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Κοινωνικοποίηση - Μαζοποίηση – Κοινωνία κομφορμισμού- 
κατανάλωσης 

 Κοινωνικοποίηση : Διαδικασία εκμάθησης και συμμόρφωσης στους κοινωνικούς 

κανόνες και τις στάσεις που απαιτούνται για την ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοι-

νωνικό σύνολο. Καθιστά εφικτή την ύπαρξη μιας μακρόβιας κοινωνίας μέσω της με-

τάδοσης της κουλτούρας της από γενιά σε γενιά. 

 

 Στάδια κοινωνικοποίησης :  

α) κοινωνικοποίηση παιδιού μέσα στην οικογένεια 

β) κοινωνική προπαρασκευή που υλοποιείται μέσα στο σχολείο  

γ) στην ενήλικη ζωή το άτομο αναλαμβάνει μια σειρά από ρόλους για τους οποίους δεν 

προετοιμάστηκε πλήρως κατά την πρωτογενή και δευτερογενή κοινωνικοποίησή του.  

 

 Φορείς κοινωνικοποίησης : 

Θεσμοθετημένοι : οικογένεια, εκπαίδευση, θρησκεία, πολιτεία (με τους επιμέρους θε-

σμούς της όπως η δικαιοσύνη) 

Μη θεσμοθετημένοι : κοινωνικές συναναστροφές (ομάδες συνομηλίκων, σύλλογοι) 

εργασιακός χώρος. Μ.Μ.Ε., πνευματικοί άνθρωποι κ.τ.λ.) 

 

Σκοποί και σημασία κοινωνικοποίησης :  

- το άτομο καλλιεργεί τις κοινωνικές του αρετές (συνεργασία, συλλογικότητα κ.α.) 

- αναπτύσσει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις 

- διαμορφώνει υγιή πολιτική συνείδηση κι ως ενεργός πολίτης αναπτύσσει συμμετο-

χική διάθεση 

- υιοθετεί ηθικά αποδεκτές αρετές και τους κοινούς συμβιωτικούς κανόνες 

- καλύπτει τις συναισθηματικές του ανάγκες και ισορροπεί ψυχοσυναισθηματικά 

- απαλλάσσεται από την ψυχοφθόρα μοναξιά, την αίσθηση της περιθωριοποίησης και 

της απομόνωσης 

- ανάληψη κοινωνικών ρόλων και διεκπεραίωση κοινωνικών ευθυνών 

- διαφύλαξη των παραδόσεων και εμπλουτισμός με νέα πολιτιστικά στοιχεία 

 

 Προϋποθέσεις σωστής κοινωνικοποίησης : 

- εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικοποιητικών μηχανισμών 

- μετάδοση κατάλληλων προτύπων 

- εμπέδωση κλίματος ελευθερίας, που θα αποκλείει την όποια αυταρχική επίδραση 

και θα επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτενέργειας. 

 

 Μαζοποίηση : Τάση εξομοίωσης των ανθρώπων και απώλειας των ιδιαίτερων πνευ-

ματικών και ψυχικών γνωρισμάτων τους. Η αφομοίωση από το άτομο τρόπων σκέψης 

και συμπεριφοράς, που δεν είναι αποτέλεσμα κριτικής επεξεργασίας. Το σύνολο παίρ-

νει τη μορφή μάζας, αφού δεν υπάρχει το στοιχείο της ιδιαιτερότητας στα μέλη του. 
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 Χαρακτηριστικά μαζικής κοινωνίας : 

Μεγάλος πληθυσμός, αστικοποίηση, εξομοίωση τρόπου ζωής, επιβολή ενός προτύπου 

διαβίωσης ως κυρίαρχου. 

 

 Πώς εκδηλώνεται η μαζικοποίηση: 

- λαϊκισμός στην πολιτική ζωή  

- απουσία οραμάτων και ουσιαστικής δημοκρατίας 

- ομοιομορφία του τρόπου ζωής, 

- Μ.Μ.Ε. = μηχανισμός παραγωγής κοινωνικής ομοιομορφίας 

- αποκλειστικά υλικά οράματα και στόχοι 

- η προσωπική αξία ταυτίζεται  με την καταναλωτική δυνατότητα 

- εκλαΐκευση προϊόντων πολιτισμού → επιφανειακή ενημέρωση, κακέκτυπα πνευ-

ματικής παραγωγής. 

