναι 11 και οι μέγιστες 74. Όμως, η πλειονότητα του 

δείγματος εργάζεται 40 ώρες σε ποσοστό 34,3%. Ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων ωρών 

εργασίας του δείγματος είναι οι 39 ώρες. 
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Γράφημα 10: Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας 

 

 Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για τους ίδιους τους μετανάστες έχει το εργασιακό καθεστώς 

κάτω από το οποίο εργάζονται. Σχεδόν 7 στους 10 του δείγματος εργάζονται ως μόνιμοι ή με 

σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ η σύμβαση εργασίας στους 3 από τους 10 είναι ορισμένου 

χρόνου (γράφημα 11). 

 

 

Γράφημα 11: Το εργασιακό καθεστώς των μεταναστών 
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7.2 Στοιχεία οικογένειας 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα στοιχεία της 

οικογένειας του δείγματος των μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αφορούν το 

επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους, την οικονομική τους κατάσταση, 

καθώς και το επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσης των παππούδων τους. 

 Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι κατηγορίες των επαγγελμάτων των γονέων του 

δείγματος με την συχνότητα εμφάνισης και το αντίστοιχο ποσοστό (%). Χωρίζοντας αυτές τις 

κατηγορίες των επαγγελμάτων σε δύο ευρύτερες (χειρωνακτικά και μη χειρωνακτικά 

επαγγέλματα) παρατηρείται ότι περίπου 7 στους 10 του δείγματος ο πατέρας τους ασκεί κάποιο 

μη χειρωνακτικό επάγγελμα. Αντίστοιχα για τις μητέρες του δείγματος η αναλογία των 

επαγγελμάτων σε χειρωνακτικά και μη είναι μικρότερη, αφού μόλις 6 στις 10 ασχολούνται με 

κάποιο μη χειρωνακτικό επάγγελμα. Η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως από το αποτέλεσμα 

της έρευνας ότι η πλειοψηφία του δείγματος (30,3%) έχουν πατέρα ανώτερο υπάλληλο του 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενο που ασκεί ανώτερο επιστημονικό 

επάγγελμα, ενώ το 22,3% του δείγματος έχουν μητέρα άνεργη που ασχολείται με τα οικιακά. 

  ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ N % N % 

Υψηλού επιπέδου στέλεχος δημ./ιδιωτ. τομέα 15 8,6 16 9,1 

Ανώτερος υπάλληλος δημ./ιδιωτ., αυτοαπασχ. που 

ασκεί ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα 
53 30,3 33 18,8 

Υπάλληλος δημ./ιδιωτ., αυτοαπασχ. που ασκεί 

χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα 
32 18,3 32 18,3 

Χαμηλότερου επιπέδου υπάλληλος δημ./ιδιωτ. που 
ασκεί μη επιστημονικό και μη χειρωνακτικό επάγγελμα 

23 13,2 18 10,3 

Υπάλληλος δημ./ιδιωτ. που ασκεί χειρωνακτικό 

επάγγελμα, μικροεπαγγελματίας, αυτοαπασχ. τεχνίτης 
37 21,1 21 12,0 

Ημιειδικευμένος εργάτης 9 5,1 1 0,6 

Ανιδείκευτος εργάτης/Αγρότης 6 3,4 15 8,6 

Δεν εργάστηκε ποτέ/Οικιακά 0 0,0 39 22,3 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,0 175 100,0 

Πίνακας 5: Επαγγέλματα γονέων του δείγματος 

 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων το 40,6% του δείγματος ο πατέρας 

είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο που υπερτερεί έναντι των υπολοίπων στις μητέρες 

του δείγματος με ποσοστό 40%. Ωστόσο, καθόλου αμελητέο δεν είναι το ποσοστό του 
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δείγματος εκείνου του οποίου οι γονείς τους είναι ‘μέχρι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης’, 

μιας και ξεπερνά το 20% (πίνακας 6). 

  ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ N % N % 

Μέχρι Απόφοιτος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 43 24,5 37 21,2 

Απόφοιτος Λυκείου/ΤΕΕ 49 28,0 70 40,0 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 71 40,6 59 33,7 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου 12 6,9 9 5,1 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,0 175 100,0 

Πίνακας 6: Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων του δείγματος 

 

 Η οικονομική κατάσταση των οικογενειών του δείγματος των μεταναστών 

χαρακτηρίζεται από τους ίδιους κυρίως ως ‘μέτρια’ ή ‘καλή’. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται 

και στο γράφημα 12, οι μισοί μετανάστες του δείγματος κρίνουν ως ‘μέτρια’ την οικονομική 

κατάσταση των γονέων τους, ενώ περίπου 4 στους 10 την κρίνουν ως ‘καλή’. 

 

Γράφημα 12: Οικονομική κατάσταση γονέων 

 

 Τα επαγγέλματα των παππούδων των υποκειμένων του δείγματος τόσο πατροπλευρικά 

όσο και μητροπλευρικά προέκυψε πως ήταν κατά κύριο λόγο μη επιστημονικά και κυρίως 

χειρωνακτικά (πίνακας 7). Στην πλειοψηφία του δείγματος οι παππούδες τους απασχολούνταν 

ως ανειδίκευτοι εργάτες ή αγρότες. Κάποιο επιστημονικό επάγγελμα ασκούσε ο 

πατροπλευρικός παππούς του 14,3% του δείγματος και 17,1% ο μητροπλευρικός τους 

παππούς. Μη επιστημονικό και μη χειρωνακτικό επάγγελμα ασκούσε το 13,1% και το 17,7% 

αντίστοιχα. 

11,4%

50,3%

38,3%

Κακή

Μέτρια

Καλή
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  ΠΑΤΡΟΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΛΕΥΡΙΚΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ N % N % 

Υψηλού επιπέδου στέλεχος δημ./ιδιωτ. τομέα 1 0,6 2 1,1 

Ανώτερος υπάλληλος δημ./ιδιωτ., αυτοαπασχ. που 

ασκεί ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα 
7 4,0 9 5,1 

Υπάλληλος δημ./ιδιωτ., αυτοαπασχ. που ασκεί 

χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα 
17 9,7 19 10,9 

Χαμηλότερου επιπέδου υπάλληλος δημ./ιδιωτ. που 

ασκεί μη επιστημονικό και μη χειρωνακτικό επάγγελμα 
23 13,1 31 17,7 

Υπάλληλος δημ./ιδιωτ. που ασκεί χειρωνακτικό 

επάγγελμα, μικροεπαγγελματίας, αυτοαπασχ. τεχνίτης 
38 21,8 34 19,4 

Ημιειδικευμένος εργάτης 11 6,3 14 8,0 

Ανειδίκευτος εργάτης/Αγρότης 72 41,1 61 34,9 

Δεν δηλώθηκε 6 3,4 5 2,9 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,0 175 100,0 

Πίνακας 7: Επαγγέλματα παππούδων του δείγματος 

 

 Τέλος σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των παππούδων του δείγματος προέκυψε ότι 

το 40,6% των πατροπλευρικών παππούδων και το 41,1% των μητροπλευρικών έλαβε 

υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ το 25,1% και το 20,6% αντίστοιχα δεν την ολοκλήρωσαν. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 12 από τους παππούδες του δείγματος ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους σε κάποιο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πίνακας 8). 

 

  
ΠΑΤΡΟΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΛΕΥΡΙΚΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ N % N % 

Χωρίς Υποχρεωτική εκπαίδευση 44 25,1 36 20,6 

Μέχρι Απόφοιτος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 71 40,6 72 41,1 

Απόφοιτος Λυκείου/ΤΕΕ 35 20,0 42 24,0 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 12 6,9 12 6,9 

Δεν δηλώθηκε 13 7,4 13 7,4 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,0 175 100,0 

Πίνακας 8: Επίπεδο εκπαίδευσης παππούδων του δείγματος 
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7.3 Επιμέρους ερωτήσεις 

 Οι επιμέρους ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ταξινομούνται σε πέντε ευρύτερες 

κατηγορίες ερωτήσεων και αποσκοπούν στο να διερευνηθούν οι παράγοντες ώθησης και 

προσέλκυσης, οι συνθήκες διαβίωσης, η εργασία των υποκειμένων του δείγματος στο 

εξωτερικό, καθώς και οι πιθανότητες παλιννόστησής τους. 

7.3.1 Παράγοντες ώθησης 

 Αρχικά ζητήθηκε από το δείγμα να σημειώσει τον πρωτεύοντα λόγο για τον οποίο 

μετανάστευσε. Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις του δείγματος, η πλειοψηφία των 

υποκειμένων του δείγματος μετανάστευσε με σκοπό να εργαστεί στο εξωτερικό (62,3%), ενώ 

ορισμένοι εξ’ αυτών έφυγαν από τη χώρα μας για να εξελίξουν τις σπουδές τους (33,1%). 

‘Άλλος’ λόγος συνετέλεσε για το 4,6% του δείγματος, όπως είναι η παραμονή ή η εργασία 

συζύγου/συντρόφου στο εξωτερικό, διάφοροι οικογενειακοί λόγοι, κ.λπ. (γράφημα 13). 

 

Γράφημα 13: Πρωτεύων λόγος μετανάστευσης 

 Εξετάζοντας αναλυτικότερα τους παράγοντες που ώθησαν τα υποκείμενα του 

δείγματος στη φυγή τους από τη χώρα μας, ζητήθηκε από το δείγμα να επιλέξει τους δύο 

κυριότερους λόγους. Έτσι, προέκυψε ότι οι σπουδαιότεροι λόγοι για τους ίδιους ήταν η 

‘εξέλιξη προσόντων και γνώσεων’ σε ποσοστό 52,6%, η ‘μη αναγνώριση προσόντων στην αγορά 

εργασίας’ σε ποσοστό 46,9% και η ‘υψηλή ανεργία’ σε ποσοστό 41,7%. Οι ‘χαμηλές αποδοχές’ 

απαντήθηκαν σε ποσοστό 37,7%, ενώ ενδεικτικά ‘άλλοι’ λόγοι που συνετέλεσαν για το 13,1% 
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του δείγματος ήταν οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα, η γραφειοκρατία, η αναξιοκρατία, 

η διαφθορά, η μακρόχρονη αναμονή για ανάληψη ειδικότητας στον ιατρικό κλάδο (γράφημα 

14). 

 

Γράφημα 14: Λόγοι μετανάστευσης στο εξωτερικό 

 Η οικονομική κρίση φαίνεται πως συνετέλεσε σημαντικά στην απόφαση του δείγματος 

να μεταναστεύσει, καθώς ‘πολύ’ απάντησε το 59,4% και ‘μέτρια’ το 22,3%. ‘Καθόλου’ έως 

‘λίγο’ επηρέασε η οικονομική κρίση ένα μικρό ποσοστό του δείγματος, μιας και συνολικά το 

ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 20% (γράφημα 15). 

 

Γράφημα 15: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην απόφαση του δείγματος για να μεταναστεύσει 
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 Οι επιστήμονες του δείγματος εμφανίζονται μοιρασμένοι ως προς την ευκολία της 

απόφασής τους για να μεταναστεύσουν. Πιο συγκεκριμένα, οι 89 από τους 175 δήλωσαν ότι 

ήταν μια ‘δύσκολη’ απόφαση, ενώ οι υπόλοιποι 86 κρίνουν πως η απόφασή τους ήταν ‘εύκολη’ 

(γράφημα 16). 

 

 

Γράφημα 16: Η απόφαση του δείγματος για την μετανάστευση 

 

 

 Ωστόσο, η απόφασή τους αυτή φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα ώθησης κάποιου οικείου 

τους προσώπου για το 56% του δείγματος. Από τα άτομα αυτά που παρακινήθηκαν ως προς 

την απόφασή τους για να μεταναστεύσουν, προέκυψε πως το οικογενειακό τους περιβάλλον 

άσκησε επίδραση στο 33,7% του δείγματος, ενώ το φιλικό τους περιβάλλον στο 22,3%. Το 

υπόλοιπο 44% του δείγματος δήλωσε πως ήταν κατά κύριο λόγο δική τους απόφαση και δεν 

υπήρξε κάποιο άτομο που τους παρακίνησε (γράφημα 17). 
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Γράφημα 17: Επίδραση του οικείου περιβάλλοντος στην απόφαση για μετανάστευση 

 

 Η συμμετοχή μέρος του δείγματος σε προγράμματα Erasmus κατά τις προπτυχιακές 

τους σπουδές δεν εμφανίζεται σε μεγάλη συχνότητα, μιας και μόλις 2 στους 10 απάντησαν 

θετικά (γράφημα 18), με την πλειοψηφία αυτών να έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα 

διάρκειας 6 μηνών, μεταβαίνοντας σε χώρες όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην 

Ισπανία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στη Δανία, 

στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στη Τσεχία, στην Ιρλανδία και στην Ρουμανία. 

