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που, επισηµανει ο Λποβατς (1990: 84), * ακ)µη και µιας ηγετικ*ς οµ$δας
–που µπορε να υπηρετε 0να κοιν) ιδε1δες παρ’ αυτ$– 0χει µεγαλ!τερη σηµασα, γιατ µ0σω της εξιδανκευσης και τα!τισης εν)ς προσ1που εναι ευκολ)τερο να διαµορφωθε η κοιν* ταυτ)τητα, που εναι το κ!ριο ενοποιητικ) στοιχεο
σε µια οµ$δα.
Τα βασικ$ χαρακτηριστικ$ της οµ$δας εναι λοιπ)ν η !παρξη κοινο! σηµεου αναφορ$ς, εν)ς αρχηγο! */και µιας ιδ0ας, η οργ$νωση, σταθερ)τητα και
συν0χεια, καθ1ς και η αλληλεγγ!η των µελ1ν της. Βεβαως, το µ0γεθος και ο
τρ)πος οργ$νωσης της οµ$δας την διαφοροποιε σε µεγ$λο βαθµ): αφεν)ς,
)σο µεγαλ!τερη εναι τ)σο πιο 0ντονα εναι τα χαρακτηριστικ$ και οι εκδηλ1σεις της και, αφετ0ρου, ανεξ$ρτητα απ) το µ0γεθ)ς της, η !παρξη και ο ρ)λος
του αρχηγο! (π.χ. κ$θετη ιεραρχα) και το οργανωτικ) πλασιο (π.χ. αυστηρ*
οργ$νωση) επηρε$ζουν σηµαντικ$ τη λειτουργα της. Επιπλ0ον, επηρε$ζεται
και η λειτουργα της ως φορ0α κοιν*ς ταυτ)τητας, που µας ενδιαφ0ρει εδ1
ιδιατερα. Εναι χαρακτηριστικ) )τι ο Freud χρησιµοποησε στην αν$λυσ* του
τα παραδεγµατα της Εκκλησας και του στρατο!, οµ$δων δηλαδ* µε πολ!πλοκη οργ$νωση, µε συνοχ* και συν0χεια, µε αρχηγ) και αυστηρ* ιεραρχα,
και µεγ$λο αριθµ) µελ1ν –προφαν1ς η !παρξη πολλ1ν µελ1ν εναι και ο λ)γος !παρξης της αυστηρ*ς οργ$νωσης. Η αν$λυσ* µας θα εστι$σει σε τ0τοιες
οµ$δες, καθ1ς σχετζονται περισσ)τερο µε τη µορφ* που λαµβ$νουν οι εθνικ0ς οµ$δες, που µας απασχολο!ν σε αυτ* τη µελ0τη, αλλ$ και γιατ η οµαδικ*
ψυχολογα ασχολεται κυρως µε µαζικ0ς οµαδοποι*σεις.
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ε αυτ* την εν)τητα θα περιγρ$ψουµε εν συντοµα ορισµ0να χαρακτηριστικ$ της οµ$δας που σχετζονται µε παρατηρο!µενες αλλαγ0ς σε σ!γκριση
µε αυτ) που θεωρεται ως ‘φυσιολογικ)’ για τα µεµονωµ0να $τοµα. Πριν προβο!µε σε αυτ* την περιγραφ* πρ0πει να διευκρινσουµε )τι η αρχικ* αναφορ$,
απ) τους Le Bon και McDougal, και σε κ$ποιο βαθµ) και απ) τον Moscovici,
αφορο!σε στις µ$ζες και στην ψυχολογα των µαζ1ν: συνεπ1ς, εναι περισσ)τερο σχετικ* µε τις οµ$δες µαζικο! χαρακτ*ρα, χωρς )µως αυτ) να εναι απ)λυτο. Γενικ$, αυτ) που πρ0πει να συγκρατ*σει κανες απ) την παρακ$τω αν$λυση εναι ο τρ)πος κατε!θυνσης της ατοµικ*ς συµπεριφορ$ς υπ) συνθ*κες
επηρεασµο! σε µια συλλογικ)τητα.
