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ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

Με αυτήν την εργασία αναφέροµαι, κυρίως σε κάτι που εµένα προσωπικά µε εξέπληξε ευχάριστα και µε 

ενέπνευσε να ασχοληθώ µε τις µεγάλες οµάδες οµαδικο-αναλυτικού τύπου, όταν ήρθα σε επαφή µε αυτήν 

την πρακτική. 

Για τους κοινωνικούς ψυχολόγους η ενασχόληση µε µεγάλες οµάδες αποτελεί ένα θέµα – θα έλεγα 

χαριτολογώντας – ταµπού. Πράγµατι, αν κοιτάξει κανείς κάποιο εγχειρίδιο, είναι σχεδόν απίθανο να 

διακρίνει στις σελίδες του θεωρία, έρευνες ή έστω και απλές αναφορές σε οµάδες που υπερβαίνουν τα 15 

µέλη – πολύ περισσότερο δε, αν πρόκειται για πειραµατικές οµάδες. Αλλά και γενικότερα οι κοινωνικές 

επιστήµες ασχολούνται µε µεγάλες οµάδες ως "φυσικά" µαζικά φαινόµενα, παράγοντας θεωρία 

αποκλειστικά για τις ιδιαιτερότητες του ψυχισµού όσων συµµετέχουν σε αυτές, τις επιπτώσεις που έχουν 

στην συµπεριφορά τους κλπ. Ασχολούνται δηλαδή µε το "τι συµβαίνει στο άτοµο όταν αυτό λαµβάνει 

µέρος σε µία µαζική εκδήλωση", προσπαθώντας να διακρίνουν αν υπάρχει συνειδητή συµµετοχή των 

µελών ή αν αυτά είναι έρµαια φαινοµένων βίαιων και ανεξέλεγκτων. Είναι λοιπόν, σαφές ότι οι κοινωνικοί 

επιστήµονες εστιάζουν την προσοχή τους στην "καταστροφική" πλευρά των µεγάλων οµάδων, όπως 

αυτές δηµιουργούνται φυσικά σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια και αγνοούν ή απορρίπτουν την 

δηµιουργική τους πλευρά. Οι κοινωνικοί επιστήµονες ασχολούνται τελικά περισσότερο µε το άτοµο και 

λιγότερο µε την κοινωνικότητα. Αυτό είναι περίπου αυταπόδεικτη αλήθεια για όλους όσους ασχολούνται 

και όσοι την αµφισβητούν, όπως ας πούµε έκανα εγώ σε µια µεταπτυχιακή εργασία, θεωρούνται ελαφρώς 

αιρετικοί και σπάνια έχουν κάποιο αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο για σαφή και ολοκληρωµένη πρόταση. 

Φανταστείτε λοιπόν την έκπληξή µου, ως νεοσύλλεκτου στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ, όταν περιµένοντας να ακούσω 

µια οµιλία από τον ψυχίατρο βρέθηκα σε µία αίθουσα όπου οι καρέκλες ήταν σε κυκλική διάταξη και ο 

αριθµός τους έφτανε ούτε λίγο ούτε πολύ τις 600! Ενθουσιάστηκα! Η οµάδα που ακολούθησε όµως, δεν 

ήταν ένα πανηγύρι χαράς, όπως το φαντάστηκα πάνω στον ενθουσιασµό µου. Με άγχωσε, µε θύµωσε, 

προσπάθησα να κάνω πηγαδάκι µε τον διπλανό µου, σχολίασα κάτι που δεν µου άρεσε σχεδόν 

µεγαλόφωνα - αλλά όχι αρκετά µεγαλόφωνα ώστε να διεκδικήσω τον λόγο. Τελικά σιώπησα, προσπάθησα 

να καταλάβω τι, τέλος πάντων, κάνει ο συγκαλών και που ακριβώς το πάει και αµφιταλαντεύτηκα στις 

παραινέσεις κάποιων γνωστών µου να φύγω. Με άλλα λόγια ζόρισα τον εαυτό µου να µείνει. Στο τέλος 

όµως, είχα λάβει ένα αρκετά σαφές µήνυµα για το τι να κάνω αν κάτι µε δυσκολέψει ψυχολογικά στην 

θητεία µου και µια πρόταση για το πως να ερµηνεύω τις καταστάσεις που βίωνα ως νεοσύλλεκτος και οι 

οποίες για µένα ήταν πρωτόγνωρες και προφανώς αγχογόνες. Αργότερα έµαθα ότι όλα αυτά είναι 

φαινόµενα και αντιστάσεις των µελών µιας µεγάλης οµάδας και ότι η δηµιουργικότητα των µεγάλων 

οµάδων δεν χτίζεται αγνοώντας αυτά τα συναισθήµατα, αλλά αντίθετα βιώνοντάς τα σε όλο τους το 

µεγαλείο.  

