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Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα είναι πτυχιακή εργασία των φοιτητών Τρομπούκη Βασίλειο, 

Παπαδόπουλο Αλκιβιάδη και Σαμαρά Ελισάβετ, με θέμα «Η διερεύνηση των στάσεων και 

της καταναλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών του πολεοδομικού συγρκοτήματος 

Θεσσαλονίκης σχετικά με τον Ηθικό Καταναλωτισμό και ειδικότερα σχετικά με τα 

βιολογικά προϊόντα και μποϊκοτάζ των εισαγόμενων προϊόντων.» Για την υλοποίηση της 

εργασίας οι προαναφερθέντες φοιτητές δημιούργησαν ένα υποθετικό σενάριο σύμφωνα 

με το οποίο η ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε. που εδρεύει και 

δραστηριοποιείται στη πόλη της Θεσσαλονίκης, θέλει να εισάγει μια σειρά βιολογικών 

προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα, γερμανικής προελεύσεως λόγω χαμηλού κόστους και 

άμεσης διαθεσιμότητας. Η εταιρία για να αποφύγει ενδεχόμενη αποτυχία λόγω πιθανού 

μελλοντικού μποϊκοτάζ των προϊόντων της, διότι προέρχονται από Γερμανία αλλά και 

λόγω της μη επαρκούς ενημέρωσης για τα βιολογικά προϊόντα από τους καταναλωτές, 

απευθύνθηκε στην ερευνητική ομάδα της εταιρίας ερευνών FOCUS RESEARCH.            

Η ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε. μέσω της FOCUS RESEARCH στοχεύει στην απόκτηση 

ορθολογικής πληροφόρησης της συμπεριφοράς των πιθανών πελατών όσο αφορά τα 

βιολογικά προϊόντα και τον αρνητικό ηθικό καταναλωτισμό, όσο και για τους παράγοντες 

που επηρεάζουν αυτού του είδους την συμπεριφορά. Πρόκειται για μία ποσοτική έρευνα, 

που διεξήχθη με τη μέθοδο της δημοσκόπησης και το είδος δειγματοληψίας είναι η 

δειγματοληψία κατά περιοχές σε ένα στάδιο. 

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οι καταναλωτές δείχνουν να 

προτιμούν κάποιες κατηγορίες βιολογικών προϊόντών. Επίσης οι ερωτώμενοι πιστεύουν 

στη δυναμική του μποϊκοτάζ και το θεωρούν ένα θεμιτό μέσο καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και επίτευξης ορισμένων στόχων. 

Οι καταναλωτές πιστεύουν πως τα βιολογικά προϊόντα δεν υστερούν σε τίποτα από τα 

υπόλοιπα προϊόντα, κυρίως σε θέματα ποιότητας και αισθητικής.   

  Όσον αφορά τις προτάσεις, οι ερευνητές προτείνουν στην εταιρία να μην προχωρήσει 

στην εισαγωγή της σειράς βιολογικών προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα. Φαίνεται πως οι 

Έλληνες καταναλωτές δείχνουν να προτιμούν τα βιολογικά προϊόντα σε κάποιες 

κατηγορίες, κυρίως σε προϊόντα όπως μέλι, αυγά και λάδι, όμως ενά αρκετά υψηλό 

ποσοστό φαίνεται να αποφεύγει την αγορά προϊόντων από εταιρίες που έχουν 

καταγγελθεί ότι είναι συμφερόντων εχθρικών προς τη χώρα μας. 

Προτείνουμε στην εταιρία ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε. τη δημιουργία σειράς βιολογικών 

προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα των κατηγοριών που προαναφέραμε με ελληνικά 

προϊόντα. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να κάνουν μποϊκοτάζ σε εισαγόμενα 

προϊόντα κυρίως γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την εγχώρια 

παραγωγή προϊόντων.  

Επιπλέον προτείνουμε στην εταιρία τη δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας η οποία θα 

αναδεικνύει την Ελληνική προέλευση των προϊόντων αυτών γιατί σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα οι καταναλωτές δίνουν αρκετά μεγάλη σημασία στην προέλευση των 

προϊόντων. 

Τέλος η εταιρία για να έχει έχει υψηλό απόθεμα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της θα 

πρέπει να υποστηρίξει ενεργά τους Έλληνες παραγωγούς μέσα από προγράμματα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως συνεισφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα 

αφορούν την βιολογική γεωργία. 
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Εισαγωγή 

 

Η συγκεκριμένη  έρευνα αφορά τη διερεύνηση των στάσεων και της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών του πολεοδομικού συγρκοτήματος 

Θεσσαλονίκης σχετικά με τον Ηθικό Καταναλωτισμό και ειδικότερα σχετικά με τα 

βιολογικά προϊόντα και μποϊκοτάζ των εισαγόμενων προϊόντων.  Για την εκπλήρωση της 

ποσοτικής αυτής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δημοσκόπησης με είδος 

δειγματοληψίας, τη  δειγματοληψία κατά περιοχές σε ένα στάδιο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται όσο το δυνατόν πιο 

αναλυτικά το ερέθισμα, το πρόβλημα διοίκησης και έρευνας μάρκετινγκ. Ακολουθεί ο 

γενικός στόχος και οι ειδικοί στόχοι μαζί με τον κύριο σκοπό της έρευνας.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται αναλυτική έρευνα δευτερογενών στοιχείων 

που αφορούν την ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών όσον 

αφορά τα βιολογικά προϊόντα και τα εισαγόμενα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σε πίνακες τα στατιστικά στοιχεία των 

δεδομένων που συλλέξαμε μέσω της δημοσκόπησης, καθώς και η ανάλυσή τους, έτσι 

ώστε να αντληθούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας ,τα οποία μας 

βοήθησαν να απαντήσουμε στους ειδικούς στόχους της έρευνας και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

Στη συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και στο 

πέμπτο ακολουθούν οι προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς.  

Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται  η βιβλιογραφία με αναλυτικά στοιχεία για το 

από πού αντλήθηκε η κάθε πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα εργασία, καθώς 

και παράρτημα στο οποίο μπορούμε να δούμε τη συνέντευξη αρμοδίου προσώπου 

(Σ.Α.Π) που πραγματοποιήσαμε και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 

Προκαταρκτική Φάση 

 

1.1 Ερέθισμα 

 Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε. που εδρεύει και δραστηριοποιείται στη 

πόλη της Θεσσαλονίκης, θέλει να εισάγει μια σειρά βιολογικών προϊόντων με ιδιωτική 

ετικέτα, γερμανικής προελεύσεως λόγω χαμηλού κόστους και άμεσης διαθεσιμότητας.  

Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας γνωρίζει ότι υπάρχει προτροπή για μποϊκοτάζ των Γερμανικών 

προϊόντων από το Ινστιτούτο των Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ). Η εταιρία για να αποφύγει 

ενδεχόμενη αποτυχία της νέας γραμμής προϊόντων λόγω του μποϊκοτάζ που έχει 

οργανωθεί , διότι προέρχονται από Γερμανία, απευθύνθηκε στην ερευνητική ομάδα της 

εταιρίας ερευνών FOCUS RESEARCH. Η ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε. μέσω της FOCUS 

RESEARCH στοχεύει στην απόκτηση ορθολογικής πληροφόρησης της συμπεριφοράς 

των πιθανών πελατών όσο αφορά τα βιολογικά προϊόντα και τον αρνητικό ηθικό 

καταναλωτισμό, όσο και για τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτού του είδους την 

συμπεριφορά. 

1.2 Πρόβλημα Διοίκησης Μάρκετινγκ 

Ο μάρκετινγκ μάνατζερ της ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε. απευθύνθηκε στην ερευνητική ομάδα 

μας για την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας 

διατυπώθηκαν οι εξής προβληματισμοί στην ερευνητική ομάδα από τον μάρκετινγκ 

μάνατζερ: 

 

 Ποιά η αγοραστική συμπεριφορά των κατοίκων της Θεσσαλονίκης σχετικά με τα 

βιολογικά προϊόντα κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης;  

 

 Πόσο πιθανό είναι οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης να μποϊκοτάρουν τα 

βιολογικά προϊόντα λόγω του γεγονότος ότι θα εισαχθούν από τη Γερμανία; 

 

 

 

1.3 Πρόβληµα Έρευνας Μάρκετινγκ 

Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη διαμόρφωση του ερευνητικού προβλήματος που 

είναι η διερεύνηση των στάσεων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς των 

καταναλωτών της Θεσσαλονίκης σχετικά με τον Ηθικό Καταναλωτισμό και ειδικότερα 

σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα.   
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1.4 Σκοπός 

Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης προς τη διοίκηση 

μάρκετινγκ της εταιρίας ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε που θα αποτελέσει βάση για το σχεδιασμό 

της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί σχετικά με την επικείμενη εισαγωγή των 

βιολογικών προϊόντων  

 

 

1.5 Θέμα 

Η διερεύνηση των στάσεων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών του 

πολεοδομικού συγρκοτήματος Θεσσαλονίκης σχετικά με τον Ηθικό Καταναλωτισμό και 

ειδικότερα σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα και μποϊκοτάζ των εισαγόμενων προϊόντων.  

 

 

1.6 Γενικός στόχος 

Ο γενικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της παρελθούσας και παρούσας 

καταναλωτικής συμπεριφοράς των πιθανών πελατών ως προς τα βιολογικά προϊόντα και 

ως προς τη συμμετοχή τους σε μποϊκοτάζ εισαγώμενων προϊόντων.  

 

 

1.7 Ειδικοί στόχοι 

 

 Ποιά ανταγωνιστικά σούπερ μάρκετ έχουν εντάξει τα βιολογικά προϊόντα και 

ποιά η πορεία τους; 

 Ποιοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά βιολογικών προϊόντων; 

 Ποιες είναι οι στάσεις των καταναλωτών για θέματα που αφορούν τον ηθικό 

καταναλωτισμό; 

 Ποιά η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα; 

 Πόσο συχνά και για ποιούς λόγους μποϊκοτάρουν οι καταναλωτές προϊόντα που 

διατίθενται σε Σ/Μ; 

 Πόσο συχνά συμμετέχουν οι καταναλωτές σε δράσεις ηθικού καταναλωτισμού 

(θετικού, αρνητικού, διαλογικού); 
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 Ποιο είναι το προφίλ των καταναλωτών που καταναλώνουν περισσότερο συχνά τα 

βιολογικά προϊόντα;  

 Ποιο είναι το προφίλ των καταναλωτών που μποϊκοτάρουν προϊόντα Σ/Μ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
11 

Κεφάλαιο Δεύτερο 

Συγκέντρωση Δευτερογενών Στοιχείων 

 

2.1 Ηθικός καταναλωτισμός 

Ο ηθικός καταναλωτισμός αφορά την ηθική συμπεριφορά που επηρεάζεται από ηθικά 

κριτήρια έτσι ώστε οι πολίτες να δραστηριοποιούνται πολιτικά στην αγορά. Λαμβάνει 

υπόψη του το τι είναι καλό για την κοινωνία μας και την κοινωνική ευημερία και δίνει 

έμφαση στις επιπτώσεις του περιβάλλοντος, της υγείας του ανθρώπου ή τις συνθήκες 

εργασίας των εργαζομένων. Οι πολίτες με ηθική συμπεριφορά, αναζητούν κι 

επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά σε σχέση με τους 

παραγωγούς και τα προϊόντα τους και αντιτίθενται πρακτικές της αγοράς που θεωρούνται 

ανήθικες. Την αντίθεσή τους αυτή, στηρίζουν στη βάση ορισμένων ηθικών ή πολιτικών 

στάσεων, που τους διέπουν. Η ηθική συμπεριφορά των καταναλωτών μπορεί να 

επηρεαστεί από την περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, την ανθρώπινη υγεία, την 

ευημερία των ζώων, από το ελεύθερο εμπόριο, την παράνομη εργασία παιδιών. Στα ηθικά 

προϊόντα περιλαμβάνονται αυτά του τίμιου εμπορίου, το ανακυκλώσιμα χαρτί, οι 

ηλεκτρονικές λάμπες ενεργειακής απόδοσης, τα προϊόντα οργανικής Γεωργίας και 

προϊόντα ξυλείας που έχουν εγκριθεί από το συμβούλιο διαχείρισης δασών.                  

(Σοφία Γ.Δήμου,2012,σ.11 -12) 

 

 

Μορφές ηθικού καταναλωτισμού  

Ο Ηθικός καταναλωτισμός εμφανίζεται με τρεις βασικές μορφές: την αρνητική, τη θετική 

και τη διαλογική. 

 Στον θετικό, ηθικό καταναλωτισμό ο καταναλωτής θέλει τα προϊόντα που θα 

αγοράσει να ταιριάζουν στις αξίες του, δηλαδή να τηρούν κάποιες θετικές και 

ηθικές προϋποθέσεις.  Αυτές θα πρέπει να είναι οι συνθήκες παραγωγής, οι 

συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι συνθήκες 

παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, τα βιολογικά προϊόντα, καλλυντικά που δεν έχουν 

δοκιμαστεί σε ζώα, προϊόντα fair trade, συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας κ.α. 

 Αντίθετα στον αρνητικό, ηθικό καταναλωτισμό οι καταναλωτές αρνούνται να 

αγοράσουν προϊόντα που αντιτίθενται  στις αξίες τους. Αυτή η μορφή ηθικού 

καταναλωτισμού αφορά το μποϊκοτάζ σε συγκεκριμένα προϊόντα ή επιχειρήσεις 

που αμφισβητούν την ηθική των καταναλωτών. Ακόμα, δεν αγοράζουν προϊόντα 

ή αποφεύγουν υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα όπως οι δοκιμές στα ζώα. 
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Κάποιες φορές τέτοια είδους θέματα έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις κι οι 

αντιδράσεις ήταν μεγάλες. Κάποιες φορές ο τελικός στόχος των μποϊκοτάζ αυτών 

είναι οι κυβερνήσεις, οι οποίες έτσι πιέζονται να αλλάξουν κυβερνήσεις.  

 Τέλος, ο διαλογικός, ηθικός καταναλωτισμός πολιτικοποιεί την αγορά μέσω της 

επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών, του σχηματισμού της κοινής γνώμης και της 

διαμόρφωσης του πλαισίου όπου τίθενται τα ζητήματα του διαλόγου χωρίς να 

εμπλέκεται καμιά χρηματοοικονομική συναλλαγή της αγοράς. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα του διαλογικού πολιτικού καταναλωτισμού είναι τα ‘πολιτισμικά 

μπλοκαρίσματα’ και οι ‘παραμορφώσεις των διαφημιστικών σημάτων’ 

(Πανετσίδου Σ., Χατζημιχαηλίδου Φ.,(2010),σ.13-14) 

 

2.2 Ανάλυση των καταναλωτών - αγορών και της αγοραστικής 

Συμπεριφοράς. 

 

 Κατά την τελευταία εικοσαετία το ενδιαφέρον για το περιβάλλον αυξήθηκε  ιδιαίτερα σε 

όλο τον κόσμο, ασκήθηκε δε εντονότατη επίδραση στη στάση των καταναλωτών ως προς 

τα τρόφιμα. Οι καταναλωτές άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι πολλές από τις τροφές 

παράγονται εις βάρος της φύσης, καταστρέφοντας το έδαφος και μολύνοντας το νερό 

μέσω της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων στις 

καλλιέργειες. Η υψηλή περιεκτικότητα νιτρικών αλάτων στο πόσιμο νερό, τα 

υπολείμματα εντομοκτόνων και κτηνιατρικών φαρμάκων στα γεωργικά αγαθά και στα 

μεταποιημένα προϊόντα τους θεωρούνται πλέον σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία. 

Σημειώθηκε λοιπόν αλλαγή στην κατανάλωση των τροφίμων. Οι καταναλωτές αρχίζουν 

να μεταβάλλουν τη στάση τους στρεφόμενοι προς την αγορά ‘βιολογικών’ αντί 

‘συμβατικών’ ειδών διατροφής. ’Βιολογικά’ χαρακτηρίζονται τα προϊόντα των οποίων η 

παραγωγή και η μεταποίηση γίνεται χωρίς λιπάσματα, εντομοκτόνα, συνθετικές ορμόνες 

και τεχνικά χρώματα . (Σιώμκος, Γ., 1994) 

 Ο προσανατολισμός της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην αγορά βιολογικών 

προϊόντων ανοίγει παράθυρα στρατηγικών ευκαιριών για παραγωγούς και εταιρίες που 

επιθυμούν να δοκιμάσουν τη τύχη τους στη νέα αγορά. Παρ’ όλα αυτά η κατανάλωση 

βιολογικών προϊόντων παρεμποδίζεται από παράγοντες με τους οποίους οι 

ενασχολούμενοι με το θέμα δεν είναι ακόμα πλήρως εξοικειωμένοι , οι οποίοι 

επηρεάζουν τη γνώμη των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. Οι εν λόγω 

παράγοντες σχετίζονται τόσο με τον ψυχολογικό όσο και με το κοινωνικοοικονομικό  

υπόβαθρο των καταναλωτών. Με το ψυχολογικό υπόβαθρο σχετίζεται η σχετική 

βαρύτητα που έχουν για το αγοραστή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τροφής, ο 

τρόπος με τον οποίο ένα πρόσωπο αγοράζει τροφή, οι διαφορές (όπως τις αντιλαμβάνεται 

ο ίδιος ο καταναλωτής) μεταξύ συμβατικών και βιολογικών προϊόντων καθώς και η 

ικανότητα του καταναλωτή να επιλέξει την τροφή του. Σημαντική επίσης είναι οι 
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κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες όπως η ηλικία, η μόρφωση, το πόσο κοντά στο σπίτι 

αγοράζονται τα είδη διατροφής, το εισόδημα και το ποσοστό των μηνιαίων δαπανών που 

προσδιορίζεται για τη διατροφή. (Σιώμκος, Γ., 1994) 

Ο προσδιορισμός της επίδρασης αυτών των παραγόντων θα αποκαλύψει μερικές από τις 

στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επηρεαστούν οι καταναλωτές 

αναφορικά με την αγορά βιολογικών προϊόντων. Η έλλειψη σχετικών πληροφοριών με τα 

παραπάνω είναι ιδιαίτερα έντονη στις αναπτυσσόμενες χώρες. (financial times, 11/11/89 

IOBE, 1989) 

Οι προσπάθειες να μελετηθεί η κατάσταση εις βάθος είναι σπάνιες με αποτέλεσμα οι ίδιοι 

οι παραγωγοί να μη διαθέσουν τις κατάλληλες πρακτικές. Το πρόβλημα αυτό είναι 

παλαιό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα έντονο (financial times, 11/11/89 IOBE, 1989). Είναι 

συνεπώς υψίστης σημασίας οι ενδελεχής εξέταση της κατάστασης στη χώρα μας.  

 

2.3 Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αγορά βιολογικών Προιόντων 

 

 Οι παράγοντες που σχετίζονται με την κατανόηση του περιβάλλοντος καθώς και με 

ψυχολογικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά είναι: (Σιώμκος, Γ., 2002.σ.24-30) 

 Η οικολογική συνείδηση αντανακλά το επίπεδο γνώσης του ερωτώμενου σχετικά 

με τα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και οι οικολογικές του ανησυχίες. Οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του 

καταναλωτή όσον αφορά γενικά τα οικολογικά προϊόντα. 

 Τα χαρακτηριστικά των βιολογικών τροφίμων: Τα βιολογικά προϊόντα έχουν 

ειδικά χαρακτηριστικά . Ιδιαίτερη σημασία έχει το ζήτημα της υγιεινής, η 

θρεπτική αξία, η πιστοποίηση της γνησιότητας, η γεύση , η ποικιλία και η 

εμφάνιση του προϊόντος. 

 Η συνειδητή αγορά τροφής: Η διαδικασία με την οποία οι καταναλωτές 

αγοράζουν συνήθως την τροφή τους είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

πρέπει να μελετηθεί. Για ορισμένους η απόφαση αγοράς τροφίμων είναι μια 

περίπλοκη και στοχαστική διαδικασία. Για άλλους η αγορά τροφίμων μπορεί να 

είναι παρορμητική. Συνήθως οι καταναλωτές που αγοράζουν τρόφιμα κατόπιν 

σκέψεως στρέφονται στα βιολογικά προϊόντα. 

 Διαφορές που γίνονται αντιληπτές: Στο θέμα αυτό αντανακλάται ο βαθμός στον 

οποίο οι ερωτώμενοι γνωρίζουν και κατανοούν τις διαφορές μεταξύ βιολογικών 

προϊόντων. Οι διαφορές που γίνονται κατανοητές αφορούν τόσο τα αντικειμενικά 
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(π.χ. ποιότητα) όσο και τα υποκειμενικά (π.χ. ηδονιστικά, συμβολικά) 

χαρακτηριστικά των μελετώμενων προϊόντων, ενδέχεται δε να οδηγήσουν στην 

αύξηση κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. 

 Αυτοαναγνωριζόμενη ικανότητα επιλογής. Σ’ αυτήν αντανακλάται το πώς 

αντιλαμβάνεται ο ερωτώμενος την ικανότητα του να κάνει ορθολογικές επιλογές 

καθώς και η εμπιστοσύνη του στην ικανότητα του να αξιοποιεί τις πληροφορίες 

σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζει. 

Ο βαθμός συνειδητοποίησης της ατομικής ικανότητας επιλογής μπορεί να 

διαφοροποιεί όσους αγοράζουν βιολογικά προϊόντα από όσους δεν αγοράζουν. 

Είναι πιθανό λοιπόν οι καταναλωτές να μείνουν μακριά από τα βιολογικά 

προϊόντα επειδή δεν αισθάνονται βαθιά μυημένοι για να κάνουν ορθολογική 

επιλογή. Απόσταση από τα σημεία αγοράς των βιολογικών προϊόντων:  

Αυτό θεωρείται από παλιά ως ανασταλτικός παράγοντας στην εξάπλωση των 

βιολογικών προϊόντων, εξαιτίας του 

μικρού αριθμού καταστημάτων που προσφέρουν σε σταθερή βάση τέτοιου είδους 

προϊόντα. 

 Εισόδημα, ποσοστό του μηνιαίου οικονομικού προϋπολογισμού, 

μόρφωση και ηλικία. Αναμένεται ότι το υψηλότερο εισόδημα επιτρέπει στον 

καταναλωτή να αγοράζει τη συνήθως ακριβότερη βιολογική τροφή.  

(Σιώμκος, Γ., 2002,σ.24-30) 

Παρομοίως, αναμένεται ότι θα υπάρχει μείωση στην αγορά βιολογικών προϊόντων όταν 

οι δαπάνες διατροφής συμμετέχουν με σημαντικό ποσοστό στον μηνιαίο οικογενειακό 

προϋπολογισμό. Οι περιορισμοί των προϋπολογισμών μπορεί να ανακόψουν την 

προθυμία του καταναλωτή να αγοράσει βιολογικά προϊόντα. Οι πιο μορφωμένοι 

καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι για την θρεπτική αξία της βιολογικής 

τροφής. Η ηλικία ίσως παίζει θεμελιώδη ρόλο. Συγκεκριμένα οι νεαροί καταναλωτές 

μπορεί να είναι περισσότερο δεκτικοί από τους ηλικιωμένους στην κατανάλωση 

βιολογικών προϊόντων.      (Μπριασούλης Χρήστος, 2008). 

 

2.4 Τύποι καταναλωτή – στόχοι για τα βιολογικά προϊόντα 

Η τμηματοποίηση της ελληνικής αγοράς βιολογικών προϊόντων κατέληξε σε διακριτές 

ομάδες καταναλωτών όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στην αγορά και την 

κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Στα τμήματα αυτά της αγοράς αναγνωρίστηκαν τα 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν κάθε ομάδα καταναλωτών. 

 (Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 
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Με δεδομένες τις διαφορές τους είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στρατηγικές μάρκετινγκ, 

που θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς βιολογικών 

προϊόντων, προσφέροντας καλύτερη εξυπηρέτηση στους υπάρχοντες καταναλωτές 

βιολογικών προϊόντων, αλλά και προσελκύοντας μελλοντικούς πελάτες.               

(Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 

Ακολουθούν οι βασικές κατηγορίες καταναλωτών: 

Τύπος 1 – Βιομαχητικός καταναλωτής. 

Η αγορά–στόχος των ‘βιομαχητικών’ καταναλωτών παρουσιάζει για τους παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων το πλεονέκτημα να ανταποκρίνεται ως πελατεία σίγουρη, 

σταθερή, εύκολη και λίγο ευαίσθητη στην κρίση, αποτελεί όμως ασθενές δυναμικό και 

μάλιστα διάσπαρτο γεωγραφικά. Ο σχεδιασμός τοποθέτησης των βιολογικών προϊόντων 

στην αγορά επικεντρώνεται γύρω από ένα προϊόν ‘μαχητή’, το οποίο έχει μεγάλη 

ασφάλεια και εγγύηση. Δηλαδή το μείγμα μάρκετινγκ δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό: 

περιλαμβάνει μόνο την ένδειξη για το όνομα του παραγωγού και κάποιο απλό 

περιτύλιγμα από οικολογικό υλικό. Η διανομή πρέπει να είναι δυνατή με άμεσο τρόπο 

(κλειστή αγορά) ή να χρησιμοποιηθούν ελεγχόμενα κανάλια (καταστήματα υγιεινής 

διατροφής και ειδικά καταστήματα βιολογικών προϊόντων). (Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 

Τύπος 2 – Βιοδιαιτητικός καταναλωτής. 