7πως αναφ0ραµε, )ταν τα $τοµα εντ$σσονται σε µια οµ$δα δνανται υπ)
ορισµ0νες συνθ*κες να συµπεριφερθο!ν διαφορετικ$. Κατ$ πρ1τον, µπορο!ν
να εκφρ$σουν ορισµ0νες ιδ0ες * συναισθ*µατα που δεν τα εξωτερικε!ουν
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)ταν εναι µεµονωµ0να, τουλ$χιστον )χι 0ντονα * µε πρ$ξεις. Ο Freud αναφ0ρει ως χαρακτηριστικ) )τι «η οµ$δα εναι αφ!σικα ε!πιστη, δεν 0χει κριτικ*
ικαν)τητα, και το αδ!νατο δεν υπ$ρχει γι’ αυτ*» (Freud 1921: 104). 7ταν τα
$τοµα βρσκονται σε µια οµ$δα τενουν ε!κολα να αγνοο!ν την ασθηση του
αδ!νατου, της αµφιβολας και της αβεβαι)τητας και αισθ$νονται συχν$ παντοδ!ναµα. Τα συναισθ*µατ$ τους απλοποιο!νται και εκφρ$ζονται µε υπερβολ* * µε ακραο τρ)πο: µια απλ* φ*µη, για παρ$δειγµα, µπορε να µετατραπε σε απ)λυτη βεβαι)τητα στη στιγµ*, η συµπ$θεια και η αντιπ$θεια σε αγ$πη και µσος κλπ.
Ο τρ)πος επηρεασµο! των µαζικ1ν οµαδοποι*σεων εναι εξαιρετικ$ χαρακτηριστικ)ς του τρ)που λειτουργας τους (αν και δεν περιορζεται σε αυτ0ς):
απαιτεται 0να 0ντονο ερ0θισµα που θα απευθ!νεται στο συνασθηµα * την
ηθικ* των ατ)µων, η υπερβολικ* του χρ*ση εν µ0σω µιας απλοϊκ*ς φ)ρµουλας
και η συνεχ*ς επαν$ληψη. Η κριτικ* ικαν)τητα δεν εναι δ!σκολο να χαθε καθ1ς τα $τοµα υποβ$λλονται ε!κολα µ0σω απλ1ν µηνυµ$των και εικ)νων:
σ!µφωνα µε τον Le Bon, «υπ)κειται στην πραγµατικ$ µαγικ* δ!ναµη των λ0ξεων… Ο Λ)γος και τα επιχειρ*µατα δεν µπορο!ν να συναγωνιστο!ν κ$ποιες
λ0ξεις και φ)ρµουλες»2. Παροµοως ο Moscovici αναφ0ρει )τι οι µ$ζες διεγερονται ευκολ)τερα µ0σω της συλλογικ*ς µν*µης παρ$ µε τη λογικ*. Να επισηµανθε σε αυτ) το σηµεο )τι αυτ0ς εναι οι µ0θοδοι που χρησιµοποιε η προπαγ$νδα, δηλαδ* απλ0ς επαναλαµβαν)µενες φρ$σεις που γνονται ‘σλ)γκαν’
και απευθ!νονται στο συνασθηµα. Η εθνικιστικ* ρητορικ* και προπαγ$νδα,
για παρ$δειγµα, χρησιµοποιε απλ0ς φρ$σεις που γνονται συνθ*µατα µε την
επαν$ληψη, οπτικ$ σ!µβολα (π.χ. η σηµαα), απλοποιηµ0νες εικ)νες (π.χ. µνηµεα), συλλογικ0ς µν*µες και µ!θους κλπ. Συνολικ$ αναφ0ρεται )τι στο εππεδο της µ$ζας δεν αναζητεται απαραιτ*τως η αλ*θεια και συχν$ προτιµ$ται ο
µ!θος και η ψευδασθηση. Αυτ0ς οι ψευδαισθ*σεις, )µως, γνονται αποδεκτ0ς
ως η αλ*θεια στο βαθµ) που εναι πιο ευχ$ριστες και ενισχ!ουν τη συνοχ* της