Πως όµως µια κοινωνία που παρουσιάζει τον ευδαιµονισµό και την καλοπέραση ως ευηµερία 

(welfare state), επιβάλλει την ορθολογική εξασφάλιση ως ασφάλεια (security), ορίζει τη 

νοµοθετική ρύθµιση ως αρµονία και χρησιµοποιεί δείκτες παραγωγικότητας (productivity) 

για να µετρά την δηµιουργικότητα, µπορεί να εµπιστευτεί βιώµατα και διαδικασίες σαν αυτά 

που σας περιέγραψα; 

Οι όροι ευηµερία, ασφάλεια, αρµονία και παραγωγικότητα δεν αναφέρθηκαν τυχαία, αφού 

αποτελούν το τετράπτυχο µιας ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής που επένδυσε τις εργασιακές σχέσεις στις 

αρχές του 20ου αιώνα και αποτέλεσε ουσιαστικά τους άξονες όλων των µοντέλων πρόνοιας που 

αναπτύχθηκαν από τις κυβερνήσεις έκτοτε. Είναι επίσης σαφές ότι αν ο κάθε ένας από αυτούς τους όρους 
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ήταν τότε διακριτός ως πεδίο κοινωνικής δραστηριότητας (ευηµερία – αµοιβές και υγιεινή της εργασίας, 

ασφάλεια – υγεία, σύνταξη, εξωεργασιακές υπηρεσίες, αρµονία – ενασχόληση µε τα κοινά, 

αλληλοβοήθεια, αλτρουισµός κ.α. και παραγωγικότητα – ανάπτυξη κινήτρων και µηχανισµοί ταύτισης 

στην παραγωγική διαδικασία), σήµερα, για µία σειρά κοινωνικών και οικονοµικών αιτίων, αυτοί οι όροι 

περιπλέκονται και τείνουν να συµπτυχθούν. Από αυτή την σκοπιά ο όρος "πρόνοια", που επικράτησε στα 

ελληνικά ως όχι και τόσο ακριβής µετάφραση του όρου "welfare", αποδεικνύεται πολύ πιο περιεκτικός 

και εγκυρότερος απ' ότι ο αγγλικός.  

Οι θεσµοί λοιπόν του κράτους πρόνοιας επιβλήθηκαν ιστορικά κυρίως κάτω από την πίεση µαζικών 

εκδηλώσεων. Οι ιστορικοί και οι κοινωνικοί επιστήµονες σπάνια διαφωνούν σε αυτό το θέµα, αφού µια 

απλή ιστορική αναδροµή στη συχνότητα φαινοµένων όπως επαναστάσεις, µαζικές στάσεις και σαµποτάζ, 

αναταραχές και συγκρούσεις, απεργίες και διαδηλώσεις µε αιµατηρή κατάληξη, που συνήθως γίνονταν µε 

αφορµή άµεσα εργασιακά και ευρύτερα οικονοµικά θέµατα. (βλέπε πίνακα). 

Πρόκειται λοιπόν για πρωτοβουλίες των ιθυνόντων που έχουν στόχο την επιβολή του ορθολογισµού στην 

κοινωνική ζωή και την αποφυγή καταστροφικών συγκρούσεων. ∆ιακατέχονται λοιπόν εξ ορισµού από τον 

φόβο της "µαζικής υστερίας" και αποσκοπούν, κατά ένα µέρος, στην διαχείριση της µαζικότητας.  

