
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου 
Ένα δυσάρεστο φαινόμενο του οποίου η παρουσία είναι έντονα αισθητή στην εποχή 

μας είναι αυτό της επονομαζόμενης μαζοποίησης. Ο όρος αυτός υποδηλώνει την ομοιογένεια 
του πλήθους το οποίο τελικά καταλήγει να είναι μια μάζα όπου ο καθένας χάνει την ιδιαιτε-
ρότητά του, την διαφορετικότητα και την κριτική του σκέψη και μετατρέπεται σε φερέφωνο 
απόψεων, άβουλο και εύκολα χειραγωγούμενο άτομο. 

Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας οι πληροφορίες σήμερα διαδίδονται με ταχύτα-
τους ρυθμούς από τη μία άκρη της γης στην άλλη κυρίως μέσω του διαδικτύου. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο οι πολίτες ενημερώνονται για νέες επιστημονικές, ιατρικές, ιστορικές και αρχαιο-
λογικές έρευνες, για καινούρια τεχνολογικά επιτεύγματα, ειδήσεις που αφορούν την οικονο-
μική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση ξένων κρατών, για νέους ηθοποιούς, τραγουδιστές, 
ταινίες, μουσικούς δίσκους και τάσεις της μόδας. Όσο ευχάριστο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο 
άλλο τόσο θλιβερό μπορεί να γίνει όταν χαρακτηρίζονται από έλλειψη παιδείας και κριτικής 
ικανότητας και αποδέχονται ό,τι τους προσφέρουν. Παράλληλα, είναι μεγάλη η έκταση της 
επίδρασης την οποία ασκούν στο σύγχρονο άνθρωπο το βιομηχανικό πνεύμα και τα άλλα μέ-
σα μαζικής επικοινωνίας: τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος καθώς και η διαφήμιση, η οποία με 
την τεχνική της προπαγάνδας αρπάζει την ελευθερία του αιχμαλωτίζοντας το υποσυνείδητό 
του, του επιβάλλει πρότυπα στηριζόμενη στα συναισθήματα και τον εντάσσει στη μάζα. 

Αν προσέγγιζε κανείς μια οποιαδήποτε σύγχρονη κοινωνία του πλανήτη ως εξωτερι-
κός παρατηρητής, θα συναντούσε παθητικοποιημένους και μηχανοποιημένους πολίτες, οι ο-
ποίοι ντύνονται, σκέφτονται -αν πράγματι σκέφτονται-, διασκεδάζουν και δραστηριοποιού-
νται με παρόμοιο τρόπο. Διστάζουν να πουν ελεύθερα την γνώμη τους, φοβούμενοι ότι θα 
κατακριθούν, σιωπούν θέλοντας να είναι αρεστοί, αποδεχόμενοι τις απόψεις της πλειοψηφί-
ας, και σε αυτόν ακριβώς το βαθμό χάνουν την προσωπικότητά τους, επιθυμώντας να ταυτι-
σθούν με ένα σύνολο. Ουσιαστικά αρνούνται τη διαφορετικότητά τους, που είναι το ομορφό-
τερο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους πιθανολογώντας, ότι εξαιτίας αυτής ίσως προ-
κύψει ο «αφορισμός» και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

Ο τρόπος σκέψης της λαϊκής μάζας κατευθύνεται μέρα με τη μέρα με κύριο στόχο να 
αλωθεί κάθε ισχυρή, ελεύθερη και δημοκρατική συνείδηση, να καταρρεύσει κάθε διαφορο-
ποιημένος στοχασμός, να εξαντληθεί κάθε ψυχική και πνευματική δύναμη - φυλετική ποιοτι-
κή ένδειξη και τελικά αυτή η ακαθόριστη εθνικά και πολιτισμικά μάζα να ποδηγετηθεί χωρίς 
αντιστάσεις. Υλοποιούνται σταδιακά οι προδιαγραφές της παγκοσμιοποίησης, με την καθιέ-
ρωση πρώτα της μη-σκέψης -που προκύπτει από την εθνικά ακαθόριστη τέχνη κι ιδεολογία 
που εφαρμόζεται στους λαούς- κι έπειτα με την καθιέρωση της μη-κριτικής σκέψης -ως απο-
τέλεσμα της αποχαυνωτικής παιδείας που δημιουργεί σύγχυση στους νέους κι έλλειψη αξιών. 
Σε μια πνευματικά αφυδατωμένη και ψυχικά ακρωτηριασμένη μάζα είναι η συντριπτική 
πλειονότητα που αδυνατεί να αισθανθεί, να κατανοήσει και να υπηρετήσει συνειδητά και 
συλλογικά τα οράματα και τους στόχους της πολιτικής κοινωνίας, στην οποία επικρατεί έκ-
δηλα ο ατομικισμός. 

