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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Brain Drain: Η Ελλάδα ξαναγίνεται κόσµος 

Ο συγγραφέας του κειµένου προτείνει τη διαρροή των Ελλήνων επιστηµόνων προς το εξωτερικό και στηρίζει 
την άποψή του αυτή ιστορικά. Το κείµενο αυτό θα µπορούσε να αξιοποιηθεί συγκριτικά µε το κείµενο του 
Νίκου Κανέλλου, «Το αντίδοτο στο Brain Drain», ο οποίος υποστηρίζει την αντίθετη άποψη, το πώς δηλαδή 
θα ενισχυθούν οι Έλληνες επιστήµονες για να παραµείνουν στην Ελλάδα. 

Τα τελευταία χρόνια ακούω και διαβάζω πολλά δυσάρεστα για το brain drain, την αποδηµία 
µορφωµένων Ελλήνων στο εξωτερικό. Η ακούσια µετανάστευση είναι δυσάρεστη για τον µετανάστη και 
τους οικείους του, χωρίς αµφιβολία. Παρά ταύτα, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, το brain drain ίσως 
αποδειχθεί η µεγαλύτερη ευκαιρία του ελληνισµού µετά την αρχαιότητα. Μέσω του brain drain η Ελλάδα 
ξαναγίνεται κόσµος. Και αυτό γιατί ο κόσµος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται, ενώ η Ελλάδα είναι ο 
κόσµος που συστέλλεται, που µικραίνει.  

Η Ελλάδα είναι µια µικρή γωνιά στη Μεσόγειο. Τόπος στενόχωρος, µε µικρές παραγωγικές 
δυνατότητες. Από τις απαρχές της ιστορικής παρουσίας του ο ελληνισµός µεγαλούργησε εκτός συνόρων. 
Ανέκαθεν η Ελλάδα δεν χωρούσε τους Έλληνες, ένα λαό δηµιουργικό και εξωστρεφή. Αυτοί που έφευγαν 
ήταν οι ικανότεροι, όσοι ένιωθαν και έβλεπαν ότι η δυναµική τους υπερβαίνει την άγονη και περιορισµένη 
ελληνική γη. […]  

Αλλά και στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα δεν έλειψε η µετανάστευση. Τουναντίον, σε ορισµένες 
περιόδους γιγαντώθηκε. Μόνο που πια η Ελλάδα δεν εξήγαγε µεγαλείο, αλλά κακοµοιριά. Κατά κανόνα, 
πάµφτωχοι, αµόρφωτοι Έλληνες παρατούσαν τα χωριά τους για να αναζητήσουν δουλειές στην Ευρώπη, 
την Αµερική και την Αυστραλία. Οποιαδήποτε δουλειά. Μετανάστευαν ως φτωχοί συγγενείς, από µια 
ανυπόληπτη Ελλάδα. Και παρότι συνήθως πρόκοβαν επαγγελµατικά και κοινωνικά, στην πραγµατικότητα 
αφελληνίζονταν. Έσπευδαν πρόθυµα να υιοθετήσουν τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής τους και τον 
επιδείκνυαν ως στοιχείο ανωτερότητας στους Ελλαδίτες.  

Από την άλλη, όσοι παρέµειναν στην Ελλάδα ήταν κατά κανόνα οι µορφωµένοι, που µπόρεσαν να 
χτίσουν δουλειές και ζωές γύρω από το δηµόσιο, είτε ως υπάλληλοι είτε ως κρατικοδίαιτοι ιδιώτες. 
Ελάχιστοι από τους πεπαιδευµένους, ικανούς και τολµηρούς Ελλαδίτες άνοιξαν τα φτερά τους στον κόσµο, 
ενίοτε κυνηγηµένοι από το επίσηµο κράτος για τα φρονήµατά τους. […] Και τότε ήλθε η κρίση. 
Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες άρχισαν να µεταναστεύουν επειδή µπορούσαν, επειδή είχαν προσόντα. 
Μορφωµένοι και κοσµοπολίτες καταλαµβάνουν συχνότατα επίζηλες θέσεις στις χώρες υποδοχής τους. 
Επιβάλλονται στις κοινωνίες τους µε τη γνώση και τις ικανότητές τους. Εξάγουν µια Ελλάδα της 
δηµιουργίας, που το ελλαδικό κράτος έπνιγε. Η Ελλάδα, µετά το 1950, αποφάσισε να δηµιουργήσει τόσους 
πολλούς επιστήµονες και επαγγελµατίες που αδυνατούσε να απορροφήσει και να αξιοποιήσει. Στην αρχή, 
ως λύση, προκρίθηκαν οι ασύστολοι διορισµοί. Μετά η ανάπτυξη –φούσκα µε ασύγγνωστα δάνεια. Όταν 
αυτές οι δυνατότητες εξαντλήθηκαν και µας εξάντλησαν, απέµεινε η µετανάστευση.  

