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ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ορισμός-διευκρινίσεις 

Μαζοποίηση Αλλοτρίωση 

✓ Καλείται το φαινόμενο κατά το οποίο 
το άτομο χάνει την ατομικότητά του, 
την ξεχωριστή προσωπικότητα που το 
διαφοροποιεί από τους άλλους και 
εξομοιώνεται με τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας.  

✓ Δέχεται δηλαδή άκριτα τις ιδέες, 
αντιλήψεις και συμπεριφορές της 
ομάδας  

✓ Δεν ενεργεί  αυτόβουλα, αλλά 
προσαρμόζεται και ακολουθεί πάντα 
τις επιταγές της ομάδας στην οποία 
συμμετέχει.  

✓ Καλείται η μερική ή ολική απώλεια 
/αλλοτρίωση των στοιχείων της 
προσωπικότητας του ανθρώπου, με 
αποτέλεσμα να αποξενώνεται από τον 
εαυτό του.   

✓ Είναι η αίσθηση της απομάκρυνσης από 
τον κόσμο που τον περιβάλλει, αλλά και η 
αποξένωση από τις αξίες, τα ιδανικά και 
οτιδήποτε νοηματοδοτεί τη ζωή του. 
 

 

Αντώνυμα 

Πνευματική ελευθερία, ανεξαρτησία, 

ελεύθερη βούληση, ανεξάρτητη σκέψη, 

αυτόβουλες επιλογές, αυτοπροσδιορισμός, 

χειραφέτηση, αμφισβήτηση, αυτενέργεια, 

κριτική σκέψη. 

Αντώνυμα 

Η ουσιαστική ένωση και η συμφιλίωση του 

ανθρώπου με τον εαυτό του, το συνάνθρωπό 

του, τη φύση, τις αξίες. 

Η δυνατότητα αναγνώρισης της 

πραγματικότητας και των πραγματικών 

αναγκών του ανθρώπου. 

Διατήρηση της ατομικής ταυτότητας 

Ιστορική αναδρομή 

Στο παρελθόν 

Η μαζική συμπεριφορά αποτέλεσε γνώρισμα 

των πρωτόγονων κοινωνιών. Ωστόσο, σε όλη 

την ιστορική πορεία του ανθρώπου 

παρουσιάζονται φαινόμενα μαζοποίησης (στα 

τυραννικά καθεστώτα της αρχαιότητας, στο 

Μεσαίωνα, στη ναζιστική Γερμανία, στη 

φασιστική Ιταλία κ.λπ.) 

Σήμερα 

Το φαινόμενο της μαζοποίησης  

εμφανίζεται και σήμερα, 

 ίσως σε πιο μεγάλη κλίμακα και έκταση απ’ 

ότι σε προγενέστερες εποχές.  

 

 



 

[10] 
 

 

 

 

ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 

Φαινόμενα/μορφές 

Φαινόμενα μαζοποίησης εμφανίζονται σε 

όλες τις εκφάνσεις του ατομικού και 

συλλογικού βίου 

 

✓ Θρησκευτική (φανατισμός, 

φονταμενταλισμός, μισαλλοδοξία) 

✓ Πολιτική (κομματικοποίηση) 

✓ Πολιτιστική 

-Αποξένωση από την παράδοση 

-Μαζική διασκέδαση /Μαζική 

κουλτούρα 

 

✓ Μόδα 

✓ Παθιασμένη λατρεία σε 

είδωλα (αθλητές, 

καλλιτέχνες, πολιτικούς) 

✓ Αθλητική (χουλιγκανισμός, 

οπαδισμός) 

✓ Μαζικός τουρισμός 

 

✓ Μαζική συμπεριφορά 

(καταναλωτισμός-υλισμός-

ευδαιμονισμός-ατομικισμός-

επαγγελματικές επιλογές) 

 

✓ Αντιοικολογική συμπεριφορά 

 

✓ Αδιαφορία για αυτογνωσία 

Αλλοτριωτικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται 

οτιδήποτε συνιστά έλλειψη, φθορά, 

αλλοίωση, απώλεια, αποξένωση, 

απομάκρυνση,  

 

✓ Θρησκευτική ελευθερία 

 

✓ από την κοινωνία των πολιτών 

✓ από την πολιτιστική ζωή  

-από -την παράδοση 

-από -την γνήσια ψυχαγωγία. 

 

 

✓ από το προσωπικό στυλ  
 

✓ από τα υγιή πρότυπα 

 

 
✓ από τα αθλητικά ιδεώδη 

 

✓ από τις εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού  

✓ από τις υγιείς ηθικές αξίες  

(αλληλεγγύη, υπευθυνότητα, μέτρο, 

μετριοπάθεια, επαγγελματική 

δεοντολογία κ.λπ.) 

 

✓ από τη φύση-οικολογική συνείδηση  

 

✓ από τις πραγματικές ανάγκες του 

ανθρώπου 
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Επιπτώσεις 
1)  

Σε ατομικό επίπεδο 

Τα άτομα χάνουν 

✓ την προσωπικότητα  
✓ την ατομικότητα  
✓ την ιδιαιτερότητα  
✓ τις προσωπικές επιλογές 
✓ τον αυτοέλεγχο 

 

Αλλοτριώνονται 

✓ ηθικά   
✓ κοινωνικά  
✓ ψυχικά   
✓ πνευματικά   
✓ πολιτικά 

                      

2) 
 Σε συλλογικό επίπεδο 

 
Φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας 
 

✓ Κρίση της δημοκρατίας 
✓ Κοινωνική κρίση-μισαλλοδοξία 
✓ Ανθρωπιστική-ηθική κρίση 
✓ Πολιτιστική αλλοτρίωση 

 

Αιτίες 

Στο παρελθόν 

✓ Ο κοινωνικός κομφορμισμός 
✓ Οι «κλειστές» κοινωνίες αντιμετώπιζαν με 

επιφύλαξη το καινούριο. 
✓ Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα που 

ασκούσαν βία και τρομοκρατούσαν στους  
πολίτες. 

✓ Η κοινωνική και πολιτική ανελευθερία 
✓ Ο πουριτανισμός με την κυρίαρχη 

αυστηρότητα των ηθών. 
✓ Ο αυταρχισμός και ο φόβος της έκφρασης 

του διαφορετικού. 
✓ Η απουσία καθολικής εκπαίδευσης 
✓ Το χαμηλό πνευματικό επίπεδο και η 

ανέχεια. 
 

Σήμερα 

✓ Ο κοινωνικός κομφορμισμός 

✓ Η  ζωή στις μεγαλουπόλεις 
✓ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
✓ Η τελειοποίηση των μηχανισμών 

προπαγάνδας (εμπορικής και 
πολιτικής) 

✓  Η ανάπτυξη των ΜΜΕ και ΜΚΔ 
✓ Η παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης 

και του πολιτισμού. 
✓ Η αναποτελεσματική λειτουργία των 

φορέων κοινωνικοποίησης 
✓ Το χαμηλό πνευματικό επίπεδο των 

ανθρώπων, η απουσία κριτικής σκέψης 
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Προτάσεις αντιμετώπισης 

 

1)  Φορείς κοινωνικοποίησης 

✓ Πολιτεία (ουσιαστικό πολιτικό έργο, 
εκδημοκρατισμός, εξυγίανση της 
πολιτικής ζωής, ουσιαστικός 
πολιτικός διάλογος-όχι προπαγάνδα).  