 

 

Γράφημα 18: Συμμετοχή του δείγματος σε πρόγραμμα Erasmus 
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7.3.2 Παράγοντες προσέλκυσης 

 Επιχειρώντας να διερευνηθούν οι παράγοντες προσέλκυσης των μεταναστών του 

δείγματος από τη χώρα υποδοχής τους ρωτήθηκαν αρχικά για τον κυριότερο λόγο που 

επέλεξαν τη συγκεκριμένη χώρα/πόλη. Όπως φαίνεται και στο γράφημα 19, τα δύο 

σημαντικότερα κριτήρια για τα άτομα αυτά ήταν η ομιλούμενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής 

(31,4%) και η υψηλή ζήτηση για εργασία συναφή με το αντικείμενο σπουδών (22,9%). Το 

17,7% του δείγματος επέλεξε τη χώρα/πόλη υποδοχής με κριτήριο τη διαθεσιμότητα του 

προγράμματος σπουδών που ενδιαφερόταν να παρακολουθήσει σε συνέχεια των 

προπτυχιακών σπουδών. Η παρότρυνση από κάποιο οικείο πρόσωπο συνιστά τον κυριότερο 

λόγο επιλογής της χώρας/πόλης για το 14,3% του δείγματος, ενώ για το 11,4% οι καλύτερες 

δομές για την εξέλιξη των γνώσεων είτε στον εργασιακό είτε στον εκπαιδευτικό τομέα. Μια 

μικρή μερίδα του δείγματος (2,3%) ανέφερε άλλο λόγο, όπως κυρίως από τυχαία επιλογή ή 

λόγω εξοικείωσης με την συγκεκριμένη χώρα. 

 

 

Γράφημα 19: Κυριότερος λόγος επιλογής της χώρας υποδοχής 

 

 Για την πλειοψηφία των υποκειμένων του δείγματος (85,1%) η χώρα την οποία 

επέλεξαν για να μεταναστεύσουν αποτέλεσε την πρώτη τους επιλογή, ενώ για το υπόλοιπο 

14,9% όχι (γράφημα 20). 
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Γράφημα 20: Η χώρα υποδοχής ως πρώτη επιλογή 

 

 Η ύπαρξη κάποιου οικείου προσώπου στη χώρα ή και στην πόλη υποδοχής σίγουρα 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο και επιτελεί εξίσου σημαντικό ρόλο σε διάφορα επίπεδα, όπως 

και στην επιλογή της χώρας/πόλης προορισμού του μετανάστη. Περίπου 4 στους 10 

συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν θετικά, ότι είχαν δηλαδή κάποιο οικείο πρόσωπο που 

ήδη διέμενε γενικότερα στη χώρα ή και πιο συγκεκριμένα στην πόλη που επέλεξαν για να 

μεταναστεύσουν (γράφημα 21). 

 

Γράφημα 21: Διαμονή οικείου προσώπου στη χώρα/πόλη προορισμού 

 

Οι 93 από τους 175 μετανάστες συνεχίζουν να παραμένουν στην ίδια χώρα και πόλη 

που εγκαταστάθηκαν εξ’ αρχής. Ωστόσο, 44 από αυτούς άλλαξαν χώρα και 38 διαμένουν στην 

ίδια χώρα αλλά άλλαξαν πόλη (γράφημα 22). 
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Γράφημα 22: Μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα ή πόλη 

 

 Καθ’ ότι η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα άτομα εκείνα που έχουν 

μεταναστεύσει σε χώρες της Ε.Ε., κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθούν οι λόγοι της επιλογής 

τους αυτής. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι λόγοι επιλογής του δείγματος μιας χώρας της 

Ε.Ε. για να μεταναστεύσουν. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν οι λόγοι επιλογής 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ευκολία - ελευθερία των μετακινήσεων μεταξύ των κρατών-

μελών της Ε.Ε., η οποία άλλωστε προβλέπεται από τη συνθήκη του Σένγκεν. 

 

 

     N % 

"είναι πιο εύκολη η μετακίνηση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε." 85 48,6 

"από εδώ είναι ευκολότερη και γρηγορότερη η πρόσβαση στην Ελλάδα" 30 17,1 

"εξαιτίας της κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας" 15 8,6 

"νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια ευρωπαϊκή πόλη" 24 13,7 

"ήταν τυχαία επιλογή" 21 12,0 

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,0 

Πίνακας 9: Λόγοι επιλογής χώρας της Ε.Ε. 
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7.3.3 Συνθήκες διαβίωσης 

 Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην διερεύνηση της 

ικανοποίησης των μεταναστών από την παραμονή τους στη χώρα υποδοχής αλλά και από την 

καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με τον γηγενή πληθυσμό. 

 Αρχικά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν με τετράβαθμη 

κλίμακα Likert για το βαθμό ικανοποίησής τους από την χώρα στην οποία διαμένουν 

σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό από το 1 δηλώνοντας ότι είναι ‘δυσαρεστημένοι’ έως το 

4 που σημαίνει ότι είναι ‘ευχαριστημένοι’. Οι 9 στους 10 μετανάστες του δείγματος δηλώνουν 

ευχαριστημένοι (4) ή λίγο ευχαριστημένοι (3) από την χώρα αυτή. Αναλυτικότερα, 98 

επέλεξαν τον αριθμό 4, που σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένοι και 61 επέλεξαν τον αριθμό 3 

ως λιγότερο ευχαριστημένοι (γράφημα 23). 

 Οι επιμέρους λόγοι για τους οποίους εμφανίζονται ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι 

κατηγοριοποιήθηκαν σε οκτώ ευρύτερες κατηγορίες, με βάση τις απαντήσεις του δείγματος σε 

ανοικτού τύπου ερώτηση και παρουσιάζονται στο γράφημα 24. Ο κυριότερος λόγος, όπως 

προκύπτει, είναι οι ‘εργασιακές συνθήκες’ για το 41,7% του δείγματος. Άλλοι εξίσου 

σημαντικοί λόγοι είναι η ‘κρατική οργάνωση’ (17,7%), το ‘καλό βιοτικό επίπεδο’ (14,3%) και 

η ‘αξιοκρατία’ (12,6%). Η δυσαρέσκεια του δείγματος εμφανίζεται αναφορικά με την ‘έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου’ (5,1%), την ‘έλλειψη οικείων’ (4,6%), το ‘υψηλό κόστος ζωής’ (2,3%) και 

τις ‘καιρικές συνθήκες’ (1,7%). 

 

Γράφημα 23: Βαθμός ικανοποίησης από την παραμονή στη χώρα υποδοχής 
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Γράφημα 24: Λόγοι ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας από τη χώρα παραμονής 

 Η αντιμετώπιση των γηγενών απέναντί τους ζητήθηκε από το δείγμα να αξιολογηθεί 

με βάση την αλληλεπίδραση τους στην καθημερινότητα και να επιλέξουν σε πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert τον αντίστοιχο αριθμό από το 1 έως το 5, όπου το 1 σημαίνει ‘κακή’ και το 5 

‘άριστη’. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (48%) χαρακτηρίζει ως καλή (4) την 

αντιμετώπιση των γηγενών, ενώ ως άριστη (5) το 37,7%. Κανένας από τους μετανάστες του 

δείγματος δεν θεωρεί ότι τυγχάνει κακής αντιμετώπισης του γηγενούς πληθυσμού (γράφημα 

25). 

 

Γράφημα 25: Αλληλεπίδραση μεταναστών - γηγενών 
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 Επίσης σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert ζητήθηκε από το δείγμα να επιλέξει τον βαθμό 

στον οποίο νιώθει ενσωματωμένο στην τοπική κοινωνία, όπου το 1 σημαίνει ‘πολύ λίγο’ και 

το 5 ‘πολύ’. Το 44,6% δηλώνει ότι νιώθει αρκετά (4) ενσωματωμένο, το 28,6% πολύ (5), ενώ 

μέτρια (3) δηλώνει το 21,1%. Λίγο (2) δηλώνει μόλις το 5,7% και επίσης κανένας από τους 

μετανάστες του δείγματος στην ερώτηση αυτή δεν επέλεξε το 1, δηλαδή πολύ λίγο (γράφημα 

26). 

 

Γράφημα 26: Ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία 

 

 

7.3.4 Εργασία στο εξωτερικό 

Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής έρχονται να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία σε αυτά 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά με την εργασία του δείγματος στο εξωτερικό. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι περίπου 6 στους 10 μετανάστες δεν 

απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας που εργάζονταν όταν εγκαταστάθηκαν στη χώρα 

υποδοχής τους (γράφημα 27). 
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Γράφημα 27: Απασχόληση στην πρώτη θέση εργασίας 

 Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης το δείγμα ρωτήθηκε σχετικά με τις εργασίες 

που έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό, χωρίς να υπολογίζεται 

η τρέχουσα θέση εργασίας. Επίσης να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως δεν υπολογίζονται στις 

απαντήσεις του δείγματος η εθελοντική εργασία, η εργασία μέσω προγράμματος Erasmus και 

η πρακτική άσκηση, εκτός μόνο για τις περιπτώσεις όπου το άτομο συνέχισε να εργάζεται 

έπειτα από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου προγράμματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας το 39,4% του δείγματος συνεχίζει να εργάζεται στην πρώτη θέση εργασίας που 

βρήκε στη χώρα υποδοχής. Το 45,7% του δείγματος έχει αλλάξει από 1 έως 3 θέσεις εργασίας, 

ενώ το 14,9% έχει αλλάξει από 4 θέσεις εργασίας και άνω. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα 

απεικονίζονται στο γράφημα 28. 

 

Γράφημα 28: Θέσεις εργασίας που άλλαξε το δείγμα 
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Όπως προκύπτει από το γράφημα 29, η χρήση του διαδικτύου είναι αυτή που βοήθησε 

τους περισσότερους νέους του δείγματος (56%) να βρουν την πρώτη τους εργασία στο 

εξωτερικό. Επίσης ορισμένοι από αυτούς (16%) αναζήτησαν βοήθεια σε κάποιο γραφείο 

ευρέσεως εργασίας και άλλοι (13,7%) βοηθήθηκαν από κάποιο άτομο του οικογενειακού ή 

φιλικού τους περιβάλλοντος. Μόνο 6 άτομα (3,4%) συνέχισαν να εργάζονται στην ίδια θέση 

εργασίας έπειτα από την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης στο εξωτερικό. 

 

Γράφημα 29: Τρόπος εύρεσης εργασίας 

 Την πρώτη τους θέση εργασίας τα 96 άτομα του δείγματος την βρήκαν αφού 

εγκαταστάθηκαν στην χώρα υποδοχής, ενώ τα υπόλοιπα 79 πριν φύγουν από την Ελλάδα είχαν 

ήδη βρει εργασία (γράφημα 30). 

 

Γράφημα 30: Εύρεση θέσης εργασίας πριν και μετά την μετανάστευση 
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 Η ικανοποίηση των υποκειμένων του δείγματος από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

απεικονίζεται στο γράφημα 31. Στη σχετική ερώτηση το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει σε 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert για το κατά πόσο ευχαριστημένοι είναι από την επαγγελματική 

τους κατάσταση με το 1 να σημαίνει ‘πολύ λίγο’ και το 5 ‘πολύ’. Το 46,3% του δείγματος 

απάντησε πολύ (5), αρκετά (4) απάντησε το 36% και μέτρια (3) το 14,3%. Μόλις το 3,4% 

δήλωσε λίγο (2), ενώ κανένας από το δείγμα δεν εμφανίζεται πολύ λίγο ευχαριστημένος. 