Πέρα από τη διαρκή απειλή της μαζοποίησης λοιπόν, ο ατομικισμός είναι ένας ακόμη 
θανάσιμος εχθρός της δημοκρατικής συμβίωσης των ανθρώπων, γιατί και οι δύο αυτές κατα-
στάσεις έντονο χαρακτηριστικό τους έχουν το ανελεύθερο, αυτό που κατά περίεργο τρόπο 
έχει ελκυστική δύναμη. Αυτή η απορροφητική ικανότητα που έχει το μαζικό οφείλεται στην 
ανευθυνότητα και την ανωνυμία, που προσπορίζει στα άτομα η μαζοποίησή τους, στο πλαί-
σιο της οποίας νιώθουν εξασφαλισμένα. 
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Εκείνο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι κυριαρχεί μια έντονη και διάχυτη τά-
ση περιφρόνησης της ατομικής αξίας και της ανθρώπινης διαφορετικότητας, τάση ευεπίφορη 
προς τη μαζοποίηση. Η διατήρηση των ατομικών ιδιαιτεροτήτων, των πολιτισμικών και ηθι-
κών χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου είναι αναγκαία όσο ποτέ, αρκεί να μην τείνει στον ε-
γωκεντρισμό. Η εγωκεντρική συμπεριφορά του ανθρώπου στο κοινωνικό πλαίσιο ισοδυναμεί 
με ατομικισμό και όσο ο ίδιος παραδίνεται ως τυφλό όργανο των ατομικιστικών του συμφε-
ρόντων τόσο οδηγείται στην αποξένωση από τον εαυτό του και στην αλλοτρίωση από τους 
άλλους. 

 (κείμενο βασισμένο σε δοκιμιακές αναλύσεις) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α. Να αποδοθεί το περιεχόμενο του κειμένου σε 100-120 λέξεις. 
Β.1. Να αναπτύξετε με τη μέθοδο της σύγκρισης- αντίθεσης σε μία παράγραφο 80-100 λέξε-
ων την άποψη: «Ο τρόπος σκέψης της λαϊκής μάζας κατευθύνεται μέρα με τη μέρα με κύριο 
στόχο να αλωθεί κάθε ισχυρή, ελεύθερη και δημοκρατική συνείδηση» 
B. 2. Να βρείτε και να καταγράψετε τρία παραδείγματα συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσ-
σας  
Β.3.α. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της 2ης παραγράφου του κειμένου. 
Β.3.β. Να παρουσιάσετε πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ 4ης-5ης και 5ης-6ης παραγράφου 
του κειμένου. 
Β4. Ποια η συλλογιστική πορεία που ακολουθείται στην 3η παράγραφο του κειμένου; 
Β5.α. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις με συνώνυμες: φερέφωνο, εντάσσει, 
αποκλεισμός, ελκυστική, ευεπίφορη.  
Β.5.β. Από το β΄ συνθετικό των λέξεων που ακολουθούν να σχηματίσετε ομόρριζες (απλές ή 
σύνθετες): επίδρασης, ποδηγετηθεί, διαφορετικότητα, εγωκεντρική, χειραγωγούμενο. 
Γ. Ο κοινωνικός κομφορμισμός και η δύναμη της μάζας έχουν σε πολλές περιπτώσεις τόση 
ισχύ, που συχνά το άτομο συνθλίβεται και δεν βρίσκει χώρο να απαλλαγεί από τα δεσμά και 
να «ανθίσει». Σ’ ένα αποδεικτικό δοκίμιο να αναφερθείτε στις επιπτώσεις που έχει το παρα-
πάνω φαινόμενο στην κοινωνία και στους τρόπους με τους οποίους το άτομο μπορεί να δια-
φυλάξει την αυτόνομη προσωπικότητά του και να αντιταχθεί στη δύναμη της μάζας. (500-
600 λέξεις) 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
Α. περίληψη 

