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Καταναλωτισμός
Ο καταναλωτισμός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει την τάση της κατανάλωσης για αγαθά που δεν 
χρειαζόμαστε. Στα οικονομικά ο καταναλωτισμός αναφέρεται 
στην έννοια της αγοράς και κατανάλωσης υλικών αγαθών 
πέρα από τις βασικές ανάγκες. Ο καταναλωτισμός 
πρωτοεμφανίστηκε στην Αρχαία Αίγυπτο, επεκτάθηκε 
ιδιαίτερα ως τον 20ο αιώνα και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες 
υπό την επίδραση της παγκοσμιοποίησης.



  

 Σε κριτικό πλαίσιο ο καταναλωτισμός 
αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να 
ταυτίζονται εύκολα ώστε να καταναλώνουν 
χρήματα σε άσκοπα προϊόντα και υπηρεσίες. 



  

         
Αντεπιχειρήματα
Παρόλο που δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο κίνημα 
διανοούμενων που να 
υποστηρίζει και να προωθεί τον 
καταναλωτισμό, τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει κάποια έντονη 
κριτική στο υπερκαταναλωτικό 
κίνημα. Συγκεκριμένα, οι 
φιλελεύθεροι θεωρούν ότι κανείς 
δεν έχει το δικαίωμα να 
αποφασίσει για άλλους ποια 
αγαθά είναι απαραίτητα στην 
ζωή του και ποια όχι, ο καθένας 
μας αποφασίζει για το συμφέρον 
του.    



  

             Αιτίες
● Υπερπαραγωγή, (χρήση μηχανών)

● Οικονομικά – πολιτικά συμφέροντα

● Μόδα, εγωισμός, τάση αυτοπροβολής 

● Βομβαρδισμός διαφημίσεων(ψεύτικες 
ανάγκες)

● Ελκυστικές προσφορές/ συσκευασίες 
προϊόντων

● Ανόητα πρότυπα  



  

● Αδυναμία ικανοποίησης των ουσιαστικών 
αναγκών του ανθρώπου 
(καταναλωτισμός).

● Άδεια-κενή ζωή

● Διασκέδαση-ψυχαγωγία (κατανάλωση 
αρκετών χρημάτων).

● Να έχει πειστεί ότι θα βελτιώσει την 
προσωπική του ζωή.

● Μερικοί άνθρωποι νιώθουν μια 
ανωτερότητα. 



  

             Συνέπειες 
● Παράλογη αύξηση των ανθρώπινων 

απαιτήσεων

● Αλαζονεία/απληστία 

● Απάτες-κλεψιές-βία-εγκληματικότητα 

● Πληθωρισμός-ανεργία

● Αλλοτρίωση ανθρώπινων σχέσεων 

● Εγωισμός,ιδιοτέλεια,προσωπικό συμφέρον



  

● Φόβοι, άγχος, ανασφάλειες

● Εξάντληση φυσικών πόρων

● Μόλυνση του περιβάλλοντος(σκουπίδια-
απόβλητα)

● Βελτίωση-εξέλιξη προϊόντων

● Καταναλωτική μανία(ψυχολογικά 
προβλήματα)

● Αδιαφορία συμμετοχής στα κοινά

● Ανόητη διαδεδομένη πρακτική ''όλα 
πουλιούνται, όλα αγοράζονται'' (αγάπη-ιδέες)



  

             Αντιμετώπιση
● Αλλαγή νοοτροπίας: όχι αυτοσκοπός ή 

κατανάλωση

● Σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

● Προβολή (σωστών, ιδανικών προτύπων)

● Νομοθετική ρύθμιση διαφημιστικών 
μηνυμάτων

● Εύρεση για το τι θεωρείται απαραίτητο στη 
ζωή (πραγματικές ανάγκες), καλλιέργεια 
ηθικών αξιών



  

       Υπερ καταναλωτισμός  

Είναι η τάση που χαρακτηρίζει τους 
πολίτες μιας καταναλωτικής κοινωνίας για 
υπερβολική κατανάλωση αγαθών. Με τον 
υπέρ καταναλωτισμό ακόμα εξαντλούμε 
τους φυσικούς πόρους διότι η 
υπερκατανάλωση των πόρων οδηγεί σε 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ο 
πληθυσμός μιας χώρας μπορεί να 
χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: α) Τους 
καταναλωτές, β) Αυτούς με μέσο 
εισόδημα, γ) Τους φτωχούς.



