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ΛΟΓΩ BRAIN DRAIN

Γέφυρες γνώσης
και συνεργασίας
Ελληνες του εξωτερικού αναλαμβάνουν 

ρόλο μέντορα, προσφέροντας
σε επιστήμονες που ζουν στην Ελλάδα 

απόσταγμα εμπειριών και τεχνογνωσία. 

Στόχος του προγράμματος
«Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας»,
να ανακοπεί το brain drain. Σελ. 25
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Γέφυρες συνεργασίας με τοι/ς αποδήμους
ΓουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΔΚΔΣΔ

Σχεδόν 150 Ελληνες πανεπιστημιακοί διδάσκουν στα 48 κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και χιλιάδες άλλοι διαπρέπουν

σε πανεπιστήμια όλου του κόσμου Το πρόγραμμα Γέφυρες προσβλέπει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
των γνώσεων και των εμπειριών των Ελλήνων του εξωτερικού

Ο
Ηλίας Λάππας είναι αναπληρωτής

καθηγητής Αεροναυπηγικής

στο Πανεπιστήμιο
της Ουαλλίας στο Κάρντιφ Ο Κωνσταντίνος

Τσαβδαρίδης κατέχει
θέση αναπληρωτή καθηγητή στο
Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών
του University ofLeeds Ο Βασίλης
Ντζιαχρήστος είναι καθηγητή5
και διευθυντά έδρας στο Τεχνικό
Πανεπιστήμιο Μονάχου κι έχει
βραβευθεί με το σημαντικό Leibniz
Prize Ο Αριστείδης Κατοιώρχης
κατάφερε va κερδίσει μια θέση
ευθύνης στη Philips στην Ολλανδία

Και οι τέσσερι5 Ελληνες του
εξωτερικού έχουν πρόθεση να γίνουν

μέντορες σε Ελληνες που κάνουν

τα πρώτα τους επιχειρηματικά
βήματα στη χώρα ias βοηθώντας

τους va παραμείνουν στην
Ελλάδα

Και δεν είναι μόνο εκείνοι που
διαπρέπουν στην κοντινή μας Ευρώπη

και μπορούν να βοηθήσουν
Σύμφωνα με μελέτη του Tolga Yu
ret αναπληρωτή καθηγητή Οικονομικών

στο Technical University
της Κωνσταντινούπολης 149 Ελληνες

πανεπιστημιακοί διδάσκουν
στα 48 κορυφαία πανεπιστήμια
των ΗΠΑ και n αναλογία της χώρας

ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού

είναι 13,60 Πρόκειται για
τη δεύτερη υψηλότερη αναλογία
μετά του Ισραήλ στο 24,22

Οδυνηρό brain drain
Μετά το 2000 από την Ελλάδα

μεταναστεύουν άτομα από μεσαία
και πάνω οικονομικά στρώματα
Η ίδια τάση διατηρήθηκε κατά
την πρώτη περίοδο της κρίσης
Την περίοδο 2010-2015 οι Ελληνες
που ανήκαν σε υψηλά οικονομικά
στρώματα αποτελούσαν το 9
του συνόλου όσων μετανάστευσαν

σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας υπό την
επιστημονική επίβλεψη του Λόη
Λαμπριανίδη καθηγητή και νυν
γενικού γραμματέα Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οπως ανέφερε στην Κ
ο κ Λαμπριανίδης στόχος πρέπει
να είναι οι Ελληνες του εξωτερικού
να συνδράμουν τη χώρα από εκεί
που ζουν και κυρίως να βοηθήσουν

Ελληνες να μη μεταναστεύσουν
Για τον λόγο αυτό Γέφυρες

γνώσης και συνεργασίας ονομάζεται

η σχετική πρωτοβουλία
η οποία υλοποιείται από το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία

με τη Γενική Γραμματεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

και έχει σύνθημα Η γνώση

γεφυρώνει την απόσταση
Στόχος είναι να δημιουργήσουμε

ένα δίκτυο Ελλήνων μεντόρων

προς όφελος της ελληνικής
οικονομίας Η πρωτοβουλία προσφέρει

την ευκαιρία για άμεση
δικτύωση και πιθανή σύναψη συ

Στόχος του προγράμματος

Γέφυρες είναι
να δημιουργήσουμε ένα
δίκτυο Ελλήνων μεντόρων

προς όφελος της ελληνικής

οικονομίας

νεργασίας μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων

και ερευνητών επαγγελματιών

επιχειρηματιών στελεχών

μιας σειράς φορέων τονίζει

ο κ Λαμπριανίδης
Στην άλλη πλευρά της Γέφυρας

στέκονται νέοι με σημαντικές
σπουδές που παρόλο που είχαν
τη δυνατότητα να φύγουν στο
εξωτερικό δεν το έκαναν Κάποιοι
μάλιστα επέστρεψαν από το εξωτερικό

