
«Η μαζοποίηση σήμερα» 

Ένα από τα πιο επικίνδυνα και νοσηρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

πλειοψηφία των κοινωνιών της νεωτερικότητας, είναι αυτό της μαζοποίησης. Η μαζοποίηση 

αποτελεί έννοια της σύγχρονης κοινωνιολογίας, η οποία συνοψίζεται στο ότι οι πολίτες 

χάνουν την προσωπικότητα και την ατομικότητά τους, κατάσταση που έχει ως άμεση 

συνέπεια τη διαφοροποίηση των τρόπων και των κριτηρίων με τα οποία τα κοινωνικά 

σύνολα και τα άτομα διαμορφώνουν τη συλλογική κουλτούρα και τις διαδικασίες ένταξης 

του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον, οδηγώντας, εν τέλει στη δημιουργία ενός 

μονοδιάστατου τόπου ανθρώπου. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, η μαζοποίηση 

αποτελεί εμπόδιο στο σχηματισμό ορθολογικών και κριτικών κοινωνιών. 

 Το φαινόμενο της ομογενοποίησης έχει παγιωθεί στις σύγχρονες κοινωνίες και 

παρουσιάζεται με πολυποίκιλες εκφάνσεις. 

 Ξεκινώντας, τα άτομα μιμούνται το ένα το άλλο, και αλλάζουν σχεδόν 

δουλοπρεπώς απόψεις και συμπεριφορές, όντας θύματα των αρχών της ομαδικής 

ψυχολογίας. Προσανατολίζοντας λοιπόν, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους προς ό,τι 

επιτάσσει η ομάδα, οδηγούνται αργά αλλά σταθερά προς την εξαφάνιση της 

προσωπικότητας τους, κατάσταση που ισοδυναμεί με την καθολική αλλοτρίωσή τους. Εν 

συνεχεία τα άτομα που υποτάσσονται αβούλως στο κυρίαρχο ρεύμα, γίνονται πιο επιρρεπή 

στην εκμετάλλευση και στη χειραγώγησή τους από τρίτους, σχηματίζοντας έτσι, πρόσφορα 

έδαφος για την έξαρση του φανατισμού και την καλλιέργεια ρατσιστικών συμπεριφορών, 

όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα. 

 Επίσης, μια επιπλέον εκδήλωση του ομογενοποιητικού χαρακτήρα της εποχής, είναι 

το απροβλημάτιστο των νεωτερικών κοινωνιών. Μια κοινωνία στην οποία τα περισσότερα 

άτομα έχουν χάσει την υποκειμενική ετερότητά τους, είναι λογικό να εξελίσσεται 

εφησυχασμένη, δίχως να αναπτύσσει εποικοδομητική αμφισβήτηση και χωρίς να 

αντιλαμβάνεται την ανάγκη αλλαγής παρωχημένων θεσμών. Επιπροσθέτως, ο λεγόμενος 

«μαζάνθρωπος» έχοντας συνθηκολογήσει και πλήρως υποταχθεί στις επιβολές της μάζας, 

επιδίδεται σε αγχωτική και διαρκή προσπάθεια μίμησης αναζητώντας συναισθήματα όπως 

η εγγύτητα και το ότι ανήκει κάπου, τα οποία υπό το καθεστώς της μάζας, αποτελούν 

απατηλές ψευδαισθήσεις. 

 Έχοντας μελετήσει σχεδόν όλο το εύρος των εκφάνσεων της αγελοποίησης 

κρίνουμε σκόπιμη την αναφορά των αιτιών δημιουργίας αυτού του αδιαμφισβήτητα 

απειλητικού φαινομένου. 

 Αρχικά, η ανάγκη ταυτότητας καθώς και οι δυσκολίες του αυτοκαθορισμού και της 

αυτοπραγμάτωσης έδωσαν τη δυνατότητα στη μαζοποίηση να παρεισρεύσει στη ζωή μας. 

Η αδυναμία προσδιορισμού, εύρεσης και θωράκισης της προσωπικότητας και του 

βαθύτερου «εγώ» των ατόμων, τα ώθησε στο να κάνουν τα πάντα ώστε να την 

αποκτήσουν, ακόμη και αν αυτό το ¨πάντα¨ συμπεριλαμβάνει την παράδοση της 

ελευθερίας τους και τη θυσία των σκέψεων τους. Ακόμη ο φόβος και η ανασφάλεια ωθεί το 

άτομο στο να ενταχθεί και να συμμετέχει σε μαζικές συγκεντρώσεις και κινήματα ώστε να 

αποδιώξει από πάνω του, έστω και για λίγο, τα έντονα αισθήματα μοναξιάς που το 

διακατέχουν. 