Αυτή βέβαια η δραστηριότητα συνοδεύτηκε από την ανάλογη επιστηµονική παραγωγή. Με άλλα λόγια, η 

ανάπτυξη όλων αυτών των θεσµών αποτέλεσε ένα ευρύτατο πεδίο ανάπτυξης τεχνικών µέτρησης 

φαινοµένων και µεθόδων που εγγυώνται την προβλεπτική εγκυρότητα των επιστηµονικών θεωριών σε 

επιστήµες όπως η ιατρική και διάφοροι κλάδοι της (από την µικροβιολογία µέχρι την ψυχιατρική), όπως η 

ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία, η κοινωνιολογία, η εργονοµία κ.α. Ταυτόχρονα δε, η ανάπτυξη του 

κράτους πρόνοιας διασύνδεσε όλες αυτές τις επιστήµες, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε θεσµικό, µε 

τους κρατικούς µηχανισµούς και τη λογική της χρηµατοδότησης (και άρα της παραγγελίας) των ερευνών, 

όπως είχε γίνει 100 χρόνια νωρίτερα µε τις φυσικές επιστήµες για χάρη της βιοµηχανικής ανάπτυξης και 

του πολέµου1. Αυτό είχε ως συνέπεια και την ανάπτυξη µιας "εργαλειακής ειρωνείας" ανάµεσα στους 

επιστήµονες των ανθρωπίνων προβληµάτων που εκφράζεται µε την πεποίθηση ότι οι µέθοδοι και οι 

θεωρίες τους είναι αδιαµφισβήτητα ορθές, αλλά θα µπορούσαν να ήταν και διαφορετικές ή ότι είναι µόνο 

για συγκεκριµένα θέµατα σε συγκεκριµένες συνθήκες (π.χ. public opinion poles). 

Το αποτέλεσµα όλης αυτής της διαδικασίας είναι τόσο οι πολιτικοί, όσο και οι επιστήµονες (όπως είπαµε 

και στην αρχή αναφερόµενοι στην κοινωνική ψυχολογία) να εστιάσουν στην ανάπτυξη της 

ατοµικότητας ως αντίβαρου της µαζικής καταστροφικότητας, όπως προσλαµβάνονται συνήθως οι 

µαζικές εκδηλώσεις από τους ιθύνοντες. Αυτό λοιπόν που προωθήθηκε νοµικά, οικονοµικά και κοινωνικά 

ήταν η εξατοµίκευση της κοινωνικής ζωής και η εξατοµικευµένη αντιµετώπιση των υποθέσεων από τους 

κρατικούς θεσµούς. Μια τέτοια αντιµετώπιση θα εξασφάλιζε στον καθένα τα δικαιώµατά του και 

ταυτόχρονα θα του επέβαλε να αναλαµβάνει τις ευθύνες του έναντι του νόµου. Επρόκειτο λοιπόν για µια 

"δίκαια λύση". 

Έτσι χρησιµοποιήθηκαν µοντέλα κεντρικού σχεδιασµού υπηρεσιών και παρεµβάσεων στον χώρο της 

πρόνοιας, τα οποία προωθούν την εξατοµίκευση και την "παθητική" στάση του "δικαιούχου" και 

αποτρέπουν τη συλλογική δραστηριότητα και την µαζική ανατροφοδότηση.  

Πρόκειται για µία τεράστια αντίφαση αν αναλογιστεί κανείς ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι η µαζικότερη 

στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ποτέ µέχρι τώρα δεν είχαν ζήσει τόσοι πολλοί άνθρωποι µαζί σε τόσο 

περιορισµένο χώρο, όπως είναι οι σύγχρονες πόλεις. Το φαινόµενο και µόνο της πυκνότητας των µαζών 

(χωρίς καν να αναλογιστούµε τις οποιεσδήποτε σχέσεις αναπτύσσονται µεταξύ των ατόµων που τις 

                                                 

1
 Μια σαφής περιγραφή αυτής της πορείας του "welfare" αποτελεί και το εξής: η εγγλέζικη Welfare Workers 

Association που ιδρύθηκε το 1913, µετεξελίχθηκε σε Institute of Labour Management το 1931 και 

µετονοµάστηκε στη δεκαετία του 40' σε Institute of Personnel Management. 
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απαρτίζουν) και η περιβαλλοντική αλλοίωση που αυτή δηµιουργεί είναι ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη 

δυσθυµίας και άγχους. Ταυτόχρονα δε, σύµφωνα µε διάφορες έρευνες, οι τρόποι που έχουµε ως 

πρόσωπα µέσα σε αυτήν την τεράστια µάζα "εξατοµικευµένων ανθρώπων" για να επιλύουµε συγκρούσεις 

και να αποβάλλουµε το άγχος µας γίνονται όλο και πιο µοναχικοί ή λιγότερο κοινοτικοί και όλο και πιο 

αναποτελεσµατικοί. 