Η αγορά–στόχος των ‘βιοδιαιτητικών’ καταναλωτών διαφέρει ελάχιστα από αυτή των 

‘βιομαχητικών’, επειδή όμως θέτει το κριτήριο του βιολογικού τρόπου παραγωγής 

χαμηλότερα από τα ζητούμενα, διαφοροποιείται από την αγορά των ‘βιομαχητικών. Ο 

σχεδιασμός τοποθέτησης των προϊόντων στην αγορά αυτή προσανατολίζεται στην 

ενημέρωση του κοινού για τη θρεπτική αξία του προϊόντος και δίνει έμφαση στην ετικέτα 

της βιολογικής εγγύησης. (Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 

 Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα ιχνοστοιχεία του προϊόντος και το 

όνομα του παραγωγού. Η τιμή μπορεί να είναι υψηλή (προσδίδοντας έτσι στο προϊόν μια 

εικόνα υψηλού επιπέδου, μικρή αναφορά στην τιμή, εξαιρετική αγορά), ενώ η διανομή 

είναι κυρίως τοπική, συνήθως άμεση, αν και μερικές φορές μπορεί να είναι και έμμεση 

(ειδικά καταστήματα). Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθούν και τα σύγχρονα δίκτυα 

διανομής για μεταποιημένα προϊόντα. (Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 

Τύπος 3 – Ενδιαφερόμενοι καταναλωτές (ή καινούργιοι καταναλωτές)  

Τα βιολογικά προϊόντα έχουν αρκετά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πρέπει όμως κατά 

τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της αγοράς τους να ληφθεί υπόψη αν τα προϊόντα 

αυτά είναι ήδη αποτελεσματικά από εμπορική άποψη (δηλαδή αν είναι ικανοποιητική η 

ποιότητα, η τιμή και η διανομή), καθώς και το αν έχει γίνει η κατάλληλη σήμανση 

(ετικέτα πιστοποίησης ή παραγωγού). Ένας "καινούργιος- ενδιαφερόμενος" καταναλωτής 

κάνει πολλές αγορές παρορμητικά και περιστασιακά, συνεπώς το προϊόν πρέπει να 

φτάσει σε αυτόν, πρέπει να μπορεί να το βρει εύκολα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, και σε 

συνηθισμένα μέρη πώλησης. Το μεγάλο αυτό τμήμα της ελληνικής αγοράς αποτελεί τη 
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μελλοντική πρόκληση της βιολογικής γεωργίας, εφόσον αποτελεί ένα τεράστιο δυναμικό 

σύνολο, στο οποίο μπορεί να επικεντρωθεί η εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της 

αύξησης του μεριδίου αγοράς των βιολογικών προϊόντων. Η προσέγγιση της νέας 

πελατεία των "καινούργιων" καταναλωτών εστιάζεται στην ιδέα "υγεία - ισορροπία - 

οικολογία". (Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 

Τύπος 4 - Καταναλωτές αδιάφοροι στα βιολογικά προϊόντα 

Αυτό το τμήμα της αγοράς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπτυχθεί και είναι επίσης 

εξαιρετικά αντιοικονομικό να σχεδιαστεί μια προσπάθεια μάρκετινγκ που να το αφορά. 

(Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 

Μπορεί όμως, σταδιακά, άτομα της ομάδας αυτής να μεταπηδήσουν στον τύπο 

καταναλωτών 3, δηλαδή να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για την αγορά βιολογικών 

προϊόντων. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μέσω γενικών προσπαθειών επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης του συνόλου καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα.Βλέπουμε ότι οι 

προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς βιολογικών προϊόντων διαφαίνονται αρκετά ευοίωνες. 

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο σχετικά μεγάλες ομάδες καταναλωτών που προτίθενται να 

αυξήσουν τη συχνότητα κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και προπαντός να 

πληρώσουν μεγαλύτερη τιμή γι’ αυτά. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί από την πλευρά της 

αγοράς, είναι η διαθέσιμη ποικιλία και ποιότητα των προϊόντων, καθώς και η διασπορά 

των σημείων πώλησης, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν σε κάθε γειτονιά, μέσω της 

ανάπτυξης ειδικών λαϊκών αγορών ή της εμφάνισης των προϊόντων σε αλυσίδες σούπερ 

μάρκετ, κλπ. Η υλοποίηση του σχεδίου μάρκετινγκ για πρόσβαση των βιολογικών 

προϊόντων σε νέες αγορές, προϋποθέτει τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών (οι 

οποίες προς το παρόν δεν ικανοποιούνται). (Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 

Συγκεκριμένα: 

 Πρέπει να υπάρξει συνεχής πληροφόρηση σε μακροχρόνια βάση για τα 

βιολογικά προϊόντα (τιμές εισροών, κόστος βιολογικών προϊόντων κλπ.).  

 Να διατεθούν τα υλικά και εμπορικά μέσα. (Σιώμκος, Γ., 2002, σ.24-30) 

 

2.5 Στρατηγικές για την αύξηση κατανάλωσης των βιολογικών 

προϊόντων. 

 

Η ελληνικά αγορά εμφανίζεται καθαρά διπολική: Ένα τμήμα του πληθυσμού εξελίσσεται, 

όσον αφορά την αγορά των βιολογικών προϊόντων, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός φαίνεται 

να βρίσκεται σε σοβαρά σύγχυση περί του αντικειμένου. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η 

στρατηγική των παραγωγών και των υπευθύνων της αγροτικής πολιτικής πρέπει να 
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στραφεί γύρω από τους ακόλουθους τρεις άξονες ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση 

βιολογικών προϊόντων: (Tan CC., Wang YP., Lee CC. 1998) 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού. Οι 

καταναλωτές θα επηρεαστούν φυσικά από τη σταδιακή διάχυση των 

καινοτομιών. Η επιστήμη του μάρκετινγκ γνωρίζει πολλά για το πώς διαχέεται 

μια καινοτομία στην αγορά. Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν καινοτομία για το 

ευρύ κοινό και κατ’ ουσία συγκρίνονται με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.  

Υπενθυμίζεται ότι η γενικότερη καμπύλη διαχύσεως δείχνει ότι υπάρχει ένα 

τμήμα του πληθυσμού το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι συγκεντρώνει τους 

καινοτόμους . Πρέπει λοιπόν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνων των 

τμημάτων του πληθυσμού τα οποία θα αποτελέσουν προπομπούς του ευρύτερου 

ελληνικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα πρέπει να προσδιοριστεί και το πώς αυτά τα 

τμήματα του πληθυσμού θα εκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν βαθιά γνώση των 

βιολογικών προϊόντων. Ας μη ξεχνάμε ότι η αγορά των βιολογικών προϊόντων 

γίνεται με συνειδητό τρόπο και όχι παρορμητικά. (Μουρτζιόπουλος Χ.,2007) 

 Ενδυνάμωση της ετικέτας βιολογικής εγγύησης. Αποδεικνύεται ότι η ύπαρξη 

ετικέτας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αγορά των βιολογικών προϊόντων. 

Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί περαιτέρω ο θεσμός. (Μουρτζιόπουλος Χ.,2007) 

 Αύξηση της ποικιλίας των διατιθέμενων ειδών βιολογικών τροφίμων. 

Παρατηρούμε ότι δημιουργείται μια καινούρια σειρά προϊόντων τα οποία 

θεωρούνται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή- διαφοροποιημένα. Απαιτείται λοιπόν η 

διαχείριση αυτής της σειράς με ολοκληρωμένο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η 

επιθυμητή υποκατάσταση των αντίστοιχων συμβατικών προϊόντων. Ταυτόχρονα 

πρέπει να προσφερθούν ευρύτερα νέα προϊόντα με κεντρικά ελεγχόμενη 

διαχείριση. Μόνο η λελογισμένη και προγραμματισμένη ανάπτυξη η οποία θα 

αποβλέπει στην κάλυψη. (Μουρτζιόπουλος Χ.,2007) 

συγκεκριμένων σημείων της ευρύτερης καταναλωτικής αγοράς θα δημιουργήσει την 

απαιτούμενη συνεργία. Η μη ύπαρξη συγκεκριμένων ειδών βιολογικών προϊόντων θα 

επιφέρει ουσιώδη καθυστέρηση στην ευρύτερη ανάπτυξή τους.                

(Μουρτζιόπουλος Χ.,2007) 
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2.5.1 Αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ που έχουν εντάξει τα βιολογικά προϊόντα 

στα ράφια τους. 

Τα περισσότερα super market έχουν ήδη εισχωρήσει στην αγορά των βιολογικών 

τροφίμων.  

Οι μεγαλύτερες αλυσίδες super market έχουν ήδη εντάξει τα βιολογικά προϊόντα στα 

ράφια τους λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης τους. 

Στα καταστήματα My Market δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην υγιεινή διατροφή κι έχουν 

εντάξει μεγάλη ποικιλία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας σε όλες τις κατηγορίες 

τροφίμων, όπως λαχανικά, φρούτα, γαλακτομικά, κρέας, ψωμί, τυριά, αλλαντικά, αβγά 

και τυποποιημένα τρόφιμα. (My Market, 2016) 

Τα προϊόντα της σειράς AB think bio, θέλουν να εξασφαλίσουν μια ισορροπημένη 

διατροφή. Οι καταναλωτές θέλουν να κάνουν το καλύτερο για αυτούς, τις οικογένειές 

τους αλλά και τον κόσμο γύρω τους. Για τον λόγο αυτό προσπαθούν να καταναλώνουν 

οργανικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας όπως είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το 

βιολογικό κρέας, τα βιολογικά προϊόντα και τα τρόφιμα παντοπωλείου. (ab,2016) 

Ο Μασούτης Α.Ε. διαθέτει προϊότα ιδιωτικής ετικέτας που έχουν την ονομασία 

Βιοεπιλογες. Αυτά είναι προϊόντα πιστοποιημένης βιολογικής γεωργίας, τα οποία 

παράγονται από πιστοποιημένους Έλληνες βιοκαλλιεργητές που σέβονται το περιβάλλον, 

την γη και τα ζώα. (Masoutis,2016) 

Το νέο κατάστημα Avenue προσφέρει στους καταναλωτές πλήθος επώνυμων και 

βιολογικών προϊόντων Carrefour, θέλωντας να ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις των 

καταλωτών για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και υψηλής ποιότητας. (protothema, 

2013) 

 

2.6 Διεθνές εμπόριο και η συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τα 

εισαγόμενα προϊόντα 

 

2.6.1 Διεθνές εμπόριο 

Εισαγωγή 

Το διεθνές εμπόριο αποτελεί, παραδοσιακά, τη βάση της παγκόσμιας οικονομίας και τον 

παράγοντα που προσδίδει υπόσταση και προσδιορίζει μία σειρά από άλλες παραμέτρους 

της, ενώ ο προστατευτισμός και η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου αποτελούν 

κεντρικό ζήτημα των διεθνών οικονομικών σχέσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
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Πόλεμο. Μέχρι σήμερα, η αντίληψη και οργάνωση του διεθνούς εμπορίου υπήρξε 

εθνοκεντρική, παρά τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που επέφερε η εμφάνιση 

των πολυεθνικών εταιρειών στη δεκαετία του 1960 και έπειτα η ανάπτυξη του 

διεταιρικού εμπορίου (μεταξύ επιχειρήσεων). ( Κουτσολάμπρου, 2013) 

Το διεθνές εμπόριο αφορά τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, αγροτικά και ορυκτά, τα 

βιομηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Διέπεται από την αρχή της 

συμπληρωματικότητας και την αρχή του ανταγωνισμού. Η πρώτη αρχή βασίζεται στη 

διαφορά των φυσικών πόρων ή των συντελεστών παραγωγής, ενώ η δεύτερη στην 

επίτευξη καλύτερων όρων παραγωγής, καθώς και στην κατάκτηση μεγαλύτερων αγορών. 

Η δεοντολογία της θεωρίας του διεθνούς εμπορίου, η οποία έκανε την εμφάνισή της και 

αναπτύσσεται από το 18ο αιώνα, αποτελείται από την εξειδίκευση της παραγωγής και τη 

φιλελευθεροποίηση. Ο προστατευτισμός στο διεθνές εμπόριο ασκείται με δασμολογικά 

και μη δασμολογικά μέσα, διαφανή και αδιαφανή. (Σταθόπουλος, 2013)  

 

 

2.6.2 Η συμπεριφορά του καταναλωτή 

Εισαγωγή 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αλλαγές που μεταμορφώνουν τη δομή όσο και την 

οργάνωση των σύγχρονών οικονομιών.  Φαίνεται ότι ο καπιταλισμός βρίσκεται σε ένα 

σταυροδρόμι της ιστορικής του διαδρομής που σηματοδοτεί την ανάδειξη νέων δυνάμεων 

- στο πεδίο της τεχνολογίας, της αγοράς, της κοινωνίας αλλά και των θεσμών, ολότελα 

διαφορετικών από τις δυνάμεις εκείνες που κυριάρχησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο.  (Amin, 1994) 

Αν και οι μετασχηματισμοί αυτοί βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και, κατ’ επέκταση, 

περιβάλλονται από μανδύα ασάφειας και αντιφατικότητας, εντούτοις, μέσα από την 

πολλαπλότητα των αναγνώσεων και των ερμηνειών συγκροτείται ένα πεδίο συμφωνίας 

τουλάχιστον ως προς ένα σημείο: ότι μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ξεκινάει μια 

περίοδος η οποία αποτελεί ουσιαστικά εποχή μετάβασης από μια φάση καπιταλιστικής 

ανάπτυξης σε μιαν άλλη. Πρόκειται, δηλαδή, για μια μεταβατική περίοδο που αποτελεί τη 

μαμή της νέας εποχής. Η τελευταία έχει αποδοθεί με ποικιλία προσδιοριστικών επιθέτων, 

όπως «μεταφορντισμός», μεταμοντερνισμός», «μετά - βιομηχανική κοινωνία», «πέμπτο 

κύμα Kondratiev». (Amin, 1994) 

Αν και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το προφίλ της «νέας εποχής», 

ωστόσο είναι καταφανές ότι πολλά από τα σύμβολά της μεταπολεμικής βιομηχανικής 

εποχής χάνουν σταδιακά τη σημασία τους. Τόσο η μαζική εκβιομηχάνιση όσο και η 
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μαζική κατανάλωση βρίσκονται σε σαφή υποχώρηση, εδώ και τουλάχιστον δεκαετίες. 

Από τις εξελίξεις αυτές στα παραγωγικά, τεχνολογικά και οργανωτικά δεδομένα, 

διαμορφώνεται το πρότυπο του μέσου καταναλωτή, μέλους της ογκώδους και σχετικά 

ομοιογενούς μεσαίας τάξης. Ο καταναλωτής αυτός δεν έχει στη διάθεση του παρά 

συγκριτικά περιορισμένη ποικιλία προϊόντων να διαλέξει. Καταναλώνει «μαζικά 

προϊόντα», τυποποιημένα, δηλαδή μη διαφοροποιημένα, και κατ’ αυτήν την έννοια είναι 

ένας μη εκπαιδευμένος καταναλωτής καθώς το φάσμα επιλογής των αγορών του είναι 

περιορισμένο. Επισημάνεται ακόμη ότι ο καταναλωτής την εποχή αυτήν καταναλώνει 

κυρίως «βασικά» υλικά, και όχι άυλα, αγαθά προερχόμενα από την μεταποίηση. Τα δε 

αγαθά αυτά ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των ανεπτυγμένων δυτικών κοινωνιών της 

εποχής. (Amin, 1994) 

Η διαφήμιση και οι στρατηγικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων έχουν στόχο να 

διογκώσουν όσο μπορούν περισσότερο την κατανάλωση των μαζικά τυποποιημένων 

αγαθών, ώστε όχι μόνο να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά και να διατηρηθεί 

ομαλά η πορεία προς τα εμπρός: μαζική παραγωγή - μαζική κατανάλωση. Ως 

αποτέλεσμα, η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο 

και προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πολιτική και στρατηγική μάρκετινγκ.  

(Εξαδάκτυλος, 1996) 

Η συμπεριφορά του καταναλωτή είναι η μελέτη για το πώς, πού, πότε και γιατί 

αγοράζουν οι άνθρωποι ένα προϊόν. Συνδυάζει στοιχεία από τη ψυχολογία, την 

κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τα οικονομικά. Η χρησιμοποίηση του 

όρου «καταναλωτική συμπεριφορά» συμπυκνώνει, σε γενικές γραμμές, την άποψη που 

έχει διατυπωθεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους, τόσο από κοινωνικούς επιστήμονές 

όσο και από εκείνους που θεραπεύουν τον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, 

άποψη που υποστηρίζει ότι στις σύγχρονες κοινωνίες, έχουν συντελεστεί σημαντικότερες 

αλλαγές, οι οποίες έχουν αναδείξει την κατανάλωση κυρίαρχο πεδίο οργάνωσης όχι μόνο 

του οικονομικό-κοινωνικού αλλά και του πολιτισμικού γίγνεσθαι. Καθώς, δηλαδή, η 

κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών αναδεικνύεται ως κεντρικό στοιχειό της ζωής και 

του ενδιαφέροντος, οι κοινωνίες σταδιακά μεταμορφώνονται με τρόπο που υπηρετεί το 

καταναλωτικό πρόσταγμα. Η ροπή προς την κατανάλωση επεκτείνεται σε ολοένα και 

διευρυνόμενο φάσμα δραστηριοτήτων και τομέων, ενώ οι άνθρωποί αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους κυρίως με την ιδιότητα του καταναλωτή-χρήστη σε ολοένα και περισσότερες 

σφαίρες της καθημερινής τους ζωής. Με το συγκεκριμένο θέμα έχουν ασχοληθεί πολλοί 

επιστήμονες του κλάδου διατυπώνοντας διάφορους ορισμούς. 
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«Η συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελεί μια πολύπλευρη επιστήμη, η οποία δεν  

ερευνά μόνον την διαδικασία λήψης αποφάσεων και την καθημερινή απόκτηση του 

προϊόντος, αλλά και τις περαιτέρω δραστηριότητες του καταναλωτή μετά την αγορά του 

προϊόντος, όπως χρήση, αξιολόγηση και απόρριψη του προϊόντος ή της υπηρεσίας».  

(Blackwell et Al. 2001).  «Η συμπεριφορά του καταναλωτή αντανακλά στο σύνολο των 

αποφάσεων των καταναλωτών σε σχέση με την απόκτηση, την κατανάλωση και την 

απόρριψη των αγαθών, υπηρεσιών, χρόνου και ιδεών από ανθρώπινες μονάδες λήψης 

αποφάσεων διαχρονικά». (Jacoby ,1976)  

 «Η δυναμική αλληλεπίδραση του συναισθήματος της γνώμης, της συμπεριφοράς και του 

περιβάλλοντος μέσω της οποίας οι άνθρωποι διεξάγουν συναλλαγές στη ζωή τους» 

(Σιώμκος, 2002). 

2.6.3 Βασικά χαρακτηριστικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς 

Στο πλαίσιο της «νέας κοινωνίας», η «εικόνα» αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο. Οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν να διοχετεύσουν στην αγορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους μέσα από τις διαφημίσεις και τις άλλες μορφές του μάρκετινγκ, ώστε να 

συμβάλλουν στη δημιουργία νέων αναγκών στους καταναλωτές. Για την καλύτερη 

κατανόηση της συμπεριφοράς αυτής και συγκεκριμένα του καταναλωτή, είναι σημαντικό 

να αναφερθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο έναν καταναλωτή στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή είναι τα κίνητρα, οι δραστηριότητες, η διαδικασία της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς, η διαφοροποίηση της σε χρόνο και πολυπλοκότητα, οι αγοραστικοί ρόλοι, 

η αγοραστική συμπεριφορά, οι εξωγενείς παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και η 

διαφορετικότητα της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και η επίδραση αυτής στην 

κατανάλωση προϊόντων (Wilkie, 1994). 

 

2.7 Το προφίλ του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή. 

Οι διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή, καθώς κι οι αντιλήψεις 

του που σχετίζονται με την διατροφή, όπως διαμορφώνονται σήμερα,  αλλάζουν κατά 

πολύ το προφίλ του. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται θετικές σε μεγάλο βαθμό. Ο Έλληνας 

καταναλωτής φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην σωστή διατροφή.  

Χαρακτηριστική είναι η διατήρηση βασικών αρχών μεσογειακής διατροφής από τον 

καταναλωτή, με ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά, παρά την υψηλή κατανάλωση  σε 

κρέας.  Ακόμα, μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνουν τα όσπρια, ενώ μεγάλη προτίμηση 

φαίνεται να έχουν τα πουλερικά, το λευκό κρέας σε σχέση με το κόκκινο. Βέβαια η 
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κατανάλωση γλυκών παραμένει υψηλή, όπως κι η προτίμηση λευκών ζυμαρικών έναντι 

των επιλογών ολικής άλεσης. Εντυπωσιακή είναι ακόμα η τάση των καταναλωτών για 

γεύμα στο σπίτι τα τελευταία χρόνια. Αποφεύγουν αισθητά το έτοιμο φαγητό απ’ έξω και 

προτιμάνε να μαγειρεύουν στο σπίτι. Αυτό ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στο πλέον χαμηλό 

εισόδημα των καταναλωτών αλλά και σε παράγοντες που επηρέασαν την αντίληψη του 

καταναλωτή για υγιεινή διατροφή όπως είναι η αύξηση εκπομπών μαγειρικής στην 

τηλεόραση. Οι εκπομπές μαγειρικής ξεκίνησε από το εξωτερικό και κυρίως σε χώρες τις 

δυτικής Ευρώπης ενισχύοντας έτσι την τάση για υγιεινή διατροφή και καλή ποιότητα 

ζωής. 

Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι ο σύγχρονος Έλληνας καταναλωτής προτιμάει να 

γευματίζει με την οικογένειά του. Επικρατεί μια τάση συσχέτισης των γευμάτων του με 

την οικογένεια. 

Η πλειοψηφία των γευμάτων πραγματοποιείται στο σπίτι με την οικογένεια κι η τάση 

αυτή αυξάνεται όλο και περισσότερο. Το 80% των γευμάτων ετοιμάζεται από το σπίτι 

καθημερινά. Επίσης 7 στους 10 καταναλωτές γευματίζουν παρέα με την οικογένειά τους 

ενώ 3 στους 10 γευματίζουν μόνοι. Η περίπτωση οι καταναλωτές να γευματίσουν εκτός 

σπιτιού ή να παραγγείλουν είναι μηδαμινή, αφού θα πραγματοποιηθεί το πολύ μία φορά 

την βδομάδα κι αυτή με την συνοδεία οικογένειας ή φίλων. 

Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν πως η οικογένεια επιδρά συνολικά και στην προετοιμασία 

των γευμάτων αλλά και στην κατανάλωση τους κι αυτό ξεκινάει ήδη κι από την επίδραση 

που έχουν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στον καταναλωτή. Πλέον 2 στους 3 

καταναλωτές θεωρούν τις αγορές στο σούπερ μάρκετ σαν μια παραδοσιακή κι αγαπημένη 

συνήθεια αφού αυτές πραγματοποιούνται έως και 3 φορές την εβδομάδα κατά μέσο όρο 

και με αυξητική τάση. Συνδυάζοντάς τα λοιπόν γίνετε περισσότερο σαφής ο ρόλος του 

καναλιού αυτού στη διατροφή του κοινού. (ΙΕΛΚΑ, 2016) 

 

2.8 Έννοια του καταναλωτικού εθνοκεντρισμού. 

«Εθνοκεντρισμός είναι η άποψη ότι η ομάδα στην οποία ανήκουμε είναι το κέντρο των 

πάντων και όλα τα άλλα κλιμακώνονται και βαθμολογούνται με αναφορά σε αυτή. Κάθε 

ομάδα τρέφει τη δική της υπερηφάνεια και ματαιοδοξία και υπερηφανεύεται για την ίδια 

ως ανώτερη, εξυψώνοντας τους δικούς της Θεούς και κοιτάζοντας με περιφρόνηση τους 

ξένους» (Martinez et al., 2000).  

Ο καταναλωτικός εθνοκεντρισμός είναι μια ψυχολογική έννοια που αναφέρεται σε άτομα 

που πιστεύουν ότι τα προϊόντα της χώρας τους είναι ανώτερα από εκείνα των άλλων 

χωρών. Η έννοια αυτή αναφέρεται στις πεποιθήσεις των καταναλωτών σχετικά με την 

ορθότητα αγοράς εισαγόμενων προϊόντων και στην προσκόλληση στην αγορά εγχώριων 

προϊόντων (Shimp and Sharma, 1987).  
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Υπάρχουν φυσικά πολλαπλές θεωρίες πάνω στον καταναλωτικό εθνοκεντρισμό όπως στο 

ότι μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των ιδιοτήτων και της συνολικής ποιότητας των 

εγχώριων προϊόντων και σε υποτίμηση της ποιότητας εισαγόμενων προϊόντων.            