✓ Οικογένεια(διαπαιδαγώγηση 
παιδιών με ελεύθερη σκέψη, 
κουλτούρα διαλόγου).  

✓ Σχολείο ( ανθρωπιστική παιδεία, 
καλλιέργεια του διαλόγου, ανάδειξη 
και σεβασμός του διαφορετικού, 
καταπολέμηση των στερεοτύπων).  

✓ Μ. Μ. Ε.  (αμερόληπτη και σφαιρική 
ενημέρωση, ποιοτική αναβάθμιση 
εκπομπών, περιορισμός του 
καταναλωτικού οράματος).  

✓ Διανοούμενοι (ενεργητική στάση, να 
αποτελούν παραδείγματα 
δημοκρατικής και ελεύθερης 
συμπεριφοράς).  

 

2)Άτομο 

✓ Έμφαση στην πνευματική 
καλλιέργεια, την ανάπτυξη 
αυτοκριτικής και κριτικής σκέψης, 
πνευματική ελευθερία, απουσία 
μιμητισμού, αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 

✓ Ενδοσκόπηση και αυτοκριτική, 
αυτογνωσία.  

✓ Ψυχική δύναμη και πνευματική 
καλλιέργεια για να απαλλαγεί ο 
άνθρωπος από τα δεσμά των 
μηχανισμών εξανδραποδισμού. 

✓ Αναζήτηση έγκυρων πηγών 
πληροφόρησης 

✓ Δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ -ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Προσωπικότητα: το σύνολο των βιολογικών, ψυχικών, πνευματικών και ηθικών ιδιοτήτων του 

ανθρώπου που τον διαφοροποιούν από κάθε άλλον άνθρωπο και τον καθιστούν μοναδικό.  
 

Ατομικότητα Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (εξωτερικά και εσωτερικά) που διακρίνουν κάθε 

άνθρωπο και του προσδίδουν το στοιχείο της μοναδικότητας, τον διαφοροποιούν από κάθε 

άλλο ανθρώπινο ον. 
 

Ατομικισμός  η στάση και η συμπεριφορά του ατομικιστή, εκείνου που σκέπτεται και ενεργεί 

με βάση αποκλειστικά και μόνο το άτομό του  
 

Κοινωνική ομάδα ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων που έχουν κοινούς σκοπούς για την 
επίτευξή των οποίων συνεργάζονται και επικοινωνούν. Τα μέλη των κοινωνικών ομάδων 
αποκτούν συνείδηση των κοινών τους στοιχείων, δηλαδή έχουν την αίσθηση ότι αποτελούν 
ομάδα με χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες υπο-ομάδες της κοινωνίας.  
 

Κοινωνικός κομφορμισμός: είναι η τάση του ανθρώπου να συμμορφώνεται με τις αντιλήψεις, 

επιλογές, πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει και 

αναπτύσσει συλλογική δράση. 

    

Κοινωνική ομοιογένεια: Για να διατηρήσει κάθε κοινωνία τη συνεκτικότητά της, χρειάζεται τα 

μέλη της να υιοθετήσουν κανόνες, αξίες και συμπεριφορές που διασφαλίζουν την εύρυθμη 

λειτουργία του συνόλου  
 

Θετικός κομφορμισμός: Όταν η κοινωνική ομοιογένεια επιτυγχάνεται με κριτικό τρόπο, ώστε 

οι άνθρωποι να διατηρούν την αυτονομία, την ανεξαρτησία στις επιλογές τους  
 

Μάζα: Ομάδα ανθρώπων που σκέπτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Πλήθος 

ανθρώπων που λειτουργεί σαν όχλος, σαν αγέλη. 
 

Μαζοποίηση/αρνητικός κομφορμισμός:  καλείται το φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο χάνει 

την ατομικότητά του, την ξεχωριστή προσωπικότητα που το διαφοροποιεί από τους άλλους και 

εξομοιώνεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Δέχεται δηλαδή άκριτα τις ιδέες, αντιλήψεις 

και συμπεριφορές. Με αυτόν τον τρόπο δεν ενεργεί  αυτόβουλα, αλλά προσαρμόζεται και 

ακολουθεί πάντα τις επιταγές της ομάδας στην οποία συμμετέχει.  
 

Μαζική κουλτούρα: τα προβαλλόμενα και επιβαλλόμενα πολιτιστικά πρότυπα από τα μαζικά 

μέσα ενημέρωσης. Ο όρος αναφέρεται κυρίως στον καταναλωτικό, υλιστικό και 

αντιπνευματικό τρόπο ζωής που προωθείται ως κυρίαρχη αξία στις βιομηχανικές κοινωνίες 

 

http://el.housepsych.com/individualnost_default.htm
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Αλλοτρίωση του ατόμου: Η αποξένωση του ατόμου από τον εαυτό του και τις ανάγκες του, 

δηλαδή η αλλοίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του (ιδέες, 

επιθυμίες, συναισθήματα κ.λπ.). Η απώλεια της οντότητας και της αυθυπαρξίας του ατόμου και 

η μετατροπή του σε όργανο εξυπηρέτησης αλλότριων σκοπών και συμφερόντων. 
 

Κατεστημένο ομάδα ισχυρών προσώπων που επηρεάζουν ή ελέγχουν την πολιτική, την 

οικονομία κ.λπ. και υποστηρίζουν το παραδοσιακά αποδεκτό.  
 

Κοινωνία πολιτών: ο όρος αναφέρεται στην ενεργή  συλλογική δράση των ανθρώπων με την 

ένταξή τους σε ομάδες που ενεργοποιούνται σε διάφορα θέματα που αφορούν τα κοινά. Τα 

χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων είναι η διατήρηση της ιδιαιτερότητας, η υπευθυνότητα, η 

ωριμότητα, η αυτοκυριαρχία, η ενσυνείδητη δράση. 
 

Αντικομφορμισμός: είναι η τάση ορισμένων ανθρώπων να αμφισβητούν, να αντιδρούν και να 

διαφοροποιούνται από τα κυρίαρχα πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς. 
 

Ατομικισμός, μία στάση ζωής που συνίσταται στην υπερβολική και αποκλειστική ενασχόληση 

με τον εαυτό μας και στην αδιαφορία μας για τους άλλους ανθρώπους. Το στενά εννοούμενο 

ατομικό συμφέρον κυριαρχεί σε βάρος του κοινού καλού 
 

Κοινωνία των πολιτών Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο η κοινωνία των πολιτών ερμηνεύεται ως 

«σύνολο μη κυβερνητικών οργανώσεων και θεσμών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τη 

θέληση των πολιτών». Η κοινωνία των πολιτών δεν αφορά κομματικούς δρώντες αλλά 

κοινωνικούς φορείς, ΜΚΟ, που θέλουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας σε 

διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες κ.α  

Ο πολίτης της κοινωνίας των πολιτών ενδιαφέρεται για το κοινωνικό σύνολο όσο ενδιαφέρεται 

για τον εαυτό του, δρα με κριτήριο το γενικό συμφέρον, όχι μόνο το δικό του, ενώ διαθέτει και 

άλλα στοιχεία, όπως σεβασμό προς τις αρχές της συνταγματικής δημοκρατίας, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις, γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας αλλά και 

διαρκή προβληματισμό σχετικά με τις κοινές υποθέσεις. Εν ολίγοις, η κοινωνία των πολιτών 

αποτελείται από συνειδητοποιημένους ή και ενεργούς πολίτες, οι οποίοι όμως δε συγκροτούν, 

συνήθως, οργανωμένες ομάδες πολιτικής δράσης. 
 