οµ$δας. Ο Freud συνδ0ει αυτ) το χαρακτηριστικ) των οµ$δων µε τη συµπεριφορ$ των νευρωτικ1ν ασθεν1ν, αναφ0ροντας )τι «η κυριαρχα της φαντασας
και της ψευδασθησης που γενν$ η ανεκπλ*ρωτη επιθυµα εναι καθοριστικ)ς
παρ$γοντας στην ψυχολογα των νευρ1σεων» (Freud 1921: 107). Αυτ)ς ο παραλληλισµ)ς µπορε να µας διαφωτσει σχετικ$ µε τη χρ*ση των µ!θων και
αφηγ*σεων που αποτελο!ν συστατικ) στοιχεο της εθνικιστικ*ς ρητορικ*ς και
των οποων η πηγ* και η αξιοπιστα σπανως αµφισβητο!νται: τα $τοµα αποδ0χονται αυτ) που εκλαµβ$νουν ως αληθιν), χωρς απαραιτ*τως να εναι.
2. Αναφ0ρεται στον Freud (1921: 107), απ)σπασµα απ) την αγγλικ* µετ$φραση του LE BON,
G. (1920), The Crowd: a Study of the Popular Mind, London, p. 117.
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Σ!µφωνα µε τον Moscovici, τρα εναι τα βασικ$ χαρακτηριστικ$ των οµ$δων: αδιαφορα ως προς τις διες τους τις αντιφ$σεις, ζωηρ)τητα (vividness),
και επαναληπτικ)τητα (repetitiveness) (Moscovici 1985: 97-101). Το πρ1το χαρακτηριστικ) –)τι δεν κατανοο!ν τις εσωτερικ0ς τους αντιφ$σεις– 0χει ως συν0πεια τη συν!παρξη αντικρου)µενων εννοι1ν, αντιλ*ψεων κλπ. χωρς να
προκαλεται λογικ* αντφαση (π.χ. η ρητορικ* συν!παρξη εθνικ*ς κ$θαρσης
και δηµοκρατας). Το δε!τερο –η ζωηρ)τητα– σχετζεται µε την κινητικ)τητα
της οµ$δας και των επιλογ1ν της: αυτ) της επιτρ0πει, για παρ$δειγµα, την επιλογ* µ0σα απ) 0να σ!νολο ιδε1ν, εικ)νων κλπ. αυτ1ν που θα εναι πιο καθοριστικ0ς για τη δηµιουργα συνειρµ1ν που θα προκαλ0σουν τον ενθουσιασµ).
Μ0σω δε της επαναληπτικ)τητας –που εναι το τρτο χαρακτηριστικ)– η επιλεχθεσα ιδ0α µετατρ0πεται σε ιδεοληπτικ) σχ*µα, συµπυκν1νεται σε µια απλοποιηµ0νη φ)ρµουλα που διεγερει τη φαντασα * το συνασθηµα και επιφ0ρει
την κινητοποηση. Σε αυτ) το σηµεο πρ0πει να τονιστε )τι και τα τρα αυτ$
χαρακτηριστικ$ τα 0χουµε ξανασυναντ*σει ως θεµελι1δη χαρακτηριστικ$ του
ασυνειδ*του3.
Ακρ)τητα, επσης, παρατηρεται και )σον αφορ$ στην ηθικ* των οµ$δων.
Μ0σα σε µια οµ$δα οι ατοµικ0ς επιφυλ$ξεις και οι εσωτερικο περιορισµο τενουν υπ) συνθ*κες να παραµερζονται–µε συν0πεια, )πως επαµε παραπ$νω,
οι πρ$ξεις των ατ)µων να γνονται ακραες. Αυτ) συν*θως συνδ0εται µε κτην1δεις * καταστροφικ0ς επιθυµες και πρ$ξεις βανδαλισµο! και εκτ)νωσης.