(Rawwas and Rajendran, 1996) 

Οι Shimp and Sharma (1987), διατύπωσαν ότι η έννοια του καταναλωτικού 

εθνοκεντρισμό δύναται να εξηγήσει γιατί οι καταναλωτές προτιμούν τα εγχώρια από τα 

εισαγόμενα προϊόντα, ακόμα και όταν δεν συντρέχει λόγος (π.χ. όταν τα ξένα προϊόντα 

υπερτερούν σε ποιότητα ή κοστίζουν λιγότερα). 

Ωστόσο η επίδραση του καταναλωτικού εθνοκεντρισμού στην αξιολόγηση των 

καταναλωτών εξαρτάται και από το επίπεδο ανάπτυξης της ίδιας της χώρας τους. Έτσι 

«οι καταναλωτές μιας ανεπτυγμένης χώρας τείνουν να έχουν σε μεγαλύτερη εκτίμηση τα 

εγχώρια και όχι τα εισαγόμενα προϊόντα». (Wag and Chen ,2004) 

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεγεθύνεται η επήρεια του καταναλωτικού εθνοκεντρισμού 

τόσο στην αγορά εγχώριων προϊόντων όσο και στην απόρριψη των ξένων. Το αντίθετο 

έχει βρεθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι καταναλωτές εκλαμβάνουν τα ξένα 

προϊόντα ως ανώτερα από τα εγχώρια. Έτσι η σχέση καταναλωτικού εθνοκεντρισμού και 

αξιολόγησης προϊόντων αναμένεται να είναι πιο ασθενής σε αναπτυσσόμενα κράτη παρά 

σε ανεπτυγμένα κράτη. (Wag and Chen ,2004) 

Η εκτίμηση του επιπέδου καταναλωτικού εθνοκεντρισμού είναι σημαντική καθώς εξηγεί 

σε μεγαλύτερο μέγεθός το ποσοστό της διακύμανσης της αγοραστικής συμπεριφοράς από 

ότι τα στοιχεία του μάρκετινγκ (Herche, 1994), αποκτώντας έτσι ιδιαίτερη σημασία για 

την λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το μάρκετινγκ. 

 

2.9 Παράγοντες επιρροής καταναλωτικού εθνοκεντρισμού 

Οι βασικοί παράγοντες επιρροής καταναλωτικού εθνοκεντρισμού είναι οι εξής:  

 Κοινωνικό – ψυχολογικές μεταβλητές (ο πατριωτισμός, η συλλογικότητα ή η 

ατομικότητα, οι αξίες της ζωής του ατόμου, ο δογματισμός του). Οι μεταβλητές 

αυτοί επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά, αφενός καθορίζοντας την 

αγοραστική δύναμη και αφετέρου ασκώντας επίδραση στην ιεράρχηση των 

αντιλαμβανόμενων αναγκών. Παράλληλα, οι κοινωνικοί παράγοντες αποτελούν 

μηχανισμό ενίσχυσης κοινωνικών ρόλων. Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι 

τείνουν διαχρονικά να επιλέγουν αγαθά ή υπηρεσίες που αντανακλούν και 

ενισχύουν τη θέση τους στην κοινωνία χωρίς η επιλογή αυτή να αποσκοπεί 
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απαραίτητα στην εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας (Μονός, 1999). Όσον αφορά 

τους ψυχολογικούς παράγοντες η έννοια της προσωπικότητας αναφέρεται στο 

σύνολο των εσωτερικών χαρακτηριστικών του ατόμου που προσδιορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα, επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες και εκδηλώνει την αντίδραση-συμπεριφορά (Παπαδάτου, 1999). 

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να συνδέονται με 

συγκεκριμένες τάσεις ή μορφές καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η κατανάλωση 

μπορεί να υποκινείται από τη συνειδητή ή ασυνείδητη μίμηση προτύπων ή να 

αποσκοπεί στη διάκριση και στην εμπέδωση αισθήματος ανωτερότητας.  

 Οι οικονομικοί παράγοντες. Οι οικονομικές αναλύσεις είναι κυρίως 

προσανατολισμένες στο να αναλύσουν την συμπεριφορά ομάδων καταναλωτών 

και όχι τόσο μεμονωμένων καταναλωτών. Οι οικονομολόγοι δεν δίνουν βαρύτητα 

στην συμπεριφορά του καταναλωτή αλλά ασχολούνται με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ζήτηση ενός προϊόντος. Οι δυο πιο σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ζήτηση ενός προϊόντος είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την 

τιμή (σύστημα μέτρησης της αντίδρασης του κοινού σε μεταβολές της τιμής ενός 

προϊόντος) και η ελαστικότητα προς το εισόδημα (σύστημα μέτρησης της 

αντίδρασης του κοινού σε μεταβολές του εισοδήματος ενός ανθρώπου)  

(Deaton and Muelbauer, 1980). 

 Δημογραφικές μεταβλητές (ηλικία, φύλλο, επίπεδο μόρφωσης, εισόδημα, 

οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.). Η ηλικία, το φύλλο, αποτελούν καθοριστικές 

παραμέτρους που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς κάθε 

στάδιο στον κύκλο ζωής του ανθρώπου αντανακλά διαφορετικό τρόπο σκέψης και 

αντίληψης των αναγκών και, ταυτόχρονα, συνοδεύεται από διαφορετικό πλαίσιο 

κοινωνικών και οικονομικών υποχρεώσεων. Το εκπαιδευτικό επίπεδο, επίσης, 

αναφέρεται μεταξύ των δημογραφικών μεταβλητών που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Βεβαία, σε πολλές περιπτώσεις, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο συνδέεται με το επάγγελμα και κατά επέκταση με την οικονομική 

κατάσταση. 

 Χαρακτηριστικά της πηγής πληροφόρησης. Το βασικό ζήτημα που σχετίζεται με 

την πηγή πληροφόρησης είναι η προσβασιμότητα της. Η έλλειψη μιας ευπρόσιτης 

πηγής κατά την αναζήτηση πληροφοριών είναι δυνατό να αναστείλει την όλη 

διαδικασία. Επιπλέον, η αξιοπιστία της πηγής επηρεάζει τον καταναλωτή, καθώς, 
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στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η πηγή είναι μη αξιόπιστη ως προς την 

ποιότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που μεταδίδει θα τη θεωρήσει μη 

ικανοποιητική και θα στραφεί σε άλλες πηγές. Οι Connell και Crawford (1988) 

βρήκαν ότι η σειρά των καναλιών πληροφόρησης, ξεκινώντας από το περισσότερο 

δημοφιλές, είναι οι εξής: α) τύπος (εφημερίδες, περιοδικά κλπ), β) τηλεόραση, γ) 

ανεπίσημη πληροφόρηση μέσω γνωστών και φίλων, δ) ραδιόφωνο και ε) 

οργανισμοί. Σύμφωνα με έρευνα του Stein (1981), οι καταναλωτές που 

εμφανίζονται απογοητευμένοι από μια πηγή πληροφόρησης εμφανίζουν την τάση 

να στρέφονται προς αναζήτηση πληροφοριών σε περισσότερες πηγές 

πληροφόρησης. Εξάλλου, ο Toggerson (1981), διαπίστωσε ότι η έκθεση του  

καταναλωτή σε περισσότερα του ενός κανάλια πληροφόρησης αυξάνει την 

επιθυμία του για περαιτέρω αναζήτηση πληροφοριών. (Σιώμκος  ,2012) 

 

2.10 Συνέπειες καταναλωτικού εθνοκεντρισμού. 

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες ενότητες ο καταναλωτικός εθνοκεντρισμός 

επηρεάζει τις πεποιθήσεις των καταναλωτών και τον τρόπο που αυτοί αξιολογούν την 

αντιληπτή ποιότητα των ελληνικών και ξένων τροφίμων, οδηγώντας στην εμφάνιση του 

CoO-effect (Country of Origin Effect) ή Φαινομένου της Χώρας Προέλευσης. 

Η επίδραση του Φαινομένου της Χώρας Προέλευσης στην αξιολόγηση των προϊόντων 

από τους καταναλωτές εμφανίζει μικτά και ορισμένες φορές αντιφατικά αποτελέσματα, 

πιθανώς λόγω εφαρμογής της στις διαφορετικές χώρες, πληθυσμούς και προϊόντα 

(Kaynak and Kara, 2002).  

Η πλειοψηφία των ερευνών έχει υπογραμμίσει την πολυδιάστατη φύση του φαινομένου, 

καθώς επηρεάζει τις πεποιθήσεις των καταναλωτών για τα ξένα προϊόντα τόσο με την 

αναγραφή της χώρας προέλευσης (country-specific) όσο και ανά τύπο προϊόντος 

(product-specific). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες που αποδεικνύουν ότι η έκταση του 

COO-effect, εξαρτάται όχι μόνο από τη χώρα προέλευσης του προϊόντος αλλά και από 

επιμέρους χαρακτηριστικά του. (Kaynak and Kara, 2002). 

Συγκεκριμένα, η επίδραση του καταναλωτικού εθνοκεντρισμού στην αξιολόγηση των 

καταναλωτών εξαρτάται και από το επίπεδο ανάπτυξης της ίδιας της χώρας τους καθώς 

τείνουν να έχουν σε μεγαλύτερη εκτίμηση τα εγχώρια και όχι τα εισαγόμενα προϊόντα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεγεθύνεται η επήρεια του καταναλωτικού εθνοκεντρισμού 

τόσο στην αγορά εγχώριων προϊόντων όσο και στην απόρριψη των ξένων. Το αντίθετο 
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έχει βρεθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι καταναλωτές εκλαμβάνουν τα ξένα 

προϊόντα ως ανώτερα από τα εγχώρια. Έτσι η σχέση καταναλωτικού εθνοκεντρισμού και 

αξιολόγησης προϊόντων αναμένεται να είναι πιο ασθενής σε αναπτυσσόμενα κράτη παρά 

σε ανεπτυγμένα κράτη. Επίσης η επίδραση της χώρας προέλευσης είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας αξιολόγησης και προτίμησης προϊόντων. (Kaynak and Kara, 2002) 

Το σύνολο των επιστημονικών ερευνών που αφορούν το COO-effect συμφωνεί ότι η 

αντίληψη των καταναλωτών για τα εισαγόμενα τρόφιμα και τα χαρακτηριστικά τους 

επηρεάζεται από την χώρα προέλευσης τους και σχετίζεται με τον καταναλωτικό 

εθνοκεντρισμό. Το στοιχείο της χώρας προέλευσης ενεργοποιεί διάφορες εθνοκεντρικές ή 

μη αντιλήψεις και την πρότερη γνώση των καταναλωτών, τα οποία με την σειρά τους 

επηρεάζουν την ερμηνεία και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων.  

(Kaynak and Kara, 2002). 

Ως αποτέλεσμα όλες αυτές οι επιδράσεις έχουν και αντίστοιχες συνέπειες οι οποίες είναι 

οι εξής: 

 Οι εθνοκεντρικές τάσεις των καταναλωτών έχουν θετική επίδραση στην 

αγοραστική συμπεριφορά προς τα εγχώρια προϊόντα. 

 Επηρεάζει θετικά στην αξιολόγηση των τοπικών εμπορικών σημάτων.  

Δημιουργείται μια αρνητική σχέση μεταξύ καταναλωτικού εθνοκεντρισμού και στάσεων 

του καταναλωτή απέναντι στα ξένα προϊόντα (Σιώμκος, 2012). 

 

2.11 Η προέλευση των προϊόντων σαν στοιχείο πληροφόρησης. 

Η χώρα προέλευσης αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια με τα οποία οι 

καταναλωτές επιλέγουν πλέον τα προϊόντα που θα αγοράσουν. Τα προϊόντα μπορούν να 

θεωρηθούν σαν ένα σύνολο στοιχείων πληροφόρησης και ενδογενών και εξωγενών 

χαρακτηριστικών. Τα ενδογενή χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη φυσική υπόσταση του 

προϊόντος όπως η γεύση, το χρώμα και το σχήμα. (Liefeld, 1993) 

Τα εξωγενή χαρακτηριστικά δεν γίνεται να αξιολογηθούν πλήρως μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν στην πράξη από τον καταναλωτή. Τα εξωγενή χαρακτηριστικά δεν 

προσδιορίζουν το ίδιο φυσικό προϊόν αλλά συσχετίζονται με την τιμή, την μάρκα και τη 

χώρα που σχεδιάστηκε (Liefeld, 1993). 

 Οι αγοραστές συνήθως χρησιμοποιούν τα εξωγενή χαρακτηριστικά ως βάση για την 

αξιολόγηση του προϊόντος, διότι τους είναι δύσκολο να διακρίνουν την ποιότητα του 

προϊόντος, βάσει των ενδογενών στοιχείων μόνο. Η χώρα προέλευσης των προϊόντων 
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αποτελεί ένα από αυτά τα εξωγενή χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα όταν οι καταναλωτές είναι 

λιγότερο εξοικειωμένοι με ξένα προϊόντα (Han και Terpstra, 1998). 

Σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών (BEUC)  (Euractiv, 2013) η 

χώρα προέλευσης των προϊόντων αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τις αγορές τροφίμων 

από τους Ευρωπαίους. Συγκεκριμένα δεν είναι εύκολο για τους καταναλωτές να 

γνωρίζουν από πού προέρχονται τα τρόφιμα που αγοράζουν καθώς οι πληροφορίες για 

την χώρα προέλευσης δεν αναγράφονται σε πολλά τρόφιμα που πωλούνται στις αγορές. 

Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούν σημαίες, εικόνες και σύμβολα που υποδηλώνουν 

χώρα προέλευσης, όπως για παράδειγμα  τα ελληνικά γράμματα για την φέτα που 

παρασκευάζεται στη Γερμανία ωστόσο είναι ελληνικής προέλευσης. Με βάση την έρευνα 

αυτή, η προέλευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής προϊόντων. Επίσης η έρευνα 

διαπίστωσε ότι η σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων θέλει να γνωρίζει τη συγκεκριμένη 

χώρα καταγωγής των προϊόντων καθώς ενδιαφέρονται να στηρίξουν την τοπική γεωργία 

και οικονομία της χώρας. (Euractiv, 2013). 

Στην Ελλάδα, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, πραγματοποίησε ανάλογη έρευνα 

στην οποία συμμετείχαν 1.556 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα.  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής: 

 Η πλειοψηφία των καταναλωτών δίνει μεγάλη σημασία στην εμφάνιση δηλαδή 

στα ενδογενή χαρακτηριστικά ενός προϊόντος η οποία πολύ συχνά δεν συμβαδίζει 

με την ποιότητα των προϊόντων. 

 Η τιμή είναι επίσης ένας παράγοντας πολύ σημαντικός σχεδόν για το σύνολο των 

καταναλωτών καθώς η οικονομική κρίση φαίνεται να ανήγαγε την τιμή σε 

σημαντικό παράγοντα επιλογής τροφίμων. 

 Η σχέση του καταναλωτή, με τα επώνυμα προϊόντα, υποχωρεί λόγω κρίσης. 

 Περισσότεροι από 9 στους 10 καταναλωτές πιστεύουν ότι η προέλευση των 

τροφίμων τους είναι βασικό κριτήριο για τις αγορές τους. Οι λόγοι για τους 

οποίους οι καταναλωτές θεωρούν σημαντική αυτή την πληροφορία είναι για 

λόγους ποιότητας, για ασφάλεια, για λόγους ηθικής και για εθνικούς λόγους. 

(kepka,2012) 

Επίσης, επιπλέον έρευνες που έχουν διεξαχθεί πάνω στο θέμα αυτό, έχουν εξετάσει 

κυρίως τη χρήση της προέλευσης προϊόντων σαν γνωστικό στοιχείο, δηλαδή σαν ένα 

ερέθισμα για τη συσχέτιση των προϊόντων που προτιμώνται με την εικόνα και τα 

χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος, όπως η ποιότητα (Bilkey και Nes, 1982).  
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Εφόσον η χώρα προέλευσης δε συμβάλλει στην αλλαγή των φυσικών χαρακτηριστικών 

του προϊόντος, θεωρείται εξωγενής παράγοντας (Olson, 1972).  

Από αυτή την οπτική γωνία, η χώρα προέλευσης των προϊόντων δεν διαφέρει από τα 

υπόλοιπα εξωγενή χαρακτηριστικά όπως η τιμή, η μάρκα κ.τ.λ. Βάσει αρκετών μελετών, 

έχει αποδειχτεί ότι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες λειτουργούν σαν σήματα για την 

ποιότητα των προϊόντων (Steenkamp, 1990). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαθμός επίδρασης της χώρας προέλευσης δεν είναι πάντα ο 

ίδιος αλλά μεταβάλλεται σημαντικά υπό την επίδραση διαφόρων μεταβλητών, οι οποίες 

λειτουργούν ρυθμιστικά και μπορούν να εξηγήσουν την μεταβλητότητα του φαινομένου 

επίδρασης της χώρας προέλευσης κάτω από διαφορετικές συνθήκες.  

Ανάμεσα στις σημαντικότερες μεταβλητές (moderators) είναι: 

 Ο εθνοκεντρισμός (ethnocentrism) ο οποίος ορίζεται ως: 

«οι πεποιθήσεις των καταναλωτών σχετικά με το πόσο σωστό ή  ηθικό είναι να αγοράζει 

κανείς εισαγόμενα προϊόντα» 

Οι καταναλωτές που διακατέχονται από εθνοκεντρισμό θεωρούν ότι η αγορά 

εισαγόμενων προϊόντων αντιτίθεται στα πατριωτικά τους αισθήματα και βλάπτει την 

εθνική τους οικονομία και συνήθως δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε νύξεις σχετικά με τη 

χώρα προέλευσης κατά τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων. Οι Shimp και Sharma (1987) 

βρήκαν μια μέθοδο μέτρησης του εθνοκεντρισμού αναπτύσσοντας μια κλίμακα μέτρησης 

εθνοκεντρικών τάσεων των καταναλωτών (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale –

CETSCALE). 

 Η εχθρότητα (animosity) η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον Klein, Ettenson et. 

Al (1998) ως: 

«η αποφυγή αγοράς προϊόντων που προέρχονται από χώρες με αποδοκιμαστέες 

δραστηριότητες» 

 Ο βαθμός γνώσης των καταναλωτών (product familiarity) ο οποίος επηρεάζει τον 

βαθμό επίδρασης της χώρας προέλευσης. Όταν οι καταναλωτές έχουν 

αντικειμενική γνώση για μια συγκεκριμένη κατηγορία  προϊόντων  και έχουν 

πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο προϊόν, η 

αξιολόγηση τους βασίζεται περισσότερο σε αντικειμενικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος (Eroglu, Machleit, Barr, 2005). 

 Το επίπεδο ανάμιξης (level of involvement) καθώς και ο τύπος ανάμιξης (type of 

involvement) των καταναλωτών. Όταν ο βαθμός ανάμιξης είναι υψηλός, έχουν 

την τάση να αναλύουν περισσότερο τις διαφορές εξωτερικές νύξεις κατά την 
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διαδικασία αξιολόγησης του προϊόντος με αποτέλεσμα να μειώνεται ο βαθμός 

επίδρασης της χώρας προέλευσης (Gurhan-Canli, Maheswaran, 2000). 

 Τα στερεότυπα (stereotypes): τα εθνικά στερεότυπα επηρεάζουν σημαντικά τις 

αξιολογήσεις της χώρας και των προϊόντων με την χώρα προέλευσης χωρίς να το 

αντιλαμβάνονται πάντα οι καταναλωτές (Liu, Johnson, 2005). 

 Η τιμή (Price). Οι καταναλωτές αναπτύσσουν προσδοκίες σχετικά με την τιμή με 

βάση την χώρα προέλευσης. Όταν ελέγχονται πειραματικά η χώρα προέλευσης 

και η τιμή θα πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια για να έχουν σημαντική 

επίδραση στην αντιληπτή ποιότητα του προϊόντος (Papadopoulos, et. al, 1987). 

 Η εικόνα της επωνυμίας (brand image). Η εικόνα μιας επωνυμίας μπορεί να 

λειτουργήσει ως προστατευτική ασπίδα σε μια πιθανή αρνητική επίδραση της 

χώρας προέλευσης. Επωνυμίες που εκλαμβάνονται από τους καταναλωτές ως 

υψηλότερης ποιότητας ήταν λιγότερο ευάλωτες στο ενδεχόμενο μείωσης της 

αντιληπτής τους ποιότητας όταν συσχετίζονται με χώρες που είχαν αρνητική 

εθνική εικόνα σε σχέση με τις επωνυμίες που αρχικά θεωρούνταν κατώτερης 

ποιότητας (Jo, Nakamoto, et. Al, 2003). 

Συμπερασματικά, όλες οι παραπάνω αναφορές από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

υποδεικνύουν ότι η χώρα προέλευσης δεν αποτελεί απλά ένα γνωστικό στοιχείο για την 

εκτιμώμενη ποιότητα του προϊόντος, αλλά συνδέει και συναισθήματα, ταυτότητα, και 

εθνική υπερηφάνεια. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

Συγκέντρωση Πρωτογενών Στοιχείων 

 

3.1 Μεθοδολογία 

Για την εκπλήρωση της ποσοτικής αυτής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

δημοσκόπησης με είδος δειγματοληψίας, τη δειγματοληψία κατά περιοχές σε ένα στάδιο.  

     Ο πληθυσμός της έρευνας και η μονάδα πληθυσμού  
          Ως πληθυσμός ορίζεται ένα σύνολο φυσικών ή μη προσώπων, τα οποία  

            έχουν  ένα  ή  περισσότερα  κοινά  χαρακτηριστικά  και  αποτελούν 

            το αντικείμενο μελέτης μιας έρευνας μάρκετινγκ. 

 

     Η ερευνητική μέθοδος (απογραφή ή δειγματοληψία) 
          Η  μέθοδος  την  οποία  θα  χρησιμοποιήσουμε  κατά  την  διεξαγωγή  της  

            έρευνας είναι η μέθοδος της δειγματοληψίας ενός μέρους από το συνολικό  

            πληθυσμό της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των κατοίκων του  

            Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

Η διαδικασία της δειγματοληψίας  
 Πλαίσιο δειγματοληψίας 

Πλαίσιο δειγματοληψίας αποτέλεσε ο χάρτης οικοδομικών τετραγώνων του 

Νομού/ Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα οικοδομικά τετράγωνα αριθμήθηκαν 

ξεκινώντας από το Νότιο-Δυτικό άκρο του Δήμου και η αρίθμηση συνεχίστηκε 

σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 

 

 Μονάδα πληθυσμού  
Μονάδα πληθυσμού είναι το ένα νοικοκυριό που διαμένει σε οικία που βρίσκεται 

εντός του οικοδομικού χάρτη του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 

 Μονάδα δειγματοληψίας  

Μονάδα δειγματοληψίας ορίζεται ο ένας ενήλικας μέλος της μίας μονάδας 

πληθυσμού, δηλαδή μέλος ενός νοικοκυριού του Νομού/ Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

 Μέθοδος δειγματοληψίας 

Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόσθηκε ήταν η δειγματοληψία κατά 

περιοχές σε ένα στάδιο. Σε αυτό το στάδιο επιλέχθηκαν τα οικοδομικά τετράγωνα 

στα οποία βρίσκονται διαμερίσματα-οικίες με τη χρήση της συστηματικής 

δειγματοληψίας.  

 

 Μέγεθος του δείγματος   
Το μέγεθος του δείγματος ορίσθηκε σε 180 νοικοκυριά. 

 

 Πλάνο δειγματοληψίας  

Οι συνεντεύξεις θα παίρνονται από ένα μέλος, ηλικίας άνω των 18 ετών, των 

νοικοκυριών που διαμένουν στα διαμερίσματα που επιλεχθήκαν να 
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συμπεριληφθούν στο δείγμα. Να προτιμάται το μέλος εκείνο που πραγματοποιεί 

τις αγορές του νοικοκυριού. Να γίνει προσπάθεια για την επιλογή 50% ανδρών 

και 50% γυναικών. Οι επισκέψεις στα διαμερίσματα θα γίνονται κατά τις πρωινές 

ώρες μεταξύ 10.30 και 13.00 και το απόγευμα μεταξύ 18.00 και 21.00.   

