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MAZIKH KOINΩΝΙΑ 
 

    

 

     ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Μαζική Κοινωνία: ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τις σημερινές κοινωνίες δυτικού τύπου. 

Χαρακτηριστικά τους αποτελούν ο μεγάλος πληθυσμός, η 

ασφυκτική συγκέντρωση στα αστικά κέντρα , η εξομοίωση του 

τρόπου ζωής και η επιβολή ενός μοντέλου διαβίωσης ως 

κυρίαρχου. 

Μάζα: ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μεγάλα 

σύνολα ανθρώπων, απ’ όπου απουσιάζει η εσωτερική οργάνωση 

και ιεράρχηση. Oι άνθρωποι έχουν κοινά χαρακτηριστικά και 

στόχους. Δεν παρουσιάζουν, όμως, εσωτερικές διαφοροποιήσεις 

ούτε οργανωμένη προσέγγιση των στόχων αυτών. 
 

     

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Η ύπαρξη μαζών είναι φαινόμενο διαχρονικό. Στις 

προβιομηχανισμένες κοινωνίες οι μάζες ήταν 

περιθωριοποιημένες, αφού η κοινωνική ιεραρχία ήταν αυστηρή. 

Οι διαφωνίες με τους ηγέτες εκδηλώνονταν επαναστατικά, με 

εξεγέρσεις, μάλλον ανοργάνωτες και βραχυπρόθεσμου 

χαρακτήρα .Σε γενικές γραμμές, ο όχλος αποδεχόταν την ύπαρξη 

διακρίσεων και κοινωνικής ιεραρχίας, καθώς και τα όρια που 

έθεταν η καταγωγή και η θέση του. Η αλλαγή στο ιστορικό 

σκηνικό συμβαίνει το 19
ο
 αιώνα και συνδέεται με την ύπαρξη της 

αστικής δημοκρατίας στη Δύση και τη βιομηχανική επανάσταση. 

Αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με τις διακηρύξεις του 

Διαφωτισμού περί ισότητας και τις επιστημονικές ανακαλύψεις, 

δημιούργησαν την αίσθηση ασφάλειας. Με τη γενίκευση της 

εκπαίδευσης και τη θέσπιση φιλελεύθερων πολιτευμάτων 

δημιουργήθηκε σταδιακά η εντύπωση ότι οι κατακτήσεις αυτές 

είναι αυτονόητες, και όχι προϊόν προσπάθειας και ιστορικής 

εξέλιξης. 
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Το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου να έρθει 

σε επαφή με τα επιτεύγματα και τις κατακτήσεις, αλλά όχι με τη 

πολιτισμική διαδικασία και τις αξίες που τα δημιούργησαν. Έτσι, 

η προσπάθεια για κοινωνική προσφορά εγκαταλείφθηκε, και ο 

άνθρωπος της μάζας θεωρεί πλέον κεκτημένο δικαίωμά του να 

νέμεται κάθε εξέλιξη, να κινούνται τα πάντα με βάση τη δική του 

μετριότητα και να αδιαφορεί για την ημιμάθεια και την ηθική 

άμβλυνση. 

Ο σημερινός άνθρωπος της μάζας δεν είναι απαραίτητο να 

ανήκει σε κατώτερα κοινωνικά  στρώματα., μπορεί να είναι 

απαραίτητο να είναι επιστήμονας, οικονομικός παράγοντας, 

εκπαιδευτικός. εδώ εντοπίζεται και ο κίνδυνος, αφού άτομα – 

συντελεστές—της κοινωνικής προόδου υιοθετούν το σκεπτικό 

και τον τρόπο ζωής της μάζας. 
 

 

 Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου-κομφορμιστή 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λογικής των 

ανθρώπων της μαζικής κοινωνίας είναι: 

 Θεωρούν αυτονόητη την παροχή σε αυτούς δικαιωμάτων 

και ευμάρειας ανεξάρτητα από την προσφορά τους στο 

σύνολο. 

 Απαιτούν να κρίνουν όλες τις δραστηριότητες των άλλων 

προσώπων και να σχηματίζουν άποψη με σιγουριά και για 

όσα δε μελέτησαν σε βάθος. 

 Αναπτύσσουν εχθρική και ολοκληρωτική συμπεριφορά 

απέναντι στην ιδιαιτερότητα του άλλου, σε ό,τι αντιτίθεται 

στη δική τους απρόσωπη ζωή, στη δική τους μετριότητα. 

 Αναπτύσσουν ένα αίσθημα αυταρέσκειας και δε μάχονται 

για την ποιότητα της ζωής τους. 

 Ενδεικτικό της μαζοποίησης είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα 

δε δείχνουν ανήσυχοι για την εξαφάνιση των ηθών, των 

εθίμων και των παραδόσεων. 
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Οι εκφάνσεις της μαζοποίησης 
 

 

Στον πολιτικό τομέα επικρατεί ο λαϊκισμός, η απουσία των 

οραμάτων και της ουσιαστικής δημοκρατίας. Ο άνθρωπος 

αντιλαμβάνεται στην έννοια της δημοκρατίας μόνο τα 

δικαιώματα και ξεχνά ολοκληρωτικά τις υποχρεώσεις του, είναι 

γι ’αυτόν το λόγο ευάλωτος σε ολοκληρωτικές επιλογές και 

πολιτικούς φανατισμούς. 

