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ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

• το πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, όπου θ βιομθχανικι παραγωγι και 
το εμπόριο ςυνιςτοφν βαςικοφσ παράγοντεσ τθσ οικονομικισ λειτουργίασ, 
θ ςυνεχισ επικυμία αγοράσ και κατανάλωςθσ αγακϊν αποτελεί βαςικό 
ηθτοφμενο προκειμζνου να είναι εφικτι θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ 
κερδοφορία των εταιρειϊν. Η επικυμία αυτι, βζβαια, υποδαυλίηεται 
ζντεχνα μζςω των διαφθμίςεων, ϊςτε αφενόσ να είναι ακατάπαυςτθ κι 
αφετζρου να κατακτά ολοζνα και πιο κεντρικι κζςθ ςτθ ηωι των 
ανκρϊπων, κακορίηοντασ επί τθσ ουςίασ τισ περιςςότερεσ επιλογζσ τουσ.

• Ο καταναλωτιςμόσ, αν και βαςίηεται ςτθν ιδθ υπάρχουςα και εφλογθ 
επικυμία του ανκρϊπου να κατζχει υλικά αγακά, προωκείται 
ςυςτθματικά με ζμμεςουσ τρόπουσ επθρεαςμοφ τθσ καταναλωτικισ 
ςυμπεριφοράσ των πολιτϊν. Απϊτεροσ ςτόχοσ των οποίων δεν είναι 
απλϊσ θ επιλογι του ενόσ ι του άλλου προϊόντοσ ι αγακοφ, αλλά θ 
εδραίωςθ μιασ αντίλθψθσ που να επιτρζπει τον προςδιοριςμό του ίδιου 
του ατόμου με βάςθ το πλικοσ των υλικϊν αγακϊν που κατζχει και 
καταναλϊνει. Ο πολίτθσ παφει, ζτςι, να κρίνεται ωσ προσ το ποιοσ είναι, 
και αξιολογείται πλζον με βάςθ το πόςα ζχει.





Συνέπειες του 

καταναλωτισμού

• Τα άτομα δείχνουν ολοζνα και λιγότερο ενδιαφζρον για 
τθν πνευματικι τουσ καλλιζργεια. Η αίςκθςθ που 
δθμιουργείται ςτουσ πολίτεσ πωσ θ καταξίωςθ και θ 
αποδοχι προκφπτουν ωσ απόρροια τθσ πρόςκτθςθσ 
υλικϊν αγακϊν, τουσ ωκεί ςε μια διαρκι προςπάκεια 
υλικοφ πλουτιςμοφ, που λειτουργεί φυςικά εισ βάροσ τθσ 
πιο ουςιϊδουσ προςπάκειασ για τθν θκικι και πνευματικι 
τουσ βελτίωςθ. Οι πνευματικζσ και θκικζσ αρετζσ που 
κάποτε αποτελοφςαν βαςικό κριτιριο για τθν ποιότθτα 
ενόσ ανκρϊπου, υποχωροφν πλζον μπροςτά ςτθν 
αυξανόμενθ βαρφτθτα που ζχουν λάβει τα χριματα και ο 
υλικόσ πλοφτοσ.



• Θυςιάηεται ςτο βωμό του πλουτιςμοφ θ θκικι 
αρτιότθτα των ανκρϊπων. Οι πολίτεσ με το να κζτουν 
ωσ κφριο ςτόχο τουσ τον υλικό πλουτιςμό ζρχονται από 
νωρίσ αντιμζτωποι με τθν ανάγκθ να περιορίςουν τισ 
θκικζσ αντιςτάςεισ τουσ, προκειμζνου να γίνουν πιο 
«αποτελεςματικοί» ςτον ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό χϊρο 
τθσ ελεφκερθσ αγοράσ. 

• Δθμιουργία ςθμαντικϊν κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Η ζμφαςθ που δίνεται ςτον υλικό πλουτιςμό ζχει ωσ 
αναγκαία ςυνζπεια τθ βάκυνςθ των ανιςοτιτων 
ανάμεςα ςτουσ ευκατάςτατουσ και τουσ οικονομικά 
αςκενείσ, κακϊσ το περίςςευμα πλοφτου που 
διεκδικεί θ μία μερίδα προκφπτει επί τθσ ουςίασ από 
τθν εκμετάλλευςθ τθσ άλλθσ.





• Αρνθτικι ψυχολογικι επίδραςθ. Ο καταναλωτιςμόσ και 
θ διαρκισ ανάγκθ για χριματα που τον ακολουκεί 
προκαλεί ςθμαντικό άγχοσ και ζντονθ αίςκθςθ πίεςθσ ςε 
πολλοφσ ανκρϊπουσ, οι οποίοι ςυνειδθτοποιοφν πόςο 
δφςκολο είναι να αντεπεξζλκει κανείσ ςτα καταναλωτικά 
πρότυπα τθσ εποχισ.

