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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Ευρωσκεπτικισμός: Ο εφιάλτης των Ευρωπαίων  

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί διασκευασμένο άρθρο της Βικτώριας Μακρή, που αναρτήθηκε 

στον ιστότοπο https://banks.com.gr, στις 13/02/2019. 

 

Πολλά τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη μέσα στο 2019, με ισχυρό 

πονοκέφαλο να δημιουργεί στους Ευρωπαίους η ραγδαία άνοδος του Ευρωσκεπτικισμού1. 

Τα ανοιχτά μέτωπα της Ευρώπης, όπως η κρίση του Βrexit 2 , δεν έχουν ακόμη 

αντιμετωπιστεί, ενώ η άνοδος των λαϊκιστών3 και των ακροδεξιών σε πολλές χώρες της ΕΕ 

είναι απογοητευτική. Παράλληλα, ανοιχτή πληγή συνεχίζει να αποτελεί για την Ευρώπη το 

προσφυγικό. 

O Ευρωσκεπτικισμός διαταράσσει και υποβιβάζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενώ  

αποτελεί μια σοβαρή εξωτερική απειλή, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να πολεμήσει η 

Ένωση και οι φιλοευρωπαϊστές. Σε αυτή τη λογική, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, υποψήφιος 

πρόεδρος της Κομισιόν προερχόμενος από ένα παραδοσιακό κόμμα, το Ευρωπαϊκό λαϊκό 

κόμμα, στοχεύει στην περιοδεία του στην Ευρώπη να αντιμετωπίσει αυτό το ρεύμα. Με το 

σύνθημα «Φιλόδοξη Ευρώπη», ο Μάνφρεντ Βέμπερ, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα 

την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε: «Φυσικά η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 

μεταφράζεται σε αντίδραση κατά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος δεν αποτελεί καινούριο 

φαινόμενο. Το ισχυρότερο ρεύμα του ευρωσκεπτικισμού ξεκίνησε με την οικονομική κρίση 

του 2008 και την λεγόμενη κρίση της ευρωζώνης».  

Δεν είναι καθόλου σπάνια η τακτική πολλών ηγετών της Ευρώπης, να υποκύπτουν 

στον λαϊκισμό κατηγορώντας την ΕΕ για μέτρα και σκληρές πολιτικές που λαμβάνουν. Αυτή 

η κοντόφθαλμη πολιτική των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζει την Ευρώπη ως εξιλαστήριο 

 
1 Ευρωσκεπτικισμός: είναι νεολογισμός που εκφράζει μια ιδεολογία αμφιβολίας ή αντίθεσης προς 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Ευρωζώνη, ΟΝΕ (Οικονομική Νομισματική Ένωση). 

2 Βrexit: η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

3  Λαϊκιστές: αυτοί που ακολουθούν την πολιτική ιδεολογία και πρακτική που επικαλείται τα 

συμφέροντα των απλών ανθρώπων και χρησιμοποιεί την κολακεία του λαού, ώστε να τον παρασύρει 

σε επιλογές που φαίνονται να είναι υπέρ του, ενώ στην πραγματικότητα είναι εναντίον του. 

https://banks.com.gr/


θύμα4 προκειμένου να δικαιολογήσει σκληρές δημοσιονομικές κυρίως πολιτικές, δεν έχει 

ακολουθηθεί μόνο από την Ελλάδα. Γι’ αυτό και οι πολίτες αντιλαμβάνονται μόνο τα 

αρνητικά της ένωσης, ενώ αδυνατούν να αντιληφθούν την δυσκολία προσαρμογής της 

χώρας αν βαδίσει μόνη της σε ένα διεθνές παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ξεχνώντας 

παράλληλα τις δημοκρατικές αξίες που πρεσβεύει και προστατεύει η Ευρώπη. Ωστόσο, 

στην Ελλάδα όσο συνεχίζουν να υφίστανται αληθινά προβλήματα, όπως το υψηλό ποσοστό 

ανεργίας στους νέους, οι πολίτες τα μόνα θετικά που αντιλαμβάνονται είναι η πιο εύκολη 

διαφυγή τους στο εξωτερικό. 

Κάθε κρίση αναμφισβήτητα μπορεί να μεταφραστεί σε ευκαιρία για περαιτέρω 

εμβάθυνση. Έτσι έχει μάθει να απαντάει στις κρίσεις και η Ευρώπη της δημοκρατίας και 

των αξιών που στηρίζεται στην ευημερία και ελευθερία των πολιτών της. Με τα σωστά 

αντανακλαστικά πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση, προτού ο ευρωσκεπτικισμός 

την κυριεύσει. 