Πνευματική ελευθερία: Η δυνατότητα, αλλά και το δικαίωμα του ανθρώπου να σκέφτεται και 

να εκφράζεται ανεπηρέαστα, ανεξάρτητα και αδέσμευτα.  
 

Πνευματική ανελευθερία: Το φαινόμενο κατά το οποίο ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητά του 

να ενεργεί και σκέφτεται αυτόβουλα και αυτόνομα. 
 

Παγκοσμιοποίηση: η δημιουργία μιας παγκόσμιας οικονομικής ζώνης, μιας παγκόσμιας 

αγοράς, όπου τα προϊόντα κινούνται ελεύθερα∙ η μετατροπή της οικουμένης σε μια ενιαία 

οικονομική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια, στην οποία η αλληλεξάρτηση, η 

https://www.haniotika-nea.gr/atomikismos-i-sovari-astheneia-tis-epochis/
https://infinitygreece.com/blog/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD/
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αλληλεπίδραση και ο έλεγχος από υπερεθνικά κέντρα εξουσίας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 

της. 
 

Παγκοσμιοποιημένη εξουσιαστική υπερδομή: σημαίνει τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων 

κέντρων εξουσίας αυτόνομων, ως ένα βαθμό, από την πολιτική των κρατών. Εκπρόσωποι των 

νέων εξουσιών είναι τα ΜΜΕ και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

Κείμενο 1 

Το φαινόμενο της μαζοποίησης 

Το κείμενο αποτελεί άρθρο του Νίκου Τάχατου και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο 

https://www.eleftheria.gr στις 09-04-2019  (διασκευή). 

 

Με τον όρο μάζα εννοούμε ένα μικρό ή μεγάλο σύνολο ατόμων που, καθώς δέχεται 

επιδράσεις και επιρροές κυρίως συναισθηματικής φύσεως, προσαρμόζει ανάλογα τη 

συμπεριφορά του. Η μαζοποίηση  είναι φαινόμενο του σύγχρονου κόσμου και περιγράφει 

την τάση των ανθρώπων να εξομοιωθούν με τους άλλους. Αυτό οδηγεί σε απώλεια της 

προσωπικότητας και εκείνων των ιδιαίτερων πνευματικών – ψυχικών γνωρισμάτων που 

κάνουν τον άνθρωπο ξεχωριστό και μοναδικό. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μάζας-όχλου είναι η υπακοή στις υποβολές και 

ο σταθερός προσανατολισμός ιδεών και συναισθημάτων. Μέσα στον όχλο συχνά ξεχωρίζει 

ο ανόητος και όχι ο έξυπνος, ενώ κυριαρχούν τα κατώτερα ένστικτα. Ο ψυχαναλυτής 

Έντουαρντ Μπερνέζ ήταν ο πρώτος που δίδαξε ότι ο κόσμος γίνεται «ευτυχισμένος» και 

υπάκουος, όταν του ικανοποιούνται ασυνείδητες επιθυμίες, και συνέδεσε για πρώτη φορά 

την ικανοποίηση αυτών των αναγκών με τα υλικά αγαθά. 

Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα παραπάνω, αρκεί να παρατηρήσουμε τον 

εαυτό μας. Πόσες φορές δεν έχουμε αγοράσει προϊόντα που δεν τα χρειαζόμαστε; Μια 

ολόκληρη βιομηχανία που χρησιμοποιεί αστέρες κινηματογράφου, μοντέλα, εικόνες 

ευτυχισμένων χαρούμενων ανθρώπων, μας κάνουν να επιθυμούμε το προϊόν. Δεν έχει 

σημασία αν το χρειαζόμαστε το προϊόν, σημασία έχει να το επιθυμούμε και μάλιστα να το 

επιθυμούμε πριν καν χαλάσει εκείνο το προϊόν που ήδη έχουμε. Γιατί; Διότι μέσα μας έχει 

εδραιωθεί η ψευδαίσθηση ότι το προϊόν μας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά.   

Στις μέρες μας η ευρεία διάδοση των κινητών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

ευνοούν τη χειραγώγηση της μάζας. Πόσες φορές δεν έχουν αναρτηθεί ειδήσεις που συχνά 

αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας; Και όμως, αναπαράγονται, διαδίδονται με πολύ μεγάλη 

ευκολία και συχνά θεωρούνται αληθινές. Ειδικά σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει 

κανείς το πραγματικό από το ψεύτικο, το ουσιαστικό από το ανόητο. Μέσα σε τέτοιες 
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συνθήκες και μην έχοντας ανεπτυγμένη κριτική σκέψη, εύκολα ασπαζόμαστε ιδέες, 

απόψεις, αντιλήψεις και εύκολα χειραγωγούμαστε. 

Ωστόσο, ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ξεχωριστή προσωπικότητα. Η 

σκέψη γενικά και η κριτική ικανότητα ειδικότερα είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

επιβάλλεται να αναπτύξουμε προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε τη μοναδικότητά μας 

και να διαχωρίσουμε τις ανάγκες από τις επιθυμίες μας. Μόνο όταν βρούμε τη χαμένη 

ατομικότητά μας θα μπορέσουμε να αντισταθούμε στη μαζοποίηση και στους μηχανισμούς 

της. 

 

Κείμενο 2 

Παγκόσμιο χωριό. 

Κείμενο της Πέπης Ραγκούση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο https://www.in.gr  στις  25-04-2018.  

 

Στο γύρισμα της χιλιετίας οι «ειδικοί» προέβλεπαν τις θεμελιώδεις αλλαγές που θα 

έφερνε, από το ξεκίνημά του ακόμη, ο νέος αιώνας. Στο γύρισμα της χιλιετίας ο Μαρκ 

Ζάκερμπεργκ ήταν 16 ετών. Και βέβαια, ούτε ο ίδιος ούτε οι «ειδικοί» φαντάζονταν ότι 

αυτός ήταν που θα άλλαζε εκ θεμελίων την έννοια της επικοινωνίας, δίνοντας άλλη 

διάσταση στη μαζικότητα. Άλλωστε, όταν ξεκίνησε το Facebook δεν ήταν αυτός ο σκοπός 

του. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι, όσο δεν έχουν προβλεφθεί και  σχεδιασθεί οι 

μετασχηματισμοί, τόσο πιο σαρωτικοί είναι. 

Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Οι ενεργοί χρήστες του Facebook έχουν φθάσει τα 

δυο δισεκατομμύρια, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις 

κατοίκους του πλανήτη (συμπεριλαμβανόμενων των μωρών, των υπέργηρων, των ιθαγενών 

του Αμαζονίου – αν και δεν θα με παραξένευε οι τελευταίοι να έκαναν αναρτήσεις τύπου 

«Αισθάνομαι ευλογημένος στην τοποθεσία Γιασούνι» – ) μπαινοβγαίνει κάθε τόσο στο 

συγκεκριμένο μέσον κοινωνικής δικτύωσης. Και οι μισοί, περίπου, από αυτούς το 

χρησιμοποιούν κάθε μέρα, ενώ ο μέσος χρήστης μένει στην πλατφόρμα για μια σχεδόν 

ώρα. Οι αριθμοί δεν είναι μόνο εντυπωσιακοί,  είναι, απλά, ανεξέλεγκτοι. 