Πικρή κάποιες φορές για τον Έλληνα, σωτήρια για τον ελληνισµό. Εξάγουµε, όπως στις 
λαµπρότερες περιόδους της ιστορίας µας, το περίσσευµά µας, την προστιθέµενη αξία µας: ανθρώπους. Γιατί 
το βασικό κεφάλαιο της χώρας µας είναι οι Έλληνες. Ξαναδίνουµε, λοιπόν, στην οικουµένη ό,τι ωραιότερο 
υπάρχει: γνώση και νιάτα. Μέσω των νέων που αποδηµούν η Ελλάδα ξαναγίνεται κόσµος, γίνεται Ελλάδα 
ξανά. Όπως στις καλύτερες περιόδους της ιστορίας µας. Ελλάδα. Η γενιά του brain drain, έστω ασύνειδα, 
πράττει αυτό που καµιά ηγεσία δεν κατόρθωσε. Μετατρέπει την κρίση σε ευκαιρία και ξαναδίνει στον 
ελληνισµό την πεµπτουσία του: την οικουµενικότητα, την εξωστρέφεια. Η αυθεντική Ελλάδα ήταν και θα 
είναι αλλού, γιατί είναι οικουµενική. 
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 Την ίδια ώρα η ελλαδική πολιτική ηγεσία υπόσχεται ότι θα κάνει τα πάντα για να ξαναφέρει πίσω 
τους ξενιτεµένους. Προσπαθεί να πνίξει τον ελληνισµό στη µετριότητά της, να τον βυθίσει στα αδιέξοδα 
του σύγχρονου ελλαδικού κράτους. Δεν κατανοεί ότι ιστορικά το πλέον επιτυχηµένο παραγωγικό µοντέλο 
ήταν και είναι η εξάπλωση του ελληνισµού στην περιφέρειά του. Η δηµιουργία ισχυρών ελληνικών 
κοινοτήτων στο εξωτερικό ανέκαθεν προσέφερε στην Ελλάδα ανάπτυξη, µέσω των εµπορικών και 
παραγωγικών δικτύων που δηµιουργούνται. Τελικά, ο µεγαλύτερος εχθρός του ελληνισµού είναι το 
ελλαδικό κράτος. 

Στείρης, Γ. (28.03. 2017). «Brain drain: Η Ελλάδα ξαναγίνεται κόσµος». Huffpost. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 Το αντίδοτο στο Brain Drain 

Ο συγγραφέας του κειµένου προτείνει τρόπους για την επιστροφή των Ελλήνων επιστηµόνων από το 
εξωτερικό. Το κείµενο αυτό θα µπορούσε να αξιοποιηθεί συγκριτικά µε το κείµενο του Γ. Στείρη, «Brain 
drain: Η Ελλάδα ξαναγίνεται κόσµος», ο οποίος υποστηρίζει την αντίθετη άποψη, την παραµονή δηλαδή των 
Ελλήνων επιστηµόνων στο εξωτερικό. 

Το κύµα µετανάστευσης των Ελλήνων συνεχίζεται. Από την αρχή του χρόνου έως τον Οκτώβριο οι 
εγγραφές στο Τµήµα Μετανάστευσης έφτασαν τις 3.790. Χιλιάδες νέοι επιστήµονες αναζητούν µία θέση 
εργασίας στο εξωτερικό, προσδοκώντας ένα καλύτερο µέλλον. Βέβαια, οι περισσότεροι δε φεύγουν από 
επιλογή. Οι δυνατότητες απορρόφησης ανθρώπων µε υψηλά προσόντα στη χώρα µας είναι περιορισµένες. 
Υπάρχει, όµως, τρόπος να εκµεταλλευτούµε το knowhow αυτών των ανθρώπων και να καταφέρουµε να 
περάσουµε από το brain drain στο brain gain;  

Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η δηµιουργία νέων και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας, 
και η προσέλκυση καταρτισµένου προσωπικού, αποτελούν µονόδροµο προκειµένου να βάλουµε «φρένο» 
στο brain drain. Άλλωστε, δε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι το φαινόµενο της µαζικής φυγής ικανών και έξυπνων 
ανθρώπων στο εξωτερικό οφείλεται σε ένα βαθµό στην υπερπροσφορά ορισµένων ειδικοτήτων που δε 
µπορούν να καλυφθούν στην Ελλάδα. Η πορεία αυτή µπορεί να αντιστραφεί µε τη δηµιουργία µιας 
επιχειρηµατικότητας που θα στηρίζεται στην καινοτοµία και τη γνώση. Μιας επιχειρηµατικότητας υψηλών 
δυνατοτήτων που θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα της «ήπιας» καινοτοµίας. […] Η 
ανάπτυξη και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγµα οι τεχνολογικές αλλαγές που συµβαίνουν 
σε όλους τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας και, ειδικότερα, στη βιοτεχνολογία και την νανοτεχνολογία, 
όπου υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι Έλληνες επιστήµονες, προσφέρουν ευκαιρίες για αυτού του είδους την 
επιχειρηµατικότητα και κατ’ επέκταση «ποιοτικές» θέσεις εργασίες. Μπορεί, λοιπόν, να συνδράµει 
σηµαντικά στην ανάσχεση του brain drain και γενικότερα στην αντιστροφή του κλίµατος. 