  

Η διάκριση γίνεται με το κατά πόσο  κάθε 
άτομο καταναλώνει φυσικούς πόρους. Για 
πρακτικούς όμως λόγους, 
χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια το μέσο 
εισόδημα και ο τρόπος ζωής.

Στην υπερκατανάλωση, πρώτοι είναι οι 
Έλληνες καταναλώνουνε πολλά χρήματα σε 
αντικείμενα που στην πραγματικότητα δεν 
χρειάζονται. Ή υπερκατανάλωση  της 
τροφής, Ξυλείας, Μετάλλων, έχει ως 
αποτέλεσμα την εξάντληση φυσικών πόρων 
αυξάνοντας τον όγκο των αποβλήτων και 
προκαλώντας μόλυνση στο περιβάλλον.



  

  Καταναλωτισμός και κατάθλιψη

Όταν υπάρχει υπερβολική ανεξέλεγκτη 
επιθυμία για αγορά αγαθών σε χρόνια 
βάση, τότε μιλάμε για ψυχαναγκαστική 
υπερκατανάλωση. Πρόκειται για μια 
μορφή εξάρτησης όπου το άτομο 
εξακολουθεί να χαλάει χρήματα για 
άσκοπα αντικείμενα.

Ωστόσο η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι η 
τάση για κατανάλωση, μπορεί να 
προκαλέσει δυσάρεστα συναισθήματα.



  

 Σύμφωνα με μια νέα έρευνα από το 
Πανεπιστήμιο του Northwestern, οι άνθρωποι 
που δίνουν μεγάλη αξία στον πλούτο, το 
κοινωνικό στάτους και τα υλικά αγαθά μπορεί 
στην πραγματικότητα να έχει συχνότερα 
καταθλιπτικά συμπτώματα και να είναι λιγότερο 
κοινωνικοί. Τα καλά νέα, σύμφωνα με τους 
ερευνητές είναι ότι μπορούμε εύκολα να 
αντιστρέψουμε τις αρνητικές ψυχικές 
επιπτώσεις του καταναλωτισμού, 
αποφεύγοντας την υπερέκθεση στην προβολή 
των υλικών αγαθών (όπως για παράδειγμα 
μειώνοντας το χρόνο που αφιερώνουμε 
μπροστά στην τηλεόραση). 



  

     Πηγές καταναλωτισμού

 
http://gym-kampou.chi.sch.gr/per
iodiko/?p=1688

//ti-einai.gr/katanalotismos//

http://www.vlioras.gr/Philologi
a/Composition/Katanalosi.htm

http://www.kontasou.com/more-
2180more-2180

http://gym-kampou.chi.sch.gr/periodiko/?p=1688
http://gym-kampou.chi.sch.gr/periodiko/?p=1688
http://www.kontasou.com/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7/
http://www.kontasou.com/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7/


  

                     ΕΘΙΣΜΟΣ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ–ΑΓΟΡΟΜΑΝΙΑ-ΦΑΓΗΤΟ



  

               ΕΘΙΣΜΟΣ 
               ~ΟΡΙΣΜΟΣ~

 

.

Εθισμός είναι η εξάρτηση από μια 
συνήθεια. 

● Προκαλείται από κάπνισμα, 
ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγος, 
διαδίκτυο κλπ. Υπάρχουν πολλά 
στάδια εθισμού. 

● Ο εθισμός καθώς εξελίσσεται 
γίνεται τρόπος ζωής. 

● Δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν 
παγιδευμένοι σε κάποιον από 
τους πολλούς εθισμούς.

Η εξάρτηση υποδηλώνεται από την 
παρουσία τριών τουλάχιστον από τα 
παρακάτω συμπτώματα:
● Έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας 
● Ανάπτυξη ανοχής στη χρήση της ουσίας 
● Παρουσία στερητικού συνδρόμου με τη 

μείωση ή τη διακοπή της χρήσης της 
ουσίας 

● Ανάλωση σημαντικού χρόνου γύρω από 
τη συμπεριφορά χρήσης 

● Εγκατάλειψη σημαντικών 
δραστηριοτήτων κοινωνικών, 
επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών, λόγω 
της χρήσης. 



  

         ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 

Η αλήθεια είναι, ότι ο εθισμός στο φαγητό είναι ένα σύνθετο 
πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχει μόνο μια αιτία και κατ’ 
επέκταση, η λύση δεν είναι απλή. Ανεξάρτητα όμως από τις 

λέξεις, ουσιαστικά μιλάμε για μια άρρωστη σχέση με το 
φαγητό.