Το κείμενο πραγματεύεται το θέμα της μαζοποίησης και των διαστάσεών της στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Αρχικά, ισοδυναμεί με τον ομοιογενή χαρακτήρα του πλήθους των αν-
θρώπων που χειραγωγείται και άκριτα αποβάλλει την ιδιαιτερότητά του. Αυτή η τάση ενισχύ-
εται από την τεχνολογική εξέλιξη, την ταχύτατη διάδοση πληροφοριών, αλλά και την επιβολή 
του βιομηχανικού πνεύματος και των προπαγανδιστικών προτύπων της διαφήμισης από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, που εντάσσουν τους ανθρώπους στη μάζα. Οι σύγχρονοι πολίτες 
παθητικά και μηχανοποιημένα ακολουθούν όμοιες επιλογές και τρόπους δράσης φοβούμενοι 
την κοινωνική απόρριψη. Η έλλειψη, όμως, ελεύθερου δημοκρατικού πνεύματος, διαφορετι-
κής σκέψης και ποιοτικών χαρακτηριστικών καθιστά τη μάζα αδύνατη ν’ αντισταθεί συλλο-
γικά σε κάθε επιδίωξη ποδηγέτησης, εφόσον κυριαρχείται από ατομικισμό και συνακόλουθα 
ανευθυνότητα. Συμπερασματικά, o σεβασμός της ατομικής αξίας και της ηθικής-πολιτισμικής 
διαφορετικότητας είναι αναγκαίος, χωρίς να κατευθύνεται στον εγωκεντρισμό και την αλλο-
τρίωση. 
Β1. Στη Δημοκρατία οι πολίτες σκέφτονται ελεύθερα και αμερόληπτα λαμβάνοντας μέρος 
στο πολιτικό «γίγνεσθαι» και θέτοντας στόχους εφικτούς. Το άτομο είναι συνεπές στα καθή-
κοντα του, διακρίνεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης και επιτελεί το χρέος του ως πολίτης με 
όπλο πάντα την πνευματική του καλλιέργεια και τη σωστά θωρακισμένη προσωπικότητά του. 
Αντίθετα, στη μάζα το άτομο χάνει τόσο την προσωπικότητά όσο και τη διαφορετικότητά του 
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καθώς παρασύρεται από τους δημαγωγούς και τη σκόπιμη προπαγάνδα που ασκείται από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμπιστεύεται, δηλαδή τις πολιτικές πρωτοβουλίες σε άλλα άτομα, 
πιστεύει σε ουτοπίες και οδηγείται σε δυναμικές διεκδικήσεις ανέφικτων στόχων. Συνεπώς, ο 
τρόπος σκέψης της λαϊκής μάζας κατευθύνεται μέρα με τη μέρα με κύριο στόχο να αλωθεί 
κάθε ισχυρή, ελεύθερη και δημοκρατική συνείδηση. 
2.  «…να αλωθεί κάθε ισχυρή, ελεύθερη και δημοκρατική συνείδηση» 

«Σε μια πνευματικά αφυδατωμένη και ψυχικά ακρωτηριασμένη μάζα…» 
«… τυφλό όργανο των ατομικιστικών» 