Για την επιλογή των διαμερισμάτων η καταμέτρηση θα γίνεται ως εξής: 

Επιλέγουμε το κτίριο που βρίσκεται στη νοτιο-δυτική γωνία του οικοδομικού 

τετραγώνου. Η έναρξη της καταμέτρησης θα αρχίσει από τον κατώτερο 

κατοικήσιμο όροφο (υπόγειο, ισόγειο, ανώγειο, 1ο όροφο ανάλογα την 

πολυκατοικία). Στην επόμενη πολυκατοικία η έναρξη της καταμέτρησης θα 

αρχίσει από τον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας. Εναλλάξ συνεχίζουμε έως το 

τέλος του οικοδομικού τετραγώνου. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί σε 

πολυκατοικίες με παρόμοιο αριθμό διαμερισμάτων να παίρνουμε συνέντευξη από 

νοικοκυριά που διαμένουν στον ίδιο  

 78  

όροφο. Με βάση τις τιμές των διαμερισμάτων ανάλογα με τον όροφο υπάρχει 

περίπτωση τα νοικοκυριά που επιλέγονται να είναι ίδιας ή παρόμοιας οικονομικής 

κατάστασης.  Βγαίνοντας από το ασανσέρ ή τις σκάλες (όποιο από τα δύο επιλεγεί 

θα ακολουθείται σε όλη την πολυκατοικία) στρίβουμε αριστερά και με φορά 

αντίθετη με αυτήν των δεικτών του ρολογιού μετράμε εισόδους διαμερισμάτων 

(πόρτες) ξεκινώντας από αυτήν που βρίσκεται πρώτη στο αριστερό μας χέρι. Κάθε 

δέκα διαμερίσματα (διάστημα της συστηματικής δειγματοληψίας) επικοινωνούμε 

για να πάρουμε συνέντευξη. Σε περίπτωση απουσίας επανερχόμαστε στο ίδιο 

διαμέρισμα άλλη ημέρα και άλλη ώρα, π.χ. αν η απουσία ήταν πρωί 

επανερχόμαστε απόγευμα άλλη ημέρας. Για την αποφυγή λαθών θα σημειώνονται 

τα στοιχεία του διαμερίσματος, π.χ. διεύθυνση, όροφος, αριθμός διαμερίσματος 

στον όροφο, όνομα στο κουδούνι. Σε περίπτωση δεύτερης απουσίας 

αντικαθιστούμε το διαμέρισμα με το επόμενο της καταμέτρησης.  Σε περίπτωση 

άρνησης αντικαθιστούμε με το επόμενο της καταμέτρησης. Σε περιπτώσεις 10 

συνεχόμενων αρνήσεων συνεχίζουμε μετά την επόμενη μονάδα δειγματοληψίας 

σαν να έγινε η συνέντευξη.   

Σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο θα επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία άσχετα από 

το πώς έληξε η καταμέτρηση στο προηγούμενο. 

 

Η μέθοδος συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων  

 

Δημοσκόπηση  
Η δημοσκόπηση πραγματοποιείται με τη διατύπωση ερωτήσεων προς τον 

ερευνώμενο και την καταγραφή των απαντήσεων που δίνει χρησιμοποιώντας ως 

όργανο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η δημοσκόπηση είναι τέσσερεις: α) με προσωπική συνέντευξη, 

β) με τηλεφωνική συνέντευξη, γ) με ταχυδρομική συνέντευξη και τέλος με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων, δηλαδή δ) με ηλεκτρονική συνέντευξη. 

ομαδικές εργασίες των φοιτητών είναι η προσωπική συνέντευξη, κυρίως λόγω 

περιορισμένου χρόνου και μικρότερου κόστους. 
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Περιεχόμενο του ερωτηματολογίου  
1. Η 1η  ερώτηση αφορά σε πολυθεματικό μέτρο, μεταβλητή συμπεριφοράς 

«Θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός» και μετριέται σε κλίμακα συχνότητας 7 

σημείων: Καμία φορά (Ποτέ), Λίγες φορές, Μερικές φορές, Περίπου τις μισές 

φορές, Αρκετές φορές, Πολλές φορές, Όλες τις φορές (Πάντα – Συνεχώς). 

 

2. Η 2η  ερώτηση αφορά στην ανοιχτή ερώτηση «Προηγούμενη εμπειρία 

Μποϊκοτάζ» και ο ερευνώμενος καλείται να αναφέρει προϊόντα ή επιχειρήσεις 

που έχει μποϊκοτάρει στο παρελθόν. 

 

3. Η 3η ερώτηση αφορά στην ανοιχτή ερώτηση «Γνώση/Συμμετοχή σε 

Μποϊκοτάζ» και ο ερευνώμενος καλείται να αναφέρει προϊόντα ή επιχειρήσεις 

που γνωρίζει ότι υπάρχει εναντίον τους κλίση για μποϊκοτάζ και ο ίδιος 

συμμετέχει σε αυτά. 

 

4. Η 4η ερώτηση αφορά σε πολυθεματικό μέτρο, μεταβλητή συμπεριφοράς 

«Αρνητικός Ηθικός Καταναλωτισμός» και μετριέται σε κλίμακα συχνότητας 7 

σημείων. Καμία φορά (Ποτέ), Λίγες φορές, Μερικές φορές, Περίπου τις μισές 

φορές, Αρκετές φορές, Πολλές φορές, Όλες τις φορές (Πάντα – Συνεχώς). 

 

5. Η 5η ερώτηση αφορά σε πολυθεματικό μέτρο, μεταβλητή συμπεριφοράς 

«Διαλογικός Ηθικός Καταναλωτισμός» και μετριέται σε κλίμακα συχνότητας 7 

σημείων. Καμία φορά (Ποτέ), Λίγες φορές, Μερικές φορές, Περίπου τις μισές 

φορές, Αρκετές φορές, Πολλές φορές, Όλες τις φορές (Πάντα – Συνεχώς). 

 

6. Η 6η ερώτηση αφορά σε πολυθεματικό μέτρο, μεταβλητή στάσεων «Ηθική 

Αδιαφορία» και μετριέται σε κλίμακα Likert 7 σημείων. Διαφωνώ Πολύ, 

Διαφωνώ αρκετά, Διαφωνώ λίγο, Ούτε διαφ/ Ούτε συμφ., Συμφωνώ λίγο, 

Συμφωνώ αρκετά, Συμφωνώ πολύ. 

 

7. Η 7η  ερώτηση αφορά σε πολυθεματικό μέτρο, ψυχογραφική μεταβλητή 

«Πολιτικός Έλεγχος»  (Policy Control Scale) μετριέται σε κλίμακα Likert 7 

σημείων και έχει αναπτυχθεί από τους Zimmerman and Zahniser (1991). Διαφωνώ 

Πολύ, Διαφωνώ αρκετά, Διαφωνώ λίγο, Ούτε διαφ/ Ούτε συμφ., Συμφωνώ λίγο, 

Συμφωνώ αρκετά, Συμφωνώ πολύ. 

 

8. Η 8η ερώτηση αφορά ομάδα δημογραφικών χαρακτηριστικών. 

Φύλλο με κλίμακα μέτρησης 1= Άνδρας, 2= Γυναίκα. 

Ηλικία με κλίμακα μέτρησης 1= 18-24, 2=25-34, 3= 35-44, 4= 45-54, 5= 55-65 , 

6= 65 και άνω. 

Επίπεδο εκπαίδευσης με κλίμακα μέτρησης 1= Απόφοιτος Δημοτικού, 2= 

Απόφοιτος Γυμνασίου/ Λυκείου, 3= Απόφοιτος ΙΕΚ/ Τενχικής Σχολής, 4= 

Απόφοιτος ΑΕΙ, 5= Κάτοχος Μεταπτυχιακού, 6= Κάτοχος Διδακτορικού.  
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Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα με κλίμακα μέτρησης 1= έως 5.000€, 2= μεταξύ 

5.001-15.000€. 3= μεταξύ 15.001-25.000, 4= μεταξύ 25.001-35.000, 5= μεταξύ 

35.001-45.000, 6= μεταξύ 45.001-55.000, 7= 55.001 και περισσότερα. 

Επάγγελμα με κλίμακα μέτρησης 1= Ελεύθερος επαγγελματίας/ Επιχειρηματίας, 

2= Αγρότης, 3=Ιδιωτικός υπάλληλος, 4= Δημόσιος υπάλληλος, 5= Άνεργος, 6= 

Οικιακά, 

7= Συνταξιούχος, 8= Άλλο      Ποιό....... 

 

Οι παραπάνω μεταβλητές χωρίζονται σε εξαρτημένες και ανεξάρτητες.  

 Εξαρτημένες είναι συνήθως  οι  μεταβλητές συμπεριφοράς δηλαδή: 

1. «Θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός» 

2. «Αρνητικός Ηθικός Καταναλωτισμός» 

3. «Διαλογικός Ηθικός Καταναλωτισμός» 

 Ανεξάρτητες είναι όλες οι άλλες μεταβλητές δηλαδή: 

1. «Ηθική Αδιαφορία» 

2. «Πολιτικός Έλεγχος» 

 

Καθώς και οι δημογραφικές μεταβλητές (Φύλο, Ηλικία, Εκπαίδευση, Εισόδημα 

Επάγγελμα) 

 

Στο  Παράρτημα παραθέτουμε το πρότυπο του ερωτηματολογίου, στο οποίο βασιστήκαμε 

για την εκπόνηση της έρευνας. 
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Αποτελέσματα 

3.2 Ανάλυση πινάκων μονής εισόδου 

 

Πίνακας 1: Ερώτηση 1  

Αποτέλεσμα αγοράς βιολογικών κρασιών 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 75 41,67 41,67 41,67 

Λίγες φορές 2 36 20,00 20,00 61,67 

Μερικές φορές 3 34 18,89 18,89 80,56 

Περίπου τις μισές φορές 4 13 7,22 7,22 87,78 

Αρκετές φορές 5 11 6,11 6,11 93,89 

Πολλές φορές 6 5 2,78 2,78 96,67 

Όλες τις φορές (Πάντα- Συνεχώς) 7 6 3,33 3,33 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 41,67% των ερωτώμενων δεν αγόρασε ποτέ βιολογικά κρασιά κατά το τελευταίο έτος, 

το 20% λίγες φορές ενώ μόλις το 3,33% αγόραζε συνεχώς κατά το τελευταίο έτος . 

 

Πίνακας 2: Ερώτηση 2  

Αποτέλεσμα αγοράς βιολογικών φρούτων και λαχανικών 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 40 22,22 22,22 22,22 

Λίγες φορές 2 40 22,22 22,22 44,44 

Μερικές φορές 3 31 17,22 17,22 61,67 

Περίπου τις μισές φορές 4 22 12,22 12,22 73,89 

Αρκετές φορές 5 21 11,67 11,67 85,56 

Πολλές φορές 6 16 8,89 8,89 94,44 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 10 5,56 5,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 22,22% των ερωτώμενων δεν αγόρασε ποτέ βιολογικά φρούτα και λαχανικά, ενώ το 

ίδιο ποσοστό αγόρασε βιολογικά φρούτα και λαχανικά λίγες φορές. Το 17,22% μερικές 

φορές ενώ τέλος το 5,56% αγόραζε συνεχώς. 

 

Πίνακας 3: Ερώτηση 3  

Αποτέλεσμα αγοράς βιολογικού μελιού 
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Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 43 23,89 23,89 23,89 

Λίγες φορές 2 25 13,89 13,89 37,78 

Μερικές φορές 3 25 13,89 13,89 51,67 

Περίπου τις μισές φορές 4 18 10,00 10,00 61,67 

Αρκετές φορές 5 9 5,00 5,00 66,67 

Πολλές φορές 6 21 11,67 11,67 78,33 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 39 21,67 21,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 23,89% των ερωτώμενων δεν αγόρασε ποτέ βιολογικό μέλι ενώ το 21,67% αγόραζε 

συνεχώς. Τέλος το 5% αγόρασε αρκετές φορές βιολογικό μέλι. 

 

Πίνακας 4: Ερώτηση 4  

Αποτέλεσμα αγοράς βιολογικών ζυμαρικών 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 84 46,67 46,67 46,67 

Λίγες φορές 2 34 18,89 18,89 65,56 

Μερικές φορές 3 27 15,00 15,00 80,56 

Περίπου τις μισές φορές 4 16 8,89 8,89 89,44 

Αρκετές φορές 5 10 5,56 5,56 95,00 

Πολλές φορές 6 6 3,33 3,33 98,33 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 3 1,67 1,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 46,67% των ερωτώμενων δεν αγόρασε ποτέ βιολογικά ζυμαρικά, το 15% μερικές 

φορές και μόλις το 1,67% αγόραζε βιολογικά ζυμαρικά συνεχώς. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Ερώτηση 5  

Αποτέλεσμα αγοράς βιολογικού ελαιόλαδου 
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Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 57 31,67 31,67 31,67 

Λίγες φορές 2 15 8,33 8,33 40,00 

Μερικές φορές 3 26 14,44 14,44 54,44 

Περίπου τις μισές φορές 4 17 9,44 9,44 63,89 

Αρκετές φορές 5 23 12,78 12,78 76,67 

Πολλές φορές 6 11 6,11 6,11 82,78 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 31 17,22 17,22 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 31,67% των ερωτώμενων δεν αγοράσε ποτέ βιολογικό ελαιόλαδο, το 17,22% αγόραζε 

όλες τι φορές και το 14,44% αγόρασε βιολογικό ελαιόλαδο μερικές φορές. 

 

Πίνακας 6:  Ερώτηση 6 

Αποτέλεσμα αγοράς βιολογικού γάλατος 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 88 48,89 48,89 48,89 

Λίγες φορές 2 33 18,33 18,33 67,22 

Μερικές φορές 3 20 11,11 11,11 78,33 

Περίπου τις μισές φορές 4 15 8,33 8,33 86,67 

Αρκετές φορές 5 8 4,44 4,44 91,11 

Πολλές φορές 6 10 5,56 5,56 96,67 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 6 3,33 3,33 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 48,89% των ερωτώμενων δεν αγόρασε βιολογικό γάλα ποτέ, το 18,33% αγόρασε λίγες 

φορές ενώ μόλις το 3,33% αγόραζε βιολογικό γάλα συνεχώς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Ερώτηση 7 

Αποτέλεσμα αγοράς βιολογικών οσπρίων 
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Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 87 48,33 48,33 48,33 

Λίγες φορές 2 31 17,22 17,22 65,56 

Μερικές φορές 3 23 12,78 12,78 78,33 

Περίπου τις μισές φορές 4 7 3,89 3,89 82,22 

Αρκετές φορές 5 12 6,67 6,67 88,89 

Πολλές φορές 6 12 6,67 6,67 95,56 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 8 4,44 4,44 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 48,33 % των ερωτώμενων δεν αγόρασε βιολογικά όσπρια ποτέ, το 12,78% αγόρασε 

μερικές φορές και μόλις το 3,89% αγόραζε πάντα βιολογικά όσπρια. 

 

Ερώτηση 8: Πίνακας 8 

Αποτέλεσμα αγοράς βιολογικών αυγών 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 40 22,22 22,22 22,22 

Λίγες φορές 2 30 16,67 16,67 38,89 

Μερικές φορές 3 22 12,22 12,22 51,11 

Περίπου τις μισές φορές 4 17 9,44 9,44 60,56 

Αρκετές φορές 5 15 8,33 8,33 68,89 

Πολλές φορές 6 22 12,22 12,22 81,11 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 34 18,89 18,89 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 22,22% των ερωτώμενων δεν αγόρασε βιολογικά αυγά ποτέ, το 18,89% αγόραζε 

συνεχώς, το 16,67% λίγες φορές και τέλος το 8,33% αγόρασε βιολογικά αυγά αρκετές 

φορές. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9: Ερώτηση 9 

Αποτέλεσμα αγοράς τοπικών παραδοσιακών τροφίμων 
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Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 26 14,44 14,44 14,44 

Λίγες φορές 2 38 21,11 21,11 35,56 

Μερικές φορές 3 31 17,22 17,22 52,78 

Περίπου τις μισές φορές 4 23 12,78 12,78 65,56 

Αρκετές φορές 5 32 17,78 17,78 83,33 

Πολλές φορές 6 17 9,44 9,44 92,78 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 12 6,67 6,67 99,44 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 21,11% των ερωτώμενων αγόρασε τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα λίγες φορές, το 

17,78% αγόρασε αρκετές φορές, το 17,22 μερικές φορές και τέλος το 6,67% αγόραζε 

τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα συνεχώς. 

 

 

Πίνακας 10: Ερώτηση 10 

Αποτέλεσμα αγοράς προϊόντων από πολύ φτωχές χώρες που προωθούνται μέσω του 

Δικαίου Εμπορίου-Fair Trade (π.χ. ζάχαρη, κακάο, σοκολάτες) 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 126 70,00 70,00 70,00 

Λίγες φορές 2 26 14,44 14,44 84,44 

Μερικές φορές 3 9 5,00 5,00 89,44 

Περίπου τις μισές φορές 4 10 5,56 5,56 95,00 

Αρκετές φορές 5 2 1,11 1,11 96,11 

Πολλές φορές 6 7 3,89 3,89 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 70% των ερωτώμενων δεν αγόρασε ποτέ προϊόντα από πολύ φτωχές χώρες που 

προωθούνται μέσω του Δικαίου Εμπορίου, το 14,44% λίγες φορές, ενώ μόλις το 1,11% 

αγόρασε προϊόντα που προωθούνται μέσω του Δικαίου Εμπορίου αρκετές φορές.  

 

 

 

 

 

Πίνακας 11: Ερώτηση 11 

Αποτέλεσμα αγοράς προϊόντων από εταιρείες που αναπτύσσουν κοινωνικά υπεύθυνες 

δράσεις 
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Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 43 23,89 23,89 23,89 

Λίγες φορές 2 35 19,44 19,44 43,33 

Μερικές φορές 3 39 21,67 21,67 65,00 

Περίπου τις μισές φορές 4 22 12,22 12,22 77,22 

Αρκετές φορές 5 22 12,22 12,22 89,44 

Πολλές φορές 6 18 10,00 10,00 99,44 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 1 ,56 ,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 23,89% των ερωτώμενων δεν αγόρασε ποτέ προϊόντα από εταιρείες που αναπτύσσουν 

κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις, το 21,67% αγόρασε μερικές φορές ενώ μόλις το 0,56% 

αγόραζε προϊόντα από εταιρείες που αναπτύσσουν κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις 

συνεχώς. 

 

Πίνακας 12: Ερώτηση 12  

Αποτέλεσμα αγοράς λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 9 5,00 5,00 5,00 

Λίγες φορές 2 18 10,00 10,00 15,00 

Μερικές φορές 3 19 10,56 10,56 25,56 

Περίπου τις μισές φορές 4 24 13,33 13,33 38,89 

Αρκετές φορές 5 37 20,56 20,56 59,44 

Πολλές φορές 6 35 19,44 19,44 78,89 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 38 21,11 21,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 21,11% των ερωτώμενων αγόραζε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας συνεχώς, το 

13,33% αγόρασε περίπου τις μισές φορές ενώ μόλις το 5% των ερωτώμενων δεν αγόρασε 

ποτέ λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 13: Ερώτηση 13 

Αποτέλεσμα ανακύκλωσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
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Καμία φορά (Ποτέ) 1 17 9,44 9,44 9,44 

Λίγες φορές 2 11 6,11 6,11 15,56 

Μερικές φορές 3 25 13,89 13,89 29,44 

Περίπου τις μισές φορές 4 28 15,56 15,56 45,00 

Αρκετές φορές 5 29 16,11 16,11 61,11 

Πολλές φορές 6 26 14,44 14,44 75,56 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 44 24,44 24,44 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 24,44% των ερωτώμενων ανακύκλωνε ανακυκλώσιμες συσκευασίες πάντα, το 

15,56% ανακυκλώνει περίπου τις μισές φορές και το 6,11% ανακύκλωσε λίγες φορές. 

 

 

Πίνακας 14: Ερώτηση 14 

Αποτέλεσμα χρησιμοποίησης των συσκευασιών των τροφίμων (π.χ. κουπάκια)  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 21 11,67 11,67 11,67 

Λίγες φορές 2 28 15,56 15,56 27,22 

Μερικές φορές 3 31 17,22 17,22 44,44 

Περίπου τις μισές φορές 4 17 9,44 9,44 53,89 

Αρκετές φορές 5 33 18,33 18,33 72,22 

Πολλές φορές 6 29 16,11 16,11 88,33 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 21 11,67 11,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 18,33%  των ερωτώμενων χρησιμοποίησε τις συσκευασίες τροφίμων αρκετές φορές,  

το 17,22% μερικές φορές και το 9,44% χρησιμοποίησε τις συσκευασίες τροφίμων 

περίπου τις μισές φορές. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 15: Ερώτηση 15 
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Αποτέλεσμα επαναχρησιμοποίησης ή επιδιόρθωσης χρησιμοποιημένων προϊόντων αντί 

αντικατάστασής τους με καινούργια (π.χ. ρούχα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη 

προικός)  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 18 10,00 10,00 10,00 

Λίγες φορές 2 28 15,56 15,56 25,56 

Μερικές φορές 3 28 15,56 15,56 41,11 

Περίπου τις μισές φορές 4 31 17,22 17,22 58,33 

Αρκετές φορές 5 30 16,67 16,67 75,00 

Πολλές φορές 6 33 18,33 18,33 93,33 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 12 6,67 6,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 18,33% των ερωτώμενων επαναχρησιμοποίησε ή επιδιόρθωσε πολλές φορές 

χρησιμοποιημένα προϊόντα αντί αντικατάστασής τους με καινούργια, το 17,22% 

επαναχρησιμοποίησε ή επιδιόρθωσε περίπου τι μισές φορές χρησιμοποιημένα προϊόντα 

αντί αντικατάστασής τους με καινούργια, ενώ το 6,67% των ερωτώμενων 

επαναχρησιμοποιούσε ή επιδιόρθωνε χρησιμοποιημένα προϊόντα αντί αντικατάστασής 

τους με καινούργια συνεχώς. 

 

Πίνακας 16: Ερώτηση 16 

Αποτέλεσμα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 35 19,44 19,44 19,44 

Λίγες φορές 2 34 18,89 18,89 38,33 

Μερικές φορές 3 28 15,56 15,56 53,89 

Περίπου τις μισές φορές 4 19 10,56 10,56 64,44 

Αρκετές φορές 5 23 12,78 12,78 77,22 

Πολλές φορές 6 19 10,56 10,56 87,78 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 22 12,22 12,22 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 19,44% των ερωτώμενων δεν έχουν αποφύγει την αγορά προϊόντων απο επιχειρήσεις 

που έχουν καταγγελθεί ότι βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον ποτέ, το 10,56% των 

ερωτώμενων περίπου τις μισές φορές, και το 12,22% των ερωτώμενων απέφευγαν την 

αγορά προϊόντων απο επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι βλάπτουν σοβαρά το 

περιβάλλον συνεχώς κατά το τελευταίο έτος. 

Πίνακας 17: Ερώτηση 17 
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Αποτέλεσμα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

έχουν εμπλακεί σε οικονομικά σκάνδαλα (π.χ. δωροδοκίες κρατικών λειτουργών και 

καρτέλ) 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 46 25,56 25,56 25,56 

Λίγες φορές 2 23 12,78 12,78 38,33 

Μερικές φορές 3 30 16,67 16,67 55,00 

Περίπου τις μισές φορές 4 13 7,22 7,22 62,22 

Αρκετές φορές 5 29 16,11 16,11 78,33 

Πολλές φορές 6 18 10,00 10,00 88,33 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 21 11,67 11,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 25,56% των ερωτώμενων δεν έχει αποφύγει την αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις 

που έχουν καταγγελθεί ότι έχουν εμπλακεί σε οικονομικά σκάνδαλα ποτέ, το 16,67% των 

ερωτώμενων έχει αποφύγει να αγοράσει μερικές φορες, ενώ το 7,22% των ερωτώμενων 

έχει αποφύγει να αγοράσει προϊόντα από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι  έχουν 

εμπλακεί σε οικονομικά σκάνδαλα περίπου τις μισές φορές κατά το τελευταίο έτος. 

 

Πίνακας 18: Ερώτηση 18 

Αποτέλεσμα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 42 23,33 23,33 23,33 

Λίγες φορές 2 22 12,22 12,22 35,56 

Μερικές φορές 3 17 9,44 9,44 45,00 

Περίπου τις μισές φορές 4 18 10,00 10,00 55,00 

Αρκετές φορές 5 26 14,44 14,44 69,44 

Πολλές φορές 6 25 13,89 13,89 83,33 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 30 16,67 16,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 23,33% των ερωτώμενων δεν έχει αποφύγει ποτέ την αγορά προϊόντων από 

επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα σχετικά με την 

υγιεινή και την ασφάλεια, το 16,67% των ερωτώμενων το απέφευγε συνεχώς, ενώ το 

9,44% των ερωτώμενων κατά το τελευταίο έτος, έχει αποφύγει μερικές φορές την αγορά 

προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα 

σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια. 

 

Πίνακας 19: Ερώτηση 19 
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Αποτέλεσμα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

χρησιμοποιούν παιδική εργασία 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 50 27,78 27,78 27,78 

Λίγες φορές 2 6 3,33 3,33 31,11 

Μερικές φορές 3 22 12,22 12,22 43,33 

Περίπου τις μισές φορές 4 22 12,22 12,22 55,56 

Αρκετές φορές 5 20 11,11 11,11 66,67 

Πολλές φορές 6 19 10,56 10,56 77,22 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 41 22,78 22,78 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 27,78% των ερωτώμενων δεν απέφυγε ποτέ την αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις 

που έχουν καταγγελθεί ότι χρησιμοποιούν παιδική εργασία, το 22,78% απέφευγε πάντα 

την αγορά, ενώ μόλις το 3,33% των ερωτώμενων έχει αποφύγει λίγες φορές την αγορά 

προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι χρησιμοποιούν παιδική εργασία. 