 

 Αίτια : 

- παιδεία˙ τεχνοκρατική εκπαίδευση → ισοπεδώνει την κριτική ικανότητα, παθη-

τικοποιεί 

-  Μ.Μ.Ε.  επιβάλλουν κοινά πρότυπα, προωθούν έναν ομοιόμορφο τρόπο ζωής, 

σκέψης και συμπεριφοράς 

- καταναλωτική μανία, μόδα, διαφήμιση, υλικός ευδαιμονισμός 

- απρόσωπη κρατική γραφειοκρατία, χρησιμοθήρες πολιτικοί  αποθαρρύνουν τη 

συμμετοχή και την εγρήγορση του πολίτη, καλλιεργούν την προπαγάνδα και τον 

φανατισμό, αποβλέποντας στη μετατροπή των ανθρώπων σε πειθήνια όργανα 

- βιομηχανία μαζικής παραγωγής υποκατάστατων κουλτούρας, δημιουργία ειδώλων 

που λατρεύονται μαζικά 

- αίσθηση σιγουριάς που προσφέρει η ένταξη στο σύνολο, φόβος σύγκρουσης με 

την κοινωνία και του ενδεχόμενου απόρριψης και περιθωριοποίησης απ’ αυτήν 

- αλλοτριωτικές συνθήκες ζωής που επικρατούν στα μεγάλα αστικά κέντρα και η 

μαζική συνοίκηση των ανθρώπων σ’ αυτά 

- χαλάρωση κοινωνικών σχέσεων και έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας 

- παγκοσμιοποίηση που τείνει να καταργήσει την εθνική ιδιαιτερότητα 

 

 Συνέπειες : 

- ο πολίτης ξεχνά τις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα οι θεσμοί να κλονίζονται και 

να υπολειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα 

- πνευματική υποδούλωση, ο πολίτης γίνεται φερέφωνο κι εύκολα φανατίζεται 

- απώλεια ατομικότητας, ιδιαιτερότητας, αδυναμία διαμόρφωσης προσωπικού αι-

σθητικού κριτηρίου 

- στασιμότητα πολιτισμού, κατανάλωση υποπροϊόντων εγχώριας ή ξενικής προέλευ-

σης 

- μεσσιανισμός, ποδηγέτηση της μάζας από επίδοξους ηγέτες 

- το άτομο που διαφοροποιείται εκτίθεται σε επικρίσεις, απομονώνεται, περιθωριο-

ποιείται, 

-  κατάλυση πολυφωνίας 

- άμβλυνση εθνικής συνείδησης  
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- καλλιέργεια της ψυχολογίας του όχλου, κατάλυση των λογικών και ηθικών αντι-

στάσεων, υιοθέτηση ακραίων αντιλήψεων και συμπεριφορών 

 

 Λύσεις : 

- αυτοδυναμία σκέψης 

- κριτική ικανότητα, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας 

- παιδεία, σωστά πρότυπα, απαγκίστρωση από υλοκρατία 

- σύσφιξη διαπροσωπικών σχέσεων και ανάπτυξη υγιών μορφών κοινωνικής συλ-

λογικότητας 

- εναντίωση σε κάθε μορφή δημαγωγίας και λαϊκισμού 

- απαλλαγή παιδείας από το στενά τεχνοκρατικό της χαρακτήρα και την ενίσχυση 

του ανθρωπιστικού της περιεχομένου, ώστε να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες ηθικο-

πνευματικά προσωπικότητες. 

 

 Χαρακτηριστικά του κομφορμιστή : 

- θεωρεί αυτονόητη την ευμάρεια και τις παροχές δικαιωμάτων, ανεξάρτητα απ’ την 

κοινωνική του προσφορά 

- ασκεί κριτική στις δραστηριότητες των άλλων, εκφράζει άποψη με σιγουριά για 

όσα δε μελέτησε σε βάθος 

- τηρεί ρατσιστική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα 

- απρόσωπη ζωή, χαρακτηριζόμενη από μετριότητα 

- αίσθημα αυταρέσκειας 

- δεν προσπαθεί για ποιότητα ζωής 

- δε δείχνει ανησυχία για την εξαφάνιση των ηθών και των παραδόσεων. 

