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ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΜΟΔΑ 

•Μόδα είναι η παροδική συνήθεια που για 
ορισμένο χρονικό διάστημα γενικεύεται σε 
μεγάλο φάσμα της κοινωνίας, σε όλους τους 
τομείς είτε αυτός είναι η ενδυμασία, η 
κόμμωση, η μουσική, ο ίδιος ο τρόπος της ζωής 
μας. 
• Η Μόδα είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο 
που καθρεφτίζει τις κατευθύνσεις και τις 
εξελίξεις μιας κοινωνίας σε μια ορισμένη 
ιστορική περίοδο.  
•Είναι ο συρμός, ο νεωτερισμός.  



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

• Ο ρόλος της είναι να εισάγει στην κοινωνία, με τη 
γρήγορη μετάδοση ιδεών ή τάσεων και την 
αφομοίωσή τους από το σύνολο, νέες συμπεριφορές 
και πεποιθήσεις. 

• H Μόδα παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του 
σύγχρονου ανθρώπου, και ειδικότερα του νέου. 
Κολακεύει τη φιλαρέσκειά του προσφέροντάς του, 
συγχρόνως, την αναγνώριση εκ μέρους των άλλων. 

• Βεβαίως, όμως, η επιρροή της στον άνθρωπο δεν 
έχει πάντα θετικές επιπτώσεις. 



Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 
 

• Ο ρατσισμός αποτελεί φαινόμενο με κοινωνικές, 
ιστορικές και πολιτικές ρίζες.  Ο ρατσισμός στη 
Μόδα είναι μια έκφανση του φαινομένου αυτού  το 
οποίο είναι διαδεδομένο στις σύγχρονες κοινωνίες. 

            ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΔΑ 
•  Οι ανταγωνιστικές σχέσεις των ανθρώπων στη 

σύγχρονη κοινωνία και η επιθυμία του ανθρώπου να 
αποκτήσει ταυτότητα μέσω της εξωτερικής του 
εμφάνισης. 

• Η ανάγκη του να ενταχθεί σε ένα κοινωνικό σύνολο 
και να γίνει αποδεκτός μέσα στο σύνολο το οποίο 
τον ενδιαφέρει .  

• Το χαμηλό μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο. 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 
ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Η ευχάριστη και καλαίσθητη εικόνα που προσφέρει η 
Μόδα τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου και το 
κάνει να νιώθει ασφαλές, όμορφο και αισιόδοξο.  
 

• Τα άτομα, κάποιες φορές, ακολουθώντας τα πρότυπα 
της Μόδας, κερδίζουν αποδοχή από τη κοινωνία. 
 

•  Η Μόδα είναι τρόπος διασκέδασης και ανανέωσης  - 
αρκεί να τηρούμε κριτική στάση απέναντί της και να 
αντιστεκόμαστε στην τυφλή υπακοή στις εντολές της. 



 
• Η ματαιοδοξία του ανθρώπου τον κινητοποιεί και 

αφυπνίζει την ανάγκη του για αλλαγή.  
 

•  Η ματαιοδοξία αυτή δραστηριοποιεί άνδρες και 
γυναίκες ώστε να επιτύχουν τη διάκρισή τους στο 
κοινωνικό σύνολο.  
 

• Ο καθένας βρίσκει το δικό του τρόπο έκφρασης και 
συμπεριφοράς, μέσα από την αναζήτηση του 
προσωπικού του ύφους. 
 

 



 
•Όσον αφορά στον οικονομικό τομέα, η 
Βιομηχανία της Μόδας δημιουργεί θέσεις 
εργασίας,  και συνεισφέρει στην αύξηση του 
εθνικού εισοδήματος. 

 
 



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Όταν η ψυχολογία του ανθρώπου είναι ευάλωτη, αυτός 
οδηγείται σε καταναλωτική μανία προκειμένου να 
καλύψει τις ανασφάλειες του και να τονώσει το ηθικό 
του. Συχνά πιστεύει ότι εξωραΐζοντας την εξωτερική του 
εμφάνιση, καλύπτει ή λύνει τα εσωτερικά του 
προβλήματα. 
 