 

Πίνακας 20: Ερώτηση 20 

Αποτέλεσμα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

εμπλέκονται σε ιδιαίτερα βάναυση συμπεριφορά προς τα ζώα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 39 21,67 21,67 21,67 

Λίγες φορές 2 24 13,33 13,33 35,00 

Μερικές φορές 3 21 11,67 11,67 46,67 

Περίπου τις μισές φορές 4 20 11,11 11,11 57,78 

Αρκετές φορές 5 17 9,44 9,44 67,22 

Πολλές φορές 6 19 10,56 10,56 77,78 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 40 22,22 22,22 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 22,22% των ερωτώμενων απέφευγε συνεχώς την αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις 

που έχουν καταγγελθεί ότι εμπλέκονται σε ιδιαίτερα βάναυση συμπεριφορά προς τα ζώα, 

το 21,67% δεν την έχει αποφύγει ποτέ, και το 9,44% των ερωτώμενων έχει αποφύγει την 

αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι εμπλέκονται σε ιδιαίτερα 

βάναυση συμπεριφορά προς τα ζώα αρκετές φορές κατά το τελευταίο έτος. 

 

 

 

Πίνακας 21: Ερώτηση 21 
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Αποτέλεσμα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

εμπλέκονται σε ιδιαίτερα βάναυση συμπεριφορά προς τους εργαζομένους 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 38 21,11 21,11 21,11 

Λίγες φορές 2 26 14,44 14,44 35,56 

Μερικές φορές 3 17 9,44 9,44 45,00 

Περίπου τις μισές φορές 4 17 9,44 9,44 54,44 

Αρκετές φορές 5 20 11,11 11,11 65,56 

Πολλές φορές 6 20 11,11 11,11 76,67 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 42 23,33 23,33 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 23,33% των ερωτώμενων απέφευγε συνεχώς την αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις 

που έχουν καταγγελθεί ότι εμπλέκονται σε ιδιαίτερα βάναυση συμπεριφορά προς τους 

εργαζομένους, το 21,11% των ερωτώμενων δεν έχει αποφύγει ποτέ την αγορά, ενώ το 

9,44% έχει αποφύγει μερικές φορές ή περίπου τις μισές την αγορά προϊόντων από 

επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι εμπλέκονται σε ιδιαίτερα βάναυση συμπεριφορά 

προς τους εργαζομένους κατά το τελευταίο έτος. 

 

Πίνακας 22: Ερώτηση 22 

Αποτέλεσμα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

στηρίζουν οικονομικά κυβερνήσεις που εμπλέκονται σε πολέμους  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 43 23,89 23,89 23,89 

Λίγες φορές 2 35 19,44 19,44 43,33 

Μερικές φορές 3 16 8,89 8,89 52,22 

Περίπου τις μισές φορές 4 16 8,89 8,89 61,11 

Αρκετές φορές 5 25 13,89 13,89 75,00 

Πολλές φορές 6 16 8,89 8,89 83,89 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 29 16,11 16,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 23,89% των ερωτώμενων  δεν έχει αποφύγει ποτέ την αγορά προϊόντων από 

επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι στηρίζουν οικονομικά κυβερνήσεις που 

εμπλέκονται σε πολέμους, το 19,44% έχει αποφύγει την αγορά λίγες φορές, ενώ το 8,89% 

των ερωτώμενων έχει αποφύγει την αγορά μερικές φορές, το ίδιο ποσοστό περίπου τις 

μισές, και άλλο ένα 8,89% έχει αποφύγει πολλές φορές την αγορά των προϊόντων από 

επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι στηρίζουν οικονομικά κυβερνήσεις που 

εμπλέκονται σε πολέμους. 

 

Πίνακας 23: Ερώτηση 23 
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Αποτέλεσμα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

είναι συμφερόντων εχθρικών προς τη χώρα μας 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 36 20,00 20,00 20,00 

Λίγες φορές 2 17 9,44 9,44 29,44 

Μερικές φορές 3 34 18,89 18,89 48,33 

Περίπου τις μισές φορές 4 17 9,44 9,44 57,78 

Αρκετές φορές 5 27 15,00 15,00 72,78 

Πολλές φορές 6 19 10,56 10,56 83,33 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 30 16,67 16,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

 

Το 20% των ερωτώμενων δεν έχει αποφύγει ποτέ την αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις 

που έχουν καταγγελθεί ότι είναι συμφερόντων εχθρικών προς τη χώρα μας, το 18,89% 

έχει αποφύγει μερικές φορές την αγορά, ενώ το 9,44% των ερωτώμενων έχει αποφύγει 

την αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι είναι συμφερόντων 

εχθρικών προς τη χώρα μας λίγες φορές και τέλος το ίδιο ποσόστό έχει αποφύγει την 

αγορά περίπου τις μισές φορές κατά το τελευταίο έτος. 

 

Πίνακας 24: Ερώτηση 24 

Αποτελέσματα αποφυγής αγοράς προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι 

κερδοσκοπούν υπερβολικά και ασύδοτα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 43 23,89 23,89 23,89 

Λίγες φορές 2 24 13,33 13,33 37,22 

Μερικές φορές 3 21 11,67 11,67 48,89 

Περίπου τις μισές φορές 4 18 10,00 10,00 58,89 

Αρκετές φορές 5 20 11,11 11,11 70,00 

Πολλές φορές 6 27 15,00 15,00 85,00 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 27 15,00 15,00 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 23,89% των ερωτώμενων δεν έχει αποφύγει σχεδόν ποτέ την αγορά προϊόντων από 

επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι κερδοσκοπούν υπερβολικά και ασύδοτα, το 15% 

έχει απέφυγε την αγορά είτε πολλές φορές είτε συνεχώς, ενώ το 10% έχει αποφύγει την 

αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι κερδοσκοπούν υπερβολικά 

και ασύδοτα περίπου τις μισές φορές κατά το τελευταίο έτος. 

 

Πίνακας 25: Ερώτηση 25 
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Αποτέλεσμα συζητήσεων με γνωστούς και φίλους για τις «ηθικές/ανήθικες» πρακτικές 

που εφαρμόζονται στην παραγωγή προϊόντων 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 28 15,56 15,56 15,56 

Λίγες φορές 2 41 22,78 22,78 38,33 

Μερικές φορές 3 38 21,11 21,11 59,44 

Περίπου τις μισές φορές 4 18 10,00 10,00 69,44 

Αρκετές φορές 5 31 17,22 17,22 86,67 

Πολλές φορές 6 21 11,67 11,67 98,33 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 3 1,67 1,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 22,78% των ερωτώμενων έχει συζητήσει με γνωστούς και φίλους  για τις 

«ηθικές/ανήθικες» πρακτικές που εφαρμόζονται στην παραγωγή προϊόντων λίγες φορές, 

το 21,11% έχει συζητήσει μερικές φορές ενώ μόλις το 1,67% συζητούσε πάντα κατά το 

τελευταίο έτος με γνωστούς και φίλους για τις «ηθικές/ανήθικες» πρακτικές που 

εφαρμόζονται στην παραγωγή προϊόντων. 

 

Πίνακας 26: Ερώτηση 26 

Αποτελέσματα συμμετοχής σε συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 79 43,89 43,89 43,89 

Λίγες φορές 2 39 21,67 21,67 65,56 

Μερικές φορές 3 36 20,00 20,00 85,56 

Περίπου τις μισές φορές 4 6 3,33 3,33 88,89 

Αρκετές φορές 5 12 6,67 6,67 95,56 

Πολλές φορές 6 7 3,89 3,89 99,44 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 1 ,56 ,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 43,89% των ερωτώμενων δεν έχει ποτέ συμμετάσχει σε συλλογή υπογραφών 

διαμαρτυρίας, το 20% των ερωτώμενων έχει συμμετάσχει μερικές φορές, ενώ μόλις το 

0,56% των ερωτώμενων συμμετείχε πάντα σε συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας. 

 

 

 

 

Πίνακας 27: Ερώτηση 27 
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Αποτελέσματα διάδοσης μηνυμάτων (emails, SMS) 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 72 40,00 40,00 40,00 

Λίγες φορές 2 49 27,22 27,22 67,22 

Μερικές φορές 3 17 9,44 9,44 76,67 

Περίπου τις μισές φορές 4 20 11,11 11,11 87,78 

Αρκετές φορές 5 9 5,00 5,00 92,78 

Πολλές φορές 6 8 4,44 4,44 97,22 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 5 2,78 2,78 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 40% των ερωτώμενων δεν έχει ποτέ διαδώσει  μηνύματα, το 27,22% των ερωτώμενων 

έχει διαδώσει λίγες φορές,  ενώ μόλις 2,78% των ερωτώμενων διέδιδε πάντα μηνύματα. 

 

 

Πίνακας 28: Ερώτηση 28 

Αποτελέσματα συμμετοχής σε ομάδες συζήτησης των social media (facebook, twitter, 

κ.ά) για θέματα ηθικού καταναλωτισμού 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 75 41,67 41,67 41,67 

Λίγες φορές 2 45 25,00 25,00 66,67 

Μερικές φορές 3 17 9,44 9,44 76,11 

Περίπου τις μισές φορές 4 16 8,89 8,89 85,00 

Αρκετές φορές 5 16 8,89 8,89 93,89 

Πολλές φορές 6 7 3,89 3,89 97,78 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 4 2,22 2,22 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 41,67% των ερωτώμενων δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε ομάδες συζήτησης των social 

media για θέματα ηθικού καταναλωτισμού, το 25% έχει συμμετάσχει λίγες φορές και 

μόλις το 2,22% συμμετείχε πάντα σε ομάδες συζήτησης των social media για θέματα 

ηθικού καταναλωτισμού. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 29: Ερώτηση 29 
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Αποτελέσματα συμμετοχής σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 89 49,44 49,44 49,44 

Λίγες φορές 2 36 20,00 20,00 69,44 

Μερικές φορές 3 27 15,00 15,00 84,44 

Περίπου τις μισές φορές 4 12 6,67 6,67 91,11 

Αρκετές φορές 5 12 6,67 6,67 97,78 

Πολλές φορές 6 4 2,22 2,22 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 49,44% των ερωτώμενων δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, το 

20% των ερωτώμενων έχει συμμετάσχει λίγες φορές, ενώ μόλις το 2,22%  έχει 

συμμετάσχει πολλές φορές σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά το τελευταίο έτος. 

 

 

Ερώτηση 30: Πίνακας 30 

Αποτελέσματα δημιουργίας και οργάνωσης ομάδων διαμαρτυρίας 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 114 63,33 63,33 63,33 

Λίγες φορές 2 30 16,67 16,67 80,00 

Μερικές φορές 3 19 10,56 10,56 90,56 

Περίπου τις μισές φορές 4 6 3,33 3,33 93,89 

Αρκετές φορές 5 6 3,33 3,33 97,22 

Πολλές φορές 6 4 2,22 2,22 99,44 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 1 ,56 ,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 63,33% των ερωτώμενων δεν έχει ποτέ δημιουργήσει και οργανώσει ομάδες 

διαμαρτυρίας, το 16,67% των ερωτώμενων έχει δημιουργήσει και οργανώσει ομάδες 

διαμαρτυρίας λίγες φορές, και μόλις το 0,56% των ερωτώμενων δημιουργούσε και 

οργάνωνε συνεχώς ομάδες διαμαρτυρίας. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 31: Ερώτηση 31 
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Αποτελέσματα επιλογής ρούχων ή αξεσουάρ με τυπωμένα μηνύματα εναντίον 

«ανήθικων» επιχειρηματικών πρακτικών 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 100 55,56 55,56 55,56 

Λίγες φορές 2 39 21,67 21,67 77,22 

Μερικές φορές 3 17 9,44 9,44 86,67 

Περίπου τις μισές φορές 4 8 4,44 4,44 91,11 

Αρκετές φορές 5 8 4,44 4,44 95,56 

Πολλές φορές 6 8 4,44 4,44 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 55,56% των ερωτώμενων δεν επέλεξε ποτέ ρούχα ή αξεσουάρ με τυπωμένα μηνύματα 

εναντίον «ανήθικων» επιχειρηματικών πρακτικών και το 21,67% των ερωτώμενων τα 

έχει επιλέξει λίγες φορές. 

 

 

Πίνακας 32: Ερώτηση 32 

Αποτελέσματα συμμετοχής σε οργανώσεις, ενώσεις  ή συλλόγους που ασχολούνται με 

θέματα ηθικής κατανάλωσης 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 106 58,89 58,89 58,89 

Λίγες φορές 2 32 17,78 17,78 76,67 

Μερικές φορές 3 21 11,67 11,67 88,33 

Περίπου τις μισές φορές 4 11 6,11 6,11 94,44 

Αρκετές φορές 5 6 3,33 3,33 97,78 

Πολλές φορές 6 2 1,11 1,11 98,89 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 2 1,11 1,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 58,89% των ερωτώμενων δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε οργανώσεις, ενώσεις ή 

συλλόγους που ασχολούνται με θέματα ηθικής κατανάλωσης, το 17,78% συμμετείχε 

λίγες φορές, ενώ μόλις το 1,11% των ερωτώμενων συμμετείχε συνεχώς σε οργανώσεις, 

ενώσεις ή συλλόγους που ασχολούνται με θέματα ηθικής κατανάλωσης.  

 

 

 

 

Πίνακας 33: Ερώτηση 33 
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Αποτελέσματα διαβάσματος και γραψίματος σε blogs 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 66 36,67 36,67 36,67 

Λίγες φορές 2 55 30,56 30,56 67,22 

Μερικές φορές 3 25 13,89 13,89 81,11 

Περίπου τις μισές φορές 4 10 5,56 5,56 86,67 

Αρκετές φορές 5 11 6,11 6,11 92,78 

Πολλές φορές 6 12 6,67 6,67 99,44 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 1 ,56 ,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 36,67% των ερωτώμενων δεν έχει διαβάσει και γράψει ποτέ σε blogs, το 30,56% λίγες 

φορές, ενώ μόλις το 0,56% διάβαζε και έγραφε σε blogs πάντα κατά το τελευταίο έτος. 

 

 

Πίνακας 34: Ερώτηση 34 

Αποτελέσματα συμμετοχής ή παρακολούθησης ομιλιών, συζητήσεων, ημερίδων 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 76 42,22 42,22 42,22 

Λίγες φορές 2 41 22,78 22,78 65,00 

Μερικές φορές 3 31 17,22 17,22 82,22 

Περίπου τις μισές φορές 4 13 7,22 7,22 89,44 

Αρκετές φορές 5 9 5,00 5,00 94,44 

Πολλές φορές 6 9 5,00 5,00 99,44 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 7 1 ,56 ,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 42,22% των ερωτώμενων δεν έχει συμμετάσχει ή παρακολουθήσει ποτέ ομιλίες, 

συζητήσεις και ημερίδες, το 22,78% λίγες φορές και μόλις  το 0,56% των ερωτώμενων 

συμμετείχε ή παρακολουθούσε συνεχώς ομιλίες, συζητήσεις και ημερίδες. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 35: Ερώτηση 35 
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Αποτελέσματα χρησιμοποίησης επιχειρηματικών ιστοσελίδων (αυτoματοποιημένες 

υπηρεσίες πελατών, σελίδες συζήτησης ή παραπόνων, sites ηλεκτρονικού εμπορίου) για 

δράσεις ηθικού καταναλωτισμού 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 77 42,78 42,78 42,78 

Λίγες φορές 2 51 28,33 28,33 71,11 

Μερικές φορές 3 27 15,00 15,00 86,11 

Περίπου τις μισές φορές 4 9 5,00 5,00 91,11 

Αρκετές φορές 5 12 6,67 6,67 97,78 

Πολλές φορές 6 4 2,22 2,22 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 42,78% των ερωτώμενων δεν χρησιμοποίησε ποτέ επιχειρηματικές ιστοσελίδες για 

δράσεις ηθικού καταναλωτισμού, το 28,33% των ερωτώμενων χρησιμοποίησε λίγες 

φορές και το 2,22% των ερωτώμενων χρησιμοποίησε επιχειρηματικές ιστοσελίδες για 

δράσεις ηθικού καταναλωτισμού πολλές φορές κατά το τελευταίο έτος. 

 

Πίνακας 36: Ερώτηση 36 

Αποτελέσματα διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εναντίον επιχειρήσεων που έχουν 

καταγγελθεί για «ανήθικες» επιχειρηματικές πρακτικές 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Καμία φορά (Ποτέ) 1 106 58,89 58,89 58,89 

Λίγες φορές 2 38 21,11 21,11 80,00 

Μερικές φορές 3 18 10,00 10,00 90,00 

Περίπου τις μισές φορές 4 8 4,44 4,44 94,44 

Αρκετές φορές 5 6 3,33 3,33 97,78 

Πολλές φορές 6 4 2,22 2,22 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 58,89% των ερωτώμενων δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 

εναντίον επιχειρήσεων που έχουν καταγγελθεί για «ανήθικες» επιχειρηματικές πρακτικές, 

το 21,11% των ερωτώμενων έχει συμμετάσχει λίγες φορές και μόλις το 2,22% των 

ερωτώμενων έχει σημμετάσχει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον επιχειρήσεων που 

έχουν καταγγελθεί για «ανήθικες» επιχειρηματικές πρακτικές πολλές φορές.  

 

 

 

 

Πίνακας 37: Ερώτηση 37 
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Αποτελέσματα για το κατα πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν οτι τα περισσότερα 

οικολογικά προϊόντα είναι κατώτερης ποιότητας από τα κανονικά 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 47 26,11 26,11 26,11 

Διαφωνώ αρκετά 2 43 23,89 23,89 50,00 

Διαφωνώ λίγο 3 24 13,33 13,33 63,33 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 34 18,89 18,89 82,22 

Συμφωνώ λίγο 5 16 8,89 8,89 91,11 

Συμφωνώ αρκετά 6 9 5,00 5,00 96,11 

Συμφωνώ πολύ 7 7 3,89 3,89 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 63,33% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι τα περισσότερα οικολογικά προϊόντα είναι 

κατώτερης ποιότητας από τα κανονικά, το 18,89% των ερωτώμενων ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί, ενώ το 17,78% συμφωνεί. 

 

 

Πίνακας 38: Ερώτηση 38 

Αποτελέσματα για το κατα πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν οτι δεν τους συμφέρει να 

πληρώσουν από την τσέπη τους για την προστασία του περιβάλλοντος 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 27 15,00 15,00 15,00 

Διαφωνώ αρκετά 2 32 17,78 17,78 32,78 

Διαφωνώ λίγο 3 23 12,78 12,78 45,56 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 33 18,33 18,33 63,89 

Συμφωνώ λίγο 5 37 20,56 20,56 84,44 

Συμφωνώ αρκετά 6 18 10,00 10,00 94,44 

Συμφωνώ πολύ 7 10 5,56 5,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 45,56% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι δεν τους συμφέρει να πληρώσουν απο την 

τσέπη τους για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το 36,11% των ερωτώμενων 

συμφωνεί. Τέλος το 18,33% των ερωτώμενων δεν έχει άποψη. 

 

 

 

Πίνακας 39: Ερώτηση 39 
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Αποτελέσματα για το κατα πόσο ενδιαφέρουν τους ερωτώμενους αποκλειστικά τα 

οικονομικά προβλήματα της δικής τους χώρας και όχι τα προβλήματα των οικονομικά 

ασθενέστερων χωρών 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 34 18,89 18,89 18,89 

Διαφωνώ αρκετά 2 37 20,56 20,56 39,44 

Διαφωνώ λίγο 3 23 12,78 12,78 52,22 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 27 15,00 15,00 67,22 

Συμφωνώ λίγο 5 28 15,56 15,56 82,78 

Συμφωνώ αρκετά 6 20 11,11 11,11 93,89 

Συμφωνώ πολύ 7 11 6,11 6,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 52,22% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι τον ενδιαφέρει αποκλειστικά τα 

οικονομικά προβλήματα της δικής του χώρας και όχι τα προβλήματα των οικονομικά 

ασθενέστερων χωρών, το 32,78% συμφωνεί ενώ τέλος το 15% των ερωτώμενων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί. 

 

 

Πίνακας 40: Ερώτηση 40 

Αποτελέσματα για το κατα πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν οτι τους είναι δύσκολο να 

συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες εναντίον επιχειρήσεων, ακόμη και ανώνυμα μέσω του 

διαδικτύου 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 32 17,78 17,78 17,78 

Διαφωνώ αρκετά 2 19 10,56 10,56 28,33 

Διαφωνώ λίγο 3 25 13,89 13,89 42,22 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 42 23,33 23,33 65,56 

Συμφωνώ λίγο 5 26 14,44 14,44 80,00 

Συμφωνώ αρκετά 6 22 12,22 12,22 92,22 

Συμφωνώ πολύ 7 14 7,78 7,78 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 42,23% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι του είναι δύσκολο να συμμετέχει σε 

διαμαρτυρίες εναντίον επιχειρήσεων, ακόμη και ανώνυμα μέσω του διαδικτύου, το 

34,44% συμφωνεί και το 23,33% των ερωτώμενων δεν έχει άποψη. 

 

 

Πίνακας 41: Ερώτηση 41 
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Αποτελέσματα για το κατα πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν οτι έχουν άλλα προβλήματα 

που τους απασχολούν πολύ περισσότερο από την περιβαλλοντική καταστροφή 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 22 12,22 12,22 12,22 

Διαφωνώ αρκετά 2 35 19,44 19,44 31,67 

Διαφωνώ λίγο 3 34 18,89 18,89 50,56 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 26 14,44 14,44 65,00 

Συμφωνώ λίγο 5 27 15,00 15,00 80,00 

Συμφωνώ αρκετά 6 16 8,89 8,89 88,89 

Συμφωνώ πολύ 7 20 11,11 11,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 50,55% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι έχει άλλα προβλήματα που τον 

απασχολούν πολύ περισσότερο από την περιβαλλοντική καταστροφή, το 35,01% 

συμφωνεί και το 14,44% των ερωτώμενων δεν έχει άποψη.  

 

 

Πίνακας 42: Ερώτηση 42 

Αποτελέσματα για το κατα πόσο οι ερωτώμενοι σκέφτονται την κάλυψη των δικών τους 

αναγκών και το κόστος των προϊόντων και όχι εάν είναι «ηθικά» ή «μη ηθικά» τα 

προϊόντα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 17 9,44 9,44 9,44 

Διαφωνώ αρκετά 2 21 11,67 11,67 21,11 

Διαφωνώ λίγο 3 25 13,89 13,89 35,00 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 32 17,78 17,78 52,78 

Συμφωνώ λίγο 5 39 21,67 21,67 74,44 

Συμφωνώ αρκετά 6 26 14,44 14,44 88,89 

Συμφωνώ πολύ 7 20 11,11 11,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 35% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι σκέφτεται την κάλυψη των δικών του 

αναγκών και το κόστος των προϊόντων και όχι εάν είναι «ηθικά» ή «μη ηθικά» τα 

προϊόντα, το 47,22% των ερωτώμενων συμφωνεί, ενώ τέλος το 17,78% δεν έχει άποψη. 

 

 

 

Πίνακας 43: Ερώτηση 43 
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Αποτελέσματα για το κατα πόσο οι ερωτώμενοι είναι κατά του μποϊκοτάζ μεγάλων 

εταιρειών διότι οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 34 18,89 18,89 18,89 

Διαφωνώ αρκετά 2 24 13,33 13,33 32,22 

Διαφωνώ λίγο 3 24 13,33 13,33 45,56 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 52 28,89 28,89 74,44 

Συμφωνώ λίγο 5 25 13,89 13,89 88,33 

Συμφωνώ αρκετά 6 11 6,11 6,11 94,44 

Συμφωνώ πολύ 7 10 5,56 5,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 45,55% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι είναι κατά του μποϊκοτάζ μεγάλων 

εταιρειών διότι οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, το 28,89% των ερωτώμενων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί, ενώ το 25,56% συμφωνεί. 

 

 

Πίνακας 44: Ερώτηση 44 

Αποτελέσματα για το κατα πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι τα οφέλη της 

ανακύκλωσης επιστρέφουν στο κοινωνικό σύνολο 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 39 21,67 21,67 21,67 

Διαφωνώ αρκετά 2 28 15,56 15,56 37,22 

Διαφωνώ λίγο 3 35 19,44 19,44 56,67 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 30 16,67 16,67 73,33 

Συμφωνώ λίγο 5 20 11,11 11,11 84,44 

Συμφωνώ αρκετά 6 16 8,89 8,89 93,33 

Συμφωνώ πολύ 7 12 6,67 6,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 56,67% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι τα οφέλη της ανακύκλωσης επιστρέφουν 

στο κοινωνικό σύνολο, το 26,66% των ερωτώμενων συμφωνεί και μόλις το 16,67% δεν 

έχει άποψη. 

