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ΚΕΙΜΕΝΟ:  
 Όταν μιλούμε για µάζα, εννοούµε µικρό ή µεγάλο πλήθος ανθρώπων, το 

οποίο υφίσταται µιαν αλλαγή, ψυχική και πνευµατική, από αφορµές συνήθως 
τυφλής συναισθηµατικής υφής. Για να εννοήσουµε καλύτερα την έννοια µάζα, 
θα αντιπαραβάλουµε σ’ αυτήν την έννοια «δηµοκρατούµενη κοινότητα». 
    Η δηµοκρατούµενη κοινότητα κτίζεται και στερεώνεται πάνω στις 
ατοµικότητες των ανθρώπων, ενώ η µάζα στηρίζεται πάνω στις ροπές, στο 
τυφλό συναίσθηµα και στα κολακευµένα του ανθρώπου ένστικτα. Η κοινότητα 
είναι µια οργανικά µεγαλωµένη µε κοινά πεπρωµένα ενότητα ατόµων, 
δεµένων µε τη συναίσθηση ότι συνειδητά και υπεύθυνα υπηρετούν τον ίδιο 
σκοπό. Η κοινότητα είναι «ολότητα» ωρίµων, υπευθύνων και 
αυτοκυριαρχούµενων ανθρώπων, όπου εκτιµάται το διαφοροποιηµένο των 
µελών της, το ανόµοιο και η ατέλειά τους. Η µάζα, αντίθετα, αγαπά την 
οµοιοµορφία. Είναι ενιαία, όχι ολότητα, παρά «όγκος». Τα µέλη της κατέχονται 
πανοµοιότυπα από τα ίδια πάθη, που θολώνουν το µάτι και το νου, όπου η 
ατοµικότητα χάνεται. 
    Στη δηµοκρατούµενη κοινότητα κάθε µέλος ενεργεί µέσα σ’ έναν κύκλο 
ανεξαρτησίας, ενώ το πλήθος της µάζας το συνέχουν ορµές που εξωτερι- 
κεύονται κατά απαράλλαχτα όµοιο τρόπο. Εκείνο που δένει την κοινότητα είναι 
η ορθοφροσύνη, το κοινό πνεύµα, που σφυρηλατεί το δεσµό κατά συνειδητό 
και ελεύθερο τρόπο ανάµεσα στα άτοµα. Η µάζα, όµως, ακολουθεί πάντα τη 
γραµµή που της δίνεται, που της επιβάλλεται απ’ έξω,  χωρίς να µπορεί να 
ασκήσει κανένα είδος κριτικής. Η κοινότητα πραγµατοποιεί τους σκοπούς της 
ακολουθώντας διάφορους τρόπους, γιατί σε κάθε µέλος της είναι επιτρεπτό να 
ζει και να δρα ελεύθερα. 
    Παροµοίασαν τον άνθρωπο, κάθε µέλος της δηµοκρατούµενης 
κοινότητας, µε τα πετραδάκια του ψηφιδωτού. Το καθένα κρατά µέσα στην 



ατέλειά του το δικό του χρώµα και σχήµα. Το ένα συµπληρώνει το άλλο κι όλα 
µαζί το σύνολο. Μέσα στο σύνολο έχει το καθένα την ξεχωριστή του θέση και 
αξία. Το ένα δεν µπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. Ωστόσο,  αυτή η 
ανοµοιότητα προσδίδει στο καθένα την αξία του. Το ίδιο παρατηρείται και στα 
µέλη µιας σωστής κοινότητας. Ο ένας δε µοιάζει µε τον άλλο. Είναι µοναδικός. 
Αν οι άνθρωποι ήταν τελείως όµοιοι, τότε ο καθένας θα µπορούσε να 
αντικατασταθεί από τον άλλο, από τον οποιοδήποτε τυχόντα αντιπρόσωπό του. 
    Σ’ αυτό το «µοναδικός» βρίσκεται το νόηµα του ανθρώπου. Αυτή η 
µοναδικότητα του δίνει την αξία µέσα στο «όλον». Και µόνο στο «όλο», το 
πρόσωπο του ανθρώπου παίρνει το νόηµα της προσωπικότητας και ξεπερνά τον 
εαυτό του. Πάντως, η ατοµική ύπαρξη του ανθρώπου έχει ανάγκη της 
κοινότητας, για να πάρει το νόηµά της, γιατί ο άνθρωπος είναι φύσει «ζώον 
πολιτικόν». Αλλά και η κοινότητα έχει ανάγκη την ατοµική ύπαρξη, για να 
αποκτήσει κι αυτή την ύπαρξη και το νόηµά της. 

