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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Δ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα:  Οη απφςεηο, νη ζηάζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αηφκσλ, ησλ λνηθνθπξηψλ ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ, ζρεηηθά κε ηα κέζα πξνζέγγηζεο ηνπο θαη ηνλ βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Ώπνηειεί έξεπλα πεδίνπ (field 

research) ή έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην δηάζηεκα 

Ενχληνο- επηέκβξηνο 2011, κε ηε κνξθή δεκνζθφπεζεο ζε δείγκα 120 λνηθνθπξηψλ. 

Δ κέζνδνο ε νπνία αθνινπζήζεθε είλαη ε ‘’Αεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο ζε έλα 

ζηάδην’’ (one-stage area sampling) ζε λνηθνθπξηά ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Βπηγξακκαηηθά, νη βαζηθέο ελφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ αθνξνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, κεηέπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηνλ εζηθφ 

θαηαλαισηηζκφ(αξλεηηθφ θαη δηαινγηθφ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ). ΐαζηθά ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη φηη ππάξρεη δηαζέζηκν πεδίν 

γηα πεξαηηέξσ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο θαη φηη νη θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα 

πηνζεηήζνπλ εζηθά θξηηήξηα ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Πεξαηηέξσ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

πξνηάζεηο δξάζεσλ  πξνο ηνπο θνξείο (Έλσζε Καηαλαισηψλ). 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Δ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έγηλε ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηξηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ ηνπ Ώ.Σ.Β.Ε.Θ., Αξ. Σειηθίδνπ Βηξήλεο θαη θ. Αειεζηαχξνπ 

Ώλησλίαο, επίζεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε θ. Γθνχλα 

Ώζαλάζηνπ θαη απνηειεί έξγν ησλ θνηηεηξηψλ Ώγάζνπ ππξηδνχιαο θαη ηαζηλνχ 

Άξηεκηο ηνπ ηκήκαηνο Βκπνξίαο θαη Αηαθήκηζεο. 

. 

Δ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία έξεπλα πεδίνπ (field research) ή έξεπλα πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαηά ην δηάζηεκα Ενχληνο- επηέκβξηνο 2011, κε ηε κνξθή δεκνζθφπεζεο ζε δείγκα 

120 λνηθνθπξηψλ. Σν ζέκα ηεο έξεπλαο αθνξά ηηο απφςεηο, ζηάζεηο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα πξνζέγγηζεο ηνπο θαη ηνλ βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ελέξγεηεο Δζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ( Ethical Consumerism) . Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα αθνξά ηνπο δχν ιηγφηεξν δηαδεδνκέλνπο ηχπνπο εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ, δειαδή ηνλ αξλεηηθφ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ (negative ethical 

consumption) θαη ην δηαινγηθφ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ (discursive ethical consumption). 

Δ Έλσζε Καηαλαισηψλ έρεη ζπγθεληξψζεη θάπνηα ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε 

θαιιπληηθψλ Beauty-full (Δ νπνία παξάγεη κεγάιε γθάκα πξντφλησλ, θαιιπληηθά, 

ζακπνπάλ, μπξηζηηθά είδε θ.ά, απεπζπλφκελε ζην γπλαηθείν θαη αλδξηθφ θνηλφ) ηνπ 

θιάδνπ θαιιπληηθψλ, κε βάζε ηα νπνία ε επηρείξεζε απηή: 

 α) βιάπηεη απνδεδεηγκέλα ην πεξηβάιινλ 

 β)εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά πξαθηηθέο απιήξσηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη  

γ) ρξεζηκνπνηεί παηδηθή εξγαζία ζηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. 

Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη λα εμεηάζεη ε εξεπλεηηθή καο νκάδα 

«Suggestion Team», εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο Καηαλαισηψλ, ηελ ζηάζε θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ πξνζέγγηζήο ηνπο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα ππνθηλήζνπλ ην ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελέξγεηεο απηέο, ζχκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Έρνληαο αλαιχζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ απηψλ 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ ηα κέζα πνπ ε Έλσζε Καηαλαισηψλ ζα θαηαθέξεη λα ηνπο 
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πξνζεγγίζεη πην εχθνια. Λέγνληαο κέζα ελλννχκε πξνζέγγηζε κέζσ θάπνηνπ 