Να µην αναφερθούµε αναλυτικά σε έρευνες που τα αποτελέσµατά τους φτάνουν καθηµερινά στα αυτιά 

µας από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Ενδεικτικά όµως, ένας στους τρεις Έλληνες έχει προβλήµατα 

ύπνου, ένας στους τρεις νέους περνά περίοδο µακροχρόνιας ανεργίας, ένας στους δύο από αυτούς που 

πέρασαν τέτοιου είδους ανεργία έχει περάσει και κρίση κατάθλιψης, ένα στα τρία παιδιά από 13 έως 18 

ετών δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ από το σπίτι και ένα στα έξι παιδιά αυτής της ηλικίας έχει κάνει κάποια 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Ποια εικόνα µπορεί να συνοδεύσει καλύτερα αυτά τα στοιχεία από τη 

εικόνα ενός πουλιού στο κλουβί; 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν την µαζικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας – 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης – απολύτως απαραίτητη, αφού η πιθανότητα να τις αναζητήσει 

κάποιος κατά την διάρκεια της ζωής του, αλλά και η συχνότητα που θα το κάνει αυτό, αυξάνονται 

δραµατικά. Αυξάνεται όµως και το κόστος αυτών των υπηρεσιών αφού µε τον τρόπο που λειτουργούν 

µέχρι τώρα τα µοντέλα που περιγράψαµε τείνουν στην όλο και µεγαλύτερη παραγωγή ειδικών 

επιστηµόνων υπαλλήλων κ.α., την ανάπτυξη όλο και περισσότερων δοµών ως προς τον χώρο των 

αιτηµάτων (για να µειωθεί η µαζικότητα αυτών που εξυπηρετούν και να αυξηθεί η παραγωγικότητά των 

δοµών, επιβάλλεται η εξάπλωση τους) και την ανάπτυξη όλο και πιο εξειδικευµένων δοµών ως προς την 

αντιµετώπιση εξατοµικευµένων αιτηµάτων.  

Τα παραπάνω αποτελούν και τους δύο πιο βασικούς λόγους που επιβάλλουν την επανεξέταση των 

µοντέλων αυτών και την διαµόρφωση εναλλακτικών προτάσεων:  

• Αρνητικά κοινωνικά φαινόµενα (όπως η ανεργία, ο λεγόµενος "κοινωνικός αποκλεισµός", η 

κατάχρηση ουσιών κ.α.) που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην σωµατική και ψυχική υγεία και τα οποία 

αντιµετωπίζονται από τις υπηρεσίες πρόνοιας, γίνονται τόσο µαζικά και επαναλαµβανόµενα που 

τείνουν να έχουν διαρθρωτικό και µόνιµο χαρακτήρα 

• Στα µέσα της δεκαετίας του 80 στην Ευρώπη αυτά τα µοντέλα ήρθαν σε σοβαρή κρίση κυρίως 

διότι λόγω της µαζικότητας των φαινοµένων που αντιµετωπίζουν έγιναν οικονοµικά ασύµφορα για τις 

κυβερνήσεις. 

Τα εναλλακτικά µοντέλα που προωθούνται τα τελευταία χρόνια στηρίζονται σε δύο άξονες, αυτούς της 

εντοπιότητας και της συµµετοχής. Ενθαρρύνουν δηλαδή την διαµόρφωση παρεµβάσεων εµπνευσµένων 

από τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου χωρίς να υπόκεινται σε αυστηρό κεντρικό σχεδιασµό και 

απευθύνονται περισσότερο στις τοπικές κοινότητες.  

Τα εναλλακτικά µοντέλα τείνουν όλο και περισσότερο να αναπαράγουν µια λογική ενίσχυσης των 

υπαρχόντων δικτύων σχέσεων µεταξύ των µελών µιας κοινότητας, όσο και αν αυτά έχουν πληγεί από την 

ανάπτυξη συµπεριφορών ατοµισµού και την αποσάθρωση των λεγόµενων ‘κοινωνικών δεσµών’ 

(συγγένειες, γειτονιά, συλλογικότητα κ.α.). ∆ιέπονται ωστόσο και από εγγενείς αδυναµίες που έχουν να 

κάνουν µε τη συµµετοχή – που σε κάποια µοντέλα θεωρείται δεδοµένη µε αποτέλεσµα να µην µπορούν 

να ερµηνεύσουν και να χειριστούν την απουσία συµµετοχής ως δυναµικό στοιχείο και άρα µεταβλητό. 