B.3.α Η 2η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Αρχικά, κυριαρχεί η μέθο-
δος αιτίου-αποτελέσματος καθώς δίνεται ως αίτιο η εξέλιξη της τεχνολογίας και ως αποτέλε-
σμα η ταχύτατη και πολύπλευρη ενημέρωση του ανθρώπου. Επίσης, ως αίτιο παρουσιάζεται 
η επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και διαφήμισης-προπαγάνδας, με αποτέλεσμα 
τον περιορισμό της ανθρώπινης ελευθερίας, την επιβολή προτύπων και τη μαζοποίηση. Ταυ-
τόχρονα εντοπίζεται και η μέθοδος των παραδειγμάτων ως προς το είδος των πληροφοριών 
που λαμβάνονται «νέες επιστημονικές, ιατρικές, ιστορικές και αρχαιολογικές έρευνες… ται-
νίες, μουσικούς δίσκους και τάσεις της μόδας.» 
B.3.β  4η-5η: Η συνοχή μεταξύ των παραγράφων επιτυγχάνεται α) με τη διαρθρωτική φράση 
«πέρα από..» που δηλώνει προσθήκη ενός επιπλέον στοιχείου β) με τη χρήση διαρθρωτικής 
λέξης «λοιπόν» που δηλώνει συμπέρασμα, γ) με την επανάληψη της λέξης «ατομικισμός» 
που έχει ήδη δηλωθεί προηγουμένως για λόγους έμφασης. 
5η-6η: Η συνοχή μεταξύ των παραγράφων επιτυγχάνεται με τη χρήση διαρθρωτικής φράσης 
«Εκείνο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη..» που δίνει έμφαση στην πληροφορία που εκφράζε-
ται παρακάτω. 
Β4. Η συλλογιστική πορεία που ακολουθείται στην 3η παράγραφο είναι επαγωγική, καθώς 
η προσέγγιση του θέματος ξεκινά από πιο ειδικές αναφορές ως προς τις επιλογές των σύγχρο-
νων πολιτών «Αν βρεθεί κανείς… σύνολο» και καταλήγει στη γενικότερη διαπίστωση ότι 
αρνούνται συνολικά τη διαφορετικότητά τους «Ουσιαστικά…. Αποκλεισμός» 
Β.5.α. φερέφωνο= ανδράποδο, έρμαιο 

εντάσσει= τοποθετεί, συμπεριλαμβάνει 
αποκλεισμός= περιθωριοποίηση, απόρριψη 
ελκυστική= γοητευτική, θελκτική 
ευεπίφορη= επιρρεπής, ευάλωτη 

Β.5.β. επίδρασης: δραστηριοποίηση 
ποδηγετηθεί: ηγεσία 
διαφορετικότητα: φορολογία 
εγωκεντρική: επικέντρωση 
χειραγωγούμενο: διαπαιδαγώγηση 

Γ.  Πρόλογος 
Η μαζοποίηση, η κατάσταση δηλαδή στην οποία περιπίπτει το άτομο όταν χάνει την 

αυτονομία της ύπαρξης του και υπακούει τυφλά στις θεωρίες και στα κελεύσματα άλλων 
προκαλεί την πνευματική νωθρότητα του ατόμου και την παράλληλη μετατροπή του σε ά-
βουλο όν. Ωστόσο το παραπάνω φαινόμενο δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την ομαλή λειτουρ-
γία του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, του οποίου μέρος είναι το άτομο. Γι’ αυτό 
προβάλλεται επιτακτικότερα το χρέος για τη διαφύλαξη της αυτόνομης προσωπικότητας ώ-
στε το άτομο να μπορεί να εκφράσει τη διαφορετικότητά του και να συντελέσει στην πρόοδο 
και εξέλιξη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 
1ο Ζητούμενο →Επιπτώσεις της μαζοποίησης στην κοινωνία 

• Οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται επιφανειακές, αφού τα άτομα της μάζας δεν επικοι-
νωνούν ουσιαστικά απλά συνυπάρχουν. Οι σχέσεις δηλαδή δεν οδηγούν στον προ-
βληματισμό και το στοχασμό, αλλά είναι σχέσεις συρφετού και αγέλης. 
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• Εμποδίζεται η ανάπτυξη και η κατοχύρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η δημο-
κρατία στηρίζεται στην ατομικότητα την οποία αντιμάχεται η μάζα. Ο δήμος καταντά 
αγέλη, συνονθύλευμα ατόμων που παρασύρονται από δημαγωγούς. 

• Στην πολιτική ζωή επικρατούν οι «επιτήδειοι», οι τυχοδιώκτες, οι άνθρωποι του πα-
ρασκηνίου, εκείνοι που ελέγχουν τα ΜΜΕ και που μπορούν να παίξουν καλύτερα το 
δημαγωγικό τους ρόλο. Η κατάσταση αυτή ευνοείται από την έλλειψη αξιολογικών 
κριτηρίων . 