Σκεφτείτε το παραστατικά: δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών, από 

το Περού, τη Σουηδία, τη Μιανμάρ, την Πολυνησία, το Μανχάταν, πάμπλουτοι και 

πάμφτωχοι, όλων των τάξεων, των παρατάξεων, των ιδεολογιών, των θρησκειών, των 

ιδιοσυγκρασιών να ερωτοτροπούν, να πολιτικολογούν, να αποθεώνουν, να καταδικάζουν, 

να καταγγέλλουν. Να ξεσπάνε χωρίς να σπάνε. Να φωνασκούν χωρίς στην πραγματικότητα 
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να ακούγεται η φωνή τους. Και από αυτούς τα 83 εκατομμύρια να μην είναι πρόσωπα, 

αλλά προσωπεία, όσα δηλαδή και τα ψεύτικα προφίλ στο Facebook. 

Πόσο εφικτό είναι να μπουν και να γίνουν σεβαστοί κανόνες επικοινωνίας σε αυτό 

το παγκόσμιο χωριό, στην πολυπληθέστερη «τοποθεσία» παγκοσμίως; Δεν ξέρω. Ξέρω 

όμως ότι είναι απαραίτητο. Και συγχρόνως αδύνατον. Σχεδόν. 

 

Κείμενο 3 

[Ο διωγμός] 

Το κείμενο προέρχεται από τη συλλογή πεζογραφημάτων του Γιώργου Ιωάννου (1927-1985) «Η 

πρωτεύουσα των προσφύγων» (Αθήνα: 19847: Εκδ. Κέδρος).Στο συγκεκριμένο απόσπασμα 

περιγράφεται ο διωγμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.  

 Από ψηλά, από την πίσω μεριά του σπιτιού, βλέπαμε από την πρώτη μέρα κιόλας 

το εξής φαινόμενο: Είχαν ανοίξει τα εβραίικα μαγαζιά από πίσω και τα άδειαζαν… Και 

έβλεπες κρεβάτια, μπουφέδες, ντουλάπες, καναπέδες, κομοδίνα, να ανεβαίνουν με σχοινιά 

σε δεύτερα και τρίτα πατώματα, που βέβαια δεν φαίνονταν από τον δρόμο. Όλα αυτά μέσα 

σε φοβερή βιασύνη και σε αγωνιώδεις κινήσεις. Σε λίγες μέρες, οι Γερμανοί μοίρασαν τα 

μαγαζιά σε διάφορους τύπους, που ίσως μπορεί να φανταστεί κανείς πώς τους διάλεξαν. 

Αλλά τα μαγαζιά βρέθηκαν άδεια και αυτό ήταν μια καλή, αν και η μόνη, τιμωρία τους.  

 Στην αρχή νομίζαμε πως τους Εβραίους τους φορτώνουν αμέσως στα τραίνα. 

Ύστερα μάθαμε ότι τους στοιβάζουν στον σταθμό, στον πανάθλιο συνοικισμό του βαρώνου 

Χιρς, που τον είχαν περιφράξει με βαριά συρματοπλέγματα, από τα οποία μερικά σώζονται 

ακόμη μέχρι σήμερα. Από κει τους παίρναν ομάδες ομάδες και τους στέλναν με εμπορικά 

κατάκλειστα τραίνα προς τα πάνω. Άλλωστε, γρήγορα μάθαμε τα πράγματα από πρώτο 

χέρι.  

 Ο πατέρας μου ήταν μηχανοδηγός, οδηγούσε τραίνα … Ένα βράδυ, αργά, γύρισε 

ιδιαίτερα φαρμακωμένος. Είχε οδηγήσει ένα τραίνο με Εβραίους μέχρι τη Νις1. «μεγάλο 

κακό γίνεται με τους Εβραίους» έλεγε. «Τους πηγαίνουν με εμπορικά βαγόνια κατάκλειστα, 

χωρίς τροφή και νερό. Ακόμα και χωρίς αέρα. Οι Γερμανοί μας αναγκάζουν να σταματάμε 

το τραίνο μέσα στις ερημιές, για να γίνει το ξάφρισμα. Μέσα από τα βαγόνια κλωτσάνε και 

φωνάζουν. Δεν είναι μόνο για νερό και αέρα, αλλά και για να βγάλουν τους πεθαμένους. 

Έβγαλαν από ένα βαγόνι ένα παιδάκι σαν τον Λάκη μας» είπε και χάιδεψε τον αδελφό μου. 

Απάνω σ’ αυτό τον έπιασαν τα κλάματα. Τρανταχτά κλάματα με λυγμούς. «Οι Γερμανοί δεν 

 
1 Πόλη της Σερβίας.  
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μπορούν να περπατήσουν, από τα ρολόγια, τα βραχιόλια και τα περιδέραια που μαζεύουν 

με το πιστόλι στο χέρι. Μού πέταξαν και μένα αυτά». Ήταν κάτι άχρηστα ρολόγια, που δε 

δουλεύαν και ίσως να τα έχω ακόμα κάπου.  

 Έκανε και άλλα τέτοια τραίνα αργότερα με την ίδια πάντα σύγχυση. Μα μιλούσε με 

φρίκη για την κόλαση του στρατοπέδου του σταθμού. Οι Γερμανοί είχαν βάλει άγριο χέρι 

στις γυναίκες. Οι Εβραίοι του σταθμού είχαν καταρρακωθεί. Η πείνα, η βρώμα, οι 

αρρώστιες, οι κτηνωδίες. Τώρα διαβάζουμε πως οι Εβραίοι της Ελλάδας έφταναν ιδιαίτερα 

αδυνατισμένοι και οδηγούνταν οι περισσότεροι κατευθείαν στους φούρνους …  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 2  (μονάδες 35)  

 

Ερώτημα 1ο (μονάδες 15) 

Να χαρακτηρίσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω περιόδους  με 

βάση τα Κείμενα 1 και 2 και να αιτιολογήσεις την απάντησή σου, καταγράφοντας στο 

απαντητικό φύλλο το κατάλληλο χωρίο των κειμένων:  

1. Το φαινόμενο της μαζοποίησης παρατηρήθηκε σε όλες τις εποχές, κάνει, ωστόσο, 

εντονότερη την παρουσία του στις σύγχρονες κοινωνίες. 

2. Ένα σύνολο ανθρώπων χαρακτηρίζεται μάζα, όταν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο στα 

ερεθίσματα και εμφανίζει παρόμοιες ιδέες και συναισθήματα. 

3. Η σύγχρονη τεχνολογία, με τις δυνατότητες που προσφέρει, μπορεί να βοηθήσει τους 

πολίτες να αντισταθούν στη μαζοποίηση. 

4. Οι ειδικοί δεν μπόρεσαν να προβλέψουν ότι η μαζικότητα στις μέρες μας θα έπαιρνε 

τεράστιες διαστάσεις λόγω του Facebook. 