Αυτ* )µως εναι η µια πτυχ* της ακρ)τητας. Η $λλη πτυχ* εµπερι0χει αξι)λογες * ακ)µα και θαυµαστ0ς πρ$ξεις. Ο λ)γος εναι )τι, µ0σα σε µια οµ$δα το
κνητρο των πρ$ξεων δεν εναι τ)σο το ατοµικ) συµφ0ρον )σο το κοιν), οµαδικ) συµφ0ρον. Τα $τοµα λειτουργο!ν µη-εγωιστικ$, )χι τ)σο επειδ* τοποθετο!ν την οµ$δα π$νω απ) τα δια, αλλ$ επειδ*, ταυτιζ)µενα µε αυτ*ν, θεωρο!ν το συµφ0ρον της και δικ) τους συµφ0ρον. Qτσι, το κνητρο της δρ$σης
τους προσδιορζεται απ) το ιδε1δες της τα!τισ*ς τους: αν αυτ) το ιδε1δες
(αρχηγ)ς, ιδ0α) εναι θετικ) * προβ$λλει µια θετικ* εν0ργεια, οι αντστοιχες
πρ$ξεις θα εναι θετικ0ς, εν1 αν εναι αρνητικ), µπορε να προκαλ0σει αρνητικ0ς συν0πειες. Σε κ$θε περπτωση, οι οµ$δες εκλαµβ$νουν το κοιν) τους ιδε1δες ως κ$τι ‘καλ)’ και αφοσι1νονται σε αυτ)4. 7ταν, β0βαια, αναφερ)µαστε
3. Τα περιγρ$ψαµε στο κεφ$λαιο 1, και εναι η αντφαση, η κινητικ)τητα και µεταβλητ)τητα,
και η αχρονα/παλλινδρ)µηση, σε συνδυασµ) β0βαια µε την τ$ση για επαν$ληψη που χαρακτηρζει τις ορµ0ς (Freud 1915δ: 191-2, 1933b: 139-140).
4. 7σον αφορ$ τις πιθαν0ς συν0πειες, το γεγον)ς δηλαδ* )τι συν*θως παρατηρο!νται αρνητικ0ς εκδηλ1σεις, ας µην ξεχν$µε )τι οι ορµ0ς που αναζητο!ν δι0ξοδο εναι σε µεγ$λο βαθµ) επιθετικ0ς και καταστροφικ0ς, και αυτ) καθορζει τ)σο τα ιδε1δη και την ηθικ* της οµ$δας, )σο και
τις πρ$ξεις της.
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στα 0θνη εµπλ0κεται και η πολιτικ* καθ1ς και η ιστορικ* συγκυρα: αυτ) σηµανει )τι το ‘καλ)’ * ‘κακ)’ ιδε1δες εναι και θ0µα χρ)νου, χ1ρου και $λλων
συνθηκ1ν. Για παρ$δειγµα, η ελληνικ* επαν$σταση του 1821, µε την επιδωξη
της αυτον)µησης απ) την Οθωµανικ* αυτοκρατορα και της δηµιουργας ανεξ$ρτητου ελληνικο! κρ$τους που εµπεριεχε, αγκαλι$στηκε ως θετικ) ιδε1δες
–το ιδε1δες της αυτοδι$θεσης του λαο!–, εν1 επσης υποστηρχτηκε απ) τις
κυραρχες ευρωπαϊκ0ς χ1ρες εκενη την εποχ* για γεω-πολιτικο!ς λ)γους. ∆!ο
αι1νες περπου αργ)τερα, αντιθ0τως, που η διεθν*ς πολιτικ* συγκυρα εναι
εντελ1ς διαφορετικ*, τυχ)ν αποσχιστικ0ς τ$σεις και κιν*µατα που αξι1νουν
αυτονοµα * ανεξαρτησα (π.χ. το Κεµπ0κ στον Καναδ$, * οι Β$σκοι στην
Ισπανα) αντιµετωπζονται δυσµεν1ς και, επσης, δεν αναφ0ρονται ως κιν*µατα ‘αυτοδι$θεσης των λα1ν’ αλλ$ ως ακραοι εθνικισµο. Αυτ), β0βαια, δεν
εµποδζει τους υποστηρικτ0ς τ0τοιων εγχειρηµ$των σ*µερα να εναι εξσου
αφοσιωµ0νοι στο ιδε1δες της απ)σχισης και ανεξαρτησας µε τους Qλληνες *
$λλους λαο!ς σε προηγο!µενες ιστορικ0ς περι)δους.
