Κατασκευές της ελληνικής νεομεταναστευτικής ταυτότητας
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μαρύζα Γεωργϊλου

Εξαιτύασ τησ τρϋχουςασ οικονομικόσ κρύςησ, χιλιϊδεσ Έλληνεσ/ύδεσ, νεαρόσ κυρύωσ ηλικύασ, με
πανεπιςτημιακούσ τύτλουσ και υψηλό ειδύκευςη, επιλϋγουν ό/και αναγκϊζονται να μεταναςτεύςουν,
προκειμϋνου να ξεφύγουν από την ανεργύα και να εργαςτούν με αξιοπρεπεύσ μιςθούσ, ςε εργαςιακό
περιβϊλλον αντϊξιο των φιλοδοξιών τουσ. Λόγω του υψηλού μορφωτικού επιπϋδου του
μετακινούμενου πληθυςμού, η επιςτημονικό μετανϊςτευςη, ωσ μια μορφό νεομετανϊςτευςησ, εύναι
ευρύτερα γνωςτό με τον νεολογιςμό brain drain (δηλ. διαρροό εγκεφϊλων/ διαρροό επιςτημονικού
δυναμικού).
Εκκινώντασ από μια κονςτρουξιονιςτικό προςϋγγιςη τησ ταυτότητασ και αντλώντασ εργαλεύα
και θεωρητικϋσ ιδϋεσ από την ανϊλυςη λόγου και τη λογοκεντρικό δικτυωμϋνη εθνογραφύα
(Androutsopoulos 2008), η παρούςα ϋρευνα επικεντρώνεται ςτουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ οι
Έλληνεσ/ύδεσ νεομετανϊςτεσ/τριεσ καταςκευϊζουν τισ ταυτότητϋσ τουσ και τοποθετούνται ςτον λόγο
τουσ για τη διαρροό επιςτημονικού δυναμικού ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ (social media). Στα
δεδομϋνα τησ ϋρευνασ περιλαμβϊνεται περιεχόμενο (όπωσ πληροφορύεσ προφύλ, ενημερώςεισ
κατϊςταςησ – status updates, ςχόλια, ςύνδεςμοι βύντεο και ϊρθρων, φωτογραφύεσ) που ϋχουν
αναρτόςει 7 επιλεγμϋνοι/εσ, ύςτερα από ςκόπιμη δειγματοληψύα, Έλληνεσ/ύδεσ νεομετανϊςτεσ/τριεσ
ςτη Γερμανύα και το Ηνωμϋνο Βαςύλειο ςε ιςτολόγια (blogs), ςτο Facebook, το Twitter και το
Instagram, ημιδομημϋνεσ ςυνεντεύξεισ μαζύ τουσ μϋςω Skype καθώσ και ςημειώςεισ πεδύου, οι
οπούεσ ϋχουν προϋλθει από ςυςτηματικό παρατόρηςη του διαδικτυακού λόγου τουσ.
Διαπιςτώνεται ότι οι νεομετανϊςτεσ/τριεσ αξιοποιούν, ςυχνϊ με ευρηματικούσ τρόπουσ, τισ
προςφερόμενεσ δυνατότητεσ των μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ για να εκφρϊςουν απόψεισ και
ςυναιςθόματα που ςχετύζονται με τη μετανϊςτευςό τουσ και την κρύςη ςτην Ελλϊδα, να μοιραςτούν
προςωπικϋσ εμπειρύεσ και να ενημερώςουν μελλοντικούσ/ϋσ μετανϊςτεσ/τριεσ. Έτςι, η
νεομεταναςτευτικό τουσ ταυτότητα απαρτύζεται από πολλϊ ςυςτατικϊ και επικαλυπτόμενα επύπεδα
και ϋχει πολυμιντιακό (polymediated: Madianou & Miller 2012) χαρακτόρα. Τϋλοσ, ενδιαφϋρον
παρουςιϊζει ότι, χϊρη ςτη ςυνϋργεια τησ ανϊλυςησ λόγου με την εθνογραφύα, αναδεικνύονται
ευρύτερεσ κοινωνικϋσ, πολιτιςμικϋσ και ψυχολογικϋσ προεκτϊςεισ τησ διαρροόσ επιςτημονικού
δυναμικού από την Ελλϊδα, οι οπούεσ παραγκωνύζονται ςε ςχετικϋσ οικονομικϋσ και πολιτικϋσ
αναλύςεισ του φαινομϋνου.
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