5. Είναι πολύ δύσκολο, πλην απαραίτητο, να εισαχθούν κανόνες στην επικοινωνία δεκάδων 

εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του Facebook. 

Μονάδες 15 



Ερώτημα 2ο(μονάδες 10) 

α. Να διακρίνεις δύο (2) ρηματικά πρόσωπα στην 3η παράγραφο του Κειμένου 1 (μονάδες 

2) και να αιτιολογήσεις την εναλλαγή τους (μονάδες 3). 

β. Ποια είναι τα είδη των ερωτημάτων στην 3η και την 4η παράγραφο του Κειμένου 1 

(μονάδες 2) και ποια η λειτουργία τους στο κείμενο (μονάδες 3);  

Μονάδες 10 

Ερώτημα 3ο(μονάδες 10) 

Ο σκοπός της συγγραφέως του Κειμένου 2 είναι:  

α) να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες σχετικά με το ζήτημα της διάδοσης και της 

λειτουργίας του Facebook, 

β) να εξηγήσει στους αναγνώστες το φαινόμενο της διάδοσης και της λειτουργίας του 

Facebook, 

γ) να αποτρέψει έμμεσα τους αναγνώστες από το να χρησιμοποιούν το Facebook.  

 

Να διαλέξεις όποιον από αυτούς θεωρείς σωστό (μονάδες 2) και να επισημάνεις, 

φέρνοντας και τα κατάλληλα παραδείγματα, τέσσερις γλωσσικές επιλογές που 

χρησιμοποιεί, για να τον επιτύχει. (μονάδες 8)  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 15) 

Ποιες είναι οι αντιδράσεις των ανθρώπων, όταν μαθαίνουν ή παρακολουθούν τη δίωξη των 

Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί; Ποιο στοιχείο, από όσα αναφέρει ο αφηγητής 

στο Κείμενο 3, σε εντυπωσίασε περισσότερο και γιατί;  Να απαντήσεις σε 150-200 λέξεις.  

Μονάδες 15 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

 

Κείμενο 1 

[Ατομικισμός, Μαζοποίηση και Μοναξιά] 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα, διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης, από το άρθρο 

του Ι. Ν. Μαρκόπουλου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο https://www.efsyn.gr, στις 21.11.2017. 

 

Μέσα σε ένα σκηνικό παγκόσμιας ιδεολογικής σύγχυσης και κοινωνικής και οικονομικής 

ανασφάλειας, ο σύγχρονος άνθρωπος ψάχνει να βρει τον δρόμο του, συχνά παλεύοντας μεταξύ της 

Σκύλλας του εγωπαθούς και αντικοινωνικού ατομικισμού και της Χάρυβδης του πλήρους 

αφανισμού του μέσα στον απρόσωπο χυλό μιας παγκοσμιοποιημένης εξουσιαστικής υπερδομής, 

που άλλοτε του αφήνει λάσκα το χαλινάρι και άλλοτε του δείχνει το εξουσιαστικό ολοκληρωτικό 

της πρόσωπο. 

Στον δρόμο αυτό οι οδοδείκτες, ανεπαρκείς και «πειραγμένοι», συχνά εκπέμπουν 

νεφελώδη, δυσανάγνωστα και παραπειστικά σήματα, που δρουν αποπροσανατολιστικά και 

επιτείνουν τη σύγχυση. 

Στην επίταση της σύγχυσης συμβάλλουν επίσης πολλά ΜΜΕ, με τις εσκεμμένα ψευδείς 

ειδήσεις τους, ο τεράστιος και δύσκολα διαχωρίσιμος, αξιολογικά, όγκος της διαθέσιμης 

πληροφορίας, αλλά και μια εκπαίδευση, δίχως παιδεία, που είναι καθαρά χρηστική και αγοραία, 

και –εκτός από την επαγγελματική της στοχοθεσία– σίγουρα δεν αποβλέπει και σε μια ουσιαστική 

εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου. 

Είναι, ωστόσο, πολύ ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τόσο το ρεύμα του ατομικισμού όσο και 

αυτό της μαζοποίησης συμβάλλουν το ίδιο καταστροφικά στην αποσύνδεση του ατόμου από μια 

κοινωνία των πολιτών. 

Στην ταχυκουλτούρα της σύγχρονης κοινωνίας –με την ερεθιστική παρουσία του όλο και 

πιο γρήγορου και πληθωρικού διαδικτύου, την τάχιστη επικοινωνία, τις εύκολες όσο και 

επιφανειακές ανθρώπινες σχέσεις, την πολυδιάσπαση και τον αποπροσανατολισμό, αλλά και την 

καταπιεστική επιθυμία για την άμεση ικανοποίηση ανούσιων αναγκών, που διαρκώς και 

τεχνηέντως μας επιβάλλονται– ο άνθρωπος αδυνατεί να συναντηθεί αναστοχαστικά, ακόμη και με 

τον ίδιο του τον εαυτό, σε έναν δρόμο της δημιουργικής αυτογνωσίας, της φρόνησης, της 

σωφροσύνης και της μεσότητας. 
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Ενόσω λοιπόν ο άνθρωπος θα βρίσκεται μακριά από τον μέσο δρόμο της αυτογνωσίας, 

αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας και της ισότιμης και αλληλέγγυας κοινωνικής του 

συμμετοχής, είτε αυτοεγκλωβισμένος στην αντιπαραγωγική και μοναχική αυταρέσκεια του 

ατομικισμού του, από τη μια μεριά, είτε στην ισοπεδωτικά οργανωμένη μαζοποίηση και 

ομογενοποίησή του, στο επικυρίαρχο ρεύμα της παγκοσμιοποίησης, από την άλλη, θα αισθάνεται 

πάντοτε την αβάσταχτη μοναξιά της ύπαρξής του. 

 

Κείμενο 2 

[Ο αιώνας μας] 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι συντομευμένο απόσπασμα από το έργο του Umberto Eco, «Σηµειώµατα», 

που εκδόθηκε το 1990, εκδοτικός Οργανισμός Θεσσαλονίκης. 

 

Ένας αιώνας μπορεί να αξιολογηθεί µε βάση την απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στο 

σύστημα αξιών και την καθημερινή του εφαρμογή. Όπως είναι γνωστό, η υποκρισία βρίσκεται 

ανάμεσα στη θεωρητική αναγνώριση των αξιών και στην καταστρατήγησή τους. Ε, λοιπόν, ο δικός 

µας αιώνας υπήρξε ίσως λιγότερο υποκριτής από τους άλλους. Διακήρυξε κάποιους κανόνες 

συμβίωσης, σίγουρα τους παραβίασε, δέχθηκε όμως και δέχεται να δικάζονται δημοσίως οι 

παραβάτες. Αυτό μπορεί να µην εμπόδισε την επανάληψη των παραβάσεων, είχε όμως κάποιες 

επιπτώσεις στην καθημερινή µας συμπεριφορά και στη δυνατότητα (που έχουν πολλοί και σίγουρα 

οι πολίτες του δυτικού κόσμου) να ζούμε περισσότερο καιρό χωρίς να γινόμαστε θύματα ποικίλων 

αυθαιρεσιών. 