  



Συνεχίζοντας μια άλλη εξίσου σημαντική αιτία είναι     των στείρων υλικοτεχνικών 

ιδεωδών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης καθημερινότητας αλλά ειδικότερα σε αυτόν 

της παιδείας. Η τεχνοκρατική παιδεία σήμερα παράγει ανθρώπους με εξειδικευμένες 

γνώσεις και ατελή προσωπικότητα. Βασικός σκοπός της είναι να εξαφανίσει τους 

ανθρώπους με κριτική σκέψη και να τους αντικαταστήσει με άλλους που μοναδική τους 

ιδιότητα είναι το να λειτουργούν ως φερέφωνα τρίτων. Επίσης, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης δεν προβάλλουν πνευματικό τρόπο ζωής. Αντίθετα, προωθούν καταναλωτικά 

πρότυπα, αποσιωπώντας τα εναπομείναντα παραδοσιακά στοιχεία κάθε πολιτισμού και 

ισοπεδώνοντας τελικά την πολιτιστική ταυτότητα όλων των ατόμων ανεξαιρέτως, και 

επομένως, και επομένως όλων των κοινωνιών. 

             Γίνεται ολοφάνερο λοιπόν, πώς τα αίτια του φαινομένου της ομογενοποίησης είναι 

καλά ριζομένα. Μόνο άμεσα και απόλυτα δραστικοί τρόποι αντιμετώπισης θα μπορούσαν 

να το περιορίσουν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό.  

             Πρώτον, το ίδιο το άτομο πρέπει να συνειδητοποιήσει την πλύση εγκεφάλου που 

υφίσταται από φορείς όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ακόμα και από τον κοινωνικό 

περίγυρο του. Απαξ και το αντιληφθεί αυτό, το επόμενο βήμα για την απαγκίστρωση του 

από τη μαζική σκέψη και κουλτούρα, είναι η προσήλωση του στην καλλιέργεια της κριτικής 

του σκέψης, και της διάθεσής του για αυτόβουλη δράση. Επιπλέον, τα άτομα πρέπει να 

αποδεχτούν την έννοια της διαφορετικότητας, ξεπερνώντας το φόβο της απόρριψης και 

επιστρέφοντας με ανανεωμένες δυνάμεις στον αγώνα επανάκτησης, στοιχειοθεσίας και 

τελικά προφύλαξης της χαμένης ατομικότητας. 

 Μια ακόμα μέθοδος αποτίναξης του φαινομένου της μαζοποίησης , είναι η 

προσπάθεια που μπορεί να καταβάλλει το εκάστοτε κράτος, για τη διαφύλαξη της υλικής, 

μα νωρίτερα της πνευματικής πολιτιστικής κληρονομιάς του έθνους του, αποτρέποντας 

τους πολίτες να ενστερνίζονται ξενόφερτες επιταγές σε όλους τους τομείς της 

καθημερινότητας τους. Τέλος, το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για την οργάνωση ημερίδων 

με θέμα την μαζοποίηση, στις οποίες οι πολίτες θα λαμβάνουν επαρκή και ακριβή στοιχεία 

για το τι είναι η αγελοποίηση, ποια τα χαρακτηριστικά της πως και γιατί κατάφερε να 

παρεισρεύσει στην καθημερινότητα του καθένα από μας. Έτσι, ο μέσος πολίτης θα 

αντιληφθεί αν τελεί θύμα της μαζοποίησης ή όχι, και αν ναι, θα κινητοποιηθεί ώστε να 

απαλλαγεί από το ζυγό της. 

 Ολοκληρώνοντας, ύστερα από αυτή την αρκετά εκτενή μελέτη του ζητήματος 

απολήγουμε στο ότι η ομογενοποίηση είναι ένα φαινόμενο που καλά κρατεί στις κοινωνίες 

της νεωτερικότητας. Αυτό διαφαίνεται ποικιλοτρόπως στο πως εκτυλίσσεται η 

καθημερινότητα των σύγχρονων ατόμων. Δυστυχώς, πολλοί είναι οι παράγοντες που μας 

οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση αλλά εκ των οποίων αφορούν το άτομο και άλλοι τον 

κρατικό μηχανισμό. Μόνο η χωρίς χρονοκαθυστέρηση υλοποίηση των προτεινόμενων 

μεθόδων αντιμετώπισης μπορούν να περιορίσουν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό το 

φαινόμενο της μαζοποίησης. 
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