 

 

 

 

Πίνακας 45: Ερώτηση 45 
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Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι νομίζουν ότι τα λεγόμενα οικολογικά 

προϊόντα δεν είναι παρά ένα ακόμη διαφημιστικό τρικ  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 29 16,11 16,11 16,11 

Διαφωνώ αρκετά 2 40 22,22 22,22 38,33 

Διαφωνώ λίγο 3 23 12,78 12,78 51,11 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 27 15,00 15,00 66,11 

Συμφωνώ λίγο 5 32 17,78 17,78 83,89 

Συμφωνώ αρκετά 6 17 9,44 9,44 93,33 

Συμφωνώ πολύ 7 12 6,67 6,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 51,11% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι τα τα λεγόμενα οικολογικά προϊόντα δεν 

είναι παρά ένα ακόμη διαφημιστικό τρικ, το 33,89% συμφωνεί και το 15% των 

ερωτώμενων δεν έχει άποψη. 

 

 

Πίνακας 46: Ερώτηση 46 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι τα μποϊκοτάζ προϊόντων ή 

εταιρειών δεν έχουν φέρει κανένα αποτελέσματα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 28 15,56 15,56 15,56 

Διαφωνώ αρκετά 2 40 22,22 22,22 37,78 

Διαφωνώ λίγο 3 32 17,78 17,78 55,56 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 38 21,11 21,11 76,67 

Συμφωνώ λίγο 5 16 8,89 8,89 85,56 

Συμφωνώ αρκετά 6 16 8,89 8,89 94,44 

Συμφωνώ πολύ 7 10 5,56 5,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 55,56% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι τα μποϊκοτάζ προϊόντων ή εταιρειών δεν 

έχουν φέρει κανένα αποτελέσματα, το 23,33% συμφωνεί και το 21,11% των ερωτώμενων 

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. 

 

 

 

 

Πίνακας 47: Ερώτηση 47 
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Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι η αγορά «ηθικών» 

προϊόντων είναι απλώς μια μόδα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 25 13,89 13,89 13,89 

Διαφωνώ αρκετά 2 41 22,78 22,78 36,67 

Διαφωνώ λίγο 3 19 10,56 10,56 47,22 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 33 18,33 18,33 65,56 

Συμφωνώ λίγο 5 33 18,33 18,33 83,89 

Συμφωνώ αρκετά 6 19 10,56 10,56 94,44 

Συμφωνώ πολύ 7 10 5,56 5,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 47,22% των ερωτώμενων διαφωνεί στο ότι η αγορά «ηθικών» προϊόντων είναι απλώς 

μια μόδα, το 34,44% συμφωνεί και το 18,33% των ερωτώμενων δεν έχει άποψη.  

 

 

Πίνακας 48: Ερώτηση 48 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι τα λεγόμενα «ηθικά» δεν 

είναι εξ ίσου καλά  με τα κανονικά προϊόντα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 37 20,56 20,56 20,56 

Διαφωνώ αρκετά 2 35 19,44 19,44 40,00 

Διαφωνώ λίγο 3 28 15,56 15,56 55,56 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 44 24,44 24,44 80,00 

Συμφωνώ λίγο 5 22 12,22 12,22 92,22 

Συμφωνώ αρκετά 6 8 4,44 4,44 96,67 

Συμφωνώ πολύ 7 6 3,33 3,33 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 55,56% των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι τα λεγόμενα «ηθικά» δεν είναι εξ ίσου 

καλά  με τα κανονικά προϊόντα, το 24,44%  δεν έχει άποψη ενώ μόλις το 20% των 

ερωτώμενων συμφωνεί με το ότι τα λεγόμενα «ηθικά» δεν είναι εξ ίσου καλά  με τα 

κανονικά προϊόντα. 

 

 

 

 

Πίνακας 49: Ερώτηση 49 
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Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι είναι μεγάλος κόπος να 

αναζητούν τα «ηθικά» προϊόντα σε ειδικά καταστήματα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 19 10,56 10,56 10,56 

Διαφωνώ αρκετά 2 35 19,44 19,44 30,00 

Διαφωνώ λίγο 3 39 21,67 21,67 51,67 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 26 14,44 14,44 66,11 

Συμφωνώ λίγο 5 36 20,00 20,00 86,11 

Συμφωνώ αρκετά 6 18 10,00 10,00 96,11 

Συμφωνώ πολύ 7 7 3,89 3,89 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 51,67% των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι του είναι μεγάλος κόπος να αναζητεί τα 

«ηθικά» προϊόντα σε ειδικά καταστήματα, το 33,89% συμφωνεί και το 14,44% των 

ερωτώμενων δεν έχει άποψη. 

 

 

Πίνακας 50: Ερώτηση 50 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι τα περισσότερα βιολογικά 

και οικολογικά προϊόντα είναι αντιαισθητικά 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 56 31,11 31,11 31,11 

Διαφωνώ αρκετά 2 37 20,56 20,56 51,67 

Διαφωνώ λίγο 3 22 12,22 12,22 63,89 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 33 18,33 18,33 82,22 

Συμφωνώ λίγο 5 20 11,11 11,11 93,33 

Συμφωνώ αρκετά 6 9 5,00 5,00 98,33 

Συμφωνώ πολύ 7 3 1,67 1,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 63,89% των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι τα περισσότερα βιολογικά και 

οικολογικά προϊόντα είναι αντιαισθητικά, το 18,33% δεν έχει άποψη, και μόλις το 

17,78% των ερωτώμενων συμφωνεί με το ότι τα περισσότερα βιολογικά και οικολογικά 

προϊόντα είναι αντιαισθητικά. 

 

 

 

 

Πίνακας 51: Ερώτηση 51 
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Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι τους απασχολεί 

περισσότερο η δική τους οικονομική κατάσταση παρά η καταπολέμηση της φτώχειας στις 

χώρες του Τρίτου Κόσμου 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 40 22,22 22,22 22,22 

Διαφωνώ αρκετά 2 27 15,00 15,00 37,22 

Διαφωνώ λίγο 3 24 13,33 13,33 50,56 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 25 13,89 13,89 64,44 

Συμφωνώ λίγο 5 31 17,22 17,22 81,67 

Συμφωνώ αρκετά 6 21 11,67 11,67 93,33 

Συμφωνώ πολύ 7 12 6,67 6,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 50,56% των ερωτώμενων διαφωνεί με το άν τον απασχολεί περισσότερο η δική του 

οικονομική κατάσταση παρά η καταπολέμηση της φτώχειας στις χώρες του Τρίτου 

Κόσμου, το 35,56% των ερωτώμενων συμφωνεί, ενώ το 13,89% δεν έχει άποψη.  

 

 

Πίνακας 52: Ερώτηση 52 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι είναι άσκοπο να αγοράζω 

προϊόντα Δικαίου Εμπορίου αφού δεν κάνουν το ίδιο και πολλοί άλλοι  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 35 19,44 19,44 19,44 

Διαφωνώ αρκετά 2 37 20,56 20,56 40,00 

Διαφωνώ λίγο 3 28 15,56 15,56 55,56 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 37 20,56 20,56 76,11 

Συμφωνώ λίγο 5 26 14,44 14,44 90,56 

Συμφωνώ αρκετά 6 15 8,33 8,33 98,89 

Συμφωνώ πολύ 7 2 1,11 1,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 55,56% των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι είναι άσκοπο να αγοράζει προϊόντα 

Δικαίου Εμπορίου αφού δεν κάνουν το ίδιο και πολλοί άλλοι, το 23,89% των 

ερωτώμενων συμφωνεί ενώ το 20,56% δεν έχει άποψη. 

 

 

 

Πίνακας 53: Ερώτηση 53 
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Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι τους δημιουργεί πρόβλημα 

να αφιερώνουν χρόνο για να ψάχνουν πληροφορίες σχετικά με τις «ηθικές/ανήθικες» 

πρακτικές των επιχειρήσεων 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 23 12,78 12,78 12,78 

Διαφωνώ αρκετά 2 38 21,11 21,11 33,89 

Διαφωνώ λίγο 3 29 16,11 16,11 50,00 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 39 21,67 21,67 71,67 

Συμφωνώ λίγο 5 28 15,56 15,56 87,22 

Συμφωνώ αρκετά 6 14 7,78 7,78 95,00 

Συμφωνώ πολύ 7 9 5,00 5,00 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 50% των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι του δημιουργεί πρόβλημα να αφιερώνει 

χρόνο για να ψάχνει πληροφορίες σχετικά με τις «ηθικές/ανήθικες» πρακτικές των 

επιχειρήσεων, το 28,33% συμφωνεί και τέλος το 21,67% ούτε συμφωνεί,ούτε διαφωνεί. 

 

 

Πίνακας 54: Ερώτηση 54 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι απολαμβάνουν να συμμετέχουν στην 

πολιτική γιατί θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο λόγο στην τρέχουσα 

διακυβέρνηση 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 35 19,44 19,44 19,44 

Διαφωνώ αρκετά 2 26 14,44 14,44 33,89 

Διαφωνώ λίγο 3 22 12,22 12,22 46,11 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 27 15,00 15,00 61,11 

Συμφωνώ λίγο 5 35 19,44 19,44 80,56 

Συμφωνώ αρκετά 6 24 13,33 13,33 93,89 

Συμφωνώ πολύ 7 11 6,11 6,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 46,11% των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι απολαμβάνει να συμμετέχει στην 

πολιτική γιατί θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο λόγο στην τρέχουσα 

διακυβέρνηση, το 38,89% συμφωνεί ενώ το 15% δεν έχει άποψη. 

 

 

 

Πίνακας 55: Ερώτηση 55 
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Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι μερικές φορές η πολιτική 

σκηνή και η κυβέρνηση φαίνονται τόσο περίπλοκες που ένας άνθρωπος σαν αυτούς δεν 

μπορεί πραγματικά να καταλάβει τι συμβαίνει 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 41 22,78 22,78 22,78 

Διαφωνώ αρκετά 2 37 20,56 20,56 43,33 

Διαφωνώ λίγο 3 21 11,67 11,67 55,00 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 17 9,44 9,44 64,44 

Συμφωνώ λίγο 5 36 20,00 20,00 84,44 

Συμφωνώ αρκετά 6 18 10,00 10,00 94,44 

Συμφωνώ πολύ 7 10 5,56 5,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 55% των ερωτώμενων διαφωνεί με το μερικές φορές η πολιτική σκηνή και η 

κυβέρνηση φαίνονται τόσο περίπλοκες που ένας άνθρωπος σαν αυτούς δεν μπορεί 

πραγματικά να καταλάβει τι συμβαίνει, το 35,56% των ερωτώμενων συμφωνεί, ενώ μόλις 

το 9,44% δεν έχει άποψη. 

 

 

Πίνακας 56: Ερώτηση 56 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι κατανοούν βαθιά τα 

σημαντικά πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 5 2,78 2,78 2,78 

Διαφωνώ αρκετά 2 22 12,22 12,22 15,00 

Διαφωνώ λίγο 3 19 10,56 10,56 25,56 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 26 14,44 14,44 40,00 

Συμφωνώ λίγο 5 39 21,67 21,67 61,67 

Συμφωνώ αρκετά 6 42 23,33 23,33 85,00 

Συμφωνώ πολύ 7 27 15,00 15,00 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 60% των ερωτώμενων συμφωνεί με το ότι κατανοούν βαθιά τα σημαντικά πολιτικά 

ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, το 25,56% διαφωνεί ενώ το 14,44% των 

ερωτώμενων δεν έχει άποψη. 
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Πίνακας 57: Ερώτηση 57 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι έχουν τα απαραίτητα 

προσόντα για να συμμετέχουν στην πολιτική δράση και τη λήψη των αποφάσεων στη 

χώρα μας 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 22 12,22 12,22 12,22 

Διαφωνώ αρκετά 2 28 15,56 15,56 27,78 

Διαφωνώ λίγο 3 20 11,11 11,11 38,89 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 39 21,67 21,67 60,56 

Συμφωνώ λίγο 5 31 17,22 17,22 77,78 

Συμφωνώ αρκετά 6 22 12,22 12,22 90,00 

Συμφωνώ πολύ 7 18 10,00 10,00 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 39,44% των ερωτώμενων συμφωνεί με το ότι έχει τα απαραίτητα προσόντα για να 

συμμετέχει στην πολιτική δράση και τη λήψη των αποφάσεων στη χώρα του, το 38,89% 

διαφωνεί και το 21,67% των ερωτώμενων ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί.  

 

 

Πίνακας 58: Ερώτηση 58 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι δεν έχει καμία σημασία 

ποιον ψηφίζουν γιατί ούτως ή άλλως όποιος εκλέγεται κάνει ό,τι θέλει  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 25 13,89 13,89 13,89 

Διαφωνώ αρκετά 2 21 11,67 11,67 25,56 

Διαφωνώ λίγο 3 13 7,22 7,22 32,78 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 25 13,89 13,89 46,67 

Συμφωνώ λίγο 5 20 11,11 11,11 57,78 

Συμφωνώ αρκετά 6 34 18,89 18,89 76,67 

Συμφωνώ πολύ 7 42 23,33 23,33 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 53,33% των ερωτώμενων συμφωνεί με το ότι δεν έχει καμία σημασία ποιον ψηφίζει 

γιατί ούτως ή άλλως όποιος εκλέγεται κάνει ό,τι θέλει, το 32,78% των ερωτώμενων 

διαφωνεί, ενώ το 13,89% δεν έχει άποψη. 

 

 

 

Πίνακας 59: Ερώτηση 59 
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Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 

με τους οποίους οι άνθρωποι σαν και αυτούς μπορούν να έχουν λόγο στις πράξεις της 

κυβέρνησης 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 19 10,56 10,56 10,56 

Διαφωνώ αρκετά 2 18 10,00 10,00 20,56 

Διαφωνώ λίγο 3 25 13,89 13,89 34,44 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 28 15,56 15,56 50,00 

Συμφωνώ λίγο 5 34 18,89 18,89 68,89 

Συμφωνώ αρκετά 6 35 19,44 19,44 88,33 

Συμφωνώ πολύ 7 21 11,67 11,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 50% των ερωτώμενων συμφωνεί με το ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι 

άνθρωποι σαν και αυτούς μπορούν να έχουν λόγο στις πράξεις της κυβέρνησης, το 

34,44% των διαφωνεί ενώ το 15,56% δεν έχει άποψη. 

 

 

Πίνακας 60: Ερώτηση 60 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι είναι τόσοι πολλοί οι 

άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα τοπικά θέματα, που δεν έχει μεγάλη 

σημασία για αυτούς αν συμμετέχω κι αυτοί ή όχι  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 30 16,67 16,67 16,67 

Διαφωνώ αρκετά 2 34 18,89 18,89 35,56 

Διαφωνώ λίγο 3 26 14,44 14,44 50,00 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 41 22,78 22,78 72,78 

Συμφωνώ λίγο 5 20 11,11 11,11 83,89 

Συμφωνώ αρκετά 6 21 11,67 11,67 95,56 

Συμφωνώ πολύ 7 8 4,44 4,44 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 50% των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι, οι οποίοι 

ασχολούνται ενεργά με τα τοπικά θέματα, που δεν έχει μεγάλη σημασία για αυτούς αν 

συμμετέχω κι αυτοί ή όχι, το 27,22% συμφωνεί και το 22,78% των ερωτώμενων δεν έχει 

άποψη. 

 

 

Πίνακας 61: Ερώτηση 61 
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Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι οι περισσότεροι από 

αυτούς που κατέχουν δημόσιο αξίωμα δεν θα άκουγαν αυτά που έχουν να τους πούν ότι 

κι αν έκαναν 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 15 8,33 8,33 8,33 

Διαφωνώ αρκετά 2 19 10,56 10,56 18,89 

Διαφωνώ λίγο 3 22 12,22 12,22 31,11 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 27 15,00 15,00 46,11 

Συμφωνώ λίγο 5 40 22,22 22,22 68,33 

Συμφωνώ αρκετά 6 34 18,89 18,89 87,22 

Συμφωνώ πολύ 7 23 12,78 12,78 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 53,89% των ερωτώμενων συμφωνεί με το ότι οι περισσότεροι από αυτούς που 

κατέχουν δημόσιο αξίωμα δεν θα άκουγαν αυτά που έχουν να τους πούν ότι κι αν έκαναν, 

το 31,11% διαφωνεί και το 15% των ερωτώμενων δεν έχει άποψη.  

 

 

Πίνακας 62: Ερώτηση 62 

Αποτελέσματα για το κατά πόσο οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι οι περισσότερες τοπικές 

εκλογές δεν είναι αρκετά σημαντικές για να ασχοληθούν  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Διαφωνώ πολύ 1 34 18,89 18,89 18,89 

Διαφωνώ αρκετά 2 42 23,33 23,33 42,22 

Διαφωνώ λίγο 3 22 12,22 12,22 54,44 

Ούτε διαφωνώ/ Ούτε συμφωνώ 4 43 23,89 23,89 78,33 

Συμφωνώ λίγο 5 14 7,78 7,78 86,11 

Συμφωνώ αρκετά 6 12 6,67 6,67 92,78 

Συμφωνώ πολύ 7 12 6,67 6,67 99,44 

 
9 1 ,56 ,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 54,44% των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι οι περισσότερες τοπικές εκλογές δεν 

είναι αρκετά σημαντικές για να ασχοληθούν, το 23,89% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί 

και το 21,67% των ερωτώμενων συμφωνεί. 

 

 

 

Πίνακας 63: Ερώτηση 63 
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Αποτελέσματα φύλου ερωτώμενων 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Άνδρας 1 81 45,00 45,00 45,00 

Γυναίκα 2 99 55,00 55,00 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 45% των ερωτώμενων είναι άνδρες και το 55% είναι γυναίκες.  

 

 

Πίνακας 64: Ερώτηση 64 

Αποτελέσματα ηλικίας ερωτώμενων 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

18 - 24 ετών 1 50 27,78 27,78 27,78 

25 - 34 ετών 2 60 33,33 33,33 61,11 

35 - 44 ετών 3 27 15,00 15,00 76,11 

45 - 54 ετών 4 24 13,33 13,33 89,44 

55 - 64 ετών 5 16 8,89 8,89 98,33 

65 ετών και άνω 6 3 1,67 1,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 33,33% των ερωτώμενων είναι 25 – 34 ετών, το 27,78% των ερωτώμενων είναι 18 – 

24 ετών και τέλος το 1,67% είναι 65 ετών και άνω. 

 

 

Πίνακας 65: Ερώτηση 65 

Αποτελέσματα εκπαίδευσης ερωτώμενων 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Απόφοιτος Δημοτικού 1 2 1,11 1,11 1,11 

Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου 2 73 40,56 40,56 41,67 

Απόφοιτος ΙΕΚ/Τεχνικής Σχολής 3 25 13,89 13,89 55,56 

Απόφοιτος ΑΕΙ 4 65 36,11 36,11 91,67 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 5 15 8,33 8,33 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 40,56% των ερωτώμενων είναι απόφοιτοι γυμνασίου/ λυκείου, το 36,11% είναι 

απόφοιτοι ΑΕΙ και μόλις το 1,11% είναι απόφοιτοι δημοτικού. 

 

Πίνακας 66: Ερώτηση 66 
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Αποτελέσματα εισοδήματος ερωτώμενων 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

έως 5.000€ 1 34 18,89 20,36 20,36 

μεταξύ 5.001€ - 15.000€ 2 64 35,56 38,32 58,68 

μεταξύ 15.001€ - 25.000€ 3 43 23,89 25,75 84,43 

μεταξύ 25.001€ - 35.000€ 4 17 9,44 10,18 94,61 

μεταξύ 35.001€.- 45.000€ 5 6 3,33 3,59 98,20 

μεταξύ 45.001€ - 55.001€ 6 1 ,56 ,60 98,80 

55.001€ και περισσότερο 7 2 1,11 1,20 100,00 

 
. 13 7,22 Missing 

 
Total 180 100,0 100,0 

 
Το 35,56% των ερωτώμενων έχει εισόδημα μεταξύ 5.001 – 15.000, το 23,89% έχει 

εισόδημα μεταξύ 15.001 – 25.000 και μόλις το 1,67% των ερωτώμενων έχει εισόδημα 

απο 45.001 και πάνω. 

 

 

 

Πίνακας 67: Ερώτηση 67 

Αποτελέσματα επαγγέλματος ερωτώμενων 

Value Label Value Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cum 

Percent 

Ελεύθερος επαγγελματίας/ 

επιχειρηματίας 
1 42 23,33 23,46 23,46 

Αγρότης 2 2 1,11 1,12 24,58 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 3 65 36,11 36,31 60,89 

Δημόσιος Υπάλληλος 4 12 6,67 6,70 67,60 

Άνεργος 5 33 18,33 18,44 86,03 

Οικιακά 6 5 2,78 2,79 88,83 

Συνταξιούχος 7 9 5,00 5,03 93,85 

Άλλο 8 11 6,11 6,15 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 36,11% των ερωτώμενων είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 23,33% είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες/ επιχειρηματίες, το 18,33% είναι άνεργοι και τέλος το 1,11% των 

ερωτώμενων είναι αγρότες. 

 

 

Πίνακας 68α: Ερώτηση πρηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ 
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Αποτέλεσμα προηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ στην Coca Cola  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 38 21,11 21,11 21,11 

OXI 2 142 78,89 78,89 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 78,89% των ερωτώμενων δεν έχει προηγούμενη εμπειρία μποϊκοτάζ στην Coca Cola, 

ενώ το 21,11% έχει. 

 

Πίνακας 68β: Ερώτηση πρηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ 

Αποτέλεσμα προηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ σε προϊόντα 3Ε  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 6 3,33 3,33 3,33 

OXI 2 174 96,67 96,67 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 96,67% των ερωτώμενων δεν έχει προηγούμενη εμπειρία μποϊκοτάζ σε προϊόντα 3Ε. 

 

Πίνακας 68γ: Ερώτηση πρηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ 

Αποτέλεσμα προηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ στο γάλα. 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 3 1,67 1,67 1,67 

OXI 2 177 98,33 98,33 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 98,33% των ερωτώμενων δεν έχει προηγούμενη εμπειρία μποϊκοτάζ στο γάλα.  

 

Πίνακας 68δ: Ερώτηση πρηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ  

Αποτέλεσμα προηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ σε γερμανικά προϊόντα  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 7 3,89 3,89 3,89 

OXI 2 173 96,11 96,11 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 96,11% των ερωτώμενων δεν έχει προηγούμενη εμπειρία μποϊκοτάζ σε γερμανικά 

προϊόντα. 

Πίνακας 68ε: Ερώτηση πρηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ 
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Αποτέλεσμα προηγούμενης εμπειρίας μποϊκοτάζ σε εισαγόμενα προϊόντα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 8 4,44 4,44 4,44 

OXI 2 172 95,56 95,56 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 95,56% των ερωτώμενων δεν έχει προηγούμενη εμπειρία μποϊκοτάζ σε εισαγόμενα 

προϊόντα. 

 

Πίνακας 69α: Ερώτηση γνώσης/ συμμετοχής σε μποϊκοτάζ  

Αποτέλεσμα γνώσης/συμμετοχής σε μποϊκοτάζ στην Coca Cola 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 23 12,78 12,78 12,78 

OXI 2 157 87,22 87,22 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 87,22% των ερωτώμενων δεν γνωρίζει/συμμετέχει σε μποϊκοτάζ στην Coca Cola, ενώ 

το 12,78% γνωρίζει/συμμετέχει. 

 

Πίνακας 69β: Ερώτηση γνώσης/ συμμετοχής σε μποϊκοτάζ 

Αποτέλεσμα γνώσης/συμμετοχής σε μποϊκοτάζ σε προϊόντα 3Ε  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 4 2,22 2,22 2,22 

OXI 2 176 97,78 97,78 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 97,78% των ερωτώμενων δεν γνωρίζει/συμμετέχει σε μποϊκοτάζ σε προϊόντα 3Ε.  

 

Πίνακας 69γ: Ερώτηση γνώσης/ συμμετοχής σε μποϊκοτάζ  

Αποτέλεσμα γνώσης/συμμετοχής σε μποϊκοτάζ στο γάλα 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

OXI 2 180 100,00 100,00 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το σύνολο των ερωτώμενων δεν γνωρίζει/συμμετέχει σε μποϊκοτάζ στο γάλα.  

 

Πίνακας 69δ: Ερώτηση γνώσης/ συμμετοχής σε μποϊκοτάζ  
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Αποτέλεσμα γνώσης/συμμετοχής σε μποϊκοτάζ σε γερμανικά προϊόντα  

 

Το 98,33% των ερωτώμενων δεν γνωρίζει/συμμετέχει σε μποϊκοτάζ σε γερμανικά 

προϊόντα. 

 

 

Πίνακας 69ε: Ερώτηση γνώσης/ συμμετοχής σε μποϊκοτάζ  

Αποτέλεσμα γνώσης/συμμετοχής σε μποϊκοτάζ σε εισαγόμενα προϊόντα  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 2 1,11 1,11 1,11 

OXI 2 178 98,89 98,89 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
 

Το 98,89% των ερωτώμενων δεν γνωρίζει/συμμετέχει σε μποϊκοτάζ σε εισαγόμενα 

προϊόντα. 