• Υπονόμευςθ των άλλων πτυχϊν του ανκρϊπινου 
βίου. Λόγω ακριβϊσ τθσ αυξθμζνθσ επικυμίασ και 
ανάγκθσ για τθν απόκτθςθ περιςςότερων χρθμάτων, ο 
κάκε άνκρωποσ κζτει τισ ατομικζσ του επιδιϊξεισ ςτο 
επίκεντρο των κακθμερινϊν του προςπακειϊν.





ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΡΟΕΚΣΑΗ

Οριςμόσ Κοινωνιολογίασ

• Κοινωνιολογία είναι θ επιςτιμθ που μελετά, 
ωσ κοινωνικά φαινόμενα, τθν κοινωνικι 
ςυμπεριφορά και τθν κοινωνικι δράςθ και 
είναι, ωσ ζνα βακμό, ςθμείο ςυνάντθςθσ και 
ςυμφωνίασ των ειδικϊν



Επιςτιμθ μελζτθσ τθσ κοινωνίασ: 

α. μελετά τθ ςυγκρότθςθ, τθ λειτουργία (ι 
δυςλειτουργία), και το μεταςχθματιςμό των 
κοινωνικϊν ςυνόλων

β. μελετά τισ προχποκζςεισ & ςυνζπειεσ (ερμθνεία) τθσ 
εμφάνιςθσ-παραγωγισ, διατιρθςθσ, μεταβολισ-
εκτφλιξθσ, ζκλειψθσ των κοινωνικϊν ςχζςεων (ςφνολο 
ςτοιχείων ςφνδεςθσ) ατόμων, ςυνόλων, οργανϊςεων

• μελετά τθ ςυμπεριφορά από τθ ςκοπιά (οπτικι) τθσ 
κοινωνικισ ομάδασ και όχι του ατόμου (Επιςτιμθ τθσ 
Ψυχολογίασ).





Ποια είναι τα ερωτθματα;

• Σα διάφορα ςφγχρονα κοινωνιολογικά ρεφματα είναι 
αρκετά δφςκολο να ςυναντθκοφν ςε κοινι 
επιςτθμονικι βάςθ κεωρθτικϊν αρχϊν και 
προγραμματιςμοφ, γιατί εμποδίηονται από 
αγεφφρωτεσ διαφορζσ ςχετικά:

• 1. με το τι ςθμαίνει ο όροσ «κοινωνικό φαινόμενο»,
• 2. με τισ «προχποκζςεισ» κάτω από τισ οποίεσ τα 

κοινωνικά φαινόμενα γίνονται αντικείμενα 
κοινωνιολογικισ ζρευνασ,

• 3. με τισ «επιςτθμονικζσ μεκόδουσ» για τθ μελζτθ 
των κοινωνικϊν φαινομζνων και

• 4. με τθ «ςθμαςία» των βαςικϊν εννοιϊν 
«Κοινωνικότθτα», «κοινωνία» και «κοινότθτα»



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 

• Ο Καταναλωτιςμόσ είναι λοιπόν θ τάςθ τισ  ζντονθσ 
αγοραςτικισ κίνθςθσ που χαρακτθρίηει τισ κοινωνίεσ 
αφκονίασ. 

• Όςο κυριαρχεί θ διαφθμιςτικι προπαγάνδα τόςο οι 
άνκρωποι κα καταναλϊνουν. Ωςτόςο θ τάςθ αυτι 
χωρίσ όριο κατανάλωςθ περιορίηεται ςε περιόδουσ 
οικονομικισ κρίςθσ.

• Παλιότερα, ακόμα και αν δεν υπιρχε ρευςτότθτα 
χριματοσ οι αγοραςτζσ χρζωναν υπερβολικά τισ 
πιςτωτικζσ τουσ κάρτεσ. 



• ιμερα όμωσ θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ είναι 
τόςο δφςκολθ που οι άνκρωποι επιλζγουν τα 
απολφτωσ απαραίτθτα. Σα  τρόφιμα είναι 
προτεραιότθτα και μεγάλθ μερίδα του κόςμου δεν 
επιλζγει τα διαφθμιηόμενα τρόφιμα γιατί λόγω τισ 
διαφιμιςθσ θ τιμι τουσ  είναι πολφ υψθλι.

• Παρατθρείται ακόμθ θ τάςθ  των μεγάλων, των 
ϊριμων να περιορίηουν υπερβολικά τισ ανάγκεσ  τουσ 
για να αγοράςουν οι νζοι που δφςκολα αποδζχονται 
να ςτερθκοφν ροφχα, ανζςεισ λόγω θλικίασ.
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