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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

[Η δικτατορία της μειοψηφίας] 

Το κείμενο έχει γραφεί από τον Κώνστα Χρήστο στις 16.9.2020, στην ιστοσελίδα «Πολιτικά» 

https://www.politica.gr. Διασκευή για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Η δικτατορία1 της μειοψηφίας καταγράφεται ως μια από τις σημαντικότερες και ίσως 

καταστροφικότερες παθογένειες2 της ελληνικής δημοκρατίας. Όχι τόσο για την αλλοίωση του 

πολιτεύματος. Όσο κυρίως για την αλλοίωση της συνείδησης του πολίτη. 

Από τα πρώτα του βήματα αντιλαμβάνεται ότι ζει σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις: «Πρέπει 

να φοράμε ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο αλλά δε βαριέσαι εδώ δίπλα θα πεταχτώ. Οφείλουμε να 

μην πετάμε απορρίμματα αλλά δεν θα καταστραφεί και ο κόσμος με το δικό μου χαρτάκι που το 

πέταξα στο δρόμο γιατί … ποιος ψάχνει τώρα κάδο απορριμμάτων! Σέβομαι τη σειρά προτεραιότητας 

αλλά, αν βρω την άκρη, ε δεν πειράζει και να βρεθώ πρώτος», γιατί πάντα υπάρχει και ένα επείγον 

θέμα… πιο επείγον, δηλαδή, από όλους τους άλλους που σέβονται και περιμένουν. 

Η ίδια δικτατορία της μειοψηφίας καθορίζει μέχρι και τους χώρους στάθμευσης. «Δημόσιος ο 

δρόμος για όλους, αλλά όχι μπροστά από το σπίτι μου». Εκεί δηλαδή που θα βρεις μια καρέκλα για 

να διασφαλίζει ότι όλα μπορεί να είναι δημόσια, αλλά όχι το συγκεκριμένο τμήμα! Σε έναν δρόμο με 

200 οικογένειες, θα βρείτε 5 με 10 καρέκλες. Αυτή η μειοψηφία καθορίζει και το ποιος θα παρκάρει 

πού. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το κάπνισμα. Παρά την βελτίωση, εξακολουθεί η μειοψηφία 

να καθορίζει το που θα κάτσεις, για να απολαύσεις τον καφέ ή το φαγητό σου. Εκεί, δηλαδή, που θα 

προσπαθείς να αποφύγεις τον καπνό . . . 

Ποιος αλήθεια περίμενε ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τη 

συμπεριφορά μας γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία; Και εδώ η δικτατορία 

της μειοψηφίας καθορίζει εάν θα αυξηθούν ή όχι οι πιθανότητες να νοσήσουμε. Είναι αυτοί οι λίγοι 

που κουνάνε το δάχτυλο για ό,τι στραβό γίνεται γύρω από τη διαχείριση της επιδημιολογικής κρίσης, 

αλλά αρνούνται να κάνουν χρήση της μάσκας. Θέτουν σε κίνδυνο μαζί με τον εαυτό τους και τους 

συνανθρώπους τους, χωρίς να ενδιαφέρονται, χωρίς να τους αφορά. Πιθανότατα είναι οι ίδιοι που 

 
1 Δικτατορία: (εδώ) αυταρχισμός, καταπίεση. 

2 Παθογένεια: μια άσχημη παθολογική κατάσταση, αποτέλεσμα των αιτιών που την προκαλούν. 

https://www.politica.gr/


θα συναντήσει κανείς να πρωταγωνιστούν και σε όλα τα παραπάνω «σκηνικά» που περιγράφουν 

αυτή την κοινωνική δικτατορία της οποίας ηγούνται οι κατά τόπους μειοψηφίες. 

 Είναι εντυπωσιακό πως η συντριπτική πλειοψηφία καταφέρνει να «πνίγεται» στις ιαχές3 της 

μειοψηφίας. Η δύναμη της έκφρασης της είναι αντιστρόφως ανάλογη της αριθμητικής της υπεροχής. 

Ίσως γιατί πάντα περίμενε κάποιον άλλο να αντιδράσει για λογαριασμό της. Ίσως γιατί η πλειοψηφία 

διακρίνεται από παθητικότητα, την ώρα που η μειοψηφία, για να επικρατήσει, χαρακτηρίζεται από 

υπέρμετρη ενεργητικότητα. 

Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και αυτό δεν αλλάζει. Επιτρέπουμε να μας θέτουν σε κίνδυνο, 

γιατί τους επιτρέπουμε να ζουν ανάμεσά μας, χωρίς να πληρώνουν το τίμημα4 των επιλογών τους. 

Κοινωνικά, Πολιτικά, Ποινικά. Όσο νιώθουν ατιμώρητοι, τόσο αποθρασύνονται. Το χειρότερο όμως 

είναι ότι εκμαυλίζουν5 μέρος της πλειοψηφίας. Κάπως έτσι η μειοψηφία ισχυροποιείται και 

αριθμητικά. Έτοιμη να «καταπιεί» την πλειοψηφία και μαζί της ό,τι υγιές παραμένει σε αυτή τη χώρα. 

 

Α3. Συμμετέχεις ως εκπρόσωπος του σχολείου σου σε μια ημερίδα του δήμου σου με θέμα τον ενεργό 

και υπεύθυνο πολίτη σήμερα. Να αναλύσεις στο κείμενο της ομιλίας σου (200 – 250 λέξεων) την 

άποψη σου για την ορθή στάση που οφείλει να κρατά απέναντι στους συμπολίτες του και τις 

ενέργειες που οφείλει να κάνει ο ενεργός και υπεύθυνος πολίτης. Μπορείς να αξιοποιήσει στοιχεία 

του κειμένου. 

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

[Ρωμηός] 

Το παρακάτω ποίημα δημοσιεύθηκε στην έμμετρη εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα «Ρωμηός» που 

εξέδιδε ο Γεώργιος Σουρής από το 1883 – 1918. Εκδόσεις Π. Οικονόμου 1971. (Στο κείμενο διατηρήθηκε η 

ορθογραφία του αρχικού κειμένου, όχι όμως ως προς το πολυτονικό σύστημα.) 

 

Στον καφενέ απ' έξω σαν μπέης ξαπλωμένος, 

του ήλιου τις ακτίνες αχόρταγα ρουφώ, 

και στων εφημερίδων τα νέα βυθισμένος, 

κανέναν δεν κοιτάζω, κανένα δεν ψηφώ. 

 
3 Ιαχές: κραυγές, φωνές. 

4 Τίμημα: την πληρωμή για τις επιλογές τους. 

5 Εκμαυλίζω: διαφθείρω, παρασύρω σε ανάρμοστη συμπεριφορά 



 

Σε μια καρέκλα το ’να ποδάρι μου τεντώνω, 

το άλλο σε μιαν άλλη, κι ολίγο παρεκεί 

αφίνω το καπέλλο, και αρχινώ με τόνο 

τους υπουργούς να βρίζω και την πολιτική. 

 

Ψυχή μου! τί λιακάδα! τί ουρανός! τί φύσις! 

αχνίζει εμπροστά μου ο καϊμακλής καφές, 

κι εγώ κατεμπνευσμένος για όλα φέρνω κρίσεις, 

και μόνος μου τις βρίσκω μεγάλες και σοφές. 

 

Βρίζω Εγγλέζους, Ρώσους, και όποιους άλλους θέλω, 

και στρίβω το μουστάκι μ' αγέρωχο πολύ, 

και μέσα στο θυμό μου κατά διαβόλου στέλλω 

τον ίδιον εαυτό μου, και γίνομαι σκυλί. 

[. . .] 

Στον καφετζή ξεσπάνω ... φωτιά κι εκείνος παίρνει. 

Αμέσως άνω κάτω τον κάνω τον μπουφέ, 

τον βρίζω και με βρίζει, τον δέρνω και με δέρνει, 

και τέλος... δεν πληρώνω δεκάρα στον καφέ.  

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Πώς θα χαρακτήριζες την προσωπικότητα του ποιητικού υποκειμένου; Πώς νιώθεις για ανθρώπους 

με παρόμοιο χαρακτήρα; 

ή 

2. Γράψε ένα ποίημα ή ένα πεζό, όπως εσύ θέλεις, στο οποίο θα περιγράφεις τον αντίθετο ανθρώπινο 

τύπο από αυτόν που ξεδιπλώνεται στο λογοτεχνικό σου κείμενο. 

Μονάδες 25 

 

 


