
 

 

ΜΟΔΑ 

 

Η μόδα είναι νεωτερισμός που γίνεται συρμός, εν αντιθέσει με την 

ιδιαιτερότητα, το στυλ που φαίνεται προσωπικό, δουλεμένο, σταθερό 

αιώνιο. 

 Η επικρατούσα, κατά περιόδους, τάση στην ένδυση και γενικότερα 

στον τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης μεταξύ των μελών του κοινωνικού 

συνόλου, με χαρακτήρα εφήμερο, διαρκώς μεταβαλλόμενο, 

ομοιοποιημένο και επιβαλλόμενο καλείται μόδα. Οι τάσεις της μόδας 

αφορούν την ένδυση, την υπόδηση, την κόμμωση, τη διασκέδαση, την 

τέχνη, τα αθλήματα, τις διατροφικές συνήθειες, τα επαγγέλματα, τη 

γλώσσα κ. ά.  

ΑΙΤΙΑ 

 Για ποιους λόγους κυριαρχεί η μόδα και τι μας ωθεί να 

υποτασσόμαστε στις επιταγές της: 

1. Τα οικονομικά συμφέροντα (τάση για μεγιστοποίηση του 

κέρδους), η υπερπαραγωγή – υπερκατανάλωση. Ιδιαιτέρως η 

προβολή της μόδας σε παγκόσμιο επίπεδο που δηλώνει 

παγκοσμιοποίηση. 

2. Η φιλαρέσκεια ανάγκη να αρέσουμε, να έχουμε 

αυτοεπιβεβαίωση. 

3. Η κοινωνική ένταξη (ανάγκη προσαρμογής του ατόμου σε 

αυτό που επικρατεί) και η αποδοχή (αισθάνεται άνετα) 

οδηγούν στη μόδα. 

4. Η μίμηση-ο μιμητισμός: γι’  αυτόν τον σκοπό 

χρησιμοποιούνται τα Μ.Μ.Ε. τα οποία, με μοχλό τη 

διαφήμιση και τις τεχνικές της, προβάλλουν την 

υλικοευδαιμονιστική αντίληψη της ζωής, τη μόδα. 

5. Η τάση των νέων για καινοτομίες. 

6. Η κλονισμένη αυτοπεποίθηση, η ανασφάλεια. 

7. Η κρίση των αξιών, η παρακμή ιδανικών και η 

ουδετεροποίηση-επιπεδοποίηση της προσωπικότητας λόγω 

του τεχνοκρατισμού-ειδίκευσης, της μοναξιάς, στις 



 

 

μεγαλουπόλεις, των γρήγορων ρυθμών ζωής. Το εσωτερικό 

κενό το καλύπτει η μόδα. 

8. Η έλλειψη ουσιώδους παιδείας, η οποία θα αποτελούσε 

αντιστάθμισμα στην αντίληψη ότι η ευτυχία αγοράζεται. 

9. Η τάση για επίδειξη και προβολή. 

10. Γίνεται τελικά διέξοδος στην καλαισθησία η μόδα. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

Θετικές (όταν η μόδα αντιμετωπίζεται κριτικά): 

1. Ίσως προωθεί την ανανέωση, που μάλλον όμως πρόκειται 

για υποκειμενική κρίση, γιατί το πραγματικά καινούργιο δε 

γίνεται αμέσως αποδεκτό. 

2. Ενισχύει την αυτοέκφραση και την ατομικότητα. Μην 

ξεχνάμε άλλωστε ότι η ενδυμασία, λόγου χάρη, συνδέεται 

άρρηκτα με την προσωπικότητα και το ύφος του ανθρώπου. 

3. Καλλιεργεί το γούστο, την καλαισθησία και το ωραίο. 

4. Οδηγεί στην ευχαρίστηση, περιορίζει την πλήξη και τη 

μονοτονία. 

5. Σε κάθε περίπτωση τονώνει την οικονομία: εμπόριο, θέσεις 

εργασίας, ανταγωνιστικότητα προϊόντων, φορολογία. 

Αρνητικές (όταν η μόδα αντιμετωπίζεται παθητικά): 

1. Μαζοποίηση, συρρίκνωση της ιδιαιτερότητας, «αγέλη» 

ανθρώπων. 

2. Απώλεια της πνευματικής ελευθερίας. 

3. Αδιαφορία για πνευματικά αγαθά. 

4. Ανούσιες μορφές διασκέδασης και όχι γνήσια ψυχαγωγία, 

εκφυλισμός της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

5. Στροφή προς τα επουσιώδη και όχι στα ουσιώδη: μοναδικός 

στόχος τα υλικά αγαθά. 

6. Υπερεργασία-κόπωση. 

7. Άγχος- σύνδρομο στέρησης. 

8. Αντικοινωνική συμπεριφορά. 

9. Αδιαφορία για τα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα. 

10. Αλλοίωση ταυτότητας: εθνικής (λόγω ξενομανίας υπάρχει 

κίνδυνος απομάκρυνσης από τις παραδόσεις, αλλοίωσης της 



 

 

γλώσσας) και προσωπικής (αυτοαλλοτρίωση, «οι άλλοι 

επιλέγουν για μένα»). 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Κριτική στάση. 

2. Έμφαση στην πνευματικότητα και δημιουργική διάθεση ελεύθερου 

χρόνου. 

3. Αυτοσυνειδησία: αυτογνωσία-ιεράρχηση αναγκών και αξιών. 

4. Ενίσχυση της ιδιαιτερότητάς μας με κάθε τρόπο (αυτοκριτική, 

αυτοέκφραση ελεύθερη), απομάκρυνση του φόβου της 

διαφοροποίησης). 

5. Συνειδητοποίηση του πραγματικού νοήματος της ευτυχίας. 

6. Φορείς: 

 Οικογένεια: πρότυπα λιτότητας, ολιγάρκειας. 

 Σχολείο: ανθρωπιστική παιδεία. 

 Μ.Μ.Ε.-διαφήμιση: κανόνες δεοντολογίας. 

 Πνευματικοί άνθρωποι: προσπάθεια αφύπνισης, 

διαπαιδαγώγησης, αποκάλυψη της αλήθειας. 

 Ευθύνη της πολιτείας: έλεγχος στις διαφημιστικές εταιρείες, 

έλεγχος των εταιρειών με στόχο τον περιορισμό της 

κερδοσκοπίας, ενίσχυση της καταναλωτικής συνείδησης. 

 