  

          

  π   π  Τι θα ει ανθυγιεινός τρό ος
:διατροφής

•Να καταναγκάζω τον εαυτό μου να 
φάει
•Να έχω υπερφαγικά επεισόδια
•Να έχω εμμονή με το φαγητό μου
•Να τρώω στα κρυφά
•Να χάνω τον έλεγχο όταν τρώω
•Να τρώω ενώ δεν πεινάω
•Να τρώω για να καλύψω άσχημα 
συναισθήματα
•Να συνεχίζω να τρώω κι ας είμαι 
χορτάτος

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Σε ατομικό επίπεδο, ο συνδυασμός 
υπερβολικής πρόσληψης 
ενέργειας από τροφές και η 
έλλειψη φυσικής δραστηριότητας
 θεωρείται πως αποτελούν την 
εξήγηση για τις περισσότερες 
περιπτώσεις παχυσαρκίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει 
αναγνωρίσει επίσημα την Παχυσαρκία ως 
νόσο από το 1997 και τη συμπεριέλαβε 
στη Διεθνή Ταξινόμηση Παθήσεων 
(International Classification of Diseases). 
Τα μισά παιδιά ηλικίας 7 και 9 ετών έχουν 
βάρος πάνω από το φυσιολογικό.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.imommy.gr/nipia/diatrofi/article/1560/ereyna--pio-epirreph-sthn-paxysarkia-ta-monaxopaidia/&reftagarticle=7817&reftag=%CE%A0%CE%B1%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%22%20%5Ct%20%22_self


  



  

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

Τρόποι απεξάρτησης:

Σε κάποιες περιπτώσεις ο διατροφολόγος είναι 
αυτός που θα σας βγάλει από την δυσάρεστη θέση 
άμεσα αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η επίσκεψη 
σε έναν ψυχολόγο είναι αυτή που θα σας ανοίξει 
αρχικά τον δρόμο ψάχνοντας βαθύτερα μέσα σας.

Κάποιες φιλικές συμβουλές που μπορείτε να 
ακολουθήσετε στην καθημερινότητά σας για την 
αντιμετώπιση λαιμαργίας είναι να δώσετε 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάποιο χόμπι το οποίο θα 
σας βγάλει έξω από το σπίτι και συνεπώς μακριά 
από το ψυγείο και τα ντουλάπια!

Κάτι επίσης σημαντικό που θα πρέπει να 
προσέξετε είναι τουλάχιστον να μην 
καταναλώνετε ανθυγιεινά σνακς για να καλύψετε 
την πείνα σας 



  

                  ΑΓΟΡΟΜΑΝΙΑ 

Η ωνιομανία (ωνέομαι- ωνούμαι =αγοράζω) είναι η επιθυμία 
κατανάλωσης και απόκτησης υλικών αγαθών παύει να αποτελεί 
πηγή ευχαρίστησης, αλλά μετατρέπεται σε μια ακατανίκητη και 
αστείρευτη ανάγκη, η οποία πρέπει να ικανοποιηθεί, μια εμμονή 
που καθηλώνει το άτομο, το οποίο υπόκειται σε βασανισμό εάν 
δεν μπορεί να ικανοποιήσει το πάθος του.



  

Πρακτικές συμβουλές για την 
καταπολέμηση της αγοραμανίας 

(shopaholic)
● Όταν βγαίνεις έξω, παίρνε μαζί σου μόνο ένα 

μικρό ποσό σε μετρητά που θα σου καλύψει 
μόνο τα μεταφορικά και τα μικροέξοδα.

● Μην κουβαλάς μαζί σου κάρτα αναλήψεων. 
Κράτα τη στο σπίτι και χρησιμοποίησε την 
δυο-τρεις φορές την εβδομάδα.

● Σημείωνε ό,τι αγοράζεις κάθε μέρα μαζί με 
το ποσό που χάλασες για το κάθε τι, ώστε να 
αποκτήσεις μια αντικειμενική και πλήρη 
εικόνα των εξόδων σου.

● Κάνε έναν προϋπολογισμό για τις 
πραγματικές υλικές ανάγκες σου.



  

      ΑΓΟΡΟΜΑΝΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ

Μετά από έρευνα, επιστήμονες από 
το Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ 
στην Αυστραλία κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι περισσότερο 
προσηλωμένοι στα υλικά αγαθά 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
νιώσουν θυμό και να πάθουν 
κατάθλιψη, συμβιβάζονται 
ευκολότερα και σε μεγαλύτερο 
βαθμό με τις επικρατούσες τάσεις, 
ενώ συνήθως δεν νιώθουν 
ικανοποίηση από τη ζωή τους ή 
ενδιαφέρον για το περιβάλλον.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