 

 

Γράφημα 31: Ικανοποίηση του δείγματος από την επαγγελματική τους κατάσταση 

 

 Αντίστοιχα ικανοποιημένο εμφανίζεται το δείγμα αναλογικά με τις ώρες που 

εργάζονται και τις οικονομικές τους απολαβές. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της 

έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών του δείγματος (83,4%) δηλώνουν αρκετά 

έως πολύ ικανοποιημένοι. Πιο αναλυτικά, πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν το 46,9% και 

αρκετά το 36,5% του δείγματος (γράφημα 32). 
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Γράφημα 32: Ικανοποίηση από την αναλογία ωρών εργασίας και οικονομικών απολαβών 

 

 Η ικανοποίηση του δείγματος σχετικά με τις οικονομικές τους απολαβές προκύπτει και 

από το γεγονός ότι παρά τα έξοδά τους και το υψηλό κόστος ζωής σε κάποιες περιπτώσεις, οι 

145 από τους 175 συμμετέχοντες στην έρευνα καταφέρνουν να εξοικονομούν και να 

αποταμιεύουν κάποια χρήματα (γράφημα 33). 

 

 

 

Γράφημα 33: Εξοικονόμηση χρημάτων 
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 Στις ερωτήσεις της ενότητας αυτής προστέθηκε τέλος μια ακόμη ερώτηση σχετικά με 

τον τρόπο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Στην ερώτηση αυτή οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα μπορούσαν να επιλέξουν έως 3 απαντήσεις. Στο γράφημα 34 απεικονίζονται οι 

απαντήσεις του δείγματος με το αντίστοιχο ποσοστό που έλαβε η κάθε επιλογή. Η πλειονότητα 

του δείγματος με ποσοστό 72% επιλέγει να περνάει τον ελεύθερο χρόνο τους συναντώντας 

φίλους και πηγαίνοντας βόλτες με αυτούς. Το 56,6% του δείγματος ασχολείται με αθλητικές 

δραστηριότητες ή πηγαίνει σε κάποιο γυμναστήριο. Ακόμα, ένα μέρος του δείγματος επιλέγει 

να περάσει κάπως πιο δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του είτε διαβάζοντας (37,7%) είτε 

ψυχαγωγείται παρακολουθώντας θεατρικές παραστάσεις ή ταινίες στον κινηματογράφο 

(35,4%). 

 

 

Γράφημα 34: Τρόποι αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

 

7.3.5 Παλιννόστηση 

 Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής επιχειρούν να διερευνήσουν τις προθέσεις του 

δείγματος σχετικά με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, καθώς και τις προϋποθέσεις κάτω από 

τις οποίες μπορεί να συντελεστεί ενδεχομένως ο επαναπατρισμός τους. 

 Η πρόθεση του δείγματος για παλιννόστηση μέσα στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται να διχάζει, καθώς οι επιθυμίες τους διίστανται. Πιο 

συγκεκριμένα, 83 άτομα του δείγματος απάντησαν θετικά και 92 αρνητικά (γράφημα 35). 
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Γράφημα 35: Επιθυμία του δείγματος για παλιννόστηση τα επόμενα χρόνια 

 

 Σε επόμενη ερώτηση τα υποκείμενα του δείγματος κλήθηκαν να επιλέξουν έως δύο 

παράγοντες που τους καλύπτει η ζωή τους στο εξωτερικό και δεν μπορούσαν να καλυφθούν 

στην Ελλάδα. Για παραπάνω από τους μισούς του δείγματος (55,4%) το πιο σημαντικό, όπως 

προκύπτει, είναι οι ‘επαγγελματικές προοπτικές’, ενώ 4 στους 10 θεωρούν εξίσου σημαντικό 

παράγοντα τις ‘οικονομικές απολαβές’. Σε χαμηλότερα ποσοστά επιλέχθηκαν η ‘αξιοκρατία’ 

(36%) και η ‘ποιότητα ζωής’ (32%) (γράφημα 36). 

 

 

Γράφημα 36: Παράγοντες που καλύπτονται από τη διαβίωση στο εξωτερικό 
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 Παρά το γεγονός ότι οι μισοί περίπου μετανάστες του δείγματος επιθυμούν να 

παλιννοστήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια, ωστόσο λιγότεροι από 2 στους 10 είναι εκείνοι που 

αναζητούν κάποια θέση εργασίας πίσω στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται και στο γράφημα 

37. 

 

 

Γράφημα 37: Αναζήτηση θέσης εργασίας στην Ελλάδα 

 

 

 Όπως φαίνεται στο γράφημα 38, το 33,1% του δείγματος δεν επιθυμεί καθόλου να 

επιστρέψει στη χώρα. Ωστόσο, οι υπόλοιποι μετανάστες του δείγματος κλήθηκαν να επιλέξουν 

τους δύο σημαντικότερους λόγους για τους οποίους θα επέστρεφαν κάποια στιγμή στο μέλλον 

στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, η πλειοψηφία αυτών θα επέστρεφε 

για ‘οικογενειακούς λόγους’ (49,1%). Επίσης, η ‘εύρεση εργασίας με ικανοποιητικές 

οικονομικές απολαβές’ κρίνεται από το δείγμα ως πιο σημαντικός λόγος παλιννόστησης σε 

σχέση με την ‘εύρεση εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης’, μιας και επιλέχθηκε σε ποσοστό 

30,3% έναντι 17,7%. Ο ‘διορισμός στον δημόσιο τομέα’ δεν προκύπτει ως ιδιαίτερα σημαντικός 

λόγος, μιας και επιλέχθηκε μόλις από το 4% του δείγματος. ‘Άλλοι’ λόγοι επιλέχθηκαν από το 

δείγμα σε ποσοστό 4,6% και σχετίζονται κυρίως με τις κλιματικές συνθήκες, τον τρόπο ζωής 

στην Ελλάδα και την αγάπη τους για την πατρίδα. 
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Γράφημα 38: Λόγοι επιστροφής στην Ελλάδα 

 

 

 Τέλος, ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να σημειώσουν κάποιες συμβουλές 

για τους νέους που σκέφτονται να μεταναστεύσουν. Οι απαντήσεις του δείγματος 

κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι ευρύτερες κατηγορίες, όπως αυτές παρουσιάζονται στο γράφημα 

39. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (56%) προτρέπει τους νέους στην μετανάστευση. 

Αντίθετα μόνο ένα μικρό ποσοστό (3,4%) τους αποτρέπει, ενώ το διπλάσιο περίπου ποσοστό 

(7,4%) τους συμβουλεύει να εξαντλήσουν τις πιθανότητες παραμονής στην Ελλάδα. Το 15,4% 

συμβουλεύει τα άτομα αυτά να προετοιμαστούν καλά πριν φύγουν από την Ελλάδα, κυρίως 

εξασφαλίζοντας τόσο οικονομικά όσο και εκπαιδευτικά εφόδια (π.χ. καλή γνώση της 

γλώσσας), αλλά και να πληροφορηθούν όσο το δυνατόν αρτιότερα για την χώρα μετάβασης 

και για την ζωή εκεί. Το 9,7% του δείγματος τους συμβουλεύει να επιλέξουν τη χώρα 

μετάβασης με προσωπικά κυρίως κριτήρια που θα ορίσουν οι ίδιοι, προτείνοντας ως 

βασικότερο κριτήριο την προσφερόμενη θέση εργασίας, εφ’ όσων προβούν σε αναζήτηση 

αυτής πριν την μετάβασή τους. Καταληκτικά, το 8% προτρέπουν τα άτομα αυτά που 

σκέφτονται να φύγουν από την Ελλάδα να πάρουν την απόφαση μόνοι τους και να μην 

επηρεαστούν από άλλα οικεία τους πρόσωπα. 
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Γράφημα 39: Συμβουλές στους νέους που σκέφτονται να μεταναστεύσουν 

 

  

7.4 Συγκριτική Ανάλυση Σχέσεων 

7.4.1 Η κοινωνική τροχιά των υποκειμένων 

 Έχοντας ως στόχο να μελετηθεί η κοινωνική τροχιά των υποκειμένων της έρευνας 

ελέγχθηκαν οι σχέσεις της τρέχουσας θέσης εργασίας του δείγματος με τις θέσεις εργασίας των 

προγόνων τους και πιο συγκεκριμένα με τις κατηγορίες επαγγελμάτων του πατέρα, της 

μητέρας, του πατροπλευρικού και του μητροπλευρικού παππού. 

 Αρχικά θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (49,1%) 

ασκούν κάποιο ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα ως ανώτεροι υπάλληλοι του 

δημοσίου/ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενοι (ΤΘ-ΑΥΑΕ), συνεπώς αυτή είναι η 

κατηγορία η οποία εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε υψηλότερο ποσοστό στην πλειοψηφία των 

επαγγελματικών κατηγοριών των προγόνων του δείγματος, όπως προκύπτει και από τα 

γραφήματα που ακολουθούν. Αντίστοιχα, οι επαγγελματικές κατηγορίες των συμμετεχόντων 

στην έρευνα με τρέχουσα θέση εργασίας ως υπάλληλοι του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που 

ασκούν χειρωνακτικό επάγγελμα (ΤΘ-ΧΥ), ημιειδικευμένοι (ΤΘ-ΗΕ) και ανειδίκευτοι 

εργάτες (ΤΘ-ΑΕ) υποεκπροσωπούνται στο δείγμα, μιας και συνολικά καλύπτουν το 2,3% 

αυτού. 
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 Στο γράφημα 40 παρουσιάζονται συγκριτικά οι επαγγελματικές κατηγορίες των 

πατέρων του δείγματος με την τρέχουσα θέση εργασίας των ιδίων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι 53 από τους 175 πατέρες (30,3%) εργάζονται ως 

ανώτεροι υπάλληλοι ή αυτοαπασχολούμενοι ασκώντας ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα (Π-

ΑΥΑΕ). 26 από αυτούς έχουν παιδιά μετανάστες που εργάζονται σε παρόμοιο επάγγελμα (ΤΘ-

ΑΥΑΕ), 18 εργάζονται ως υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-ΥΕΣ), 8 ως υπάλληλοι ασκώντας 

χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΥΧΕ) και μόλις 1 ως ανειδίκευτος εργάτης (ΤΘ-

ΑΕ). Οι μετανάστες του δείγματος που απασχολούνται ως υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-

ΥΕΣ) δεν υπερβαίνουν σε καμία κατηγορία των επαγγελμάτων του πατέρα αυτούς που 

εργάζονται ως ανώτεροι υπάλληλοι (ΤΘ-ΑΥΑΕ) και το ποσοστό των ατόμων αυτών έρχεται 

δεύτερο σε συχνότητα εμφάνισης σε σχέση με αυτή την κατηγορία των επαγγελμάτων, 

αποτέλεσμα το οποίο δεν ισχύει μόνο για τους πατέρες του δείγματος που εργάζονται ως 

υπάλληλοι, μικροεπαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι σε κάποιο χειρωνακτικό επάγγελμα 

(Π-ΧΥ). Σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία του πατέρα (Π-ΧΥ) υπερισχύει αριθμητικά, 

με διαφορά 2 ατόμων οι μετανάστες που απασχολούνται ως υπάλληλοι ασκώντας χαμηλότερο 

επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΥΧΕ) και με διαφορά μόλις 1 ατόμου οι μετανάστες που 

εργάζονται ως χαμηλότερου επιπέδου υπάλληλοι και ασκούν μη επιστημονικό και μη 

χειρωνακτικό επάγγελμα (ΤΘ-ΜΧΥ) σε σχέση με τους νέους που καταλαμβάνουν θέση 

υψηλού επιπέδου στελέχους (ΤΘ-ΥΕΣ). Επίσης αναφέρεται ότι κανένας μετανάστης του 

δείγματος που ασκεί κάποιο επάγγελμα που εντάσσεται στην κατηγορία αυτή δεν έχει πατέρα 

που να εργάζεται ως ημιειδικευμένος εργάτης (Π-ΗΕ). Ωστόσο, τα παιδιά με πατέρα 

ημιειδικευμένο εργάτη (Π-ΗΕ) εργάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό ως υπάλληλοι που ασκούν 

χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΥΧΕ) σε σχέση με τις υπόλοιπες επαγγελματικές 

κατηγορίες των μεταναστών του δείγματος. 
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Γράφημα 40: Σύγκριση επαγγελματικών κατηγοριών πατέρα και μετανάστη 

 

 Στο γράφημα 41 η σύγκριση αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες των μητέρων των 