 Ωστόσο, η αλλαγή αυτή του επιχειρηµατικού µοντέλου συνεπάγεται και µια σειρά άλλων 
πολιτικών. Όπως, για παράδειγµα, τη σταδιακή µείωση της υπερφορολόγησης που «στραγγαλίζει» τον 
ιδιωτικό τοµέα. Επιπλέον, προκειµένου να δοθεί µια πραγµατική ώθηση στην οικονοµία, απαιτούνται 
πολιτικές φιλικές προς την επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Έτσι, θα µπορέσουν οι επιχειρήσεις καταρχήν να «ανασάνουν», και 
στη συνέχεια να παρουσιάσουν καλύτερα καινοτοµικά αποτελέσµατα, που δε θα βασίζονται µόνο σε 
δηµόσιους πόρους, αλλά θα προκύπτουν µέσα από τη διαδικασία της έρευνας και την ενσωµάτωση της 
γνώσης σε διαδικασίες και προϊόντα.  

Η αναζωογόνηση της ελληνικής οικονοµίας µέσω των παραπάνω προτάσεων θα επαναφέρουν τους 
νέους επιστήµονες πίσω στη χώρα τους, αφού θα υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης τους, και το brain drain, 
που σήµερα αποτελεί µια θλιβερή πραγµατικότητα, θα µπορέσει να µετατραπεί σε brain gain µε όλα τα 
συνεπαγόµενα οφέλη.                             
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Κανέλλος, Ν. (30.11.2017). «Το αντίδοτο στο Brain Drain». Huffpost 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Ο γυρισµός του ξενιτεµένου, Γ. Σεφέρης 

“Ο Γυρισµός του Ξενιτεµένου“, εντάσσεται στα Μεταφυσικά ποιήµατα του Σεφέρη. 
 
― Παλιέ µου φίλε τί γυρεύεις; 
χρόνια ξενιτεµένος ήρθες 
µε εικόνες που έχεις αναθρέψει 
κάτω από ξένους ουρανούς 
µακριά απ' τον τόπο το δικό σου. 
 
― Γυρεύω τον παλιό µου κήπο· 
τα δέντρα µού έρχουνται ώς τη µέση 
κι οι λόφοι µοιάζουν µε πεζούλια 
κι όµως σαν ήµουνα παιδί 
έπαιζα πάνω στο χορτάρι 
κάτω από τους µεγάλους ίσκιους 
κι έτρεχα πάνω σε πλαγιές 
ώρα πολλή λαχανιασµένος. 
 
― Παλιέ µου φίλε ξεκουράσου 
σιγά-σιγά θα συνηθίσεις· 
θ' ανηφορίσουµε µαζί 
στα γνώριµά σου µονοπάτια 
θα ξαποστάσουµε µαζί 
κάτω απ' το θόλο των πλατάνων 
σιγά-σιγά θα 'ρθούν κοντά σου 
το περιβόλι κι οι πλαγιές σου. 
 
― Γυρεύω το παλιό µου σπίτι 
µε τ' αψηλά τα παραθύρια 
σκοτεινιασµένα απ' τον κισσό 
γυρεύω την αρχαία κολόνα 
που κοίταζε ο θαλασσινός. 
Πώς θες να µπώ σ' αυτή τη στάνη; 
οι στέγες µού έρχουνται ώς τους ώµους 
κι όσο µακριά και να κοιτάξω 
βλέπω γονατιστούς ανθρώπους 
λες κάνουνε την προσευχή τους. 
 
― Παλιέ µου φίλε δε µ' ακούς; 
σιγά-σιγά θα συνηθίσεις 
το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπεις 
κι αυτή την πόρτα θα χτυπήσουν 
σε λίγο οι φίλοι κι οι δικοί σου 
γλυκά να σε καλωσορίσουν. 

[…] 

Ποιήµατα, Ίκαρος 1974 
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ΘΕΜΑΤΑ 
 
Α. Σε ένα σύντοµο σηµείωµά σας να παρουσιάσετε συνοπτικά, σε 60 – 70 λέξεις, το περιεχόµενο των δυο 
τελευταίων παραγράφων του κειµένου 1. 
 