Ι. Ν. Ξηροτύρης 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε σε 90-110 λέξεις.  

Μονάδες 25 
  

Β1. «Πάντως, η ατοµική ύπαρξη του ανθρώπου έχει ανάγκη της 
κοινότητας, για να πάρει το νόηµά της, γιατί ο άνθρωπος είναι φύσει «ζώον 
πολιτικόν». Αλλά και η κοινότητα έχει ανάγκη την ατοµική ύπαρξη, για να 
αποκτήσει κι αυτή την ύπαρξη και το νόηµά της». Να αναπτύξετε το νόημα 
του αποσπάσματος σε μια παράγραφο 90-110 λέξεων.  

Μονάδες 12 
 Β2. α) Ωστόσο, αν, πάντως: Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παραπάνω 

λέξεις; (μονάδες 3) 
β) «Παροµοίασαν τον άνθρωπο… από τον οποιοδήποτε τυχόντα αντιπρόσωπό του». Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η παράγραφος; (μονάδες 3) 

Μονάδες 6 
  Β3. Το κείμενο που σας δόθηκε ανήκει στο γραμματειακό είδος του δοκιμίου. 

Να το αποδείξετε, δίνοντας τρία χαρακτηριστικά του (με το αντίστοιχο 
παράδειγμα από το κείμενο).  

Μονάδες  9 
  Β4. Πεπρωμένα, ανεξαρτησίας, σφυρηλατεί, σύνολο: α) να γράψετε από ένα 

συνώνυμο (μονάδες 4), β) να γράψετε μία περίοδο λόγου με τις δοθείσες λέξεις 
(μονάδες 4).  

Μονάδες 8 
 



Γ. Η μαζοποίηση είναι ένα αρνητικό φαινόμενο που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη 
εποχή. Σε άρθρο σας που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας, να 
αναφέρετε χαρακτηριστικά παραδείγματα μαζοποίησης της εποχής και να 
παρουσιάσετε τα αίτια που το προκαλούν. Το άρθρο σας να έχει έκταση 500-
600 λέξεων.  

Μονάδες 40 
 

 
 

  



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Σύμφωνα με το συγγραφέα η μαζοποίηση διαφοροποιείται από τη 
«δημοκρατούμενη κοινότητα». Ενώ η κοινότητα βασίζεται στην ατομικότητα, η 
μάζα στηρίζεται σε ένστικτα και συναισθήματα και είναι ομοιόμορφη, σε 
αντίθεση με την ομάδα που διακρίνεται για τα ανεξάρτητα μέλη της. Επίσης τα 
μέλη της κοινότητας σκέφτονται λογικά, αναπτύσσοντας κοινωνικούς δεσμούς 
και στόχους ελεύθερα. Αλλά στη μάζα δεν ασκείται κριτική και τα άτομα 
φέρονται πειθήνια. Ο άνθρωπος στην ομάδα παρομοιάζεται με  πετραδάκι 
ψηφιδωτού, που αν και διαφέρει από τα υπόλοιπα, εντούτοις όλα μαζί 
συνθέτουν ένα σύνολο όπου το καθένα έχει τη δική του θέση και είναι 
αναντικατάστατο. Ανάλογα, ο άνθρωπος διαφέρει από τους άλλους όντας 
μοναδικός, γεγονός που δίνει αξία στο σύνολο. Αλλά και το σύνολο έχει την 
ανάγκη του ατόμου για να νοηματοδοτείται η ύπαρξή του.  
 
Β1. Υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην 
ατομική ύπαρξη και την κοινότητα. Ο άνθρωπος ως «ζώον πολιτικόν» δεν 
μπορεί να ζήσει μόνος, έξω από την κοινότητα. Χρειάζεται τους άλλους 
ανθρώπους και την κοινοτική οργάνωση για να μπορέσει να υπάρξει και να 
αναπτυχθεί. Αλλά και αντίστροφα δεν μπορεί να υπάρξει κοινότητα χωρίς την 
ατομική ύπαρξη. Κάθε συλλογικό επίτευγμα είναι προϊόν της ατομικής 
προσπάθειας που δίνει υπόσταση στην κοινότητα. 
 