Οι αλλαγ0ς που περιγρ$ψαµε στη συµπεριφορ$ των ατ)µων )ταν µετ0χουν
σε µια µαζικ* οµαδοποηση δεν εναι δεδοµ0νες * συνεχες. Αντιθ0τως, εναι πιθαν0ς, * αναµεν)µενες σε συγκεκριµ0νες συγκυρες, εναι δηλαδ* εν δυν µει.
Συνεπ1ς, δεν αντκεινται σε εκδηλ1σεις που 0χουν *πιο και κριτικ) χαρακτ*ρα, )πως οι αντιπολεµικ0ς διαδηλ1σεις. Απ) την $λλη, ερµηνε!ουν ορισµ0νες
συµπεριφορ0ς που τενουν να εκπλ*σσουν µε το ‘παρ$λογο’ * βαιο του χαρακτ*ρα τους, και οι οποες συν*θως εµφανζονται µαζικ$ –σε συνδυασµ) π$ντα
µε την πολιτικ* * κοινωνικ* αν$λυση που απαιτε το δεδοµ0νο ‘σ!µπτωµα’.
Επσης, η περιγραφ* αυτ* δεν αφορ$ µ)νο συγκροτηµ0νες οµ$δες, µε οργ$νωση και αρχηγ): αφορ$ τ)σο τις ‘απλ0ς’ µαζικ0ς συγκεντρ1σεις, )πως των
οπαδ1ν των γηπ0δων, )σο και µικρ)τερες οµ$δες µε συγκεκριµ0να οργανωτικ$ χαρακτηριστικ$. Π$ντως, στην παρο!σα µελ0τη θα επικεντρ1σουµε στο
προκεµενο, που εναι οµ$δες µαζικο! χαρακτ*ρα µε οργ$νωση, συν0χεια και
συνοχ*, και µε !παρξη αρχηγο! * καθοδηγητικ*ς ιεραρχας.
Η σηµασα της συνεισφορ$ς του Le Bon και του McDougall συνσταται κυρως στην περιγραφ* της οµαδικ*ς ψυχολογας. Σχετικ$ µε την ερµηνεα τους,
αυτ* εστι$ζει στο σχετικ$ απ)λυτο διαχωρισµ) αν$µεσα στις ‘β$ρβαρες µ$ζες’
και στις ατοµικ0ς ικαν)τητες. Σηµαντικ) ρ)λο στην ερµηνεα τους αυτ* 0χει
διαδραµατσει το ιστορικ) πλασιο στο οποο γρ$φτηκαν τα 0ργα τους: µια
εποχ* 0ντονης απογο*τευσης απ) τις µ$ζες και τη συµµετοχ* τους στη δηµοκρατα, που προερχ)ταν σε µεγ$λο βαθµ) απ) τη γαλλικ* Κοµµο!να5. Qτσι, η
5. 7πως αναφ0ρει ο Moscovici, το βιβλο του Le Bon απευθυν)ταν στους πολιτικο!ς, )πως
απευθυν)ταν και το βιβλο του Machiavelli Ο Ηγεµνας στους βασιλες και µον$ρχες της εποχ*ς
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ερµηνεα του απ)λυτου διαχωρισµο! ατ)µου και οµ$δας, µε τη δαιµονοποηση
της τελευταας, οδηγε σε παρερµηνεες καθ1ς αποκρ!πτει το γεγον)ς )τι οι
οµ$δες αποτελο!νται ουσιαστικ$ απ) µεµονωµ0να $τοµα των οποων η συµπεριφορ$ εκδηλ1νεται ταυτ)χρονα και µαζικ$: οι τυχ)ν επιθετικ0ς συµπεριφορ0ς «προ0ρχονται απ) το κυριολεκτικ$ υπνωτικ) ερ0θισµα εν)ς συναισθηµατικ$ φορτισµ0νου περιβ$λλοντος που, µαζ µε την προστατευτικ* του ανωνυµα, επιδρ$ στο $λογο και ε!κολα επηρεαζ)µενο κοµµ$τι του κ$θε ατ)µου»