 

Πίνακας 70: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός 

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum 

θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός 180 49,23 16,98 18,00 100,00 

Ερμηνεία της μεταβλητής Θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός: Η μεταβλητή παίρνει 

θεωρητικές τιμές από 1Χ15= 15 έως 7Χ15=105. Ο παρατηρηθείς Mean είναι 49,23 άρα 

είναι λίγο μικρότερος από τη θεωρητική κεντρική τιμή [(105-15)/2]+15= 45+ 15=60) που 

χωρίζει την κλίμακα στη μέση. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι ερωτώμενοι δείχνουν 

μια μικρή τάση αδιαφορίας προς τον θετικό ηθικό καταναλωτισμό. 

 

 

  

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

NAI 1 3 1,67 1,67 1,67 

OXI 2 177 98,33 98,33 100,00 

Total 180 100,0 100,0 
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Πίνακας 71: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Αρνητικός Ηθικός Καταναλωτισμός  

 

Ερμηνεία της μεταβλητής Αρνητικός Ηθικός Καταναλωτισμός: Η μεταβλητή παίρνει 

θεωρητικές τιμές από 1Χ9= 9 έως 7Χ9=63. Ο παρατηρηθείς Mean είναι 34,18 άρα είναι 

λίγο μικρότερος από τη θεωρητική κεντρική τιμή [(63-9)/2]+9= 27+9=36) που χωρίζει 

την κλίμακα στη μέση. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι ερωτώμενοι εμφανίζουν μια 

μικρή τάση αδιαφορίας προς τον αρνητικό ηθικό καταναλωτισμό. 

 

 

Πίνακας 72: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλήτης Διαλογικός Ηθικός Καταναλωτισμός 

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum 

Διαλογικός Ηθικός Καταναλωτισμός 180 26,46 13,00 12,00 72,00 

Ερμηνεία της μεταβλητής Διαλογικός Ηθικός Καταναλωτισμός: Η μεταβλητή παίρνει 

θεωρητικές τιμές από 1Χ12=12 έως 7Χ12=84. Ο παρατηρηθείς Mean είναι 26,46 άρα 

είναι αρκετά μικρότερος από τη θεωρητική κεντρική τιμή [(84-12)/2]+12=36+12=48) που 

χωρίζει την κλίμακα στη μέση. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι ερωτώμενοι 

εμφανίζουν μια υψηλή τάση αδιαφορίας προς τον διαλογικό ηθικό καταναλωτισμό. 

 

 

Πίνακας 73: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Ηθική Αδιαφορία 

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum 

Ηθική Αδιαφορία 180 58,61 18,03 19,00 100,00 

 

Ερμηνεία της μεταβλητής Ηθική Αδιαφορία: Η μεταβλητή παίρνει θεωρητικές τιμές από 

1Χ17=17 έως 7Χ17=119. Ο παρατηρηθείς Mean είναι 58,61 άρα είναι λίγο μικρότερος 

από τη θεωρητική κεντρική τιμή [(119-17)/2]+17=51+17=68) που χωρίζει την κλίμακα 

στη μέση. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι ερωτώμενοι εμφανίζουν μια μικρή τάση 

ενδιαφέροντος προς τα ηθικά ζητήματα. 

 

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum 

Αρνητικός Ηθικός Καταναλωτισμός 180 34,18 16,63 9,00 63,00 
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Πίνακας 73: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Πολιτικός Έλεγχος 

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum 

Πολιτικός Έλεγχος 180 35,51 7,37 12,00 57,00 

 

Ερμηνεία της μεταβλητής Πολιτικός Έλεγχος: Η μεταβλητή παίρνει θεωρητικές τιμές από 

1Χ9=9 έως 7Χ9=63. Ο παρατηρηθείς Mean είναι 35,51 άρα είναι λίγο μικρότερος από τη 

θεωρητική κεντρική τιμή [(63-9)/2]+9=27+9=36) που χωρίζει την κλίμακα στη μέση. Το 

αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι ερωτώμενοι εμφανίζουν μια πολύ μικρή τάση αδιαφορίας 

προς τα πολιτικά θέματα. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ανάλυση πινάκων διπλής εισόδου 

 

 

Πίνακας 74: Ανάλυση της Διακύμανσης της μεταβλητής Θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός 

με τη μεταβλητή Φύλο 

     

95% Confidence Interval for 

Mean   

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Άνδρας 81 32,26 16,85 1,87 28,53 35,98 9 63 

Γυναίκα 99 35,76 16,37 1,64 32,49 39,02 9 63 

Total 180 34,18 16,63 1,24 31,74 36,63 9 63 
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ANOVA 

  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Αρνητικός Ηθικός Καταναλωτισμός 
Between 

Groups 
545,21 1 545,21 1,98 ,161 

 
Within Groups 48955,74 178 275,03 

  

 
Total 49500,95 179 

   

Αφού το Sig. είναι > του 0.05 η σχέση είναι στατιστικά ασήμαντη, δηλαδή δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ της μεταβλητής Αρνητικός Ηθικός Καταναλωτισμός και Φύλο. 

Από τη σύγκριση των 2 Means βλέπουμε ότι οι γυναίκες υιοθετούν περισσότερο συχνά 

τον Αρνητικό Ηθικό Καταναλωτισμό από ότι οι άνδρες. 
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Πίνακας 75: Ανάλυση της Διακύμανσης της μεταβλητής Θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός 

με τη μεταβλητή Εισόδημα 

     

95% Confidence 

Interval for Mean   

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Minimum Maximum 

έως 5.000€ 34 53,21 20,65 3,54 46,00 60,41 18 100 

μεταξύ 5.001€ - 

15.000€ 
64 47,09 16,54 2,07 42,96 51,22 18 93 

μεταξύ 15.001€ - 

25.000€ 
43 48,58 15,58 2,38 43,79 53,38 27 81 

μεταξύ 25.001€ - 

35.000€ 
17 47,35 13,71 3,33 40,30 54,40 24 79 

μεταξύ 35.001€.- 

45.000€ 
6 56,00 20,56 8,39 34,42 77,58 31 86 

μεταξύ 45.001€ - 

55.001€ 
1 72,00 NaN NaN NaN NaN 72 72 

55.001€ και 

περισσότερο 
2 63,00 25,46 18,00 -165,71 291,71 45 81 

Total 167 49,41 17,24 1,33 46,77 52,04 18 100 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

θετικός Ηθικός 

Καταναλωτισμός 

Between 

Groups 
2074,97 6 345,83 1,17 ,325 

 
Within Groups 47259,34 160 295,37 

  

 
Total 49334,31 166 

   

Αφού το Sig. είναι > του 0.05 η σχέση είναι στατιστικά ασήμαντη, δηλαδή δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ της μεταβλητής Θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός και Εισόδημα. 

Από τη σύγκριση των Means βλέπουμε ότι οι ερωτώμενοι με εισόδημα μεταξύ 45.001€ - 

55.001€ υιοθετούν περισσότερο συχνά τον Θετικό Ηθικό Καταναλωτισμό. 
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Πίνακας 76: Ανάλυση της Διακύμανσης της μεταβλητής Ηθική Αδιαφορία και της 

μεταβλητής Εκπαίδευση 

     

95% Confidence Interval for 

Mean   

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 
2 91,00 7,07 5,00 27,47 154,53 86 96 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 
73 61,30 17,03 1,99 57,33 65,28 19 96 

Απόφοιτος 

ΙΕΚ/Τεχνικής 

Σχολής 

25 57,08 20,10 4,02 48,78 65,38 26 91 

Απόφοιτος ΑΕΙ 65 57,46 16,86 2,09 53,28 61,64 28 100 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 
15 48,73 19,17 4,95 38,12 59,35 21 90 

Total 180 58,61 18,03 1,34 55,96 61,26 19 100 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ηθική Αδιαφορία Between Groups 4234,48 4 1058,62 3,43 ,010 

 
Within Groups 53970,30 175 308,40 

  

 
Total 58204,78 179 

   

Αφού το Sig. είναι < του 0.05 η σχέση είναι στατιστικά σημαντική, δηλαδή υπάρχει 

σχέση μεταξύ της μεταβλητής Ηθική Αδιαφορία και Εκπαίδευση. 

Από τη σύγκριση των Means βλέπουμε ότι οι ερωτώμενοι με ανώτατη εκπαίδευση το 

δημοτικό, είναι πιο συχνά αδιάφοροι σε ηθικά θέματα. 
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Πίνακας 77: Διασταύρωση των μεταβλητών αγοράζω βιολογικό μέλι με εκπαίδευση  

 
Εκπαίδευση 

 

Αγοράζω 

βιολογικό μέλι 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 

Απόφοιτος 

ΙΕΚ/Τεχνικής 

Σχολής 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 
Total 

Καμία φορά 

(Ποτέ) 
1,00 21,00 2,00 17,00 2,00 43,00 

 
2,33% 48,84% 4,65% 39,53% 4,65% 100,00% 

 
50,00% 28,77% 8,00% 26,15% 13,33% 23,89% 

 
,56% 11,67% 1,11% 9,44% 1,11% 23,89% 

Λίγες φορές ,00 8,00 5,00 10,00 2,00 25,00 

 
,00% 32,00% 20,00% 40,00% 8,00% 100,00% 

 
,00% 10,96% 20,00% 15,38% 13,33% 13,89% 

 
,00% 4,44% 2,78% 5,56% 1,11% 13,89% 

Μερικές φορές 1,00 9,00 6,00 8,00 1,00 25,00 

 
4,00% 36,00% 24,00% 32,00% 4,00% 100,00% 

 
50,00% 12,33% 24,00% 12,31% 6,67% 13,89% 

 
,56% 5,00% 3,33% 4,44% ,56% 13,89% 

Περίπου τις 

μισές φορές 
,00 8,00 5,00 5,00 ,00 18,00 

 
,00% 44,44% 27,78% 27,78% ,00% 100,00% 

 
,00% 10,96% 20,00% 7,69% ,00% 10,00% 

 
,00% 4,44% 2,78% 2,78% ,00% 10,00% 

Αρκετές φορές ,00 5,00 ,00 4,00 ,00 9,00 

 
,00% 55,56% ,00% 44,44% ,00% 100,00% 

 
,00% 6,85% ,00% 6,15% ,00% 5,00% 
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,00% 2,78% ,00% 2,22% ,00% 5,00% 

Πολλές φορές ,00 7,00 3,00 7,00 4,00 21,00 

 
,00% 33,33% 14,29% 33,33% 19,05% 100,00% 

 
,00% 9,59% 12,00% 10,77% 26,67% 11,67% 

 
,00% 3,89% 1,67% 3,89% 2,22% 11,67% 

Όλες τις φορές 

(Πάντα-

Συνεχώς) 

,00 15,00 4,00 14,00 6,00 39,00 

 
,00% 38,46% 10,26% 35,90% 15,38% 100,00% 

 
,00% 20,55% 16,00% 21,54% 40,00% 21,67% 

 
,00% 8,33% 2,22% 7,78% 3,33% 21,67% 

Total 2,00 73,00 25,00 65,00 15,00 180,00 

 
1,11% 40,56% 13,89% 36,11% 8,33% 100,00% 

 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
1,11% 40,56% 13,89% 36,11% 8,33% 100,00% 

 

Το 55,56% των ερωτώμενων που αγοράσαν βιολογικό μέλι αρκετές φορές είναι 

απόφοιτοι γυμνασίου/ λυκείου, το 33,33% αυτών που αγόραζαν πολλές φορές είναι είτε 

απόφοιτοι γυμνασίου/ λυκείου είτε απόφοιτοι ΑΕΙ και το 38,46% των ερωτώμενων που 

αγόραζε βιολογικό μέλι συνεχώς είναι απόφοιτοι γυμνασίου/ λυκείου.  

                                               Χ2 

Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 24,82 24 ,416 

Likelihood Ratio 27,64 24 ,275 

Linear-by-Linear Association 2,01 1 ,157 

N of Valid Cases 180 
  

 Αφού το Sig. είναι > του 0.05 η σχέση είναι στατιστικά ασήμαντη, δηλαδή δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών βιολογικό μέλι με εκπαίδευση. 
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Πίνακας 78: Διασταύρωση των μεταβλητών αγοράζω βιολογικό ελαιόλαδο με φύλο  

 
Φύλο 

 

Αγοράζω βιολογικό ελαιόλαδο Άνδρας Γυναίκα Total 

Καμία φορά (Ποτέ) 29,00 28,00 57,00 

 
50,88% 49,12% 100,00% 

 
35,80% 28,28% 31,67% 

 
16,11% 15,56% 31,67% 

Λίγες φορές 5,00 10,00 15,00 

 
33,33% 66,67% 100,00% 

 
6,17% 10,10% 8,33% 

 
2,78% 5,56% 8,33% 

Μερικές φορές 12,00 14,00 26,00 

 
46,15% 53,85% 100,00% 

 
14,81% 14,14% 14,44% 

 
6,67% 7,78% 14,44% 

Περίπου τις μισές φορές 5,00 12,00 17,00 

 
29,41% 70,59% 100,00% 

 
6,17% 12,12% 9,44% 

 
2,78% 6,67% 9,44% 

Αρκετές φορές 11,00 12,00 23,00 

 
47,83% 52,17% 100,00% 

 
13,58% 12,12% 12,78% 

 
6,11% 6,67% 12,78% 

Πολλές φορές 6,00 5,00 11,00 

 
54,55% 45,45% 100,00% 
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7,41% 5,05% 6,11% 

 
3,33% 2,78% 6,11% 

Όλες τις φορές (Πάντα-Συνεχώς) 13,00 18,00 31,00 

 
41,94% 58,06% 100,00% 

 
16,05% 18,18% 17,22% 

 
7,22% 10,00% 17,22% 

Total 81,00 99,00 180,00 

 
45,00% 55,00% 100,00% 

 
100,00% 100,00% 100,00% 

 
45,00% 55,00% 100,00% 

 

Το 70,59% των ερωτώμενων που αγόρασε βιολογικό ελαιόλαδο περίπου τις μισές φορές 

είναι γυναίκες όπως και το 52,17% αυτών που το αγόρασε αρκετές φορές. Το 54,55% των 

ερωτώμενων που αγόρασε βιολογικό ελαιόλαδο πολλές φορές είναι άνδρες και τέλος το 

58,06% αυτων που αγόραζε συνεχώς είναι γυναίκες. 

                                              Χ2 

Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 3,90 6 ,690 

Likelihood Ratio 3,98 6 ,679 

Linear-by-Linear Association ,22 1 ,643 

N of Valid Cases 180 
  

Αφού το Sig. είναι > του 0.05 η σχέση είναι στατιστικά ασήμαντη, δηλαδή δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών βιολογικό ελαιόλαδο με φύλο. 
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Πίνακας 79: Διασταύρωση των μεταβλητών Είναι συμφερόντων εχθρικών προς τη χώρα 

μας με Εκπαίδευση 

 
Εκπαίδευση 

 

Είναι 

συμφερόντων 

εχθρικών προς 

τη χώρα μας 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκ

είου 

Απόφοιτος 

ΙΕΚ/Τεχνική

ς Σχολής 

Απόφοιτο

ς ΑΕΙ 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακο

ύ 

Total 

Καμία φορά 

(Ποτέ) 
,00 17,00 2,00 15,00 2,00 36,00 

 
,00% 47,22% 5,56% 41,67% 5,56% 100,00% 

 
,00% 23,29% 8,00% 23,08% 13,33% 20,00% 

 
,00% 9,44% 1,11% 8,33% 1,11% 20,00% 

Λίγες φορές ,00 7,00 3,00 4,00 3,00 17,00 

 
,00% 41,18% 17,65% 23,53% 17,65% 100,00% 

 
,00% 9,59% 12,00% 6,15% 20,00% 9,44% 

 
,00% 3,89% 1,67% 2,22% 1,67% 9,44% 

Μερικές φορές 1,00 15,00 5,00 13,00 ,00 34,00 

 
2,94% 44,12% 14,71% 38,24% ,00% 100,00% 

 
50,00% 20,55% 20,00% 20,00% ,00% 18,89% 

 
,56% 8,33% 2,78% 7,22% ,00% 18,89% 

Περίπου τις 

μισές φορές 
,00 5,00 2,00 9,00 1,00 17,00 

 
,00% 29,41% 11,76% 52,94% 5,88% 100,00% 

 
,00% 6,85% 8,00% 13,85% 6,67% 9,44% 

 
,00% 2,78% 1,11% 5,00% ,56% 9,44% 

Αρκετές φορές 1,00 12,00 4,00 7,00 3,00 27,00 

 
3,70% 44,44% 14,81% 25,93% 11,11% 100,00% 
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50,00% 16,44% 16,00% 10,77% 20,00% 15,00% 

 
,56% 6,67% 2,22% 3,89% 1,67% 15,00% 

Πολλές φορές ,00 5,00 3,00 9,00 2,00 19,00 

 
,00% 26,32% 15,79% 47,37% 10,53% 100,00% 

 
,00% 6,85% 12,00% 13,85% 13,33% 10,56% 

 
,00% 2,78% 1,67% 5,00% 1,11% 10,56% 

Όλες τις φορές 

(Πάντα-

Συνεχώς) 

,00 12,00 6,00 8,00 4,00 30,00 

 
,00% 40,00% 20,00% 26,67% 13,33% 100,00% 

 
,00% 16,44% 24,00% 12,31% 26,67% 16,67% 

 
,00% 6,67% 3,33% 4,44% 2,22% 16,67% 

Total 2,00 73,00 25,00 65,00 15,00 180,00 

 
1,11% 40,56% 13,89% 36,11% 8,33% 100,00% 

 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
1,11% 40,56% 13,89% 36,11% 8,33% 100,00% 

Το 44,44% των ερωτώμενων που απέφυγαν αρκετές φορές να αγοράσουν προϊόντα απο 

επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι είναι συμφερόντων εχθρικών προς τη χώρα μας 

είναι απόφοιτοι γυμνασίου/ λυκείου, το 47,37% που απέφυγαν πολλές φορές είναι 

απόφοιτοι ΑΕΙ και το 40% των ερωτώμενων που απέφευγαν συνεχώς την αγορά τέτοιων 

προϊόντων είναι απόφοιτοι γυμνασίου/ λυκείου. 
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                                                Χ2 

Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 19,90 24 ,702 

Likelihood Ratio 23,17 24 ,510 

Linear-by-Linear Association ,49 1 ,484 

N of Valid Cases 180 
  

 Αφού το Sig. είναι > του 0.05 η σχέση είναι στατιστικά ασήμαντη, δηλαδή δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών Είναι συμφερόντων εχθρικών προς τη χώρα μας με 

Εκπαίδευση.
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Κεφάλαιο Τέταρτο 

Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι καταναλωτές δεν αγοράζουν συχνά 

βιολογικά προϊόντα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις όπως είναι το μέλι, το ελαιόλαδο και 

τα αυγά. 

Όσο αφορά τα προϊόντα fair trade, οι καταναλωτές δεν αγοράζουν καθόλου προϊόντα 

δικαίου εμπορίου (70%) ενώ επίσης δεν αγοράζουν προϊόντα από επιχειρήσεις που  

αναπτύσσουν κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις (65%), το 21% των ερωτώμενων αγοράζει 

λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, το 24,44% αυτών ανακυκλώνουν τις 

ανακυκλώσιμες συσκευασίες και χρησιμοποιούν τις συσκευασίες των τροφίμων αντί να 

τις πετάξουν στα σκουπίδια ενώ οι μισοί εξ αυτών επαναχρησιμοποιούν ή επιδιορθώνουν 

χρησιμοποιημένα προϊόντα αντί να τα αντικαταστήσουν με καινούργια.   

Όσο αφορά τον αρνητικό ηθικό καταναλωτισμό, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτώμενων (93,17%) δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε μποϊκοτάζ, ούτε επίσης 

συμμετέχουν σε κάποιο μποϊκοτάζ την τρέχουσα περίοδο (96,44%). Λίγες έως καθόλου 

ήταν οι φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους και μέχρι σήμερα που απέφυγαν 

την αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι βλάπτουν σοβαρά το 

περιβάλλον, λίγες έως καθόλου οι φορές που οι ερωτώμενοι απέφυγαν να αγοράσουν 

προϊόντα από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι έχουν εμπλακεί σε οικονομικά 

σκάνδαλα. Επίσης δεν έχουν αποφύγει την αγορά  προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν 

καταγγελθεί ότι στηρίζουν οικονομικά κυβερνήσεις που εμπλέκονται σε πολέμους  ή που 

έχουν καταγγελθεί ότι κερδοσκοπούν υπερβολικά και ασύδοτα. Μοιρασμένες ήταν οι 

απαντήσεις και χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα στις ερωτήσεις για τον αν, κατά τη διάρκεια 

του τελευταίου έτους και μέχρι σήμερα, οι ερωτώμενοι έχουν αποφύγει την αγορά 

προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί ότι έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα 

σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια, ότι χρησιμοποιούν παιδική εργασία, ότι 

εμπλέκονται σε ιδιαίτερα βάναυση συμπεριφορά προς τα ζώα, ότι εμπλέκονται σε 

ιδιαίτερα βάναυση συμπεριφορά προς τους εργαζομένους. Τέλος το 20% των 

ερωτώμενων δεν έχει αποφύγει ποτέ την αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις που έχουν 

καταγγελθεί ότι είναι συμφερόντων εχθρικών προς τη χώρα μας, το 18,89% έχει αποφύγει 

μερικές φορές την αγορά και μόλις το 16,67% απεύφευγε την αγορά συνεχώς το 

τελευταίο έτος. 

Όσο αφορά στις ερωτήσεις διαλογικού ηθικού Καταναλωτισμού, οι ερωτώμενοι το 

τελευταίο έτος μέχρι σήμερα, δεν συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό σε συζητήσεις με 

γνωστούς και φίλους για τις «ηθικές/ ανήθικες» πρακτικές που εφαρμόζονται στην 

παραγωγή προϊόντων. Επίσης αρνητικές ήταν οι απαντήσεις τους σε αυτή την ενότητα 

του διαλογικού ηθικού καταναλωτισμού, καθώς δεν συμμετέχουν σε συλλογή υπογραφών 

διαμαρτυρίας (43,89%), σε διάδοσης μηνυμάτων (emails, SMS), σε ομάδες συζήτησης 

των social media (41,67%), σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αλλά ούτε και σε δημιουργία 
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και οργάνωση ομάδων διαμαρτυρίας. Δεν επιλέγουν ρούχα ή αξεσουάρ με τυπωμένα 

μηνύματα εναντίον «ανήθικων» επιχειρηματικών πρακτικών (55,56%), δεν συμμετέχουν 

σε οργανώσεις, ενώσεις ή συλλόγους που ασχολούνται με θέματα ηθικής κατανάλωσης, 

σε διάβασμα και γράψιμο σε blogs. Επίσης αρνητικές απαντήσεις δώσανε στις ερωτήσεις 

περί συμμετοχής ή παρακολούθησης ομιλιών (42,22%), συζητήσεων, χρησιμοποίησης 

επιχειρηματικών ιστοσελίδων και περί διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εναντίον επιχειρήσεων 

που έχουν καταγγελθεί για «ανήθικες» επιχειρηματικές πρακτικές .  

Όσο αφορά στις απόψεις των ερωτώμενων στην ενότητα ηθικής αδιαφορίας οι 

ερωτώμενοι δεν πιστεύουν ότι τα περισσότερα οικολογικά προϊόντα είναι κατώτερης 

ποιότητας απο τα κανονικά και ότι δεν πιστεύουν ότι δεν τους συμφέρει να πληρώσουν 

από την τσέπη τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Αρνητικές ήταν επίσης οι 

περισσότερες απαντήσεις των ερωτώμενων και σε αυτή την ενότητα, πιο συγκεκριμένα οι 

ερωτώμενοι διαφωνούν στο ότι τους ενδιαφέρει αποκλειστικά τα οικονομικά προβλήματα 

της δικής τους χώρας και όχι τα προβλήματα των οικονομικά ασθενέστερων χωρών, 

διαφωνούν στο ότι τους είναι δύσκολο να συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες εναντίον 

επιχειρήσεων, ακόμη και ανώνυμα μέσω του διαδικτύου, στο ότι έχουν άλλα προβλήματα 

που τους απασχολούν πολύ περισσότερο από την περιβαλλοντική καταστροφή, 

διαφωνούν ακόμη στο ότι είναι κατά του μποϊκοτάζ μεγάλων εταιρειών διότι οδηγούν σε 

απώλεια θέσεων εργασίας, ότι τα οφέλη της ανακύκλωσης επιστρέφουν στο κοινωνικό 

σύνολο, ότι τα λεγόμενα οικολογικά προϊόντα δεν είναι παρά ένα ακόμη διαφημιστικό 

τρικ και ότι τα μποϊκοτάζ προϊόντων ή εταιρειών δεν έχουν φέρει κανένα αποτελέσματα. 