δείγματος με αυτές των ιδίων. Οι μητέρες που είναι άνεργες και ασχολούνται με τα οικιακά 

(Μ-Α) αποτελούν το 22,3% του δείγματος και έχουν παιδιά μετανάστες που εργάζονται στην 

πλειοψηφία τους (16) ως ανώτεροι υπάλληλοι ασκώντας κάποιο ανώτερο επιστημονικό 

επάγγελμα (ΤΘ-ΑΥΑΕ). Επίσης, 9 από αυτούς εργάζονται ως υπάλληλοι που ασκούν 

χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΥΧΕ), ενώ 8 ως υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-

ΥΕΣ) και 4 ως υπάλληλοι που ασκούν επάγγελμα μη χειρωνακτικό αλλά και μη επιστημονικό 

(ΤΘ-ΜΧΥ). Οι μητέρες των μεταναστών του δείγματος που εργάζονται ως υψηλού (Μ-ΥΕΣ) 

και ως ανώτερου επιπέδου στελέχη (Μ-ΑΥΑΕ), τα παιδιά τους ασκούν κατά πλειοψηφία 

κάποιο επάγγελμα που αντίστοιχα εντάσσεται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Οι 32 μητέρες των 

συμμετεχόντων στην έρευνα εργάζονται ως υπάλληλοι σε χαμηλότερο επιστημονικό 

επάγγελμα (Μ-ΥΧΕ) 17 από τις οποίες τα παιδιά τους είναι ανώτεροι υπάλληλοι ή 

αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΑΥΑΕ), ενώ 12 από 

αυτές τα παιδιά τους είναι οι μισοί υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-ΥΕΣ) και οι μισοί υπάλληλοι 

ασκούντες χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΥΧΕ). Οι υπόλοιπες 3 έχουν παιδιά που 

απασχολούνται σε μη χειρωνακτικό και μη επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΜΧΥ). Οι μητέρες 

του δείγματος που εργάζονται είτε ως υπάλληλοι σε χειρωνακτική εργασία (Μ-ΧΥ) είτε ως 
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ανειδίκευτοι εργάτες ή αγρότες (Μ-ΑΕ), τα παιδιά τους απασχολούνται σε μεγαλύτερο εύρος 

επαγγελμάτων, με την πλειοψηφία αυτών να εντάσσονται στην κατηγορία των ανώτερων 

υπαλλήλων που ασκούν ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΑΥΑΕ). 

 

 

Γράφημα 41: Σύγκριση επαγγελματικών κατηγοριών μητέρας και μετανάστη 

 

 Στο γράφημα 42 που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύγκριση των επαγγελματικών 

κατηγοριών του πατροπλευρικού παππού του δείγματος με αυτές των μεταναστών. Αρχικά να 

υπενθυμιστεί ότι το 41,1% των υποκειμένων της έρευνας ο παππούς τους εργαζόταν ως 

ανειδίκευτος εργάτης ή αγρότης (ΠΠ-ΑΕ). Από το σύνολο αυτό παραπάνω από τους μισούς 

τα εγγόνια τους εργάζονται ως ανώτεροι υπάλληλοι ή ως αυτοαπασχολούμενοι ασκώντας 

ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΑΥΑΕ), 17 ασκούν χαμηλότερο επιστημονικό 

επάγγελμα ως υπάλληλοι του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (ΤΘ-ΥΧΕ), 15 εργάζονται ως 

υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-ΥΕΣ) και 5 απασχολούνται ως υπάλληλοι σε μη επιστημονικό 

και μη χειρωνακτικό επάγγελμα (ΤΘ-ΜΧΥ). Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και για 

τους πατροπλευρικούς παππούδες που ασκούσαν κάποιο χειρωνακτικό επάγγελμα ως 

υπάλληλοι ή μικροεπαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι τεχνίτες (ΠΠ-ΧΥ) και καλύπτουν το 

21,7% του δείγματος. Τα εγγόνια αυτών, τα υποκείμενα δηλαδή της έρευνας, εργάζονται στο 

εξωτερικό οι παραπάνω από τους μισούς ως ανώτεροι υπάλληλοι ή αυτοαπασχολούμενοι που 

ασκούν ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΑΥΑΕ) και 13 από αυτούς απασχολούνται ως 



119 
 

υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-ΥΕΣ) ή ως υπάλληλοι που ασκούν χαμηλότερο επιστημονικό 

επάγγελμα (ΤΘ-ΥΧΕ). 31 από τους 175 πατροπλευρικούς παππούδες ασκούσαν κάποιο μη 

επιστημονικό και μη χειρωνακτικό επάγγελμα ως υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού 

τομέα (ΤΘ-ΜΧΥ) εκ των οποίων 16 από τα εγγόνια τους εργάζονται ως ανώτεροι υπάλληλοι 

(ΤΘ-ΑΥΑΕ), ενώ οι υπόλοιποι 15 μοιράζονται μεταξύ των κατηγοριών υψηλού επιπέδου 

στελέχη (ΤΘ-ΥΕΣ), υπάλληλοι που ασκούν χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΥΧΕ) 

και υπάλληλοι σε μη επιστημονική και μη χειρωνακτική εργασία (ΤΘ-ΜΧΥ). Στις κατηγορίες 

των επαγγελμάτων των πατροπλευρικών παππούδων στις οποίες υπερτερούν έναντι των 

υπολοίπων οι μετανάστες του δείγματος που εργάζονται ως υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-

ΥΕΣ), όπως η κατηγορία αυτή ταξινομείται με βάση τα επαγγέλματα των πατροπλευρικών 

παππούδων, είναι εκείνες που το επάγγελμα των παππούδων τους ανήκει στην κατηγορία 

υπάλληλος του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενος σε χαμηλότερο 

επιστημονικό επάγγελμα (ΠΠ-ΥΧΕ) και στην κατηγορία ανώτερος υπάλληλος του 

δημοσίου/ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενος που ασκεί ανώτερο επιστημονικό 

επάγγελμα (ΠΠ-ΑΥΑΕ). 

 

Γράφημα 42: Σύγκριση επαγγελματικών κατηγοριών πατροπλευρικού παππού και μετανάστη 
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 Τέλος παρουσιάζεται η σύγκριση των επαγγελματικών κατηγοριών των 

μητροπλευρικών παππούδων με αυτές των μεταναστών του δείγματος. Τα αποτελέσματα που 

λαμβάνονται από τη σύγκριση αυτή, παρουσιάζονται στο γράφημα 43 και όπως παρατηρείται 

δεν έχουν μεγάλες διαφορές από τη σύγκριση με τις επαγγελματικές κατηγορίες των 

πατροπλευρικών παππούδων. Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι 

παππούδες του δείγματος ασκούσαν επαγγέλματα παρόμοια, με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία 

τους αυτά να εντάσσονται στις ίδιες κατηγορίες. Έτσι και εδώ όπως και παραπάνω, σε όλες τις 

επαγγελματικές κατηγορίες των μητροπλευρικών παππούδων τα εγγόνια τους, δηλαδή τα 

υποκείμενα του δείγματος, εργάζονται ως ανώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα 

ή αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΑΥΑΕ). Οι νέοι 

του δείγματος που εργάζονται ως υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-ΥΕΣ) υπερτερούν έναντι των 

υπολοίπων μόνο στις κατηγορίες εκείνες όπου τα επαγγέλματα των παππούδων εντάσσονται 

στις κατηγορίες ανώτερος υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος ασκώντας ανώτερο 

επιστημονικό επάγγελμα (ΠΠ-ΑΥΑΕ) και υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος σε χαμηλότερο 

επιστημονικό επάγγελμα (ΠΠ-ΥΧΕ). 

 

Γράφημα 43: Σύγκριση επαγγελματικών κατηγοριών μητροπλευρικού παππού και μετανάστη 
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7.4.2 Εκπαίδευση και θέση εργασίας 

 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο η 

θέση εργασίας, και γενικότερα η επαγγελματική αποκατάσταση, αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που ωθούν τους νέους στη μετανάστευση. Η ικανοποίηση των 

υποκειμένων της έρευνας από το εργασιακό τους περιβάλλον, που αποτελεί και στόχο της 

παρούσας έρευνας, οφείλεται και στη σχέση της εκπαίδευσης που έχουν λάβει με τη θέση 

εργασίας την οποία κατέχουν. Για τον λόγο αυτό ελέγχθηκε η σχέση τόσο του επιπέδου 

εκπαίδευσης όσο και της σχολής φοίτησης των υποκειμένων της έρευνας με τις επαγγελματικές 

κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα επαγγέλματα που ασκούν. 

 Στο γράφημα 44 εμφανίζονται τα επίπεδα εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στην 

έρευνα ανά επαγγελματική κατηγορία. Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

εκπαίδευσης, τόσο μειώνεται το εύρος των επαγγελματικών κατηγοριών που απασχολείται το 

δείγμα της έρευνας. Διαφοροποιήσεις ανά εκπαιδευτικό επίπεδο δεν προκύπτουν για το μέρος 

του δείγματος που εργάζονται ως ανώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 

ή είναι αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα (ΤΘ-ΑΥΑΕ), 

μιας και τα επαγγέλματα του 49,1% του δείγματος ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Ωστόσο, 

διαφοροποιήσεις προκύπτουν ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων. Πιο 

αναλυτικά, από το σύνολο του δείγματος 47 άτομα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (ΑΤ) και ασκούν 

επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, ωστόσο προκύπτει 42 

από αυτούς απασχολούνται κυρίως σε ανώτερα (ΤΘ-ΑΥΑΕ) ή χαμηλότερα επιστημονικά 

επαγγέλματα (ΤΘ-ΥΧΕ & ΤΘ-ΜΧΥ). Οι 20 από τους ερωτηθέντες είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος (Δ). Από αυτούς οι μισοί ασκούν ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα ως ανώτεροι 

υπάλληλοι (ΤΘ-ΑΥΑΕ) και οι υπόλοιποι μισοί εργάζονται ως υψηλού επιπέδου στελέχη του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΤΘ-ΥΕΣ). Οι 108 από τους 175 ερωτηθέντες είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος (Μ) και εργάζονται, εκτός των παραπάνω κατηγοριών (ΤΘ-ΑΥΑΕ 

& ΤΘ-ΥΕΣ) όπου απασχολούνται 53 και 28 άτομα του δείγματος αντίστοιχα, επίσης 18 ως 

υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν 

χαμηλότερα επιστημονικά επαγγέλματα (ΤΘ-ΥΧΕ), 8 ως χαμηλότερου επιπέδου μη 

χειρώνακτες υπάλληλοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν μη επιστημονικά 

επαγγέλματα (ΤΘ-ΜΧΥ) και μόλις 1 είναι που εργάζεται ως ημιειδικευμένος εργάτης (ΤΘ-

ΗΕ). 
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Γράφημα 44: Επίπεδο εκπαίδευσης και θέση εργασίας 

 

 Στο γράφημα 45 εμφανίζονται οι σχολές φοίτησης των υποκειμένων της έρευνας ανά 

επαγγελματική κατηγορία. Η πλειοψηφία των αποφοίτων των σχολών Επιστημών Αγωγής (15 

από τους 22) απασχολούνται σε επαγγέλματα συναφή με τις σπουδές τους (εκπαιδευτικοί), 

σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, επαγγέλματα δηλαδή τα οποία εντάσσονται στην 

κατηγορία των ανώτερων υπαλλήλων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που ασκούν 

ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα (ΤΘ-ΑΥΑΕ). Ομοίως και για τους αποφοίτους σχολών 

Ιατρικών Επιστημών του δείγματος εκ των οποίων 12 από τους 13 εργάζονται σε νοσοκομεία, 

κλινικές του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ως ιατροί, κτηνίατροι, οδοντίατροι, βιολόγοι. Τα 

αποτελέσματα διαφοροποιούνται στους αποφοίτους των σχολών Επιστημών Υγείας (ΤΕΙ) του 

δείγματος, καθώς 13 από τους 16 απασχολούνται και αυτοί ως ανώτεροι υπάλληλοι του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ανώτερα επιστημονικά 

επαγγέλματα (ΤΘ-ΑΥΑΕ) ή ως υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ή 

αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν χαμηλότερα επιστημονικά επαγγέλματα (ΤΘ-ΥΧΕ). Η 