θπιιαδίνπ ην νπνίν ζα κνηξαζηεί ζηνπο θαηαλαισηέο ή κέζσ ελεκέξσζεο ζηνλ ηχπν 

φπσο ηειεφξαζε, εθεκεξίδα πεξηνδηθά, internet θιπ, ή κέζσ θάπνηνπ e-mail/ sms πνπ 

ζα ζηαιεί ζηνπο θαηαλαισηέο. Σέινο κεηά απφ ηελ δηεπθξίληζε ηνπ κέζνπ ή κέζσλ 

απηψλ, ζα εξεπλεζεί πνηα ελέξγεηα/ελέξγεηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη νη θαηαλαισηέο λα 

θάλνπλε γηα ηελ επηρείξεζε Beauty-full ηεο νπνίαο νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη νη 

δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη αλήζηθεο, βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ, έρνπλ απιήξσην, 

αλαζθάιηζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη εθκεηαιιεχεηαη ηελ παηδηθή εξγαζία. Οη ελέξγεηεο 

πνπ νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ είλαη ην κπντθνηάδ θαηά ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, θαη ε ζπιινγή ππνγξαθψλ κε ζθνπφ λα ζηακαηήζεη ε 

παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. Ώθνχ βγνπλ ηα απνηειέζκαηα ηηο πξσηνγελνχο έξεπλαο 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 17 θαη εμαρζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα, ε Suggestion Team ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη ζηελ Έλσζε 

Καηαλαισηψλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα θάλεη ηελ 

πξνζέγγηζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ πην εχθνιε. ια απηά ζα 

πινπνηεζνχλ κε πξσηνγελή έξεπλα ζε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα κνηξαζηνχλ 

ζε έλα δείγκα θαηαλαισηψλ , ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία ζα παξέρνπλ έγθπξε θαη νξζνινγηθή πιεξνθφξεζε πνπ ζα 

βνεζήζεη ηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ λα αθνινπζήζεη ηηο ζσζηέο ζηξαηεγηθέο γηα λα 

θηάζεη ζηνλ ζηφρν ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 1ν   (Πξνθαηαξθηηθή θάζε) 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, νξίδνληαη φια 

ηα ζηάδηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο θάζεο : 

 

 

1.1 ΔΡΔΘΙΜΑ 

 

Μία έλσζε θαηαλαισηψλ έρεη ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ε επηρείξεζε 

Beauty-full ηνπ θιάδνπ θαιιπληηθψλ: 

Ώ) ΐιάπηεη ην πεξηβάιινλ απνδεδεηγκέλα 

ΐ) Βθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά πξαθηηθέο απιήξσηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο  

Γ) Υξεζηκνπνηεί παηδηθή εξγαζία ζηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. 

Πξνηίζεηαη λα ελεκεξψζεη θαη λα παξαθηλήζεη ην θνηλφ ζε ελέξγεηεο ελαληίνλ απηήο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα αλήθνπλ είηε ζηνλ αξλεηηθφ εζηθφ 

θαηαλαισηηζκφ(κπντθνηάδ ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο απηήο) είηε ζηνλ δηαινγηθφ 

εζηθφ θαηαλαισηηζκφ(ζπιινγή ππνγξαθψλ ελαληίνλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο 

απηήο κε απψηεξν ζθνπφ λα ζηακαηήζεη ε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία).  

 

 

 

1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 

Δ έλσζε θαηαλαισηψλ απεπζχλεηαη ζηελ εξεπλεηηθή καο νκάδα κε φλνκα Suggestion 

Team καο κε ζθνπφ ηελ δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ. Δ 

έξεπλα απηή απνζθνπεί ζηελ ζπγθέληξσζε θάπνησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα απαληάλε 

ζε θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο δηνίθεζεο κάξθεηηλγθ νη νπνίνη είλαη: 

1)Πνηα είλαη ηα θαηαιιειφηεξα επηθνηλσληαθά κέζα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε 

Έλσζε Καηαλαισηψλ γηα λα απεπζπλζεί ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ; 

2)Πνηεο ελέξγεηεο ζα ππνθηλνχζαλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο; 

3)Πνην είλαη ηη δεκνγξαθηθφ θαη πνην ην ςπρνγξαθηθφ πξνθίι εθείλνπ ηνπ ηκήκαηνο 

ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα απεπζπλζεί ε Έλσζε Καηαλαισηψλ; 
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1.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 

ην ζεκείν απηφ ε εξεπλεηηθή νκάδα κεηαθξάδεη ζε εξεπλεηηθή γιψζζα ην πξφβιεκα 

δηνίθεζεο πνπ είλαη: ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο, ησλ θαηάιιεισλ 

κέζσλ σο ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη πξνζέγγηζεο ηνπο γηα ηελ πιεξνθφξεζή ζρεηηθά κε 

ηελ θνηλσληθά αλεχζπλε εηαηξία Beauty-full θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

ππνθηλήζνπλ ην ηκήκα εθείλσλ ησλ θαηαλαισηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελέξγεηεο 

απηέο.  