Οι ερωτώμενοι ακόμα πιστεύουν ότι η αγορά «ηθικών» προϊόντων δεν είναι απλώς μια 

μόδα, ότι τα λεγόμενα «ηθικά» είναι εξ ίσου καλά με τα κανονικά, ότι δεν τους είναι 

μεγάλος κόπος να αναζητούν τα «ηθικά» προϊόντα σε ειδικά καταστήματα και ότι τα 

περισσότερα βιολογικά και οικολογικά προϊόντα δεν είναι αντιαισθητικά. Οι ερωτώμενοι 

βάση των αποτελεσμάτων την έρευνας πιστεύουν ότι τους δεν τους απασχολεί 

περισσότερο η δική τους οικονομική κατάσταση αλλα και η καταπολέμηση της φτώχειας 

στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ότι δεν είναι άσκοπο να αγοράζω προϊόντα Δικαίου 

Εμπορίου και ας δεν κάνουν το ίδιο και πολλοί άλλοι και τέλος ότι δεν πιστεύουν ότι τους 

δημιουργεί πρόβλημα να αφιερώνουν χρόνο για να ψάχνουν πληροφορίες σχετικά με τις 

«ηθικές/ανήθικες» πρακτικές των επιχειρήσεων. Θετική ήταν μόνο η απάντηση στο  ότι 

σκέφτονται την κάλυψη των δικών τους αναγκών και το κόστος των προϊόντων και όχι 

εάν είναι «ηθικά» ή «μη ηθικά» τα προϊόντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εύρυμα γιατί 

διαφέρει από τις υπόλοιπες στάσεις. Άρα συμπερασματικά γενικά οι ερευνώμενοι έχουν 

χαμηλή ηθική αδιαφορία δηλαδή έχουν θετικές στάσεις για θέματα που αφορούν τον 

ηθικό καταναλωτισμό και τα ηθικά προϊόντα εκτός από τις απόψεις που αφορούν το 

κόστος των προϊόντων ανεξάρτητα από το αν είναι ηθικά ή όχι τα προϊόντα που τους 

καλύπτουν τις ανάγκες τους και την καλύτερη σχέση αξίας-τιμής (best value-for-money 

choice).  

Όσο αφορά την τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου, που είναι ο πολιτικός έλεγχος, 

οι ερωτώμενοι δεν πιστεύουν ότι μερικές φορές η πολιτική σκηνή και η κυβέρνηση 

φαίνονται τόσο περίπλοκες που ένας άνθρωπος σαν αυτούς δεν μπορεί πραγματικά να 
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καταλάβει τι συμβαίνει, δεν πιστεύουν είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι, οι οποίοι 

ασχολούνται ενεργά με τα τοπικά θέματα, που δεν έχει μεγάλη σημασία για αυτούς αν 

συμμετέχω κι αυτοί ή όχι και ότι οι περισσότερες τοπικές εκλογές είναι αρκετά 

σημαντικές για να ασχοληθούν. Μοιρασμένες απαντήσεις και χωρίς ξεκάθαρο 

αποτέλεσμα δώσανε στις ερωτήσεις για το αν απολαμβάνουν να συμμετέχουν στην 

πολιτική γιατί θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο λόγο στην τρέχουσα και για 

το αν πιστεύουν ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμμετέχουν στην πολιτική 

δράση και τη λήψη των αποφάσεων στη χώρα μας. Θετικές ήταν τέλος οι απαντήσεις για 

το αν πιστεύουν ότι κατανοούν βαθιά τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει 

η κοινωνία μας, για το ότι δεν έχει καμία σημασία ποιον ψηφίζουν γιατί ούτως ή άλλως 

όποιος εκλέγεται κάνει ότι θέλει, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι 

άνθρωποι σαν και αυτούς μπορούν να έχουν λόγο στις πράξεις της κυβέρνησης και για το 

αν πιστεύουν ότι είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα 

τοπικά θέματα, που δεν έχει μεγάλη σημασία για αυτούς αν συμμετέχω κι αυτοί ή όχι.  

Όσο αφορά το προφίλ των καταναλωτών που αγοράζουν βιολογικά προϊόντα, το 37% 

των ερωτώμενων που αγοράσαν βιολογικό μέλι άπο αρκετές φορές έως συνεχώς είναι 

απόφοιτοι γυμνασίου/ λυκείου και το 59,47% των ερωτώμενων που αγόρασε βιολογικό 

ελαιόλαδο άπο περίπου τις μισές φορές έως συνεχώς είναι γυναίκες. 

Τέλος όσο αφορά τους καταναλωτές που μποϊκοτάρουν επιχειρήσεις που είναι 

συμφερόντων εχθρικών προς τη χώρα μας, το 46,58% των ερωτώμενων που απέφυγαν 

την αγορά άπο περίπου τις μισές φορές έως και συνεχώς απο τέτοιες επιχειρήσεις είναι 

απόφοιτοι γυμνασίου/ λυκείου και το 50,78 των καταναλωτών που απέφυγαν την αγορά 

άπο περίπου τις μισές φορές έως και συνεχώς είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. 
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Κεφάλαιο Πέμπτο 

Προτάσεις 

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που διαμορφώθηκαν από τη ποσοτική έρευνα 

προτείνουμε στην εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε. να μην προχωρήσει στην εισαγωγή της 

σειράς βιολογικών προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα. Φαίνεται πως οι Έλληνες καταναλωτές 

δείχνουν να προτιμούν τα βιολογικά προϊόντα σε κάποιες κατηγορίες, κυρίως σε προϊόντα  

όπως μέλι, αυγά και λάδι, όμως ενά αρκετά υψηλό ποσοστό φαίνεται να αποφεύγει την 

αγορά προϊόντων από εταιρίες που έχουν καταγγελθεί ότι είναι συμφερόντων εχθρικών 

προς τη χώρα μας.(43,22%) 

Προτείνουμε στην εταιρία ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Α.Ε. τη δημιουργία σειράς βιολογικών 

προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα των κατηγοριών που προαναφέραμε με ελληνικά 

προϊόντα. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να κάνουν μποϊκοτάζ σε εισαγόμενα 

προϊόντα κυρίως γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την εγχώρια 

παραγωγή προϊόντων.  

Επιπλέον προτείνουμε στην εταιρία τη δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας η οποία θα 

αναδεικνύει την Ελληνική προέλευση των προϊόντων αυτών γιατί σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα οι καταναλωτές δίνουν αρκετά μεγάλη σημασία στην προέλευση των 

προϊόντων. 

Τέλος η εταιρία για να έχει έχει υψηλό απόθεμα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της θα 

πρέπει να υποστηρίξει ενεργά τους Έλληνες παραγωγούς μέσα από προγράμματα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως συνεισφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα 

αφορούν την βιολογική γεωργία. 
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Παράρτημα 

 

Συνέντευξη Αρμοδίου Προσώπου  

Συνέντευξη: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976979900 

Ερ.1 Διαθέτετε βιολογικά προϊόντα στα καταστήματά σας; 

Διαθέτουμε βιολογικά προϊόντα κατά κύριο λόγο ελληνικά.  

Ερ.2 Υπάρχει ανταπόκριση σύμφωνα με την εμπειρία σας από τους καταναλωτές προς 

αυτά; 

Εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το κάθε υποκατάστημά μας. Στις 

αγροτικές περιοχές δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση, διότι εκεί οι άνθρωποι τα 

καλλιεργούν. Αντίθετα μεγάλη ανταπόκριση υπάρχει σε πόλεις και σε ακριβές περιοχές.  

Ερ.3 Πιστεύετε ότι υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα βιολογικά προϊόντα και τις 

διαφοροποιήσεις τους από τα κοινά; 

Όχι δυστυχώς δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Και λέω δυστυχώς γιατί οι 

διαφοροποιήσεις τους από τα κοινά είναι πολλές και αν γίνονταν γνωστές, η ζήτηση για 

τα βιολογικά θα αυξανόταν κατακόρυφα. 

Ερ.4 Ποια η καταναλωτική συμπεριφορά των δικών σας πελατών προς τα εισαγόμενα; 

Γενικά οι πελάτες μας προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα. Στα καταστήματα Μασούτης το 

77% των προϊόντων μας είναι ελληνικά. Οι άνθρωποι που έρχονται στον Μασούτη είναι 

γενικά ενημερωμένοι και συνειδητοποιημένοι για την κατάσταση που επικρατεί στην 

χώρα μας και προσπαθούν να στηρίξουν τους Έλληνες παραγωγούς. 

 Ερ.5 Πιστεύετε πως υπάρχει ενδεχομένως μποϊκοτάζ  προς αυτά;  

Όχι. Νομίζω πως το μποϊκοτάζ υπάρχει μεμονωμένα και δεν είναι γενικευμένο γεγονός 

που θα ανησυχούσε τις εταιρίες. Τουλάχιστον όχι σε μεγάλο βαθμό. 

Ερ.6 Πιστεύετε πως τα ηθικά προϊόντα είναι γνωστά από τους καταναλωτές για τις 

διαφοροποιήσεις τους ή απλά επειδή έχουν γίνει μόδα; 

Πιστεύω πως έχουνε γίνει μόδα. Λίγοι είναι οι καταναλωτές που στρέφονται συνειδητά 

προς τον ηθικό καταναλωτισμό. 
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Ερ.7 Έχετε στα καταστήματα σας προϊόντα fair trade; 

Όχι. Επίσης άλλη μια κατηγορία προϊόντων για την οποία δεν υπάρχει επαρκής 

ενημέρωση, όχι μόνο προς τους καταναλωτές, αλλά και προς τα καταστήματα λιανικής. 
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Ερωτηματολόγιο 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ηθικός Καταναλωτισμός 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Αντωνία Δελησταύρου, Καθηγήτρια Εφαρμογών 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2016 

 Αγαπητή/έ κυρία/ε:  

Πραγματοποιούμε μία δημοσκόπηση για να διερευνήσουμε εάν η συμπεριφορά των καταναλωτών 

επηρεάζεται από ηθικά κριτήρια.  

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι απαντήσεις σας είναι απολύτως εμπιστευτικές και ότι τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς 

σκοπούς.  

Η ανωνυμία των απαντήσεών σας εξασφαλίζεται μέσω της καταγραφής των στοιχείων σας σε 
διαφορετικό έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για λόγους ελέγχου.  

Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέτετε.       

                             

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ     
                                                                                           Αριθμός ερ/γίου: *Συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες 

Ονοματεπώνυμο Απογραφέα :                                                Ημ/νία συμπλήρωσης: 

 

1. Θετικός Ηθικός Καταναλωτισμός (Positive Ethical Consumption) 

Σας παρακαλούμε να σκεφτείτε την αγοραστική σας συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου χρόνου και μέχρι σήμερα. Παρακαλούμε να σημειώσετε πόσο συχνά 

συνηθίζετε να πραγματοποιείτε τα παρακάτω: 

 
Καμία φορά 

(Ποτέ) 

Λίγες 

φορές 

Μερικές 

φορές 

Περίπου τις 

μισές φορές 

Αρκετές 

φορές 

Πολλές 

φορές 

Όλες τις φορές 

(Πάντα-Συνεχώς) 

  1 2 3 4 5 6 7  

P1 Αγοράζω βιολογικά κρασιά        1  

P2 Αγοράζω βιολογικά φρούτα και λαχανικά        2  

P3 Αγοράζω βιολογικό μέλι        3  

P4 Αγοράζω βιολογικά ζυμαρικά        4  

P5 Αγοράζω βιολογικό ελαιόλαδο        5  

P6 Αγοράζω βιολογικό γάλα        6  

P7 Αγοράζω βιολογικά όσπρια        7  

P8 Αγοράζω βιολογικά αυγά         8  

P9 Αγοράζω τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα        9  

P10 Αγοράζω προϊόντα από πολύ φτωχές χώρες που 

προωθούνται μέσω ενός δικτύου που ονομάζεται 

Δίκαιο Εμπόριο-Fair Trade (π.χ. ζάχαρη, κακάο, 
σοκολάτες)  

       

10  

P11 Επιλέγω να αγοράσω προϊόντα από εταιρείες που 

αναπτύσσουν κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις 
       

11  

P12 Αγοράζω λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας        12  

P13 Ανακυκλώνω τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες        13  

P14 Χρησιμοποιώ τις συσκευασίες των τροφίμων   

(π.χ. κουπάκια) αντί να τις πετάξω στα σκουπίδια  
       

14  

P15 Επαναχρησιμοποιώ ή επιδιορθώνω 

χρησιμοποιημένα προϊόντα αντί να τα 

αντικαταστήσω με καινούργια  (π.χ. ρούχα, 

έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη προικός) 

       

15  
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2. Προηγούμενη Εμπειρία Μποϊκοτάζ (Past Experience in Boycotting)  

Εάν έχετε συμμετάσχει ποτέ σε μποϊκοτάζ (αποφυγή ή άρνηση αγοράς) προϊόντων που 

πωλούνται στα Σ/Μ, παρακαλούμε να μας αναφέρετε ποιο/α προϊόν/τα αφορούσε:  

Προϊόν ή Επιχείρηση  

 

 

3.  Γνώση/Συμμετοχή σε Μποϊκοτάζ (Awareness/Participation in Boycotting) 

Εάν γνωρίζετε για ποια προϊόντα Σ/Μ υπάρχουν προτροπές για μποϊκοτάζ την τρέχουσα 

περίοδο, παρακαλούμε να μας αναφέρετε σε ποια συμμετέχετε:  

Προϊόν ή Επιχείρηση  

 

 

4. Αρνητικός Ηθικός Καταναλωτισμός (Negative Ethical Consumption) 

Γενικότερα, σας παρακαλούμε να μας πείτε πόσο συχνά, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

έτους και μέχρι σήμερα, αποφεύγετε να αγοράσετε από τα Σ/Μ προϊόντα από επιχειρήσεις 

που έχουν καταγγελθεί ότι:  

 
Καμία φορά 

(Ποτέ) 

Λίγες 

φορές 

Μερικές 

φορές 

Περίπου τις 

μισές φορές 

Αρκετέ

ς φορές 

Πολλές 

φορές 

Όλες τις φορές 

(Πάντα-Συνεχώς) 

  1 2 3 4 5 6 7  

N1 Βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον        
16  

N2 Έχουν εμπλακεί σε οικονομικά 
σκάνδαλα (π.χ. δωροδοκίες κρατικών 
λειτουργών και καρτέλ)  

       

17  
N3 Έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα σχετικά 

με την υγιεινή και την ασφάλεια  
       

18  

N4 Χρησιμοποιούν παιδική εργασία        
19  

N5 Εμπλέκονται σε ιδιαίτερα βάναυση 
συμπεριφορά προς τα ζώα 

       
20  

N6 Εμπλέκονται σε ιδιαίτερα βάναυση 
συμπεριφορά προς τους εργαζομένους  

       
21  

N7 Στηρίζουν οικονομικά κυβερνήσεις που 
εμπλέκονται σε πολέμους 

       
22  

N8 Είναι συμφερόντων εχθρικών προς τη 
χώρα μας 

       
23  

N9 Κερδοσκοπούν υπερβολικά και 
ασύδοτα 

       
24  
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Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ο ηθικός καταναλωτισμός αφορά προτιμήσεις προϊόντων 

οικολογικών, Δικαίου Εμπορίου, παραδοσιακών και συμμετοχή σε σχετικές κοινωνικές δράσεις. Επίσης 

μποϊκοτάζ προϊόντων που παράγονται από επιχειρήσεις που βλάπτουν το περιβάλλον, χρησιμοποιούν παιδική 

εργασία, εφαρμόζουν «ανήθικες» εργασιακές σχέσεις κ.λ.π. 

5. Διαλογικός Ηθικός Καταναλωτισμός (Discursive Ethical Consumption) 

Σας παρακαλούμε τώρα αναφορικά και πάλι με το τελευταίο έτος μέχρι σήμερα, να μας πείτε 

πόσο συχνά ασχολείστε με κάθε μία από τις παρακάτω δράσεις ηθικού καταναλωτισμού:  

 Καμία φορά  

(Ποτέ) 

Λίγες 

φορές 

Μερικές 

φορές 

Περίπου τις 

μισές φορές 

Αρκετές 

φορές 

Πολλές 

φορές 

Όλες τις φορές 

(Πάντα-Συνεχώς) 

  1 2 3 4 5 6 7  

D1 Συζητήσεις με γνωστούς και φίλους για τις 
«ηθικές/ ανήθικες» πρακτικές που εφαρμόζονται 
στην παραγωγή προϊόντων 

       
25  

D2 Συμμετοχή σε συλλογή υπογραφών 
διαμαρτυρίας  

       
26  

D3 Διάδοση μηνυμάτων (emails, SMSs)         27  

D4 Συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης των social 
media (facebook, twitter, κ.ά.) για θέματα ηθικού 
καταν/σμού 

       
28  

D5 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας         29  

D6 Δημιουργία και οργάνωση ομάδων διαμαρτυρίας         30  

D7 Επιλογή ρούχων ή αξεσουάρ με τυπωμένα 
μηνύματα εναντίον «ανήθικων» επιχειρηματικών 
πρακτικών  

       
31  

D8 Συμμετοχή σε οργανώσεις, ενώσεις ή συλλόγους 
που ασχολούνται με θέματα ηθικής 
κατανάλωσης 

       
32  

D9 Διάβασμα και γράψιμο σε blogs         33  
D10 Συμμετοχή ή παρακολούθηση ομιλιών, 

ημερίδων κ.ά. 
       

34  

D11 Χρησιμοποίηση  επιχειρηματικών ιστοσελίδων 
(αυτoματοποιημένες υπηρεσίες πελατών, σελίδες 
συζήτησης ή παραπόνων, sites ηλεκτρονικού 

εμπορίου) για δράσεις ηθικού καταναλωτισμού 

       

35  

D12 Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον 
επιχειρήσεων που  έχουν καταγγελθεί για 
«ανήθικες» επιχειρηματικές πρακτικές 

       
36  
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6. Ηθική Αδιαφορία (Ethical Unconcern) 

Ας περάσουμε τώρα στις απόψεις σας σχετικά με τον ηθικό καταναλωτισμό. Σημειώστε το 

βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις:  

  

 

  Διαφωνώ  

        πολύ 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Ούτε διαφ. 

/ούτε συμφ. 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

 Συμφωνώ  

    πολύ 

    1 2 3 4 5 6  7  

EU1 Πιστεύω ότι τα περισσότερα οικολογικά προϊόντα 
είναι κατώτερης ποιότητας από τα κανονικά 

       
37  

EU2 Προσωπικά δε με παίρνει να πληρώσω από την τσέπη 
μου για την προστασία του περιβάλλοντος 

       
38  

EU3 Με ενδιαφέρουν αποκλειστικά τα οικονομικά 

προβλήματα της δικής μου χώρας και όχι τα 
προβλήματα των οικονομικά ασθενέστερων χωρών  

       
39  

EU4 Μου είναι δύσκολο να συμμετέχω σε διαμαρτυρίες 
εναντίον επιχειρήσεων, ακόμη και ανώνυμα μέσω του 

διαδικτύου 

       
40  

EU5 Έχω άλλα προβλήματα που με απασχολούν πολύ 
περισσότερο από την περιβαλλοντική καταστροφή 

       
41  

EU6 Όταν ψωνίζω σε ένα Σ/Μ σκέφτομαι την κάλυψη των 
αναγκών μου και το κόστος των προϊόντων και όχι 
εάν είναι «ηθικά» ή «μη ηθικά» τα προϊόντα 

       
42  

EU7 Είμαι κατά του μποϊκοτάζ μεγάλων εταιρειών διότι 
οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας  

       
43  

EA8 Δεν πιστεύω ότι τα οφέλη της ανακύκλωσης 
επιστρέφουν στο κοινωνικό σύνολο 

       
44  

EA9 Νομίζω ότι τα λεγόμενα οικολογικά προϊόντα δεν 
είναι παρά ένα ακόμη διαφημιστικό τρικ 

       
45  

EU10 Κανένα μποϊκοτάζ προϊόντων ή εταιρειών δεν έχει 
αποτελέσματα 

       
46  

EU11 Νομίζω ότι η αγορά «ηθικών» προϊόντων είναι απλώς 
μια μόδα  

       
47  

EU12 Πιστεύω ότι τα λεγόμενα «ηθικά» δεν είναι εξ ίσου 
καλά  με τα κανονικά προϊόντα  

       
48  

EU15 Μου είναι μεγάλος κόπος να αναζητώ τα «ηθικά» 

προϊόντα σε ειδικά καταστήματα  
       

49  

EU16 Νομίζω ότι τα περισσότερα βιολογικά και οικολογικά 
προϊόντα είναι αντιαισθητικά  

       
50  

EU17 Με απασχολεί περισσότερο η δική μου οικονομική 
κατάσταση παρά η καταπολέμηση της φτώχειας στις 
χώρες του Τρίτου Κόσμου (ζήτημα το οποίο επιδιώκει 
να επιλύσει το Δίκαιο Εμπόριο-Fair Trade)  

       

51  

EU18 Είναι άσκοπο να αγοράζω προϊόντα Δικαίου Εμπορίου 
αφού δεν κάνουν το ίδιο και πολλοί άλλοι  

       
52  

EU19 Μου δημιουργεί πρόβλημα να αφιερώνω χρόνο για να 

ψάχνω πληροφορίες σχετικά με τις «ηθικές/ανήθικες» 
πρακτικές των επιχειρήσεων 

       
53  
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7. Πολιτικός Έλεγχος (Policy Control Scale by Zimmerman and Zahniser, 1991) 

Σας παρακαλούμε επίσης, να εκφράσετε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις 

παρακάτω προτάσεις που αφορούν στη σχέση σας με την πολιτική:  

  

 

  Διαφωνώ  

        πολύ 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Διαφωνώ 

λίγο 

Ούτε διαφ. 

/ούτε συμφ. 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

αρκετά 

 Συμφωνώ  

    πολύ 

    1 2 3 4 5 6  7  

PC1 Απολαμβάνω να συμμετέχω στην πολιτική 
γιατί θέλω να έχω όσο το δυνατόν 
περισσότερο λόγο στην τρέχουσα 
διακυβέρνηση 

       

54  

PC2* 

 

Μερικές φορές η πολιτική σκηνή και η 
κυβέρνηση φαίνονται τόσο περίπλοκες που 
ένας άνθρωπος σαν εμένα δεν μπορεί 
πραγματικά να καταλάβει τι συμβαίνει  

       

55  

PC3 Έχω την αίσθηση ότι κατανοώ βαθιά τα 

σημαντικά πολιτικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η κοινωνία μας 

       
56  

PC4 Άνθρωποι σαν εμένα έχουν τα απαραίτητα 
προσόντα για να συμμετέχουν στην πολιτική 

δράση και τη λήψη των αποφάσεων στη χώρα 
μας 

       

57  

PC5* Δεν έχει καμία σημασία ποιον ψηφίζω γιατί 
ούτως ή άλλως όποιος εκλέγεται κάνει ό,τι 
θέλει 

       
58  

PC6 Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι 
άνθρωποι σαν εμένα μπορούν να έχουν λόγο  
στις πράξεις της κυβέρνησης 

       
59  

PC7* Είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι, οι οποίοι 
ασχολούνται ενεργά με τα τοπικά θέματα, που  
δεν έχει μεγάλη σημασία για μένα αν 
συμμετέχω κι εγώ ή όχι 

       

60  

PC8* Οι περισσότεροι από αυτούς που κατέχουν 
δημόσιο αξίωμα δεν θα άκουγαν αυτά που 
έχω να τους πω ότι κι αν έκανα 

       
61  

PC9* Οι περισσότερες τοπικές εκλογές δεν είναι 
αρκετά σημαντικές για να ασχοληθώ εγώ 

       
62  

 

8. Πριν σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας, θα θέλαμε να σημειώσουμε ορισμένα 

δημογραφικά σας χαρακτηριστικά. Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες σας οι απαντήσεις είναι 

εμπιστευτικές και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστική 

επεξεργασία. 

α. Φύλο:                                                   1= Άνδρας               2= Γυναίκα       63  

β. Η ηλικία σας βρίσκεται μεταξύ: 

1=  18 - 24 ετών   4=  45 - 54 ετών    

2=  25 - 34 ετών    5=  55 - 64 ετών    64  

3=  35 - 44 ετών     6=  65 ετών και άνω        

γ. Το επίπεδο της εκπαίδευσής σας είναι: 

1=  Απόφοιτος Δημοτικού  4=  Απόφοιτος ΑΕΙ   

2=  Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου   5=  Κάτοχος Μεταπτυχιακού   65  

3=  Απόφοιτος ΙΕΚ/Τεχνικής Σχολής    6=  Κάτοχος Διδακτορικού     

 



  
97 

δ. Το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα είναι:  

1=  έως  5.000€  5= μεταξύ 35.001€.- 45.000€      

2= μεταξύ 5.001€ - 15.000€   6= μεταξύ 45.001€ - 55.001€   66  

3= μεταξύ 15.001€ - 25.000€  7=   55.001€ και περισσότερο    

  4= μεταξύ 25.001€ - 35.000€         

ε.  Το επάγγελμά σας είναι: 

1=  Ελεύθερος επαγγελματίας/ επιχειρηματίας  5= Άνεργος   

2=  Αγρότης  6= Οικιακά      67  

3=  Ιδιωτικός Υπάλληλος     7= Συνταξιούχος  

4=  Δημόσιος Υπάλληλος    8 =Άλλο  ποιο...............……...………..                           

Για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών, τα προσωπικά σας στοιχεία 

σημειώνονται σε ξεχωριστό έντυπο και δε μπορούν να συσχετισθούν με τα στοιχεία του 

Ερωτηματολογίου  

Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας 
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