Εγώ σήμερα έχω την απαίτηση να κυκλοφορώ ελεύθερα στο δρόμο να µη µε σκοτώσει 

κάποιος που θέλει να περάσει από δεξιά στο ίδιο µ’ εμένα πεζοδρόμιο και τα παιδιά µου να µην 

τιμωρηθούν µε ραβδισμό, για να δοθεί ένα ψυχολογικό μάθημα στον γιο του δούκα.  

Μια και προσπαθούμε να βρούμε τα καλά, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στον αιώνα µας, 

περισσότερο απ’ ό, τι σ’ όλους τους άλλους, φροντίσαμε να μεγαλώσει η διάρκεια της ανθρώπινης 

ζωής. Βέβαια, περιμένω από κάποιον να καταγράψει όλες τις περιπτώσεις καρκίνου που 

οφείλονται στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Τρομάζω, γιατί θα μπορούσε να τύχει και σε µένα, δεν 

ξεχνάω όμως τα εκατομμύρια των γυναικών που πέθαιναν στη γέννα μέχρι που ο δόκτωρ Semmel 

Weiss έπεισε τις μαμές ότι ήταν αρκετό να απολυμαίνουν τα χέρια τους. Από τότε δεν πέρασαν 

ούτε εκατό πενήντα χρόνια. Προηγουμένως, όμως, επί χιλιετίες, οι γυναίκες πέθαιναν από τον 

«πυρετό της λεχώνας» σαν τις µύγες. 
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Γενικά σήμερα πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε όσους σκέφτονται διαφορετικά, 

ότι όποιος έχει διαφορετική θρησκεία απ’ τη δική µας δεν είναι βάρβαρος ή εγκληματίας, αλλά 

κάποιος που μορφώθηκε διαφορετικά. Και δεν έχει σημασία αν συνεχίζουμε να αυθαιρετούμε: όλα 

αυτά η κοινή συνείδηση τα θεωρεί εγκλήματα και σίγουρα διαπράττονται µε λιγότερο θάρρος και 

χωρίς να ισχυριζόσαστε ότι αποτελούν δικαίωμά µας. 

 

Κείμενο 3 

Οι καλές μέρες 

Το ποίημα είναι του Μίμη Σουλιώτη από την ποιητική συλλογή του «Παλιές ηλικίες», εκδόσεις Ερμής, 2002. 

 

Οι μέρες της ευτυχίας πέρασαν 

και δεν το ξέραμε, 

στο εξής πρέπει να ευτυχήσουμε στη δυστυχία, 

να την κάνουμε να μπάζει από ευτυχία, 

να της μοιάζει 

σαν η καλύτερή της εφεδρεία. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 35) 

 

Ερώτημα 1Ο  (μονάδες 15) 

Ποια είναι η βασική θέση που διατυπώνει ο συγγραφέας του Κειμένου 2 (μονάδες 4) και ποια, κατά 

τη γνώμη σου η πρόθεσή του, ο σκοπός για τον οποίο έγραψε το κείμενο (μονάδες 6); Πιστεύεις ότι 

ο τρόπος που οργανώνει το κείμενό του εξυπηρετεί την πρόθεσή του αυτή (μονάδες 5); 

Μονάδες  15 

Ερώτημα 2ο  (μονάδες 10) 
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α. Ποιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί στο Κείμενο 1 (μονάδες 2); Να αιτιολογήσεις τη χρήση του με 

βάση την πρόθεση του συγγραφέα (μονάδες 3). 

β. Να εντοπίσεις τρία παραδείγματα συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας στο Κείμενο 1  

(μονάδες 3) και να εξηγήσεις την επικοινωνιακή τους λειτουργία (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

Ερώτημα 3ο  (μονάδες 10) 

Ποια στάση τηρούν οι συγγραφείς των Κειμένων 1 και 2 απέναντι στις προκλήσεις και τα 

προβλήματα της σύγχρονης εποχής; Να εκθέσεις την άποψή σου σε 60-70 λέξεις. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 15) 

Αξιοποιώντας τρία στοιχεία του Κειμένου 3 να αναφερθείς στη συναισθηματική κατάσταση στην 

οποία, κατά τη γνώμη σου, βρίσκεται το ποιητικό υποκείμενο του Κειμένου 3. Ποιες σκέψεις και 

συναισθήματα σου δημιουργούνται από την ανάγνωση του ποιήματος (150-200 λέξεις); 

Μονάδες 15 

Αφού διαβάσετε το πληροφοριακό υλικό που ακολουθεί και τα κείμενα 30152 και 30226 να 

γράψετε το παρακάτω θέμα: 

Προτεινόμενο θέμα παραγωγής λόγου 

Σε μια ημερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας με θέμα «Τεχνολογικές εξελίξεις, 

παγκοσμιοποίηση και μαζοποίηση» αναλαμβάνετε να εκφωνήσετε μια ομιλία στην οποία θα 

αναφερθείτε: α) στη σχέση της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης του πολιτισμού με τη 

μαζοποίηση  και β) να επισημάνετε τους κινδύνους που απειλούν την κοινωνία από τη 

μαζοποίηση και τον ˁʰˍʰ˄ʰ˂˖ˍʽˋ˃ˈ. Να αξιοποιήσετε δημιουργικά στοιχεία από τα κείμενα 30152 

και 30226. (300-350 λέξεις) 

 

user
Typewritten Text



ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ʆΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ ΣΤΟ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Ομιλία 

Προσφώνηση………………………………………………………. 

Πρόλογος 

Εισαγωγική φράση……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ιδέα προλόγου-μετάβαση στο 1ο ζητούμενο……………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

1ο ζητούμενο: α.Αντιγράφω: Ποια η σχέση της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης του 

πολιτισμού με τη μαζοποίηση; 

β. Αναλύω/διευκρινίζω κάθε έννοια και αποφασίζω σε ποιο σημείο θα κάνω την επεξήγηση 

• Τεχνολογία…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού………………………………………………………………………………… 

• Μαζοποίηση………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ. Συγκεντρώνω το υλικό μου από τα κείμενα και ιδέες από τα κείμενα και τις γνώσεις μου 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2ο ζητούμενο: α.Αντιγράφω: Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την κοινωνία από τη μαζοποίηση και 

τον ˁʰˍʰ˄ʰ˂˖ˍʽˋ˃ˈ

β. Αναλύω/διευκρινίζω τη νέα έννοια: ˁʰˍʰ˄ʰ˂˖ˍʽσμός 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ. Καταγράφω τους κινδύνους από τα κείμενα και άλλες ιδέες 

ɼʾ˄ʵˎ˄ˇʽ ʰˉˈ ˍʹ ˃ʰʸˇˉˇʾʹˋʹ…………………………………………………ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ…………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………ΦΦΦ… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………ΦΦΦΦ… 

ɼʾ˄ʵˎ˄ˇʽ ʰˉˈ ˍˇ˄ ˁʰˍʰ˄ʰ˂˖ˍʽˋ˃ˈ…………………………………………………………………………………ΦΦΦ 
• 

Επίλογος………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ιδέα επιλόγου………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σας ευχαριστώ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Παγκοσμιοποίηση και μαζοποίηση 

της Ευαγγελίας Μπίτου, φιλολόγου 

Eκ πρώτης όψεως η παγκοσμιοποίηση και η μαζοποίηση έχουν μόνον ένα  κοινό 

στοιχείο, το δεύτερο συνθετικό τους, την ποίηση, όχι βέβαια τη γνωστή από τη 

λογοτεχνία.  Μένει να ιδούμε αν και τα πρώτα συνθετικά, παγκόσμιος και μάζα,  

συναντώνται σε κάποιο κοινό πεδίο της πραγματικότητας.   