 

 

 

1.4 ΚΟΠΟ 

 

θνπφο είλαη λα πιεξνθνξήζνπκε κε νξζέο θαη έγθπξεο πξνηάζεηο ηελ Έλσζε 

Καηαλαισηψλ γηα ην πνηα είλαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα παξάδεηγκα κέζσ  θπιιαδίνπ, 

εθεκεξίδαο , ή e-mail/ sms έηζη ψζηε λα γίλεη πνην εχθνιν λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη κέζα απφ θάπνηεο ελέξγεηεο φπσο είλαη ην κπντθνηάδ ή ε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ γηα ηελ εηαηξία Beauty-full θαη ηα πξντφληα ηα νπνία παξάγεη, λα γίλεη κία 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα λα αιιάμνπλ ηηο ηαθηηθέο ηεο ή αθφκα θαη λα απνηξέςνπλ ηελ 

παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. Κχξηνο ζθνπφο είλαη καο είλαη ε φζν ηνλ δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε ζπιινγή πξσηνγελψλ αιιά θαη δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνρή 

νξζνινγηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πιένλ νξζνινγηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε Έλσζε Καηαλαισηψλ.   
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1.5 ΘΔΜΑ 

 

Σν ζέκα ηεο έξεπλαο δηαηππψλεηαη σο εμήο: Οη απφςεηο, νη ζηάζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αηφκσλ, ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν Ενχληνο- επηέκβξηνο 2011, ζρεηηθά 

κε ηα κέζα πξνζέγγηζεο ηνπο θαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ελέξγεηεο εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ. 

 

 

1.6 ΣΟΥΟΙ 

Ώπφ ην πξφβιεκα έξεπλαο marketing πξνέθπςαλ ν γεληθφο θαη νη εηδηθνί ζηφρνη ηεο 

έξεπλαο. 

 

 

1.6.1.Γεληθφο ηφρνο:   

Ο γεληθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ σο ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη 

πξνζέγγηζεο ηνπο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξία Beauty-full ηνπ θιάδνπ 

θαιιπληηθψλ, θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα ππνθηλήζνπλ ην ηκήκα 

εθείλσλ ησλ θαηαλαισηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελέξγεηεο απηέο ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 
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1.6.2 Βηδηθνί ηφρνη 

 

1) Δ δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ γηα νξηζκέλα δεηήκαηα θαζνδήγεζεο θαη αλαδήηεζεο 

γλψκεο ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο γηα ηα πξντφληα πνπ 

επηιέγνπλ. 

2) Πνηα είλαη ηα θαηάιιεια κέζα πξνβνιήο(ηχπνο, θπιιάδην, email/sms) πνπ ζα 

κπνξνχζε ε Έλσζε Καηαλαισηψλ λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ζε  πνηεο ελέξγεηεο(κπντθνηάδ θαη ζπιινγή 

ππνγξαθψλ) ζα ζπκκεηείραλ. 

3) Πφζν επεξεάδεη ε αλαδήηεζε θαη ε θαζνδήγεζε γλψκεο ηνπο θαηαλαισηέο 

φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ αμηνιφγεζεο γηα ηηο ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ 

θαη ηνλ βαζκφ πξφζεζήο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. 

4) Ώμηνιφγεζε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ κέζσλ πξνβνιήο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ νη 

θαηαλαισηέο είηε ζα ζπκκεηείραλ είηε φρη. 