 

Α3. Με αφορμή μια εκδήλωση που διοργανώνεται στο σχολείο σου με θέμα «Ευρώπη και 

Παγκόσμια Κοινότητα» αναλαμβάνεις να εκφωνήσεις ομιλία (200-250 λέξεων), στην οποία 

παρουσιάζεις τους βασικούς λόγους του αυξανόμενου ευρωσκεπτικισμού, καθώς και τις 

προσδοκίες που διατηρούν οι νέοι άνθρωποι από την παραμονή της χώρας μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ (1853-1919) 

Ὁ Ῥωμηός 

Το ποίημα που ακολουθεί είναι του Γεωργίου Σουρή, σατιρικού ποιητή από τη Σύρο, που εξέδιδε την 

έμμετρη εφημερίδα «ὁ Ῥωμηός». 

 

Στὸν καφενὲ ἀπ᾿ἔξω σὰν μπέης ξαπλωμένος, 

τοῦ ἥλιου τὶς ἀκτῖνες ἀχόρταγα ρουφῶ,  

καὶ στῶν ἐφημερίδων τὰ νέα βυθισμένος, 

κανέναν δὲν κοιτάζω, κανέναν δὲν ψηφῶ. 

 

 
4 Εξιλαστήριο θύμα: έκφραση που λέγεται γενικά για πρόσωπο που έχει κατηγορηθεί και λογοδοτεί, 

ή εκτελεί ποινή, αντί του πραγματικού ενόχου. 



Σὲ μία καρέκλα τὅνα ποδάρι μου τεντώνω,  

τὸ ἄλλο σὲ μίαν ἄλλη, κι ὀλίγο παρεκεῖ 

ἀφήνω τὸ καπέλο, καὶ ἀρχινῶ μὲ τόνο 

τοὺς ὑπουργοὺς νὰ βρίζω καὶ τὴν πολιτική. 

 

Ψυχή μου! τί λιακάδα! τί οὐρανὸς! τί φύσις! 

ἀχνίζει ἐμπροστά μου ὁ καϊμακλῆς καφές,  

κι ἐγὼ κατεμπνευσμένος γιὰ ὅλα φέρνω κρίσεις,  

καὶ μόνος μου τὶς βρίσκω μεγάλες καὶ σοφές. 

 

Βρίζω Ἐγγλέζους, Ρώσους, καὶ ὅποιους ἄλλους θέλω, 

καὶ στρίβω τὸ μουστάκι μ᾿ ἀγέρωχο πολύ, 

καὶ μέσα στὸ θυμό μου κατὰ διαόλου στέλλω 

τὸν ἴδιον ἑαυτό μου, καὶ γίνομαι σκυλί. 

 

Φέρνω τὸν νοῦν στὸν Διάκο καὶ εἰς τὸν Καραΐσκο,  

κατενθουσιασμένος τὰ γένια μου μαδῶ, 

τὸν Ἕλληνα εἰς ὅλα ἀνώτερο τὸν βρίσκω,  

κι ἀπάνω στὴν καρέκλα χαρούμενος πηδῶ. 

 

Τὴν  φίλη μας Εὐρώπη μὲ πέντε φασκελώνω,  

ἀπάνω στὸ τραπέζι τὸν γρόθο μου κτυπῶ... 

Ἐχύθη ὁ καφές μου, τὰ ροῦχα μου λερώνω, 

 κι ὅσες βλαστήμιες ξέρω ἀρχίζω νὰ τὶς πῶ. 

 

Στὸν καφετζῆ ξεσπάω... φωτιὰ κι ἐκεῖνος παίρνει. 

Ἀμέσως ἄνω κάτω τοῦ κάνω τὸν μπουφέ, 

τὸν βρίζω καὶ μὲ βρίζει, τὸν δέρνω καὶ μὲ δέρνει, 

καὶ τέλος... δὲν πληρώνω δεκάρα τὸν καφέ. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις 

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 



1. Να περιγράψεις τη στάση του ποιητικού υποκειμένου στο καφενείο. Ποιες σκέψεις και 

συναισθήματα σού δημιουργεί; Ποια είναι η δική σου θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή 

πολιτική σε σχέση με την Ελλάδα;  

ή 

2. Σε μορφή επιστολής προς ένα φιλικό σου πρόσωπο, να αναδιηγηθείς το συμβάν που 

αναφέρεται στο πιο πάνω κείμενο από την οπτική γωνία του καφετζή και να παρουσιάσεις 

τα σχόλια των θαμώνων του καφενείου για την Ευρώπη.  
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