 

Ο παγκόσμιος χάρτης με όλα τα κράτη της γης ασκούσε στο Δημοτικό σχολείο ιδιαίτερη 

γοητεία στην παιδική μας φαντασία  και κέντριζε δυνατά την περιέργειά μας για λαούς 

και χώρες μακρινές. Ενδιαφέρουσα  η Παγκόσμια Ιστορία, παγκόσμιο το ενδιαφέρον 

για τους  Ολυμπιακούς Αγώνες – την ειρηνική συνάντηση των λαών -,  παγκοσμίως 

γνωστοί γίνονται οι ολυμπιονίκες, αλλά παγκόσμια είναι και η αναγνώριση  ορισμένων 

ανθρώπων  για την  παγκόσμια  προσφορά τους. Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος όμως, στον 

απόηχο του οποίου μεγάλωσε η γενιά μου με τις διηγήσεις που ακούγαμε από γονείς,  

παππούδες, γιαγιάδες και τις παρέες τους, σφράγισε αρνητικά την παιδική μας τότε 

ψυχή.  Παγκόσμιο επίσης  μπορεί να γίνει και ένα πρόβλημα  - της ενέργειας, της 

κλιματικής αλλαγής, της καταστροφής του περιβάλλοντος …-,   παγκόσμια  μπορεί να 

είναι και κάποια  απειλή για την υγεία ή την ασφάλεια,  παγκόσμια μπορεί να γίνει και 

η κρίση.   Γι’ αυτό και γίνονται παγκόσμια συνέδρια, ιδρύονται παγκόσμιοι οργανισμοί, 

 αλλά και κάποια θέματα επισημαίνονται ιδιαίτερα με την καθιέρωση παγκόσμιας 

ημέρας γι’ αυτά: Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, του περιβάλλοντος, κατά του 

καρκίνου... 

Η μάζα πάλι, ως συμπαγής ομοιογενής ποσότητα χώματος   στα οργωμένα χωράφια, 

  παρέμεινε στη μνήμη μου ως κάτι απωθητικό που δυσκολεύει και την καλλιέργεια.  

 Σε ομοιογενή μάζα μετατρέπονται  στο μίξερ  και τα υλικά  για γλυκά ή φαγητά, αλλά 

δεν αφήνουν την ίδια αίσθηση.    Όταν όμως ένα αυτοκίνητο σε ατύχημα  μεταβάλλεται 

σε άμορφη μάζα, σφίγγεται η ψυχή μας.  Ως όρο επιστημονικό γνώρισα  τη μάζα στο 

μάθημα της Φυσικής  στο Γυμνάσιο∙   σήμαινε την ποσότητα ύλης ενός σώματος, 

συμβολιζόταν με το m και υπολογιζόταν, όπως και το βάρος, σε kg.  Συχνά  ακούμε και 

για αέριες μάζες, θερμές ή ψυχρές, που μετακινούνται και  επηρεάζουν την 

ατμόσφαιρα και τον καιρό. Επιπλέον,  ως μάζα μεταφορικά αναφέρεται συχνά 

 «πλήθος λαού που ενεργεί απρόσωπα (συχνά κακόσ<ημα>,  κατ’ αντιδιαστολή προς τα 

σύνολα  των συνειδητοποιημένων πολιτών). (Μπαμπινιώτη, Λεξικό Ν.Ε. Γλώσσας). 

 Ο άνθρωπος ασφαλώς  ως κοινωνικό ον «δε “χαίρεται”  τις ανέσεις της ζωής και τις πιο 

στοιχειώδεις, παρά συντροφευμένος. Πρέπει να τις μοιραστεί, κατά κάποιο τρόπο, με 

τους άλλους, για να τις απολαύσει. Και για να τους κρατήσει κοντά του αυτούς τους 

http://aktines.blogspot.gr/
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άλλους,  είναι έτοιμος  να κάνει πολλές παραχωρήσεις στις κρίσεις και στο γούστο 

τους: να μπει στο δικό τους ορίζοντα, να συμμεριστεί τα συναισθήματά τους, να 

παραδεχτεί τις προτιμήσεις τους»… (Ε.Π. Παπανούτσος, “Το δίκαιο της πυγμής”) Αυτό 

λέγεται κοινωνικός κομφορμισμός ή  αλλιώς μαζοποίηση,    που  περιορίζει τη σκέψη, 

την ατομική έκφραση, αποδυναμώνει τη φαντασία και επηρεάζει την κρίση με την 

ομοιογένεια που επιδιώκει.  

Στην εποχή μας  η  πληροφόρηση με το διαδίκτυο και τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε,  η  

επικοινωνία με  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  η ταχύτατη ανά τον κόσμο διάδοση 

της γνώσεως και  της τεχνολογίας έχουν στην πραγματικότητα καταργήσει τα κρατικά 

σύνορα∙  παγκόσμια είναι εισέτι  η  διακίνηση αγαθών αλλά και ιδεών, παγκόσμιο το  

εμπόριο,  και  ως εκ τούτου η αγορά∙ παγκόσμια και η οικονομία  και η ροή του 

χρήματος, γι’ αυτό ούτε  το χρηματοπιστωτικό σύστημα   περιορίζεται από σύνορα. 

 Αυτά τα χαρακτηριστικά,  «η  δημιουργία μιας παγκόσμιας οικονομικής ζώνης, μιας 

παγκόσμιας αγοράς, όπου τα προϊόντα θα κινούνται ελεύθερα∙  η μετατροπή της 

οικουμένης σε μια ενιαία οικονομική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια», στο  Λεξικό 

Ν.Ε. Γλώσσας  Μπαμπινιώτη αναφέρονται στο λήμμα   παγκοσμιοποίηση.  Η 

παγκοσμιοποίηση  λοιπόν παρούσα. 

Στην εποχή μας επίσης είναι γεγονός πως  το σύνολο ανθρώπων που είναι παθητικοί 

δέκτες ιδεών, τρόπου ζωής, εντολών και που συμμορφώνονται με αντιλήψεις, 

πεποιθήσεις και συμπεριφορές εισαγόμενες και προωθούμενες από οικονομικά 

συμφέροντα και χώρες ισχυρές, εκτείνεται σε παγκόσμια κλίμακα.  Ο κοινωνικός 

κομφορμισμός επομένως, η μαζοποίηση, παίρνει  διαστάσεις παγκόσμιες και 

συναντάται με την  παγκοσμιοποίηση.  Είναι μάλιστα τόσο το ενδιαφέρον  για την 

ψυχολογία των μαζών,  για τη  χειραγώγηση και  τη διαβουκόληση των  οποίων 

ενδιαφέρεται  η πολιτική και οικονομική  εξουσία,   ώστε δημιουργήθηκε ειδικός 

κλάδος Ψυχολογίας και  επιδιώκεται  ποικιλοτρόπως ο  έλεγχος  των λαϊκών μαζών 

μέσω των πανίσχυρων Μ.Μ.Ε.  και της τεχνολογίας γενικότερα.  Η παγκοσμιοποίηση 

επομένως  είναι συνυφασμένη με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας,  αλλά  όπως 

είναι φανερό  συνδέεται και με κοινωνική αλλαγή. 