 

 Ο αντικομφορμισμός των νέων : 

-   φαντασία, αυθορμητισμός, ενθουσιασμός, παρορμητισμός είναι τα βασικά χαρα-

κτηριστικά των νέων 

-    πρωτοτυπούν και καινοτομούν αψηφώντας τις καθιερωμένες αξίες 

-    αμφισβητούν και συχνά έρχονται σε ρήξη με συντηρητικές, παραδοσιακές αξίες, 

είναι δεκτικοί σε νέες γνώσεις κι εμπειρίες. 

 

 

 
 

 Ορισμός:Κοινωνικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την υπερβολική κατά-

νάλωση αγαθών που δεν καλύπτουν πάντα πραγματικές ανάγκες. 

 

 Θετικές επιπτώσεις καταναλωτικής κοινωνίας: 

α) αφθονία και ποικιλία υλικών αγαθών 

β) βελτίωση προϊόντων λόγω του ανταγωνισμού που επιφέρει η «ελεύθερη αγορά» 

γ) βελτίωση βιοτικού επιπέδου (απελευθέρωση από τη βιοτική μέριμνα) 

δ) οικονομική ευμάρεια κράτους από την παραγωγή και διακίνηση αγαθών (φορολογία 

παραγωγού, καταναλωτή, εργαζομένου και μέσων ενημέρωσης που προβάλλουν δια-

φημίσεις) 

ε) περιορισμός ανεργίας 
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στ) προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία, το εμπόριο και την βιομηχανία. 

 

“Η καταναλωτική κοινωνία είναι η ιδανική μορφή κοινωνίας, αρκεί ο άνθρωπος 

να καταναλώνει δίχως να αυτοκαταναλώνεται„ 

          Ν. Δήμου 
 

 Ενδείξεις υπερκαταναλωτισμού στην εποχή μας : 

α) δυσανάλογα μεγάλη ποσότητα παραγωγής σε σχέση με τον αριθμό και τις πραγμα-

τικές ανάγκες των καταναλωτών 

β) οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν στη διάθεσή τους πλεόνασμα αγαθών, για να ικα-

νοποιούν μια συγκεκριμένη ανάγκη τους 

γ) αντικατάσταση αγαθών πριν φθαρούν κι αχρηστευθούν 

δ) διαφήμιση 

ε) προτίμηση επώνυμων πολυτελών προϊόντων 

στ) πάθος του σύγχρονου ανθρώπου και αγώνας για ν’ αποκτήσει τα καταναλωτικά 

αγαθά 

ζ) όγκος απορριμμάτων. 

 

 Αίτια υπερκαταναλωτισμού: 

α) ύπαρξη μέσων (τεχνολογικών) για μαζική παραγωγή αγαθών 

β) εποχή θεοποίησης των υλικών αξιών περιφρόνησης των ηθικών και πνευματικών 

(ανισομερής ανάπτυξη πολιτισμού) 

γ) για πολλούς η κατανάλωση είναι το υποκατάστατο της κλονισμένης αυτοπεποίθησής 

τους, της απουσίας αξιών και ιδανικών 

δ) διαφήμιση (αναγκαία προκειμένου να απορροφηθεί η τεράστια παραγωγή) δη-

μιουργεί τεχνητές ανάγκες (εξυπηρετεί συμφέροντα των οικονομικά ισχυρών) 

ε) ατομική και κοινωνική τάση προβολής (επιδεικτική κατανάλωση) που υποδαυλίζεται 

από τη μόδα και την τάση μιμητισμού 

στ) ανισορροπία παραγωγής (παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν να καταναλω-

θούν) και η εσφαλμένη πεποίθηση ότι για να αποφεύγονται οι οικονομικές κρίσεις πρέ-

πει να ενισχύεται, περιορισμένα όμως, η αγοραστική δύναμη του κοινού, ώστε να έχει 