Άλλες αδυναµίες τους έχουν να κάνουν µε την ασάφεια και την υποτίµηση που δείχνουν ως προς τα 

δοµικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κάθε κοινότητα µε αποτέλεσµα να αναπαράγουν το παλιό σχίσµα 

µεταξύ της κοσµικής εξουσίας και του επιστήµονα (θετικισµός). 

Τείνουν να χρησιµοποιούν εναλλακτικές µεθόδους έρευνας, παρέµβασης και αξιολόγησης µε ποιοτικούς 

δείκτες. ∆ίνουν όµως περισσότερη έµφαση στη βιωµατική µάθηση και την πολυσχιδή κατάρτιση (όροι που 

χρησιµοποιούνται µε διαφορετικό περιεχόµενο κάθε φορά) επιδιώκοντας την µέγιστη δυνατή ευελιξία των 
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ατόµων.  

Η επιστηµονική σκέψη και η διοικητική πρακτική λοιπόν, εξακολουθούν να εµµένουν στην εξατοµικευµένη 

συµµετοχή (ο εθελοντισµός ως αλτρουισµός) και την "οργανωµένη" δραστηριότητα (Μη Κυβερνητικοί 

Οργανισµοί που ελέγχονται αυστηρότατα από κάθε λογής χρηµατοδοτήσεις). Οι λόγοι είναι και πάλι 

σαφώς οι ίδιοι: αποτρέπεται η εµφάνιση των δυναµικών των µεγάλων οµάδων διότι θεωρούνται χαώδη 

και ανεξέλεγκτα. Η πρόταση λοιπόν του P. De Maré για την µετουσίωση του πρωταρχικού κοινωνικού 

µίσους µέσω του διαλόγου στις Μεγάλες Οµάδες είναι επίκαιρη όσο ποτέ. 

Η εµπειρία από την σύγκλιση Μεγάλων Οµάδων και την ανάπτυξη Οµαδικό-αναλυτικών δικτύων 

αναδεικνύει: 

α) την δυνατότητα της ευρύτερης δυνατής συµµετοχής των ενδιαφεροµένων,  

β) την ενδυνάµωση των συµµετεχόντων και την ενθάρρυνση της δηµιουργικής τους διάθεσης,  

γ) την εξασφάλιση ενός ασφαλούς πεδίου για την ανάπτυξη κοινοτικών χαρακτηριστικών που 
βρίσκονται σε συνεχή έκπτωση στον σύγχρονο τρόπο ζωής,  

δ) την ενεργητική διασαφήνιση των εννοιών και  

ε) την σύνθεση των διαφορετικών απόψεων σε έναν ιδιο-πολιτισµό ικανό να παράγει νέα σύµβολα 

και ήθη.  
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Πίνακας 1. H ψυχολογία των µαζών: µία ιστορική αναδροµή  

1659 O B.Nedham συνοψίζει την ανακάλυψη του Homo Oeconomicus µε την φράση "το συµφέρον δεν 

ψεύδεται" ταυτίζοντας το συµφέρον µε την ορθολογιστική συµπεριφορά και την διοίκηση και 

εδραιώνοντας την κοινή πεποίθηση, ότι οι µάζες δεν ξέρουν το συµφέρον τους ή τουλάχιστον δεν 

δρουν σύµφωνα µε αυτό. 

1731 Εισαγωγή του όρου "εξέγερση" στην Γερµανική νοµοθεσία σαν αδίκηµα των µαζών ή των όχλων. 

1760-70 Μαζικότατες εξεγέρσεις που ονοµάστηκαν "Wilkes Riots" στην Αγγλία. Ο D.Hume στα ∆οκίµιά 

του αναφέρει ότι ο λαός "δεν είναι τόσο επικίνδυνο τέρας, όσο φάνηκε στα τελευταία γεγονότα". O 

John Adams αναφέρει ότι υπάρχουν "church-quakes και state-quakes στον ηθικό και τον πολιτικό 

κόσµο, όπως ακριβώς υπάρχουν σεισµοί (earthquakes) καταιγίδες και θύελλες στον φυσικό κόσµο". 

Λίγο αργότερα (1780) ο Thomas Jefferson έλεγε ότι και οι επαναστάσεις ενίοτε είναι ωραίες, "γιατί 

είναι σαν καταιγίδα στην ατµόσφαιρα". 

1796 Η Γαλλική Επανάσταση. 