Η οργάνωση των μαζικών κοινωνιών χαρακτηρίζεται από 

απουσία εσωτερικής ιεράρχησης και ομοιομορφία του τρόπου 

ζωής. Τα ΜΜΕ λειτουργούν ως μηχανισμός παραγωγής 

κοινωνικής ομοιομορφίας .Οι στόχοι και τα οράματα 

εξαντλούνται σε υλικούς στόχους, ενώ η προσωπική αξία 

διακρίνεται μόνο όταν μετατρέπεται σε καταναλωτική 

δυνατότητα, τα πρότυπα που προβάλλονται συντελούν στην 

ομοιομορφία, ενώ τα ρεύματα της μόδας παρασύρουν και αυτά 

σε ομοιογένεια. 

Τα προϊόντα του πολιτισμού, επιστημονικές και φιλοσοφικές 

θεωρίες, τα καλλιτεχνικά ρεύματα και οι πολιτικοί 

προβληματισμοί εκλαϊκεύονται. Έτσι, ο άνθρωπος της μάζας 

αποκτά επιφανειακή ενημέρωση, χωρίς να εντρυφεί στην 

πνευματική παραγωγή που συχνά μετατρέπεται σε κακέκτυπο και 

διαστρεβλώνεται. Έτσι, δε συνειδητοποιεί την ημιμάθειά του. 

Η μαζική κοινωνία, τέλος, είναι συνδεδεμένη με τον 

κατακερματισμό της γνώσης και την άκρα εξειδίκευση. Ο 

σύγχρονος τυπικός επιστήμονας, ωστόσο, διατηρεί την έπαρσή 

του χωρίς να συνειδητοποιεί την άγνοιά του. Έτσι, περιστέλλεται 

η δυνατότητα συμμετοχής του σε πιθανές θετικές κοινωνικές 

αλλαγές και αμβλύνεται η ευθύνη του για τα επιτεύγματα της 

επιστήμης του. 
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Τα βασικά αίτια που επιτείνουν το φαινόμενο 
 

 

1. Παιδεία: η τεχνοκρατική εκπαίδευση ισοπεδώνει την 

κριτική ικανότητα και την ουσιαστική γνώση και 

παθητικοποιεί τον άνθρωπο. 

 

2. ΜΜΕ: δημιουργία ομοιόμορφου τρόπου συμπεριφοράς, 

«επιβολή» κοινών προτύπων. 

 

3. Καταναλωτισμός και διαφήμιση: αιχμαλωτίζουν το 

υποσυνείδητο του ανθρώπου, δημιουργώντας μια 

ομοιόμορφη μάζα καταναλωτών, και ο υλικός 

ευδαιμονισμός που προβάλλουν δημιουργεί επιπτώσεις στα 

ανθρωπιστικά ιδανικά. 

 

4. Απρόσωπη κρατική γραφειοκρατία και χρησιμοθηρικοί 

στόχοι πολιτικών: αποθαρρύνουν τη συμμετοχή και την 

εγρήγορση του πολίτη, καθιστώντας τον αδιάφορο. 

 

5. Υποκουλτούρα: δημιουργία ειδώλων που λατρεύονται 

μαζικά. 

 

6. Τυποποιημένη εργασία: δεν ικανοποιεί τις πνευματικές 

ανάγκες και αφαιρεί τη δυνατότητα δημιουργίας. 
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  Συνέπειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο 

 

Ο άνθρωπος υποδουλώνεται πνευματικά, αδυνατίζει η νοητική 

του δύναμη, αδρανεί η κριτική του σκέψη. Μετατρέπεται σε 

φερέφωνο και εύκολα κυριεύεται από δογματισμό και 

μισαλλοδοξία. 

Χάνει την ατομικότητά του, την ιδιαιτερότητά του ως άτομο 

και εκμηδενίζεται η αυθυπαρξία του. 

Ο πολιτισμός μένει στάσιμος, καθώς η μάζα καταναλώνει κάθε 

είδους υποπροϊόντα εγχώριας ή ξενικής προέλευσης. 

Κλονίζονται οι θεσμοί, δε λειτουργεί το δημοκρατικό 

πολίτευμα που στηρίζεται στην ενεργό δράση των πολιτών. 

Η μάζα γίνεται συχνά όργανο στα χέρια επίδοξων 

«μεσσιών».Χωρίς κριτική ικανότητα, εύκολα ο άνθρωπος 

ποδηγετείται και ετεροκατευθύνεται. Οι «μεσσίες» συχνά ασκούν 

επιρροή στην ολότητα των ατόμων που πείθονται από τις ψευδείς 

υποσχέσεις, συμπαρασύροντας ο ένας τον άλλον. 

           

 

 

 Τρόποι αντιμετώπισης 
 

Ο άνθρωπος οφείλει να ξαναβρεί τη χαμένη του ελευθερία που 

συνεπάγεται την αυτοδύναμη σκέψη, την κριτική ικανότητα και 

την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Η παιδεία, τα σωστά πρότυπα, 

η απαγκίστρωση από την υλοκρατία θα συνέβαλλαν 

καθοριστικά. Τότε μόνο, χωρίς το φόβο της απόρριψης, θα 

αντιτάξει στη μάζα την ατομικότητά του, την ιδιαιτερότητα που 

τον χαρακτηρίζει.- 

    

 

 

 

 
                     
  

  

 


