
 

Έλληνες γκασταρμπάιτερ στη Γερμανία  

 

Brain drain 

Ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν είναι άλλο από την 

τάση των νέων ανθρώπων να μεταναστεύουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Όταν πάρα πολλοί από 

αυτούς είναι απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων σχολών, το πρόβλημα οξύνεται 

περαιτέρω, καθώς η χώρα στερείται τις πολύτιμες υπηρεσίες ανθρώπων στη βοήθεια 

των οποίων είχε επενδύσει μέσω του συστήματος της δωρεάν εκπαίδευσης. Όλοι 

αυτοί αντί να προσφέρουν στη χώρα που τους βοήθησε να σπουδάσουν, εργάζονται 

σε ξένες κοινωνίες και στηρίζουν τη δική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.  

 Είναι όμως πράγματι έτσι; ΔΙΑΒΑΣΤΕ την άποψη του Χριστόφορου 

Κάσδαγλη, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στους «Αντίλογους» του περιοδικού 4 Τροχοί. 

 

Το τροπάρι της μετανάστευσης 

Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έχω βαρεθεί να ακούω την καραμέλα για τους 

συμπολίτες μας, κυρίως τα νέα παιδιά και τους επιστήμονες, που παίρνουν των 

ομματιών τους και φεύγουν για να βρουν δουλειά και να προκόψουν στο εξωτερικό. 

Συμμερίζομαι φυσικά την αγωνία και τη θλίψη των συγγενών τους, αλλά μέχρις εκεί. 

Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι πρόκειται για φαινόμενο απολύτως υγιές, συνυφασμένο με 



την ιστορία του τόπου από την αρχαιότητα. Οι Έλληνες μετανάστευαν και πάντα 

πρόκοβαν και αυτό ωφέλησε τόσο τους ίδιους όσο και τον τόπο. Όχι μόνο 

οικονομικά, αλλά πρωτίστως πολιτισμικά. Μια κατά τα άλλα εσωστρεφής χώρα 

έστηνε μέσω των μεταναστών της γέφυρες με τον έξω κόσμο. Οι μετανάστες 

αποκτούσαν γλωσσομάθεια, γνώσεις και δεξιότητες που μετάγγιζαν στην πορεία και 

στον εθνικό κορμό είτε επιστρέφοντας είτε επικοινωνώντας με συναδέλφους και 

φίλους. Το τελευταίο ισχύει ειδικότερα όσον αφορά τους επιστήμονες. Οπότε και οι 

όποιες αρνητικές συνέπειες του περίφημου brain drain διαρροής επιστημόνων, που 

είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής μετανάστευσης, σε αντίθεση με τα 

μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνα, που αφορούσαν κυρίως ανειδίκευτους 

εργάτες, ισχύουν μονάχα σε βραχυπρόθεσμη βάση. Μακροπρόθεσμα η αρνητική 

εικόνα αντιστρέφεται. 

 Κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι όταν βλέπω να πρωταγωνιστούν σε 

αυτή την ηττοπαθή συζήτηση άνθρωποι που κατά τα άλλα έχουν δώσει μάχες για να 

αποδείξουν σε άλλο επίπεδο, στο κομμάτι που αφορά την  είσοδο μεταναστών από 

το εξωτερικό προς την Ελλάδα, ότι το φαινόμενο της  μετανάστευσης αποτελεί 

διαχρονική νομοτέλεια, που εμπλουτίζει τις κοινωνίες οικονομικά, πολιτισμικά, και 

δημογραφικά. Το να υιοθετείς τέτοιες απόψεις και ταυτοχρόνως να καταριέσαι τη 

μετανάστευση δικών σου ανθρώπων μου φαίνεται αντεστραμμένη ξενοφοβία […] 

 