5) Δ δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζηάζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε βάζε 

θάπνηα απφ ηα δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 
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ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΧΝ:  Suggestion Team γηα ινγαξηαζκό ηεο Έλσζεο 

Καηαλαισηώλ  

ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ:  ΙΟΤΝΙΟ-ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2011 

ΣΤΠΟ ΔΡΔΤΝΑ: Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηα ζπίηηα ησλ εξσηώκελσλ κε ηε   

ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ΚΟΠΟ:  Η πιεξέζηεξε ζπιινγή  θαη δηεξεύλεζε πξσηνγελώλ αιια θαη 

δεπηεξνγελώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνρή νξζνινγηθήο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ 

πιένλ νξζνινγηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε Έλσζε Καηαλαισηώλ.  

ΓΔΙΓΜΑ: 120 άηνκα, έλαο ελήιηθαο κέινο ελόο λνηθνθπξηνύ. 

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ: Δθαξκόζζεθε ε δεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο ζε έλα 

ζηάδην. Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα επηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο θιήξσζεο. 

ΦΤΛΟ: 45% Άληξεο θαη 55% Γπλαίθεο 

ΗΛΙΚΙΑ: 15 εηώλ θαη άλσ 

ΠΔΡΙΟΥΗ: 1) Δγλαηία- Ιαζσλίδνπ- Παηξ. Ισαθείκ 

2) Καιακαξηά: Πιαηεία θξα- Βνζπόξνπ- Θεξαπεηώλ- Μαξκαξά 

3) Πνιπηερλείνπ- Γηακ. Οιπκπίνπ- Γσδεθαλήζνπ  

4) Κέληξν: Μπθόλνπ-Αγ. Γεκεηξίνπ-Αινλλήζνπ 

5) Κέληξν: Βαο. Όιγαο-θηάζνπ- 25εο Μαξηίνπ       

6) Παπάθε: Ύδξαο-Αηγάιεσ-Φαξνύ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν : 
Ώλαζθφπεζε ΐηβιηνγξαθίαο (ή πγθέληξσζε Αεπηεξνγελψλ ηνηρείσλ) 
 

 

2.1 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΜΟ-ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 

 

 

2.1.1  Έλλνηεο  ηνπ Καηαλαισηηζκνύ-Καηαλάισζεο 

 

  Καηαλαισηηζκόο: Ο Ph. Kotler νξίδεη ηνλ θαηαλαισηηζκφ σο ην <<θνηλσληθφ 

θίλεκα>> πνπ επηδηψθεη λα απμήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ζε 

ζρέζε κε εθείλε ησλ πνιηηψλ. Ο Peter Drucker ππνζηεξίδεη φηη ν θαηαλαισηηζκφο 

ζεκαίλεη φηη ν θαηαλαισηήο αληηκεησπίδεη ηνλ παξαγσγφ ζαλ θάπνηνλ πνπ 

ελδηαθέξεηαη κελ γηα απηφλ αιιά δελ μέξεη πξαγκαηηθά πνηεο είλαη νη αιεζηλέο αμίεο 

ηνπ. (Γεψξγηνο ηψκθνο, 1994, ζ.419) 

   Καηαλαισηηζκόο ζχκθσλα κε ηελ Erich Fromm είλαη ε καλία πνπ θαηέρεη ν 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο ηνπ <<πνιηηηζκέλνπ>> θφζκνπ λα θαηαλαιψλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη αγαζά ζε κία πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπ θελνχ πνπ φιν θαη δηνγθψλεηαη θαζψο θαη ε πιήξσζεο ηεο απιεζηίαο ηνπ, πνπ 

φιν θαη θπξηαξρεί ζαλ <<κφδα>> ζε παγθφζκην επίπεδν . (Vlioras, Μπάνπκαλ 

ίγθκνπλη, 2004,ζ.283) 

  Καηαλάισζε είλαη κφλν έλαο θαηλνκεληθφο αλνκηθφο ηνκέαο, επεηδή, δελ δηέπεηαη απφ 

ηνπο ηππηθνχο θαλφλεο θαη θαίλεηαη παξαδνκέλε ζην άκεηξν θαη ζηελ αηνκηθή 

ηπραηφηεηα ησλ αλαγθψλ. Αελ είλαη θαζφινπ, φπσο γεληθά θαληαδφκαζηε, έλαο 

πεξηζσξηαθφο ηνκέαο απξνζδηνξηζηίαο ζηνλ νπνίν ην άηνκν, πνπ θαηαλαγθάδεηαη απφ 

ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, επαλαθηά επηηέινπο, ηελ <<ηδησηηθή ζθαίξα>>, 

παξαδνκέλνο ζηνλ εαπηφ ηνπ, έλα πεξηζψξην ειεπζεξίαο θαη πξνζσπηθνχ παηρληδηνχ. 