Β1. Ποιες από τις παρακάτω φράσεις αποδίδουν ορθά απόψεις του συγγραφέα σύµφωνα µε το κείµενο 1. 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες και να τεκµηριώσετε την απάντηση σας µε 
αναφορά στο κείµενο.  
α. Υποστηρίζει ότι η ελληνική µετανάστευση είναι ένα φαινόµενο των τελευταίων χρόνων.  
β. Η ελληνική αγορά έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει µεγάλο ποσοστό αποφοίτων µε υψηλά προσόντα.  
γ. Οι ιδιοµορφίες της ελληνικής γεωγραφίας αποτελεί παράγοντα µετανάστευσης. 
δ. Η ανάπτυξη κέντρων ελληνισµού στο εξωτερικό στηρίζει την ελληνική οικονοµία. 
ε. Οι πολιτικές απόψεις Ελλήνων αποτέλεσε λόγο µετανάστευσης στη νεότερη ιστορία της χώρας.  
 
Β2. α) Στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου 2 ο συγγραφέας θέλει: α. να εξηγήσει, β. να πείσει, γ. να 
καταγγείλει. Επιλέξετε µία από τις παραπάνω επιλογές και τεκµηριώστε την απάντηση σας µε αναφορές 
στους κειµενικούς δείκτες.  
β) Να ξαναγράψεις το συγκεκριµένο απόσπασµα του κειµένου, αντικαθιστώντας τις υπογραµµισµένες 
λέξεις / φράσεις µε άλλες, που να καθιστούν το ύφος περισσότερο επίσηµο.  

α. Μέσω των νέων που αποδηµούν η Ελλάδα ξαναγίνεται κόσµος, γίνεται Ελλάδα ξανά.  

β. Την ίδια ώρα η ελλαδική πολιτική ηγεσία υπόσχεται ότι θα κάνει τα πάντα για να ξαναφέρει πίσω τους 
ξενιτεµένους. Προσπαθεί να πνίξει τον ελληνισµό στη µετριότητα της, να τον βυθίσει στα αδιέξοδα του 
σύγχρονου ελλαδικού κράτους.  

 
Β3. Τι εννοεί ο συγγραφέας µε την φράση «Μετατρέπει την κρίση σε ευκαιρία και ξαναδίνει στον ελληνισµό 
την πεµπτουσία του». κείµενο 1 (40-60 λέξεις) 
 
Γ. Αξιοποιώντας κειµενικούς δείκτες, να εντοπίσετε το κύριο θέµα του ποιήµατος (κείµενο 3) και τον τρόπο 
µε τον οποίο το παρουσιάζει ο ποιητής. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας σε ένα ερµηνευτικό σχόλιο 200 
περίπου λέξεων. 
 
Δ. Αξιοποιώντας δηµιουργικά τις πληροφορίες (π.χ. επιχειρήµατα, ιδέες, εκφράσεις κ.ά.) από τα κείµενα 
αναφοράς µε την ιδιότητά σας ως µαθητές/µαθήτριες να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά µε το 
φαινόµενο του Brain Drain Το κείµενό σας να έχει τη µορφή άρθρου το οποίο θα δηµοσιευτεί στο περιοδικό 
του σχολείου σας (γύρω στις 350 λέξεις). 
 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Να συσχετίσετε τα κείµενα 1 και 2 ως προς το περιεχόµενο τους. Με ποιο τρόπο συνοµιλούν; (100-150 
λέξεις) 

2. Ποια νοµίζετε ότι είναι η πρόθεση του συγγραφέα στη 3η παράγραφο του κειµένου 2; Πώς ο τρόπος µε 
τον οποίο επέλεξε να την αναπτύξει υπηρετεί την πρόθεση αυτή;  

3. Εάν υποθέσουµε ότι µε το Κείµενο 1  ο συγγραφέας θέλει να αποδείξει την ορθότητα των σκέψεών του, 
να δείξετε µε ποιους τρόπους - γλωσσικές επιλογές πετυχαίνει τον στόχο της αυτό.  
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4. Λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του αρθρογράφου στο κείµενο αναφοράς Ι, καλείστε να τοποθετηθείτε στο εξής 
ερώτηµα: Θεωρείτε ότι η φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό αποτελεί ένα γεγονός που µπορεί να στηρίξει το ελληνικό 
κράτος στο εσωτερικό του;  

Κειµενικό είδος: Άρθρο Ποµπός: Μαθητής/Μαθήτρια Μέσο: Εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας 
Αποδέκτης: Ευρύ αναγνωστικό κοινό Όριο λέξεων: 300 λέξεις 

 