τη δυνατότητα να καταναλώνει 

 ζ) έλλειψη σωστής παιδείας και αγωγής των πολιτών 

 η) νοοτροπία ευδαιμονισμού και αφθονίας ταύτιση ποιότητας ζωής με τον “υλικό πα-

ράδεισο„˙ η ευμάρεια θεωρείται κριτήριο επιτυχίας και καταξίωσης 

θ) ψευδαίσθηση του καταναλωτή ότι ικανοποιεί πληρέστερα και καλύτερα τις ανάγκες 

του 

 ι) ο καταναλωτής νιώθει ευφορία, απόλαυση 

 

 Αρνητικές συνέπειες υπερκαταναλωτισμού: 

α) ηθική πνευματική κατάπτωση των ανθρώπων, εφόσον η αναζήτηση χρήματος για 

την υπερκάλυψη των αναγκών έγινε αυτοσκοπός 

β) όξυνση άγχους, ανασφάλειας και πρόκληση μεγαλύτερων αδιεξόδων  

γ) εντατικοποίηση του ρυθμού ζωής, αύξηση ανθρώπινου μόχθου, καταστρατήγηση 

ελεύθερου χρόνου, κλονισμός ψυχικής και σωματικής υγείας 
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δ) αισχροκέρδεια, παραοικονομία, χρήση αθέμιτων μέσων, ανηθικότητα 

ε) εξάντληση φυσικών πόρων και πηγών ενέργειας (οικολογικό πρόβλημα), 

στ) πληθωρισμός, άνοδος τιμών 

  ζ) ισοπέδωση ανθρωπίνων αξιών, εκμετάλλευση ανθρώπου, αλλοίωση ανθρωπίνων 

σχέσεων, ιδιοτέλεια, ανταγωνισμός, μοναξιά   

η) φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (βία, αλκοολισμός κ.α.) 

θ) άρση εσωτερικής ελευθερίας (δεν έχει συνείδηση μέχρι  ποιου σημείου χειραγωγείται 

από τις πολυεθνικές και διαφημιστικές εταιρίες), ψυχική υποδούλωση 

ι) αποπροσανατολισμός και αδιαφορία για τα καίρια προβλήματα 

ια) διχόνοια, προδοσίες, ιμπεριαλιστικές ενέργειες 

ιβ) πνευματικά αγαθά και πνευματική καλλιέργεια περιέρχονται σε δεύτερη μοίρα 

ιγ) δυσμενείς επιπτώσεις για τη υγεία (π.χ. υπερκατανάλωση τροφών) 

ιδ) κορεσμός, αδυναμία εύρεσης ευχαρίστησης. 

 

 

Η κατανάλωση καλείται να γεμίσει τη ζωή του εργαζόμενου ανθρώπου και να 

τον αποτρέψει από την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική δραστη-

ριότητα. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να του δημιουργηθεί η εντύπωση πως έχει 

στη διάθεσή του μια πλατιά επιλογή και, συνεπώς, έχει επιτύχει τον εκδημο-

κρατισμό της ίδιας της  ζωής του. Αυτό, όμως, δεν είναι επιλογή , είναι αυταπά-

τη επιλογής. 

         Έντουαρντ Ρόζενταλ 
 

 Λύσεις για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών : 

α) ιεράρχηση αναγκών, νέα στάση ζωής, εγκράτεια 

β) παιδεία – αυτογνωσία – αυτοέλεγχος 

γ) κριτική στάση απέναντι στα δελεαστικά μηνύματα της εποχής, διατήρηση ελεύθερης 

βούλησης 

δ) δικαιότερη κατανομή πλούτου 

ε) ορθολογικότερος τρόπος ανάπτυξης και παραγωγής αγαθών 

στ) καταπολέμηση κερδοσκοπίας (αυστηρή νομοθεσία, διαφώτιση κοινού) 

ζ) αποκατάσταση του ενημερωτικού ρόλου της διαφήμισης 

η) αναθεώρηση αντιλήψεων και αξιών, αποκατάσταση ισορροπίας ανάμεσα στις υλικές 

και πνευματικές αξίες, ανάμεσα στο ατομικό και το κοινό συμφέρον. 

 

 

Η ακόρεστη δίψα για χρήματα είναι πολύ χειρότερη από την έσχατη φτώχεια, 

επειδή οι πολύ μεγάλες επιθυμίες γεννούν πολύ μεγάλες ανάγκες. 
                                                       

Δημόκριτος 

 