(Rieff 1960: 232). Συνεπ1ς, για την ερµηνεα, το ‘π1ς’ και το ‘γιατ’ της οµαδικ*ς ψυχολογας, θα ανατρ0ξουµε στη φροϋδικ* αν$λυση. 7πως αν0φερε και ο
Adorno αναφορικ$ µε το βιβλο του Freud Group Psychology and the Analysis
of the Ego, «η µ0θοδ)ς του… εναι η δυναµικ* ερµηνεα της περιγραφ*ς του Le
Bon για το συλλογικ) µυαλ)»6.
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ο κυρι)τερο 0ργο του Freud που ασχολεται αποκλειστικ$ µε το θ0µα της
οµαδικ*ς ψυχολογας και της ερµηνεας της εναι το Group Psychology and
the Analysis of the Ego (1921). 7πως υποδηλ1νει ο ττλος (‘Η ψυχολογα της
οµ$δας και η αν$λυση του εγ1’), µ0σα απ) το εγ1, µ0σα απ) την αν$λυση της
ατοµικ*ς ψυχολογας, µπορο!µε να γνωρσουµε καλ!τερα την ψυχολογα της
οµ$δας. Σ’ αυτ) το 0ργο του Freud αναλ!ονται οι µεταστροφ0ς της συµπεριφορ$ς των ατ)µων )ταν εισ0ρχονται σε µια οµ$δα και, επσης, η διαδικασα
απ)κτησης κοιν*ς ταυτ)τητας.
Ο Le Bon εχε προτενει τρεις παρ$γοντες για την ερµηνεα της οµαδικ*ς
ψυχολογας: την ανωνυµα, τη µεταδοτικ)τητα, και την υποβλητικ)τητα –δηλαδ* )τι η ανωνυµα ‘καλ!πτει’ το $τοµο στις )ποιες πρ$ξεις και συναισθ*µατ$ του, τα ιδε1δη του µεταδδονται σχεδ)ν αυτ)µατα στα $λλα µ0λη της οµ$δας και, )πως στην !πνωση, υποβ$λλεται και χ$νει τη συνειδητ)τητα των πρ$ξε1ν του. Χωρς να απορρπτει τους τρεις αυτο!ς παρ$γοντες, ο Freud τους
θε1ρησε περισσ)τερο εκφ$νσεις του φαινοµ0νου –που κι αυτ0ς πρ0πει να ερµηνευτο!ν– παρ$ ερµηνεα του. 7πως υποστ*ριξε, εντ)ς µιας οµ$δας πληρο!-

του@ µ$λιστα, εχε επηρε$σει πολλο!ς στρατιωτικο!ς κ!κλους και οι αρχ0ς του τ0θηκαν σε εφαρµογ* απ) τους Mussolini και Hitler (Moscovici 1985: 53-63). Στο βαθµ) που υπ*ρξε αυτ* η επιρρο*, και συνυπολογζοντας την καταστροφικ* επιρρο* και υποβλητικ* δ!ναµη του Hitler στο
γερµανικ) 0θνος, γνεται αντιληπτ* η σηµασα της καταν)ησης της ατοµικ*ς και οµαδικ*ς ψυχολογας.
6. Στο Moscovici (1985: 57).
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