διάκριση αυτή οφείλεται στις σχολές/τμήματα των ΤΕΙ που συμπεριλαμβάνονται στην 

κατηγορία αυτή όπως είναι από τη μια η Φυσικοθεραπεία, η Λογοθεραπεία και η Εργοθεραπεία 

που εν δυνάμει μπορούν να οδηγήσουν στην άσκηση κάποιου ανώτερου επιστημονικά 

επαγγέλματος και από την άλλη η Νοσηλευτική, η Μαιευτική και Ιατρικών Εργαστηρίων που 
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συνήθως οδηγούν σε χαμηλότερα επιστημονικά επαγγέλματα (Θάνος, 2012). Οι μισοί εκ των 

αποφοίτων των σχολών Οικονομικών Επιστημών του δείγματος φαίνεται να απασχολούνται 

ως υψηλού επιπέδου στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΤΘ-ΥΕΣ), επαγγέλματα 

δηλαδή όπως ανώτερα στελέχη/μάνατζερ σε εταιρίες-οργανισμούς, οικονομικοί σύμβουλοι, 

κ.λπ. Αναφορικά με τους απόφοιτους των Πολυτεχνικών σχολών του δείγματος 15 από τους 

25 εργάζονται ως ανώτεροι υπάλληλοι ασκώντας ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-

ΑΥΑΕ), 7 ως υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-ΥΕΣ) και οι υπόλοιποι ως υπάλληλοι ή 

αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΥΧΕ). Στις 

επαγγελματικές αυτές κατηγορίες μοιράζονται περίπου ισομερώς οι απόφοιτοι των Νομικών 

σχολών. Οι απόφοιτοι των Φιλοσοφικών σχολών, των Κοινωνικών και των Θετικών 

Επιστημών του δείγματος απασχολούνται σε μεγαλύτερο εύρος επαγγελμάτων, με την 

πλειοψηφία αυτών να εντάσσονται στην κατηγορία των ανώτερων υπαλλήλων που ασκούν 

ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα (ΤΘ-ΑΥΑΕ), εκτός από τους τελευταίους που ο ίδιος 

αριθμός των ατόμων απασχολούνται ως υψηλού επιπέδου στελέχη (ΤΘ-ΥΕΣ). Τέλος, οι 

απόφοιτοι των λοιπών ΑΕΙ και ΤΕΙ που συμμετείχαν στην έρευνα, απασχολούνται επίσης στο 

μεγαλύτερο εύρος των επαγγελματικών κατηγοριών, χωρίς όμως να υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη 

διάκριση σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

 

Γράφημα 45: Σχολή φοίτησης και θέση εργασίας 
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7.5 Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων 

7.5.1 Διανομή αδράνειας 

 Η αδράνεια των πρώτων διαστάσεων δείχνει αν υπάρχουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών και προτείνει τον αριθμό των διαστάσεων που πρέπει να μελετηθούν. 

 Οι πρώτες δύο διαστάσεις της ανάλυσης εκφράζουν το 4,69% της συνολικής αδράνειας 

του συνόλου των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι το 4,69% της συνολικής μεταβλητότητας του 

νέφους των ατόμων (ή μεταβλητών) εξηγείται από το παραγοντικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα 

πολύ μικρό ποσοστό και το πρώτο παραγοντικό επίπεδο αντιπροσωπεύει ένα μικρό μέρος της 

μεταβλητότητας των δεδομένων. Αυτή η τιμή είναι μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς που 

ισούται με 3,21%, επομένως η μεταβλητότητα που εξηγείται από το παραγοντικό επίπεδο αυτό 

είναι σημαντική (η τιμή αναφοράς είναι το ποσοστιαίο σημείο 0,95 της κατανομής ποσοστών 

αδράνειας που λαμβάνεται με προσομοίωση 125 πινάκων δεδομένων ισοδύναμου μεγέθους με 

χρήση ομοιόμορφης κατανομής). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις είναι σημαντικό να 

ερμηνευθούν οι διαστάσεις που είναι μεγαλύτερες ή ίσες με την τρίτη. 

 Μια εκτίμηση του σωστού αριθμού του άξονα για ερμηνεία προτείνει να περιοριστεί η 

ανάλυση στην περιγραφή των πρώτων 26 αξόνων. Αυτοί οι άξονες παρουσιάζουν μια 

ποσότητα αδράνειας μεγαλύτερη από εκείνη που επιτυγχάνεται με το ποσοστιαίο σημείο 0,95 

των τυχαίων κατανομών (38,09% έναντι 33,74%). Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι μόνο αυτοί 

οι άξονες φέρουν μια πραγματική πληροφορία. Κατά συνέπεια, η περιγραφή θα σταθεί στους 

άξονες αυτούς. 
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Γράφημα 46: Μεταβλητές και ύψος πληροφορίας 

 

 

 

7.5.2 Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοιχιών 

 Στο γράφημα 47 που ακολουθεί εμφανίζονται οι κύριες τάσεις των μεταβλητών, όπου 

παρατηρείται ότι αποτυπώνονται τρεις κύριες ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή που 

εμφανίζεται στο γράφημα μεταξύ του 1ου και 2ου τεταρτημορίου, η δεύτερη ομάδα εμφανίζεται 

στο γράφημα αριστερά της τομής των αξόνων μεταξύ του 2ου και 3ου τεταρτημορίου και η τρίτη 

ομάδα εμφανίζεται στο γράφημα δεξιά της τομής των αξόνων μεταξύ του 1ου και 4ου 

τεταρτημορίου. Οι επισημασμένες μεταβλητές είναι αυτές που αναπαρίστανται καλύτερα στο 

παραγοντικό επίπεδο. Όμως, για να δούμε καλύτερα τα ακριβή χαρακτηριστικά των ομάδων 

αυτών προχωρήσαμε σε ιεραρχική ταξινόμηση. 
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Γράφημα 47: 1ο Παραγοντικό επίπεδο 

 

 

 

7.5.3 Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων 

 Η ιεραρχική ταξινόμηση έγινε στις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας και 

υποδεικνύει τρεις συστάδες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο γράφημα 48. Τα πλήθη των 

συστάδων έχουν ως εξής: 

• Συστάδα 1: περιλαμβάνει 76 ερωτώμενους 

• Συστάδα 2: περιλαμβάνει 13 ερωτώμενους 

• Συστάδα 3: περιλαμβάνει 86 ερωτώμενους 

 

Συνεπώς, οι κύριες συστάδες από τις οποίες αντλούνται πληροφορίες για το δείγμα της έρευνας 

είναι οι συστάδες 1 και 3. 
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Γράφημα 48: Εικονική αποτύπωση συστάδων 

 

 Στον πίνακα 10 εμφανίζονται οι τρεις συστάδες που δημιουργήθηκαν από την ανάλυση 

των δεδομένων και οι υψηλές συχνότητες για τους παράγοντες που τις χαρακτηρίζουν. Οι 

παράγοντες αυτοί ταξινομούνται από τους πιο συνηθισμένους. 

 Αναλυτικότερα, η συστάδα 1 χαρακτηρίζεται από τα υποκείμενα του δείγματος εκείνα 

τα οποία είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, χωρίς δηλαδή να έχουν αποκτήσει κάποιο μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό δίπλωμα σπουδών (26,9%). Ωστόσο, κυρίως αντιπροσωπεύει τους αποφοίτους 

των ΤΕΙ (14,9%). Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους που χαρακτηρίζει αυτή τη συστάδα 

είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (για την μητέρα 21,1% και για τον πατέρα 24,6%), 

ενώ ο πατροπλευρικός παππούς τους δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση 

(25,1%). Αναφορικά με το επάγγελμα του πατέρα τους, αυτός ασκεί κάποιο επάγγελμα ως 

χειρώνακτας υπάλληλος του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή είναι μικροεπαγγελματίας ή 

αυτοαπασχολούμενος τεχνίτης (21,1%). Βασικός λόγος της μετανάστευσής τους φαίνεται να 

είναι η εργασία (62,3%) και η οικονομική κρίση συνέβαλε ‘πολύ’ στην απόφασή τους αυτή 

(59,4%). 

 Η συστάδα 2 χαρακτηρίζεται από τα υποκείμενα του δείγματος εκείνα τα οποία έχουν 

επιλέξει κάποιον ‘άλλο’ λόγο από τους αναφερθέντες για τον οποίο τους αρέσει η ζωή τους 

στο εξωτερικό (1,7%) και έχουν συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα Erasmus μεταβαίνοντας 

στη Σουηδία για διάστημα 6 μηνών (1,1%). Ο κύριος παράγοντας ώθησης που χαρακτηρίζει 

τη συστάδα αυτή είναι αποκλειστικά και μόνο η εξέλιξη των προσόντων και των γνώσεων των 
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υποκειμένων (4,6%). Παράλληλα, στην 2η συστάδα αντιπροσωπεύονται εκείνοι που γνωρίζουν 

τέσσερις ξένες γλώσσες και πιο συγκεκριμένα αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και σουηδικά 

(0,6%). Ο ελεύθερος χρόνος τους καταναλώνεται συνδυαστικά σε βόλτες με φίλους, διάβασμα 

και άλλους τρόπους (1,7%). Τα άτομα αυτά διαμένουν στην Ιταλία (2,3%) και έχουν αλλάξει 

από 6 και πάνω θέσεις εργασίας κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό (4,6%). 

 Τέλος, η συστάδα 3 χαρακτηρίζεται από το μέρος του δείγματος εκείνο που έχουν 

φοιτήσει προπτυχιακά σε κάποιο ΑΕΙ της χώρας μας (85,1%) και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

ή διδακτορικού διπλώματος (73,1%). Πιο συγκεκριμένα η συστάδα αυτή αντιπροσωπεύει τους 

κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (61,7%), μέρος των οποίων το έχουν λάβει από 

κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού (48%). Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει και από το ότι η 

συστάδα αυτή χαρακτηρίζεται από το μέρος του δείγματος εκείνο που ο βασικός λόγος της 

μετανάστευσής τους ήταν οι σπουδές (33,1%). Ακόμα, στην συστάδα αυτή αντιπροσωπεύονται 

τα υποκείμενα του δείγματος με το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα τους να είναι απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ (40,6%) και να ασκεί κάποιο ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα στον δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα (30,3%). Επίσης, η συστάδα 3 χαρακτηρίζεται από τα άτομα του δείγματος που 

εργάζονται ως υψηλού επιπέδου στελέχη στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (22,9%). Η 

οικονομική κατάσταση των γονέων τους χαρακτηρίζεται ως ‘καλή’ (38,3%) και η οικονομική 

κρίση θεωρούν πως επηρέασε ‘λίγο’ στην απόφασή τους για να μεταναστεύσουν (10,3%). 
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ΣΥΣΤΑΔΑ 1 ΣΥΣΤΑΔΑ 2 ΣΥΣΤΑΔΑ 3 

Χωρίς 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

(26,9%) 

Λόγος αρέσκειας από τη 

ζωή στο εξωτερικό: Άλλο  

(1,7%) 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 

(73,1%) 

Κάτοχος βασικού πτυχίου 

(26,9%) 

Erasmus: Σουηδία, 6 μήνες  

(1,1%) 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο 

εξωτερικό  

(48%) 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  

(26,9%) 

Παράγοντας ώθησης: 

Εξέλιξη προσόντων & 

γνώσεων  

(4,6%) 

Βασικός λόγος μετανάστευσης: 

Σπουδές  

(33,1%) 

Επίπεδο εκπ/σης μητέρας: 

Υποχρεωτική εκπαίδευση 

(21,1%) 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, 

Γερμανικά, Ιταλικά, 

Σουηδικά  

(0,6%) 

Επίπεδο εκπ/σης πατέρα: 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  

(40,6%) 

Βασικός λόγος μετανάστευσης: 

Εργασία  

(62,3%) 

Κατανάλωση ελεύθερου 

χρόνου: Βόλτες με φίλους, 

διάβασμα, άλλο  

(1,7%) 

Επάγγελμα πατέρα:  

Ανώτερος υπάλληλος του 

δημοσίου/ιδιωτικού τομέα  

(30,3%) 

Επίπεδο εκπ/σης πατέρα: 

Υποχρεωτική εκπαίδευση 

(24,6%) 

Τόπος διαμονής: Ιταλία  

(2,3%) 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού  

(61,7%) 

Επίδραση οικονομικής κρίσης 

στη μετανάστευση: Πολύ  

(59,4%) 