Βίλαη κηα ελεξγεηηθή θαη ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη έλαο θαηαλαγθαζκφο, κηα εζηθή, 

έλαο ζεζκφο. Βίλαη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα αμηψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη σο ιεηηνπξγία 

νινθιήξσζεο ηεο νκάδαο θαη θνηλσληθνχ έιεγρνπ.  (Γαλ Μπσληξηγηαξ, 2000, ζ.71-75)  

  Δ θαηαλάισζε, ινηπφλ, είλαη έλα ηζρπξφ ζηνηρείν θνηλσληθνχ ειέγρνπ(κε ηελ 

εμαηνκίθεπζε ησλ θαηαλαισηψλ), αιιά επηθέξεη κε απηφ ηελ αλάγθε γηα έλαλ νινέλα 

πην ηζρπξφ γξαθεηνθξαηηθφ θαηαλαγθαζκφ ζηηο θαηαλαισηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ 

θαηφπηλ ζα εμπκλείηαη κε νινέλα κεγαιχηεξε ελεξγεηηθφηεηα σο ην βαζίιεην ηεο 
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ειεπζεξίαο. Αελ πξφθεηηαη λα βγνχκε πνηέ απφ απηφ. (Γαλ Μπσληξηγηαξ, 2000, ζ.71-

75)  

   Δ ιεηηνπξγία φκσο ηεο θαηαλάισζεο δελ αλαθέξεηαη πξσηίζησο ζηελ απφθηεζε 

πιηθψλ αγαζψλ, φπσο ζηελ επνρή ηεο καδηθήο παξαγσγήο νκνεηδψλ ρεηξνπηαζηψλ 

αγαζψλ κε ζπγθεθξηκέλε ρξεζηκφηεηα. Ώπηφ πνπ πσιείηαη δελ είλαη κφλνλ ε άκεζε 

αμία ρξήζεο ηνπ αγαζνχ απηνχ θαζαπηνχ, αιιά ε ζπκβνιηθή ηνπ ζεκαζία σο 

ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ κηαο ζπλεθηηθήο αληίιεςεο/ άπνςεο δσήο. χκθσλα κε απηή ηελ 

ινγηθή, δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη κφλνλ ε απμαλφκελε πνηθηιία θαη πνζφηεηα ησλ 

αγαζψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη, πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη λα επηζεκάλεηαη ε 

κεηαβαιιφκελε ιεηηνπξγία ή αιιηψο ην κεηαβαιιφκελν πνιηηηζκηθφ λφεκα πνπ 

πξνζιακβάλνπλ ηα αγαζά απηά.(Ώληηγφλε Λπκπεξάθε, 2002) 

 

 

 

2.2 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 

  Ο κεηαπνιεκηθφο άλζξσπνο ζεψξεζε ηελ ππεξπαξαγσγή ιχζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Γηα λα απνξξνθεζνχλ φκσο νη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηεο παξαγσγήο 

έπξεπε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα απνθηήζεη αγνξαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη παξάιιεια 

λα απμεζνχλ νη θαηαλαισηηθέο ηνπ ηάζεηο. Σν πξψην έγηλε δπλαηφ  κε ηελ αχμεζε ησλ 

απνδνρψλ  ηνπ θαη ην δεχηεξν κε ηελ ηερλεηή , κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ, αχμεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ . Έηζη πξνέθπςε ε θαηαλαισηηθή θνηλσλία , πνπ δελ θαηαλαιψλεη γηα λα 

δεη , αιιά δεη γηα λα θαηαλαιψλεη. (Αηακαληφπνπινο, 1988, ζει.228)  

 

  Καηαλαισηηθή θνηλσλία είλαη ε θνηλσλία πνπ παξάγεη, θαηαλαιψλεη πξντφληα πνπ 

ζπρλά ζπλδένληαη κε δεπηεξνγελήο ή θαληαζηηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο (Μαηαθηάο 

Ώξγχξεο,ζει.333)  

<<Καηαλαισηηθέο θνηλσλίεο>> είλαη νη θνηλσλίεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, πνπ είλαη 

αθηεξσκέλε ζηελ θαηαλάισζε ρξεκάησλ γηα αγαζά, γηα ηελ επίδεημε αγαζψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ έλα ζθνπφ πέξα απφ ηηο βαζηθέο αλάγθεο, φπσο ε παξνρή θχξνπο. 