• Πολλοί, μάλιστα, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
του άγχους και της χαμηλής αυτοεκτίμησης, καλλιεργούν 
υπερβολικές συμπεριφορές, επηρεασμένοι από τη μόδα 
των αισθητικών επεμβάσεων και παγιδεύονται σε ένα 
φαύλο κύκλο αναζήτησης μιας καλύτερης εικόνας.   



 
• Η τυφλή και άκριτη υπακοή στη Μόδα ενισχύει το 

πνεύμα του καταναλωτισμού και του υλισμού με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται οικονομικά 
προβλήματα.  
 

• Συχνά, εντείνεται η κερδοσκοπία σε βάρος του 
καταναλωτικού κοινού. 
 
 
 

 
    
 

•  Η Μόδα καλλιεργεί το μιμητισμό σε μεγάλο βαθμό. 



 
 

• Η Μόδα αλλοτριώνει τον άνθρωπο με προβολή 
ασήμαντων προτεραιοτήτων που συντρίβουν την 
προσωπικότητα. 
 

• Έχει οδηγήσει, ιδίως άνεργους νέους, στη βία και 
στην εγκληματικότητα, στην προσπάθεια να 
ανταποκριθούν στα κελεύσματά της.  
 

• Η Μόδα, μπορεί να εκμηδενίσει την προσωπικότητα 
του καταναλωτή όταν αυτός χάνει το μέτρο. 



                   ΜΜΕ ΚΑΙ ΜΟΔΑ 
• Τα ΜΜΕ, στην υπηρεσία των τάσεων της Μόδας, 

είναι βασικό μέσο διάδοσής τους, με σκοπό την 
αύξηση του καταναλωτισμού.  
 

• Με τη συνέργεια των ΜΜΕ, μεγάλοι Οίκοι Μόδας 
ασκούν επάνω μας ένα είδος τυραννικής επιβολής. 
 

• Έτσι, σιγά σιγά, εντασσόμαστε σε ένα ομοιόμορφο 
σύνολο ανθρώπων όπου όλοι έχουμε κοινά πρότυπα 
και κοινές προτιμήσεις.  



 
• Η επίδραση της διαφήμισης και, γενικότερα, των 

τεχνικών Μάρκετινγκ είναι πολύ πιο σημαντική 
σήμερα απ’ ότι στο παρελθόν. 
 

• Οι παιδαγωγοί πιστεύουν ότι οι διαφημίσεις 
στοχεύουν αποκλειστικά στα παιδιά και στους 
νέους. Πιστεύουν, ακόμα, ότι είναι αυτές που 
έβαλαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας  την 
εικόνα μας και την εμφάνιση που προβάλλουμε. 
 

• Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι οι νέοι σήμερα 
υποφέρουν από τις συνέπειες. 



 
ΠΩΣ Η ΜΟΔΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
 

• Πολλοί έφηβοι, γίνονται στόχος λεκτικών επιθέσεων  
από τους συνομηλίκους τους, καθώς δε διαθέτουν 
οικονομικά μέσα για να αποκτήσουν «δημοφιλή» 
αντικείμενα. 

    
     Έτσι, περιθωριοποιούνται από τις παρέες και 

απομονώνονται.  
 

• Η επιθυμία των νέων να «αποτελούν μέλη της 
ομάδας», διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στις επιλογές 
των προϊόντων που αγοράζουν. 



 
ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΜΟΔΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 

• Οι άνθρωποι παραδομένοι σε αυτό που επιτάσσει η 
Μόδα, την ακολουθούν πιστά, στην πλειονότητά 
τους. 
 

•  Λειτουργούν σαν όχλος, ακολουθώντας άκριτα 
οποιοδήποτε πρότυπο. 
 

•  Συχνά χάνουν την κριτική ικανότητά τους. 
  



ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ  
ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

• Γονείς και καθηγητές θα πρέπει να μιλούν στα 
παιδιά για τις ανθρωπιστικές αρχές και το σεβασμό 
προς το συνάνθρωπο, την προσωπικότητά του, τις 
απόψεις του, το διαφορετικό. 
 

• Η συνειδητοποίηση του τι πραγματικά σημαίνει 
άνθρωπος και ποια είναι η αξία του, θα μας φέρει 
ένα βήμα πιο κοντά στην κινητοποίηση για την 
κατάργηση οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων.  
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                                                       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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ΟΜΑΔΑ : LINEA PIU 
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΒΙΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΠΟΠΗ. 
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