Αλλαγή θέσεων εργασίας: 

6≥  

(4,6%) 

Τρέχουσα θέση εργασίας:  

Υψηλού επιπέδου στέλεχος  

(22,9%) 

Επίπεδο εκπ/σης 

πατροπλευρικού παππού:  

Χωρίς υποχρεωτική εκπ/ση  

(25,1%) 

Οικονομική κατάσταση γονέων: 

Καλή  

(38,3%) 

Ίδρυμα φοίτησης: ΤΕΙ  

(14,9%) 

Ίδρυμα φοίτησης: ΑΕΙ  

(85,1%) 

Επάγγελμα πατέρα: 

Χειρώνακτας υπάλληλος 

(21,1%) 

Επίδραση οικονομικής κρίσης στη 

μετανάστευση: Λίγο  

(10,3%) 

Πίνακας 10: Οι 3 συστάδες 
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Συμπεράσματα 

 

 Η Ελλάδα για πολλά χρόνια αποτελούσε χώρα αποστολής μεταναστών. Κατά τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια τα μεταναστευτικά ρεύματα ενισχύθηκαν, μιας και τα προβλήματα της 

χώρας ήταν πολλαπλά (Κωστής, 2019). Το σημαντικότερο ζήτημα που ενέτεινε τις ροές 

μεταναστών ήταν αυτό των αγροτικών γαιών. Αν και μεγάλο μέρος της εγχώριας οικονομίας 

στηριζόταν στην αγροτική παραγωγή, αυτή δεν ήταν ικανή να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες 

του αγροτικού πληθυσμού (Τσουκαλάς, 2006). Ως αποτέλεσμα αυτού η ύπαιθρος άρχισε 

σταδιακά να εγκαταλείπεται και τα άτομα αυτά μετακινούνται αναζητώντας καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης και θέσεις εργασίας στα αστικά κέντρα της Ελλάδας αλλά και στις 

μητροπόλεις της Δύσης (Θάνος, 2012). Οι χώρες που συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά του 

απόδημου ελληνισμού εκείνης της περιόδου είναι οι υπερωκεάνιες χώρες και η Γερμανία 

(Λιανός & Καβουνίδη, 2012). Τα αποδημητικά ρεύματα βοήθησαν την Ελλάδα, αφενός γιατί 

αποσυμπιέστηκε η χώρα από το πλεονάζον εργατικό της δυναμικό για αρκετά χρόνια 

(Παπαηλίας, 1996˙ Τσουκαλάς, 2013) και αφετέρου γιατί η εισροή εμβασμάτων λειτούργησε 

υποστηρικτικά τόσο προς την οικονομία της χώρας όσο και προς την επιβίωση των 

οικογενειών των μεταναστών (Νίκας, 2006), συμβάλλοντας στην επερχόμενη ανάπτυξη των 

επόμενων ετών. 

 Με την πάροδο των χρόνων η Ελλάδα αναπτύσσεται σημαντικά. Οι μεταναστευτικές 

εκροές περιορίζονται. Η ραγδαία ανάπτυξη της χώρας σε συνδυασμό με την ισχυροποίησή της 

ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα υποδοχής μεταναστών αρχικά από 

τις Βαλκανικές χώρες και έπειτα από την Αφρική και την Ασία (Κασιμάτη, 2003˙ Κόντης, 

2014). Η Ελλάδα ως ισότιμο κράτος-μέλος της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να δέχεται μετανάστες 

και μάλιστα η οικονομία της και η εγχώρια αγορά εργασίας είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο 

ώστε να απασχολούνται μετανάστες σε διάφορους τομείς αυτής (Χριστοδούλου & Νίκας, 

2012˙ Δαμανάκης, Κωνσταντινίδης & Τάμης, 2014). 

 Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στις Η.Π.Α. με το κραχ της Wall Street, προκάλεσε 

την κατάρρευση των καταναλωτικών της αγορών, με απώτερο αποτέλεσμα η κρίση να 

μεταδοθεί στην Ευρώπη. Η κρίση αποκάλυψε τις υφέρπουσες αδυναμίες της Ελλάδας 

εκτινάσσοντας το δημόσιο έλλειμα και το εξωτερικό της χρέος, φτάνοντάς την μάλιστα ένα 

βήμα πριν την χρεοκοπία. Η προσφυγή της χώρας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και 

στο Δ.Ν.Τ. εξασφάλισε την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη (Βαρουφάκης κ.ά., 2011). 
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 Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τα μέτρα που λήφθηκαν για την διάσωση της 

ελληνικής οικονομίας επέφεραν σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Όπως προκύπτει από 

την επισκόπηση της βιβλιογραφίας από τις πιο σημαντικές συνέπειες ήταν η αύξηση της 

ανεργίας και ειδικά στις νεότερες ηλικίες (Παναγιωτόπουλος & Schultheis, 2015). Οι νέοι 

πτυχιούχοι μη μπορώντας να ενταχθούν στην αγορά εργασίας άρχισαν να μεταναστεύουν σε 

χώρες του εξωτερικού και ιδίως της Ε.Ε., φαινόμενο το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις και 

έγινε γνωστό ως Brain Drain (Theodoropoulos et al., 2015). Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι 

επιστήμονες μετακινούνταν προς χώρες του εξωτερικού και σε άλλες περιόδους της ιστορίας 

της Ελλάδας (Λαμπριανίδης, 2011), ωστόσο το ποσοστό αυτών ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση 

με τις μέρες μας (Brücker, Capuano & Marfouk, 2013). 

 Το σύγχρονο αυτό κύμα των μεταναστεύσεων εμφανίζει ορισμένες ομοιότητες αλλά 

πιο πολλές διαφορές ως προς εκείνα των παλαιοτέρων ετών. Οι ομοιότητες συμπυκνώνονται 

στα υψηλά ποσοστά ανεργίας, στην υποαπασχόληση και στις χαμηλές αμοιβές (Δαμανάκης, 

2014). Οι διαφοροποιήσεις συνοψίζονται κυρίως ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

μετακινούμενου πληθυσμού (Λαζαρέτου, 2016). Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες η 

μετανάστευση αφορούσε το ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό και ήταν προσωρινή, πλέον οι 

μετανάστες διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιθυμούν 

να παλιννοστήσουν (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012). Ως προς τις διαφορές να σημειωθεί επίσης 

ότι η μετανάστευση των προηγούμενων δεκαετιών ήταν ελεγχόμενη και θεσμοθετημένη μέσω 

διακρατικών συμφωνιών, οι οποίες προέβλεπαν την ροή των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, 

την παραμονή τους σ’ αυτήν και την θέση εργασίας τους (Ρομπόλης, 2007˙ Λιανός & 

Καβουνίδη, 2012). Αντίθετα, η μετανάστευση σήμερα χαρακτηρίζεται από την 

«ατομικότητα», την «ρευστότητα» και την «ευελιξία», γεγονός στο οποίο συνέβαλε και «η 

ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας» (Δαμανάκης, 2014: 169). 

 Πράγματι, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας περίπου 

τα ¾ των μεταναστών του δείγματος έχουν λάβει υψηλή εξειδίκευση καθώς είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σπουδών. Η πλειονότητα του δείγματος (89,1%) 

απασχολείται σε επιστημονικά επαγγέλματα -ανώτερα ή χαμηλότερα- και ένα μόνο πολύ μικρό 

ποσοστό αυτού (2,3%) απασχολείται σε κάποια χειρωνακτική εργασία. Πιο συγκεκριμένα, το 

72% του δείγματος εργάζονται ως υψηλού επιπέδου στελέχη ή ως ανώτεροι υπάλληλοι του 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Οι οικονομικές απολαβές των μεταναστών και το εργασιακό τους 

περιβάλλον ικανοποιούν αρκετά το 83,4% του δείγματος, γεγονός που παρατηρείται και σε 

άλλες έρευνες (Marinakou, Giousmpasoglou & Paliktzoglou, 2016˙ Τσάγκα, 2017˙ Τόλιος & 

Θάνος, 2018). 
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 Οι θέσεις εργασίας των μεταναστών στις χώρες υποδοχής διαφέρουν επίσης μεταξύ 

των τωρινών μεταναστευτικών ρευμάτων και παλαιότερων. Ενώ τώρα οι μετανάστες 

απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που κατατάσσονται υψηλά στην κοινωνική ιεραρχία, όπως 

παρατηρείται, οι μετανάστες των προηγούμενων δεκαετιών απασχολούνταν κατά κύριο λόγο 

σε χειρωνακτικές εργασίες ως ανειδίκευτοι ή ημιειδικευμένοι εργάτες, κυρίως στη βιομηχανία, 

και ένα μέρος αυτών δραστηριοποιήθηκαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας δικές τους 

επιχειρήσεις (Δαμανάκης, 2014˙ Κωνσταντινίδης, 2014˙ Μιχόπουλος, 2014˙ Τάμης, 2014). 

 Εξετάζοντας τους παράγοντες ώθησης (push factors) των νέων επιστημόνων στη 

σύγχρονη μετανάστευση η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις αυτής στην αγορά εργασίας 

επηρέασε σε μεγάλο βαθμό στην απόφασή τους τόσο με βάση τα αποτελέσματα όλων των 

ερευνών που παρουσιάστηκαν όσο και με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 

Αναλυτικότερα, η περιορισμένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά εργασίας εργατικού δυναμικού 

υψηλά εξειδικευμένου (Λαμπριανίδης, 2011), η αδυναμία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων 

(Theodoropoulos et al., 2014), η υποχρηματοδότηση της έρευνας (Johnson, 2008-2009) και οι 

χαμηλές αμοιβές των πτυχιούχων (Χριστοδούλου & Νίκας, 2012) είναι οι σημαντικότεροι 

λόγοι που ωθούν τους νέους στη μετανάστευση, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Οι λόγοι αυτοί 

αξιολογήθηκαν ως οι πιο σημαντικοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα απαντώντας ως τον 

πιο σημαντικό λόγο την εξέλιξη προσόντων και γνώσεων, ενώ ακολουθούν η μη αναγνώριση 

προσόντων στην αγορά εργασίας, η υψηλή ανεργία και οι χαμηλές αποδοχές. 

 Ως προς τους παράγοντες προσέλκυσης (pull factors) των μεταναστών από τις χώρες 

υποδοχής η γνώση της ομιλούμενης γλώσσας και η υψηλή ζήτηση εργασίας στο αντικείμενο 

σπουδών αποτελούν τους πιο σημαντικούς λόγους επιλογής της χώρας προορισμού, σύμφωνα 

τόσο με τις απαντήσεις του δείγματος όσο και από τις απαντήσεις μεταναστών που 

συμμετείχαν σε άλλες έρευνες (Λαμπριανίδης, 2011˙ Τσάγκα, 2017). Το γεγονός αυτό 

δικαιολογεί ως ένα βαθμό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε χώρα υποδοχής για 6 από τους 

10 μετανάστες του δείγματος, μιας και όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα γνωρίζουν αγγλικά. 

Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης κυρίως των αποφοίτων των 

ιατρικών σχολών, λόγω των δομών και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτουν, όπως 

προκύπτει από τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Τσάγκα, 2017˙ Τόλιος & Θάνος, 2018). 

 Οι εργασιακές συνθήκες στις χώρες υποδοχής, η κρατική οργάνωση, το καλό βιοτικό 

επίπεδο και η αξιοκρατία αξιολογούνται από τους μετανάστες του δείγματος αυτής της 

εργασίας ως οι σημαντικότεροι λόγοι που το δείγμα είναι ικανοποιημένο από την παραμονή 

του στη χώρα αυτή. Οι λόγοι αυτοί αποτελούν ταυτόχρονα κάποιους από τους παράγοντες 

προσέλκυσης μεταναστών, όπως αναφέρονται τόσο στη βιβλιογραφία όσο και σε άλλες 
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έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί (Kourvetaris, 1973˙ Gropas & Triandafyllidoy, 2014˙ 

Marinakou, Giousmpasoglou & Paliktzoglou, 2016˙ ICAP People Solutions, 2019). 