Για παράδειγμα η Ισμήνη
Στρούμπου και ο Αλέξανδρος Πα
παχαραλάμπους είχαν ξεκινήσει
να χτίζουν την καριέρα τους
στην Ολλανδία αλλά επέλεξαν
να επιστρέψουν στην Ελλάδα και
να δημιουργήσουν εταιρεία με
προϊόντα καινοτομίας στον κλάδο
των μεταφορών Σήμερα συνεργάζονται

με τον Ηλία Λάππα που
ζει στο Κάρντιφ Ο Χρήστος Ραυ
τογιάννης είναι συνιδρυτής και
διευθύνων σύμβουλος της City
Crop μιας ελληνικής startup που
βραβεύτηκε os μια από τις καλύ
τερε5 ευρωπαϊκές νεοφυεί5 επιχειρήσει

στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών

Βραβείων Νεοφυών Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος τονίζει ότι
επενδύει στη βοήθεια των Ελλήνων

του εξωτερικού προκειμένου
να αποκτήσει διεθνή αντίκτυπο
n δραστηριότητά του

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον

Σεπτέμβριο του 2017 και έχουν
οργανωθεί ενημερωτικέ5 συναντήσει

στις Βρυξέλλε5 στη Στοκχόλμη

στο Βερολίνο και στο Αμστερνταμ

Επίσης έχουν γίνει συναντήσει

με θεσμικούς φορείς
στην Ελλάδα όπως με τον Σύνδεσμο

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων

Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδας το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας και το Οικονομικό Επιμελητήριο

της Ελλάδας
Παράλληλα όπως ανέφερε μιλώντας

στην Κ η διευθύντρια
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
ΕΚΤ Εύη Σαχίνη το κέντρο καταγράφει

το εξειδικευμένο ανθρώπινο

δυναμικό και το αποτέλεσμα
της εργασίας του σε όλους τους
τομείς δραστηριότητας ακαδημαϊκή

ερευνητική επιχειρηματική
για τη δικτύωση και την ενίσχυση

της συνεργασίας μεταξύ
τους Με την πρωτοβουλία Γέφυρες

γνώσης και συνεργασίας
επεκτείνουμε τη συστηματική καταγραφή

των Ελλήνων του εξωτερικού

διευρύνοντας τον αριθμό
των υπηρεσιών ώστε να μπορούμε
να καλύψουμε και τις δικές tous
ανάγκε5 επισημαίνει η ίδια

Μεγάλη συμμετοχή
Πιο συγκεκριμένα μέσω της

διαδικτυακή5 κοινότητας οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να αναζητήσουν

συνεταίρους για συμμετοχή
σε ευρωπαϊκά προγράμματα

ή να βρουν ευκαιρίες για συμμετοχή
σε διακρατικό επιστημονικά

επαγγελματικό και επιχειρηματικά
δίκτυα Ελληνες επιστήμονες
επαγγελματίες επιχειρηματίες
οπουδήποτε στον κόσμο μπορούν
επίσης να προσκαλέσουν Ελληνες

να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο
δίκτυο στη χώρα όπου μένουν
Αντίστροφα Ελληνες μπορούν να
δώσουν τα φώτα τους σε Ελληνες
του εξωτερικού που επιθυμούν να
εισαγάγουν στη χώρα μας μια διεθνή

υπηρεσία ή προϊόν και να
ασχοληθούν με την προώθηση/πώληση

τέτοιων προϊόντων ή να συνδράμουν

επυίειρήσεις από το εξωτερικό

που ενδιαφέρονται να
χρηματοδοτήσουν

μια καινοτόμο ιδέα
στην Ελλάδα

Ηδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο
της πρωτοβουλίας οι αριθμοί εντυπωσιάζουν

Σύμφωνα με τον κ
Μαργαρίτη Προέδρου στέλεχος
του ΕΚΤ από τον Σεπτέμβριο έως
τώρα περίπου 100.000 άτομα μοιρασμένοι

ανάμεσα σε Ελληνες που
ζουν στην Ελλάδα και σε Ελληνες
που ζουν στο εξωτερικό έχουν
έρθει σε επαφή με την πρωτοβουλία

συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
καθώς και σε συναντήσεις με θεσμικούς

φορείς και επαγγελματικός
οργανώσεις επισκεπτόμενοι τον
δικτυακό τόπο www.knowledge
bridges.gr και τα social media της
πρωτοβουλίας συμπληρώνοντας
το ερωτηματολόγιό της εκφράζοντας

ενδιαφέρονγια συνεργασίες
επιχειρηματικός ερευνητικές τεχνολογικές

κ.ά με εγγραφή στην
πλατφόρμα δικτύωσης

Ουσιαστικά όπως τονίζουν οι
εμπνευστές της πρωτοβουλίας οι
Γέφυρες μεταθέτουν την ουσία

της συζήτησης τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα

από την επιστροφή
στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
των γνώσεων και των εμπειριών
των Ελλήνων του εξωτερικού Τουλάχιστον

ας εκμεταλλευθούμε
το οδυνηρό brain drain
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