Β2. α) ωστόσο: δηλώνει αντίθεση 
αν: δηλώνει όρο-προϋπόθεση 
πάντως: δηλώνει έμφαση-αντίθεση  
 
β) Η παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία («Παρομοίασαν… του 
ψηφιδωτού»). 
 
Β3. Το απόσπασμα ανήκει στο γραμματειακό είδος του δοκιμίου και διαθέτει 
αρκετά από τα χαρακτηριστικά του, όπως:  - Σοβαρό και διαχρονικό θέμα: η διαφορά ομάδας-μάζας - Λόγιες εκφράσεις: «ζώον πολιτικόν» - Λογοτεχνικότητα: σφυρηλατεί το δεσμό 
 
Β4. α) πεπρωμένα: ριζικά 

Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στο πεπρωμένο, αλλά στη δυναμική 
προσπάθεια του ανθρώπου που καθορίζει το μέλλον του. 

ανεξαρτησίας: αυτοδιάθεσης 
Ο αγώνας για την ανεξαρτησία ενός λαού απαιτεί ομοψυχία. 

σφυρηλατεί: διαμορφώνει 
Η παιδεία σφυρηλατεί το ήθος των νέων. 



σύνολο: ολότητα 
Το σύνολο της προσπάθειάς του αποδεικνύει ότι δικαίως πέρασε στο 
πανεπιστήμιο.  

 
Γ. Ενδεικτικός τίτλος: «Η μαζοποίηση σήμερα» 
Πρόλογος Η μαζοποίηση είναι ένα φαινόμενο που ακολουθεί την ιστορία του ανθρώπου. 
Τη χαρακτηρίζει η πλήρης συμμόρφωση του ατόμου στις προσταγές του 
συνόλου και η επικράτηση της ομοιομορφίας. Σήμερα εξακολουθεί και 
υφίσταται σε πολλούς τομείς της ζωής του ανθρώπου.  
Κύριο μέρος 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα μαζοποίησης - Η μόδα - Οι κοινές καταναλωτικές συνήθειες - Κοινές επιλογές σε τουρισμό, ψυχαγωγία - Η μαζική κουλτούρα - Η ομοιομορφία στον τρόπο προφορικής έκφρασης (π.χ. «σλόγκαν») - Η συμπεριφορά του ανθρώπου σε μαζικές εκδηλώσεις π.χ. σε αθλητικούς 

χώρους - Η συμμόρφωση με την κοινή γνώμη  - Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα επικρατεί ομοιομορφία  
Αίτια μαζοποίησης - Ο υπερβολικός μιμητισμός μαζοποιεί το άτομο - Το υπερπροστατευτικό ή αυταρχικό οικογενειακό περιβάλλον δεν αφήνει 

το νέο να αναπτύξει δυναμική προσωπικότητα - Το εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στην απομνημόνευση, δεν επιτρέπει 
στους μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες.  - Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η έλλειψη παιδείας δεν επιτρέπουν 
στο άτομο να έχει επίγνωση της αξίας της ατομικότητάς του - Η χαμηλή αυτοπεποίθηση, οι φόβοι, οι ανασφάλειες του ανθρώπου τον 
κάνουν να θεωρεί πως θα αυξηθεί η αυτοαξία του ακολουθώντας τη μάζα - Η αντίληψη ότι ακολουθώντας το μαζικό μοντέλο ζωής και σκέψης 
ανοίγει ο δρόμος για την επιτυχία - Η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει σε μία ομάδα και να είναι αποδεκτός 
από αυτή - Ο φόβος της περιθωριοποίησης - Τα ΜΜΕ προβάλλουν μαζικά πρότυπα. Ειδικά το διαδίκτυο επιβάλλει 
ένα παγκόσμιο και ομοιόμορφο πρότυπο ζωής.  

Επίλογος 
Η μαζοποίηση καταργεί την ατομικότητα του ανθρώπου και επιφέρει την 
ομοιομορφία της κοινωνίας. Έτσι, εξασθενούν τόσο οι πνευματικές-ψυχικές 



δυνάμεις του όσο και η δυναμική της κοινωνίας. Νομοτελειακά άνθρωπος και 
κοινωνία οδηγούνται στην παρακμή. Γι’ αυτό είναι υποχρέωση όλων, 
προπαντός των φορέων παιδείας και αγωγής, να αναδείξουν τις αξίες της 
ατομικότητας και της διαφορετικότητας. Άλλωστε η ομορφιά του ανθρώπου 
συνίσταται στο ότι αυτή είναι μοναδική και γι’ αυτό πρέπει να αναδειχθεί.  
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