• Η πολιτιστική ζωή υποβαθμίζεται. Η μάζα αγαπά την τυποποίηση, την ομοιομορφία. 
Δεν ευνοεί τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης και δημιουργίας. Είναι φυσικό λοιπόν να 
μην μένουν περιθώρια για ανανέωση, καινοτομία και έκφραση αυθορμητισμού.  

• Ευνοείται η δημιουργία φαινομένων κοινωνικής παθογένειας, όπως είναι ο φανατι-
σμός, η βία, το έγκλημα, η καταλυτική αμφισβήτηση και η περιθωριοποίηση. Το μα-
ζοποιημένο άτομο επειδή δε χρησιμοποιεί τη λογική του είναι ευεπίφορο προς το σύν-
θημα και γίνεται εύκολα τυφλό εκτελεστικό όργανο άνομων σκοπών. 

• Επέρχεται η ηθική χρεοκοπία, αφού το άτομο δεν αξιολογεί σωστά τις ηθικές αρετές 
γιατί οι αξίες και οι απαξίες καθορίζονται από άλλους και του επιβάλλονται. Είναι 
φυσικό να μη διαμορφώνει δικό του κώδικα αξιών αλλά να κατευθύνεται τυφλά από 
πάθη που καλλιεργούν οι επιτήδειοι. 

• Αλλοτρίωση της πολιτισμικής ταυτότητας λόγω της μίμηση ξένων προτύπων. Η νοο-
τροπία που εκτρέφεται από τη μαζοποίηση είναι δυνατόν να οδηγήσει στη νόθευση 
των εθνικών ιδεωδών, στην αλλοίωση της φυσιογνωμία ενός έθνους, στη φθορά της 
πολιτιστικής παράδοσης και στη διακύβευση της εθνικής οντότητας. 

2ο ζητούμενο→ Τρόποι διαφύλαξης της αυτόνομης προσωπικότητας  
• Η ορθά δομημένη οικογένεια κατευθύνει τα πρώτα βήματα των παιδιών και παρέχει 

τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία μιας αυτόβουλης προσωπικότητας. 
• Ο ορθός προσανατολισμός της παιδείας και ειδικότερα η εκπαίδευση πρέπει να απο-

βλέπει στην ανάπτυξη της κριτική ικανότητας και να παρέχει εφόδια ώστε οι νέοι να 
αντιμετωπίζουν σφαιρικά τα γεγονότα. Οφείλει να παρέχει γενικές γνώσεις στα άτομα 
και στη συνέχεια να τα εξειδικεύει, ώστε να αποφεύγεται η πνευματική μονομέρεια. 

• Το άτομο πρέπει να ασκεί αυτοκριτική, να προβαίνει σε αυτοέλεγχο, να επιδιώκει την 
αυτογνωσία. Έτσι αποκτά αυτοπεποίθηση και καθίσταται δύσκολα θύμα προπαγάν-
δας. 

• Απόκτηση κοινωνικής συνείδησης. Οφείλουν τα άτομα να καλλιεργήσουν τους ανα-
γκαίους όρους της κοινωνικής ζωής, όπως ο διάλογος, η συνεργασία, η άμιλλα, η α-
ναγνώριση της προσφοράς των συνανθρώπων μας και η προώθηση του κοινωνικού 
συμφέροντος. 

• Τα ΜΜΕ οφείλουν να εξυγιανθούν ώστε να προβάλλουν σωστά πρότυπα, παρουσιά-
ζοντας ποιοτικές εκπομπές, στις οποίες συμμετέχουν πνευματικοί άνθρωποι. 

• Ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με στροφή του ατόμου προς τις γνήσιες μορ-
φές ψυχαγωγίας που ασκούν τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα, ακονίζοντας την κρίση 
και συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση και ηθικοποίηση του. 

Επίλογος  
Στόχος λοιπόν του ανθρώπινου όντος που στοχεύει στην ολοκλήρωσή του δεν θα 

πρέπει να είναι η δημιουργία μιας πλαστής πλην αρεστής στους άλλους επιφανειακής εικό-
νας, αλλά η εξασφάλιση της αποδοχής του κοινωνικού περιβάλλοντος χωρίς να χάνει την 
προσωπική του ταυτότητα. 

Φροντιστήριο Ορόσημο Νεοελληνική Γλώσσα
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