Μαζική πλέον η παραγωγή των προϊόντων,  που τυποποιημένα, ομοιόμορφα 

συσκευασμένα, φθάνουν στην παγκόσμια αγορά  από τις πολυεθνικές. Λέγονται έτσι, 

 επειδή οι εταίροι των οικονομικών συμφερόντων είναι διαφόρων εθνικοτήτων ή 

 επειδή έχουν το πλεονέκτημα να μετακινούνται ανά τον κόσμο αναζητώντας φθηνό 

εργατικό δυναμικό και πελατεία; Το σίγουρο είναι ότι η εγχώρια παραγωγή δεν είναι 

εύκολο να  τις ανταγωνισθεί και διαρκώς συρρικνώνεται με τις γνωστές επιπτώσεις που 

βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες.   

Παγκόσμιο λοιπόν το εμπόριο  με τις  πολυεθνικές κυρίαρχες,  στη διάθεση των οποίων 

υπάρχει η διαφήμιση - επιστημονικά σχεδιασμένη, τεχνολογικά εξοπλισμένη  και με 



 

[7] 
 

παγκόσμια εμβέλεια -  που  προωθεί  προϊόντα αλλά παράλληλα διαμορφώνει 

 ομοιόμορφες συνήθειες, στη διατροφή,  στην ένδυση, στην υπόδεση,  αλλά έμμεσα 

και στον τρόπο ζωής.  Ομοιομορφία παρατηρείται και στη  διασκέδαση,  στα μουσικά 

ακούσματα και θεάματα. Μαζική συνεπώς  και η κουλτούρα σε επίπεδο παγκόσμιο! 

Σε παγκόσμιο επίπεδο κινούνται πλέον τα οικονομικά συμφέροντα  και η πολιτική 

επιρροή των ισχυρών,  και παγκόσμιος  ο ανταγωνισμός και οι συγκρούσεις τους με   

επιπτώσεις  παγκόσμιας σημασίας. Η μαζική  μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών,  

που σαν τρομαγμένα πουλιά αφήνουν τον τόπο τους  όπου τα συμφέροντα άναψαν τη 

φωτιά του πολέμου,  αναστατώνουν και τις χώρες στις οποίες οι ισχυροί επιλέγουν  να  

αποθηκεύσουν ανθρώπινες ψυχές,  δίνοντας κάποια ψίχουλα και κάνοντας κήρυγμα  

για  ανθρωπισμό και αλληλεγγύη! Η ματαιοδοξία και η κενοδοξία  της ισχύος καθώς 

και  η οικονομική απληστία σε παγκόσμια κλίμακα, για την  παγκόσμια   εκμετάλλευση 

σκορπούν τον πόνο και τη δυστυχία ανά τον κόσμο και αναμορφώνουν τον παγκόσμιο 

χάρτη κατά το συμφέρον χωρίς να λογαριάζουν τον άνθρωπο.  Οι πλούσιοι θεωρούν  

«την ουσίαν  (την περιουσία τους) πατρίδα εαυτοίς», λέει ο Λυσίας. (Κατά Φίλωνος, 

δοκιμασία 6) 

Δεν φαντάζει άπιαστη πραγματικότητα ούτε  η δυνατότητα  της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης  και στο χώρο της  πολιτικής, καθώς η παγκόσμια  επικοινωνία με το 

διαδίκτυο και τα διάφορα  κοινωνικά δίκτυα, το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια 

οικονομία έχουν καταργήσει τα σύνορα των κρατών. Τίνος είδους  διακυβέρνηση όμως; 

«Του μεγάλου αδελφού» πάντως  είναι κατάλληλη μόνο για μάζες, για ελεγχόμενους 

και κατευθυνόμενους καταναλωτές. 

 Ορατός πλέον είναι και ο προωθούμενος με την πολυπολιτισμικότητα συγκρητισμός, 

«η ανάμειξη, συγχώνευση πολλών και συχνά αντικρουόμενων πολιτιστικών και 

θρησκευτικών στοιχείων σε ένα ενιαίο φιλοσοφικό σύστημα»,   ένα παγκόσμιο αξιακό 

σύστημα, έναν παγκόσμιο θρησκευτικό, πολιτιστικό και πολιτικό αχταρμά,  μια 

κατάσταση θολή και χαώδη, που ταιριάζει απόλυτα στη μαζοποίηση.  Είναι πασιφανές 

ότι πολιτισμοί και γλώσσες χωρών οικονομικά και πολιτικά εξαρτημένων – σε αυτές 

ολοφάνερα ανήκει και η δική μας – πλήττονται καίρια 

[…] 

Συμπερασματικά, η έννοια της παγκοσμιότητας έχει  κάτι το ενδιαφέρον και θετικό, 

όταν το καλό περνάει τα σύνορα και φθάνει σε όλους τους ανθρώπους,  αλλά έχει και 

κάτι που τρομάζει, όταν το κακό δεν γνωρίζει σύνορα και ακουμπάει όλο τον κόσμο ή 

φθάνει ως ένα κύμα εκμετάλλευσης,  ισοπεδωτικό στο χώρο των αξιών και των 

πολιτισμών των λαών. Σε αυτή την παγκοσμιοποίηση επιδιώκεται η μαζοποίηση. Η 

παγκοσμιοποίηση όμως και η μαζικοποίηση προϋποθέτουν παγκοσμιοποιητές και 

μαζοποιητές με στόχους και σκοπούς.  Υπάρχουν άραγε  κέντρα ανώνυμα, μάλλον 
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άγνωστα στη μάζα,   που απρόσωπα απευθύνονται σε πλήθη, επιδρούν στη βούληση, 

τη σκέψη, τις προτιμήσεις, τις αποφάσεις, ή γίνονται τυχαία; αναρωτιέται ο 

σκεπτόμενος πολίτης, που αντιλαμβάνεται πως με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο 

πλανήτης μας έγινε ένα χωριό και οι συνθήκες άλλαξαν. Σε αυτή την πραγματικότητα 

όμως ο σκεπτόμενος και υπεύθυνος πολίτης ζητάει να κρατήσει το κύριο 

χαρακτηριστικό του:  την ελευθερία του, τη βούλησή του δηλαδή και το δικαίωμα να 

επιλέγει και να αποφασίζει κατά την κρίση του για τα πιστεύω του και τη ζωή του. 

 Αυτά δεν τα εκχωρεί σε κανέναν υπουργό, που άλλωστε  είναι εντολοδόχος του λαού 

κι όχι εντολοδότης. 

Ο Σβορώνος σε ένα κείμενό του -  που από ό,τι ξέρω  δεν υπάρχει πλέον στα σχολικά 

εγχειρίδια -  γράφει: «… Έτσι και για μας το πρόβλημα είναι πώς, μέσα στην 

οικουμενικότητα του σημερινού πολιτισμού, που ξεκινάει από την Ευρώπη και 

απλώνεται όλο και περισσότερο σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα, θα μπορούμε να 

βρίσκομε τον εαυτό μας», έστω και αν κάποιοι φροντίζουν το τοπίο να είναι διαρκώς 

θολό.  
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