 Συνοψίζοντας τα δεδομένα έως τώρα προκύπτει ότι οι νέοι επιστήμονες μεταναστεύουν 

σε χώρες του εξωτερικού, μιας και η αγορά εργασίας στην Ελλάδα νοσεί από τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, η υποαπασχόληση έχει αντικαταστήσει την μόνιμη απασχόληση, ενώ 

παράλληλα οι θέσεις εργασίας δεν επαρκούν για το διαθέσιμο εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό της χώρας (Σιάνου-Κύργιου, 2010). Συνεπώς, οι νέοι οδηγούνται σε αναζήτηση 

εργασίας στις διεθνείς αγορές που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και να είναι 

συναφής με το αντικείμενο σπουδών τους. Η απασχόλησή τους λοιπόν σε μια τέτοια εργασία 

είναι ο λόγος ικανοποίησής τους. Για να εξετασθεί πιο αναλυτικά η ικανοποίηση του δείγματος 

από την θέση εργασίας τους, ελέγχθηκε η σχέση του επαγγέλματος που ασκούν τόσο με το 

επίπεδο σπουδών τους όσο και με τη σχολή προπτυχιακής φοίτησης. Από τα αποτελέσματα 

της έρευνας προκύπτει ότι όσο αυξάνει το επίπεδο σπουδών, το δείγμα απασχολείται σε θέσεις 

εργασίας υψηλότερου κύρους. Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και ως προς τις σχολές 

που έχει αποφοιτήσει το δείγμα της έρευνας, με βάση την κατηγοριοποίηση των σχολών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφία (Θάνος, 2010˙ 

2012). 

 Ο επαναπατρισμός των μεταναστών είναι ένα ζήτημα που διχάζει μεταξύ των ερευνών 

που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα. Σε ορισμένες πρόσφατες έρευνες η πλειοψηφία 

των μεταναστών εμφανίζονται θετικά προσκείμενοι στην παλιννόστηση (Τόλιος & Θάνος, 

2018), σε κάποιες αρνητικά προσκείμενοι (Τσάγκα, 2017), ενώ σε άλλες το δείγμα εμφανίζεται 

διχασμένο (ICAP People Solutions, 2019). Στην παρούσα έρευνα το 52,6% του δείγματος 

απάντησε αρνητικά ως προς την επιθυμία του για να επιστρέψει στην Ελλάδα μέσα στα 

επόμενα χρόνια, ενώ το 33,1% απορρίπτει τελείως το ενδεχόμενο αυτό. Ωστόσο, σε όλες τις 

έρευνες οι μετανάστες που επιθυμούν να επιστρέψουν θέτουν ορισμένα κριτήρια για την 

παλιννόστησή τους. Ο σπουδαιότερος λόγος επιστροφής του δείγματος της μελέτης αυτής είναι 

οι οικογενειακοί λόγοι, ενώ οι δύο βασικότερες προϋποθέσεις που τίθενται είναι η εύρεση μιας 

εργασίας που θα τους προσφέρει ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές και μια εργασία που 

θα τους παρέχει δυνατότητες εξέλιξης. 

 Αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης την σημερινή εποχή, μελετήθηκαν 

τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των μεταναστών του δείγματος και πιο συγκεκριμένα η θέση 

τους στην κοινωνική δομή με κριτήριο τα επαγγέλματα και τα επίπεδα εκπαίδευσης των 

προγόνων τους, αλλά και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Από τα αποτελέσματα 

της έρευνας προκύπτει ότι τα άτομα του δείγματος προέρχονται κυρίως από τα μεσαία 
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κοινωνικά στρώματα, μιας και αυτά είναι που πλήχθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την 

οικονομική κρίση (Γουσέτης, 2013˙ Χόνδρος, 2016˙ Γεώργας, 2017). Η χαμηλή εκπροσώπηση 

των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων στο δείγμα οφείλεται στην αντίστοιχα χαμηλή 

εκπροσώπηση της τάξης αυτής στην ανώτατη εκπαίδευση (Θάνος, 2010). Αντίστοιχα, η 

υποεκπροσώπηση των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων στο δείγμα οφείλεται αφενός στο 

γεγονός ότι μεγάλο τμήμα αυτής δεν πλήχθηκε σημαντικά από την οικονομική κρίση 

(Σακελλαρόπουλος, 2014) και αφετέρου τα κοινωνικά δίκτυα που αναπτύσσονται στην 

εσωτερική δομή της τάξης αυτής εξασφαλίζουν σε ένα μεγάλο ποσοστό την απασχόληση των 

γόνων τους (Bourdieu, 2002). Επίσης, οι στρατηγικές αναπαραγωγής των στρωμάτων αυτών 

καθοδηγούν τα νεότερα μέλη τους στην επιλογή σχολών που θα τους εξασφαλίσει μελλοντικά 

μια θέση εργασία υψηλού κοινωνικού κύρους διασφαλίζοντας έτσι την θέση τους στην 

κοινωνική δομή (Σιάνου-Κύργιου, 2010). Άλλωστε, σύμφωνα με τους P. Bourdieu & J.-Cl. 

Passeron (1996) όλες οι κοινωνικές τάξεις χρησιμοποιούν τον εκπαιδευτικό θεσμό για την 

κοινωνική τους αναπαραγωγή. 

 Ανιχνεύοντας την κοινωνική τροχιά των υποκειμένων του δείγματος διαπιστώνεται ότι 

οι γονείς αυτών εμφάνισαν ανοδική κοινωνική κινητικότητα, καθώς προέρχονται κυρίως από 

οικογένειες των χαμηλότερων τάξεων. Πιο συγκεκριμένα, οι παππούδες των μεταναστών του 

δείγματος ήταν χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και απασχολούνταν σε χειρωνακτικά 

επαγγέλματα και ιδίως στην γεωργο-κτηνοτροφία, επαγγέλματα δηλαδή που εντάσσονται στα 

χαμηλότερα και μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα. Οι γονείς λοιπόν του δείγματος κατάφεραν 

να ανέλθουν στην κοινωνική ιεραρχία επενδύοντας στο μορφωτικό κεφάλαιο, μέσω δηλαδή 

του εκπαιδευτικού θεσμού. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τα υψηλά ποσοστά στα επίπεδα 

εκπαίδευσης των αποφοίτων Λυκείου/ΤΕΕ και των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ των γονέων. Έτσι, 

απασχολήθηκαν σε θέσεις εργασίας που εντάσσονται κυρίως στα μικρομεσαία και ανώτερα 

μεσαία κοινωνικά στρώματα. 

 Εξίσου ανοδική κοινωνική κινητικότητα διαπιστώνεται για τους νέους του δείγματος 

εξετάζοντας το κατεχόμενο μορφωτικό κεφάλαιο. Όπως αναφέρθηκε οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα είναι πτυχιούχοι και μάλιστα πάνω από το 73% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος. Σύμφωνα με την αναπαραγωγική θεωρία του P. Bourdieu, οι γονείς 

αυτών επένδυσαν στην μόρφωση των παιδιών τους, με σκοπό να διασφαλίσουν ή και να 

εξελίξουν την κληρονομημένη θέση τους στην κοινωνική δομή (Bourdieu & Passeron, 1996). 

Όμως, η οικονομική κρίση προκάλεσε αντίστοιχα κρίση και στις στρατηγικές αναπαραγωγής, 

μιας και η επένδυση στο μορφωτικό κεφάλαιο δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει 

επαγγελματικά τους κατόχους του (Παναγιωτόπουλος & Schultheis, 2019). Τα υψηλά ποσοστά 
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ανεργίας στη χώρα αναγκάζουν ακόμα και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό να επιλέξει 

μεταξύ της υποαπασχόλησης, της ετεροαπασχόλησης και της ανεργίας (Σιάνου-Κύργιου, 

2010). Συνεπώς, η παραμονή τους στην Ελλάδα δεν διασφαλίζει και την παραμονή τους στα 

μεσαία κοινωνικά στρώματα από τα οποία προέρχονται, πόσο μάλλον την κοινωνική τους 

άνοδο. Για το λόγο αυτό, πιο πολύ ίσως ασυνείδητα παρά συνειδητά, αποφασίζουν να 

μεταναστεύσουν αναζητώντας μια θέση εργασίας στις διεθνείς αγορές, ανάλογη των 

προσόντων τους. Και πράγματι, τα καταφέρνουν. Αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας οι συμμετέχοντες σ’ αυτήν απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που η πλειοψηφία 

αυτών κατατάσσονται στα ανώτερα ή στα ανώτερα μεσαία κοινωνικά στρώματα. 

 Το συμπέρασμα αυτό απαντάει στον σκοπό που τέθηκε για την διεξαγωγή της 

παρούσας μελέτης επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα και την υπόθεση της έρευνας, ότι δηλαδή οι 

νέοι επιστήμονες μεταναστεύουν σε χώρες του εξωτερικού για να διατηρήσουν ή και να 

εξελίξουν την θέση τους στην κοινωνική δομή. 

 Σε καμία όμως περίπτωση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν μπορούν να 

γενικευθούν, καθώς το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν 

μια βάση για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το χρονικό σημείο 

στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας, με την σταδιακή έξοδο από την εποχή των μνημονίων, τις 

προσπάθειες επαναφοράς της οικονομίας στην προ κρίσης εποχή και την επιζητούμενη 

ανάπτυξη, καθιστά την μελέτη του φαινομένου επιτακτική. Η πολιτεία καλείται να 

‘στρατολογήσει’ τους επιστήμονες που παράγει και να τους παρέχει κίνητρα, ώστε να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο θα μετάλλασσε το φαινόμενο του ‘Brain 

Drain’ σε ‘Brain Gain’. 
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Η μετανάστευση Ελλήνων επιστημόνων σε χώρες της Ε.Ε. 

  
Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. "Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, 

Εκπαίδευσης και Πολιτισμού" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Χρήστο Νίκα. 
 
Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται το μείζον θέμα των τελευταίων ετών, αυτό της 

μετανάστευσης των Ελλήνων επιστημόνων σε χώρες της Ε.Ε., αναδεικνύοντας τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των μεταναστών καθώς και τα κίνητρα της επιλογής αυτής. 
 
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η υλοποίηση της έρευνας δε θα μπορούσε να 

ολοκληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή σας. Παρακαλώ να συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας 

ζητούνται με ακρίβεια. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή για τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

μαζί μου στο e-mail: tolios.efth@gmail.com 
 
Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. 
 
Με εκτίμηση,  
Ευθύμης Τόλιος  
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
 
* Απαιτείται 
 
 
 

1. Φύλο * 
 

Άρρεν  
 

Θήλυ  
 
 

2. Ηλικία * 
 

Έως 25  
 

26-35  
 

36-45  
 

46-65  
 

66 και άνω  
 
 

3. Οικογενειακή κατάσταση * 
 

Άγαμος/η  
 

Έγγαμος/η  
 

Διαζευγμένος/η  

mailto:tolios.efth@gmail.com
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4. Επίπεδο σπουδών *  
Επιλέξτε το ανώτερο επίπεδο που κατέχετε. 