1830 Επανάσταση στην Γαλλία και αλλεπάλληλες εξεγέρσεις στην Γερµανία. 

1839 Ο Leopold von Ranke (1795-1886), ο ιδρυτής της "αντικειµενικής" ιστοριογραφίας, έγραψε για τον 

"Πόλεµο των Χωρικών" (1525) ότι ήταν το "µεγαλύτερο φυσικό φαινόµενο της Γερµανικής 

ιστορίας". Ο ορισµός του ως φυσικού φαινοµένου είναι σε αντιδιαστολή µε την κυρίαρχη 

λουθηρανική ιδεολογία της ηθικής φύσης του Κράτους ως του µόνου υποκειµένου της Ιστορίας. 

Άρα ο ξεσηκωµός των χωρικών ενάντια στις αρχές δεν µπορεί παρά να είναι φυσικό (και όχι ηθικό) 

φαινόµενο, που η Ηθική καλείται να δαµάσει. 

1847-48 Γενική οικονοµική κρίση µε µαζικό κλείσιµο βιοµηχανιών, ανεργία και εξαθλίωση. Αιµατηρή 

επανάσταση στην Γαλλία, που γρήγορα εξαπλώνεται στη Γερµανία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

1852 Ο Charles MacKay  (1789 - 1867) εκδίδει το "Extraordinary Popular Delusions and the 

Madness of Crowds". 

1860 Η διοικητική µέθοδος του L. von Stein διδάσκεται στην Αστυνοµική Σχολή του Παρισιού, όπου 

δικαιολογείται η χρήση βίας ακόµα και η φυσική εξόντωση στην χειραγώγηση των µαζικών 

εκδηλώσεων λόγω της "πρωτογενούς ισχύος των µαζών που αρνείται τις συνταγµατικές αρχές µε 

τον ίδιο τρόπο που η αστυνοµία δέχεται αυτές τις αρχές ad absurdum".  

1870 Γερµανία. Μεγάλο κύµα απεργιών για οικονοµικά αιτήµατα. 

1871-2 Η παρισινή Κοµµούνα. 

1872 Ο Charles Darwin (1809-82) εκδίδει το "The Expressions of the Emotions in Man and 

Animals". 

1885 Ο Sigmund Freud (1856 - 1939) επισκέπτεται την κλινική του Charcot (1825-93) και παρατηρεί την 

χρήση της ύπνωσης στην θεραπεία της υστερίας. 

1890 Ο Gabriel Tarde (1843 - 1904) εκδίδει το "Les Lois de l' Imitation". 

1891  O S. Sighele (1838-1907) εκδίδει το "Les Foules Criminelles". 

1893 O Emil Durkheim (1858-1917) εκδίδει το άρθρο του "Représentations Individuelles et 

Représentations Collectives" στο Revue de Metaphysique et de Morale, 6, p 273-302. 

1895 O Gustav Le Bon (1841 - 1931) εκδίδει το "Psychologie des Foules". 

1897  Ο Alfred Fullé εκδίδει το "La Psychologie des Peoples Francais". 

1900 O Wilhelm Wundt (1832 - 1920) εκδίδει τον πρώτο από τους δέκα τόµους της 
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"Völkerpsychologie: eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus 

und Sitte" έργο που έπαψε να εκδίδεται µε τον θάνατό του το 1920.  

1901 Ο Gabriel Tarde εκδίδει το "L' Opinion et la Foule" ενώ την προηγούµενη χρονιά έχει 

αναγορευθεί Professor στο College de France. 

1905 Ρωσία. Η αιµατηρή και ανεπιτυχής γενικευµένη πολιτική απεργία. 

1906 Ο ρώσος ψυχίατρος Φιόντορ Ριµπακόφ εκδίδει την µελέτη του "Ψυχικές διαταραχές που 

προκλήθηκαν από τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα". 

1907 O Gustav Le Bon εκδίδει το "La Psychologie du Socialisme". 

1908 O William MacDougal (1871-1938) εκδίδει το "Introduction to Social Psychology". 

1912 O Wilhelm Wundt εκδίδει το "Elemente der Völkerpsychologie" 

1913 O Sigmund Freud εκδίδει το "Totem und Taboo". 

1914-1918 Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος. 

1917 Ρωσία. Η Οκτωβριανή Επανάσταση. 

1920 O William MacDougal εκδίδει το "Group Mind". 

1921 O Sigmund Freud εκδίδει το "Massenpsychologie und Ich-Analyse". 
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