Κάζε θνηλσλία απνηειεί, έλα ζχζηεκα ξφισλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζπληνληζκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο. Δ θαηαλαισηηθή θνηλσλία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε καδηθήο παξαγσγήο 

αγαζψλ πνπ είλαη πξνζηηά ζην επξχ θνηλφ , αδηάθνξα αλ φινη νη πνιίηεο έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην θχθισκα ηεο θαηαλάισζεο. Δ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο ειηθίαο, ηνπ 

κνξθσηηθνχ θαη γεληθά ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηεο 

πξνζθνξάο αγαζψλ. Πνιιέο θνξέο, σζηφζν, ε θαηαλαισηηθή καλία ησλ αηφκσλ 

ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, θαζψο επεξεάδεηαη απφ 

πθηζηάκελα θαηαλαισηηθά πξφηππα ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη ζθνπίκσο κε ζηφρν ηελ 

ηερλεηή δεκηνπξγία αλαγθψλ.(Παπαδεκεηξίνπ, 2004,ζ.28-29) 

  Σν θξίζηκν ζεκείν απηήο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Βιιάδαο, βξίζθεηαη 

ζηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ θαηαλαισηηθή επηζπκία θαη ηελ παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Δ θαηαλάισζε σο ηέηνηα, εθφζνλ δελ επηβαξχλεη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, δελ απνηειεί αμηνθαηάθξηηε πξάμε. 

Ώληίζεηα ε θαηαλάισζε αλαζεξκαίλεη ηε δήηεζε φηαλ απηή θαηεπζχλεηαη ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ζε απηή ηελ αξρή ζηεξίρηεθε αξρηθά ε γεξκαληθή 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε ακεξηθάληθε βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο, αιιά θαη ε αλάπηπμε 

ηεο γηαπσλέδηθεο νηθνλνκίαο κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ εγρψξηνπ ξπδηνχ, ηα 

πιενλάζκαηα ηνπ νπνίνπ επελδχζεθαλ αξγφηεξα ζηελ βηνκεραλία. (Lecher Wolfgang, 

1982) (Μαπξίδεο, 2006, ζ.39) 

  Έρεη φκσο δηπιά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο φηαλ ε 

θαηαλαισηηθή πξάμε θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εηζαγφκελε παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα, δηφηη θαζηζηά θάζε κέξα θαη πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσλία παζεηηθή, πξάγκα 

πνπ κπνξεί ζηαδηαθά λα ηελ νδεγήζεη ζηελ θάζε κνξθήο ηεικάησζε ηεο. Δ θάζε 

κνξθή θαηαδίσμεο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο 

ηνπ, επηηπγράλεηαη ελ κέξεη επηθαλεηαθά κε ηα αγαζά πνπ θαηαλαιψλεη, επηδεηθλχνληαο 

ηα ζηνπο άιινπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Σν δεηνχκελν δειαδή είλαη πσο ζα κεηαβιεζεί 

απφ θαηαλαισηήο ζε δεκηνπξγφ αγαζψλ θαη ηδεψλ. (Μαπξίδεο, 2006, ζ.40) 

  Ώθαηξεηηθά ζθεπηφκελνη κηα θνηλσλία, ε νπνία εμαξηάηαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ηεο 

επηβίσζε απφ ην εμσηεξηθφ είλαη κηα αλίθαλε θνηλσλία θαη θαη’ επέθηαζε κηα θνηλσλία 

ε νπνία έρεη κεγάια θελά ζηε ιεηηνπξγία, κε απιά ιφγηα κηα ζρεηηθά αλάπεξε 

θνηλσλία. Δ ζεκεξηλή Βιιεληθή θνηλσλία π. ρ δελ πξέπεη λα αηζζάλεηαη ηδηαίηεξα 

πεξήθαλε φηαλ αδξαλείο πξνζπαζεί λα βξεη ηελ θαηαμίσζε κφλν κέζα απφ ην 

κεγαιείν ηεο αξραηφηεηαο, ή απφ ην Chivas πνπ θαηαλαιψλεη, ή ηελ BMW πνπ νδεγεί, 

κε ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πηζησηηθέο θάξηεο ή απφ ηα ρξήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ρξεκαηηζηήξην. (Μαπξίδεο, 2006, ζ.40) ΐηψλεη κηα απφιπηε 