 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 
Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  

 
Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος  

 
 

5. Ίδρυμα προπτυχιακής φοίτησης * 
 
 

 

6. Σχολή προπτυχιακής φοίτησης * 
 
 

 

7. Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος σπουδών 
 

Αναφέρετε τον κατεχόμενο τίτλο σπουδών και το ίδρυμα φοίτησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Γνώση ξένων γλωσσών * 
 

Αγγλικά  
 

Γαλλικά  
 

Γερμανικά  
 

Ιταλικά  
 

Ισπανικά  
 

Άλλο:  
 
 

9. Τόπος διαμονής * 

 
 
 

 

10. Τόπος κατοικίας πριν την μετανάστευση*  
 
 
 
 

11. Έτος μετανάστευσης *  
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12. Πρωτεύων λόγος μετανάστευσης * 
 

Σπουδές  
 

Εργασία  
 

Άλλο:  
 
 

13. Τρέχουσα θέση εργασίας στο εξωτερικό * 
 

Περιγράψτε λεπτομερώς τη θέση εργασίας σας (π.χ. 1: Ιατρός σε δημόσιο/ιδιωτικό  
νοσοκομείο, π.χ. 2: Ιδιωτικός υπάλληλος - υπεύθυνος/η προσωπικού σε τηλεφωνική  
εταιρία ή σέρβις σε εστιατόριο, π.χ. 3: Μηχανολόγος μηχανικός σε κατασκευαστική  
εταιρία, π.χ. 4: Ελευθ. επαγγελματίας - ιδιοκτήτης καταστήματος ηλεκτρονικών, 

π.χ. 5: Δημοτικός υπάλληλος - εκπαιδευτικός - δημιουργική απασχόληση 

ανηλίκων).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Πρώτη θέση εργασίας στο εξωτερικό 

Περιγράψτε λεπτομερώς όπως παραπάνω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15. Μηνιαίος μισθός * 
 

Έως και 1.500€  
 

Από 1.501€ έως 3.000€  
 

Από 3.001€ έως 5.000€  
 

Από 5.001€ και άνω  
 
 

16. Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως) * 
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17. Εργασιακό καθεστώς *  
 

Μόνιμος/η  
 

Σύμβαση ορισμένου χρόνου  
 

 

Στοιχεία Οικογένειας 

 
18. Επάγγελμα πατέρα * 
 

Περιγράψτε αναλυτικά. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή ανεργίας αναφέρετε την 

τελευταία του εργασία. Αν είναι άνεργος αναφέρατε επίσης το χρονικό διάστημα 

της ανεργίας. (π.χ. 1: Καθηγητής μαθηματικός σε δημόσιο/ιδιωτικό σχολείο, π.χ. 2: 

Διευθυντής/Υπάλληλος σε τράπεζα, π.χ. 3: Ιατρός - οδοντίατρος με δικό του 

ιατρείο/σε δημόσιο/ιδιωτικό νοσοκομείο, π.χ. 4: Ελευθ. επαγγελματίας - ιδιοκτήτης 

φροντιστηρίου/ καφετέριας/λογιστικό γραφείο).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Επάγγελμα πατέρα (κατηγορίες) * 
 

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το επάγγελμα του πατέρα σας. 

 
 

Υψηλού επιπέδου στέλεχος του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα  
 

Ανώτερος υπάλληλος του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενος που 
 

ασκεί ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα 
 

Υπάλληλος του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενος που ασκεί  
χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα 

 
Χαμηλότερου επιπέδου, υπάλληλος του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα που ασκεί μη 

 
επιστημονικό και μη χειρωνακτικό επάγγελμα 

 
Υπάλληλος του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα που ασκεί χειρωνακτικό επάγγελμα,  

μικροεπαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος τεχνίτης 
 

Ημιειδικευμένος εργάτης  
 

Ανειδίκευτος εργάτης/Αγρότης  
 

Δεν εργάστηκε ποτέ  
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20. Επάγγελμα μητέρας *  
Περιγράψτε αναλυτικά. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή ανεργίας αναφέρετε την 

τελευταία της εργασία. Αν είναι άνεργη, αναφέρατε επίσης το χρονικό διάστημα της 

ανεργίας. (π.χ. 1: Καθηγήτρια μαθηματικός σε δημόσιο/ιδιωτικό σχολείο, π.χ. 2: 

Διευθύντρια/Υπάλληλος σε τράπεζα, π.χ. 3: Ιατρός - οδοντίατρος με δικό της 

ιατρείο/σε δημόσιο/ιδιωτικό νοσοκομείο, π.χ. 4: Ελευθ. επαγγελματίας - ιδιοκτήτης 

φροντιστηρίου/ καφετέριας/λογιστικό γραφείο). 

 

 

 

  
21. Επάγγελμα μητέρας (κατηγορίες) * 
  

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το επάγγελμα της μητέρας σας. 
 

Υψηλού επιπέδου στέλεχος του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα     
Ανώτερος υπάλληλος του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενος που 

 
ασκεί ανώτερο επιστημονικό επάγγελμα 

 
Υπάλληλος του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενος που ασκεί  

χαμηλότερο επιστημονικό επάγγελμα 
 

Χαμηλότερου επιπέδου, υπάλληλος του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα που ασκεί μη 
 

επιστημονικό και μη χειρωνακτικό επάγγελμα 
 

Υπάλληλος του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα που ασκεί χειρωνακτικό επάγγελμα,  
μικροεπαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος τεχνίτης 

 
Ημιειδικευμένος εργάτης  

 
Ανειδίκευτος εργάτης/Αγρότης  

 
Δεν εργάστηκε ποτέ/Οικιακά  

 
 

22. Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα * 
 

Μέχρι Απόφοιτος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης  
 

Απόφοιτος Λυκείου / ΤΕΕ  
 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 

Κάτοχος Μεταπτ./Διδακτ. τίτλου  
 
 

23. Επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας * 
 

Μέχρι Απόφοιτος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης  
 

Απόφοιτος Λυκείου / ΤΕΕ  
 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 

Κάτοχος Μεταπτ./Διδακτ. τίτλου  
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24. Οικονομική κατάσταση οικογένειας * 
 

Κακή  
 

Μέτρια  
 

Καλή  
 
 

25. Επάγγελμα πατροπλευρικού παππού * 

Περιγράψτε αναλυτικά. 

 

 

 

26. Επίπεδο εκπαίδευσης πατροπλευρικού παππού 
  
 

 

 

27. Επάγγελμα μητροπλευρικού παππού * 

Περιγράψτε αναλυτικά. 
 
 
 

 

28. Επίπεδο εκπαίδευσης μητροπλευρικού παππού 
  
 

 

 

Επιμέρους ερωτήσεις 

 

29. Τι σας παρακίνησε ώστε να φύγετε από την Ελλάδα; * 

Επιλέξτε τους 2 κυριότερους λόγους. 
 

Υψηλή ανεργία  
 

Περιορισμένες πιθανότητες διορισμού στο δημόσιο  
 

Χαμηλές αποδοχές  
 

Μη αναγνώριση προσόντων στην αγορά εργασίας  
 

Εξέλιξη προσόντων και γνώσεων  
 

Άλλο:  
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30. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα στην επιλογή 

σας να μεταναστεύσετε; * 

 
Καθόλου  

 
Λίγο  

 
Μέτρια  

 
Πολύ  

 
 

31. Κρίνετε ότι ήταν εύκολη ή δύσκολη απόφαση; * 
 

Εύκολη  
 

Δύσκολη  
 
 

32. Υπήρξε κάποιο άτομο στον κύκλο σας που σας παρακίνησε; * 
 

Ναι, από το οικογενειακό μου περιβάλλον  
 

Ναι, από το φιλικό μου περιβάλλον  
 

Όχι  
 
 

33. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας συμμετείχατε σε κάποιο πρόγραμμα Erasmus; * 

 
Ναι  

 
Όχι   

 

 

34. Αν ναι, σε ποια χώρα και για πόσο χρονικό διάστημα; 

 
 
 
 
35. Ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος που επιλέξατε τη χώρα/πόλη αυτή για να 

μεταναστεύσετε; * 
 
 

Εξαιτίας της γλώσσας  
 

Υψηλή ζήτηση εργασίας στο αντικείμενό μου  
 

Καλύτερες δομές για την εξέλιξη των γνώσεων μου  
 

Παρότρυνση από οικείο μου πρόσωπο  
 

Εξαιτίας του προγράμματος σπουδών που μ' ενδιέφερε να παρακολουθήσω  
 

Άλλο:  
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36. Αποτέλεσε την πρώτη σας επιλογή; * 
 

Ναι  
 

Όχι  
 
 

37. Αλλάξατε χώρα ή πόλη; * 
 

Άλλαξα χώρα  
 

Άλλαξα πόλη  
 

Όχι, παραμένω στην ίδια  
 
 

38. Πριν τη μετανάστευσή σας διέμενε κάποιο οικείο σας πρόσωπο στη χώρα/πόλη 

αυτή; * 
 

Ναι  
 

Όχι  
 
 

39. Ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος που επιλέξατε μια χώρα της Ε.Ε. για να 

μεταναστεύσετε; * Επιλέξτε τη φράση που σας ταιριάζει περισσότερο. 
 

"είναι πιο εύκολη η μετακίνηση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε."  
 

"από εδώ είναι ευκολότερη και γρηγορότερη η πρόσβαση στην Ελλάδα"  
 

"εξαιτίας της κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας"  
 

"νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια ευρωπαϊκή πόλη"  
 

"ήταν τυχαία επιλογή"   
 

 

40. Είστε ευχαριστημένος/η ή δυσαρεστημένος/η από την παραμονή σας στη χώρα 

αυτή; * 
 
 

1   2    3       4  
 

Δυσαρεστημένος/η                Ευχαριστημένος/η  

 

41. Λόγοι; *  
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

42. Πως είναι η αντιμετώπιση των γηγενών απέναντί σας; *  
Αξιολογείστε με βάση την αλληλεπίδρασή σας μαζί τους στην καθημερινότητα. 

 

1    2   3   4   5  
 

Κακή      Άριστη  

 

 

43. Νιώθετε ενσωματωμένος/η στην κοινωνία; * 

 

           1          2          3          4          5 
 

Πολύ λίγο       Πολύ  

 

 

44. Η παρούσα σας εργασία είναι η πρώτη που βρήκατε μεταναστεύοντας στο εξωτερικό; *  

Στην απάντησή σας μην προσμετράτε τα εξής είδη εργασίας: εθελοντισμός, εργασία 

μέσω προγράμματος Erasmus, πρακτική άσκηση, εκτός και αν συνεχίσατε να εργάζεστε 

έπειτα από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου προγράμματος. 
 

Ναι  
 

Όχι   
 

 

45. Πόσες αλλάξατε; *  
Σημειώστε τον αντίστοιχο αριθμό, χωρίς να προσμετράτε την παρούσα εργασία σας. Σε 

περίπτωση που η παρούσα εργασία σας είναι η πρώτη απαντήστε με τον αριθμό μηδέν (0). 

Στην απάντησή σας μην προσμετράτε τα εξής είδη εργασίας: εθελοντισμός, εργασία μέσω 

προγράμματος Erasmus, πρακτική άσκηση, εκτός και αν συνεχίσατε να εργάζεστε έπειτα 

από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου προγράμματος. 
 
 
 
 
 
46. Πως βρήκατε την πρώτη σας εργασία; * 

  
 

Μέσω γραφείου ευρέσεως εργασίας  
 

Από το διαδίκτυο  
 

Μέσω πρακτικής άσκησης/Erasmus  
 

Από άτομο του οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος  
 

Άλλο:  
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47. Την βρήκατε πριν φύγετε από Ελλάδα ή αφού φτάσατε στη χώρα αυτή; * 
 

Πριν φύγω  
 

Αφού έφτασα  
 
 

48. Σε ποιο βαθμό είστε ευχαριστημένος/η από την επαγγελματική σας κατάσταση; * 

 
 
          1         2         3         4         5 
 

Πολύ λίγο       Πολύ  

 

 

49. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη σχέση ωρών εργασίας - οικονομικές απολαβές; * 
 
 

1 2 3 4 5  
 

Καθόλου                   Πολύ  

 

 

50. Καταφέρνετε να εξοικονομείτε χρήματα; * 
 

Ναι  
 

Όχι   
 

 

51. Με τι ασχολείστε τον ελεύθερο χρόνο σας; * 

Σημειώστε έως 3 επιλογές. 
 

Αθλητισμός/Γυμναστήριο  
 

Θέατρο/Κινηματογράφος  
 

Βόλτες με φίλους  
 

Διάβασμα  
 

Άλλο:  
 
 
 

52. Θα θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια; * 
 

Ναι  
 

Όχι  
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53. Τι σας αρέσει από τη ζωή σας στο εξωτερικό που δεν σας κάλυπτε στην Ελλάδα;*  
Σημειώστε έως 2 επιλογές. 

 
Επαγγελματική σταθερότητα  

 
Επαγγελματικές προοπτικές  

 
Οικονομικές απολαβές  

 
Αξιοκρατία  

 
Ποιότητα ζωής  

 
Άλλο:  

 
 

54. Αναζητάτε κάποια θέση εργασίας στην Ελλάδα; * 
 

Ναι  
 

Όχι  
 
 

55. Λόγοι που θα επιστρέφατε στην Ελλάδα; * 

Επιλέξτε έως 2 λόγους. 
 

Οικογενειακοί λόγοι  
 

Εύρεση εργασίας με ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές  
 

Εύρεση εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης  
 

Διορισμός στο δημόσιο τομέα  
 

Δεν επιθυμώ να επιστρέψω  
 

Άλλο:   
 

 

56. Τι θα συμβουλεύατε τους νέους που σκέφτονται να φύγουν από την Ελλάδα; *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Με την υποστήριξη της 



 
 

 

 