16 

 

θαηάζηαζε αιινηξίσζεο αλάκεζα ζε απηφ θαηαλαιψλεη θαη απηφ πνπ παξάγεη θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ην πξνζιακβάλεη. (Μαπξίδεο, 2006, ζ.40) 

  Ώπηή ε θαηάζηαζε είλαη αξξσζηεκέλε, δηφηη φπσο επεζήκαλε απφ ηελ αξραηφηεηα ν 

Ώξηζηνηέιεο φηη φηαλ ην ρξήκα γελλά ρξήκα απηφ απνηειεί κηα παξά θχζε εμέιημε, έηζη 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ δηαξθή θαηαλάισζε μέλσλ δεκηνπξγεκάησλ. Αελ κπνξνχλ γηα 

καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ επεκεξία κηαο θνηλσλίαο. (Μαπξίδεο, 

2006, ζ.40) 

  Μηα θνηλσλία πξέπεη λα παξάγεη γηα λα θαηαλαιψλεη θαη λα θαηαλαιψλεη γηα λα 

παξάγεη. Δ αληζνξξνπία αλάκεζα ζε απηέο ηηο 2 ιεηηνπξγίεο είλαη δεκηνγφλα. Βίλαη 

αλαπφθεπθην λα ππνθέξεη θάπνηα ζηηγκή, φηαλ δηαηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε.  

  Ώπηφο ν θίλδπλνο είλαη ήδε νξαηφο ζηελ πεξίπησζε ηεο Βιιάδαο, δηφηη ελψ 

ζπξξηθλψλεηαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, κεηψλνληαη νη εμαγσγέο θαη 

απμάλνληαη νη εηζαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ηαπηφρξνλα κέλεη ζηάζηκνο ν 

ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ. (Μαπξίδεο, 2006, ζ.40) 

 

 

2.2.1 Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη θαηαλάισζε 

 

   ηα πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά κνληέια ε απμεκέλε θαηαλάισζε ελζαξξχλεηαη δηφηη 

πξνσζεί θέξδνο θαη απμάλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ αηφκνπ, δειαδή πςειή θαηαλάισζε 

ηαπηίδεηαη κε ηελ επηπρία. 

χκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ε θαηαλάισζε ζεσξείηαη σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

νηθνλνκίαο, είλαη θίλεηξν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν θαη ηελ 

ελέξγεηά ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα πξάγκαηα. Πηζηεχνπλ 

επίζεο φηη ε θαηαλάισζε δελ είλαη κφλν επέλδπζε, φπσο θαίλεηαη απφ ην 

«πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα», αιιά παξάιιεια παξέρεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

   Με βάζε απηφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη νηθνλνκνιφγνη, θαη εηδηθά ν 

θαπηηαιηζκφο ελζαξξχλεη ηδηαίηεξα ηνλ θαηαλαισηηζκφ. Ώπηφ παξέρεη ζηνπο 

δηαθεκηζηέο ην θίλεηξν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ηνπο (π.ρ. δηαθήκηζε), ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο, ψζηε λα παξάγνπλ θέξδνο. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη απηφ είλαη θαιφ γηα ηελ νηθνλνκία θαη φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

αηφκσλ λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν. (Ethics Based Marketing,2007) 
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Πεξηζζφηεξε θαηαλάισζε ζεκαίλεη πεξηζζφηεξε επηπρία; 

Ώλαδεηψληαο ηνλ πινχην θαη ηα πιηθά αγαζά είλαη  κέξνο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. 

ηελ ηεξαξρία ηνπ Maslow, ε κείσζε ησλ αλαγθψλ φπσο νη θπζηθέο αλάγθεο θαη νη 

αλάγθεο αζθάιεηαο ζα κπνξνχζε εχθνια λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

αγαζψλ. Ώπηή ε θαηαλάισζε είλαη κφλν επηβιαβήο φηαλ μεπεξλά ην φξην ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε εμαγνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γίλεηαη εκκνλή θαη 

απνηξέπεη ην άηνκν ή ηηο θνηλσλίεο απφ άιινπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο. Ο Muffels 

δηαπίζησζε φηη ε θαηαλάισζε έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ επηπρία, αιιά είλαη ζρεηηθά 

κηθξφ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο. (Ethics 

Based Marketing,2007) 

 

 

 

 

2.2.2 Αηηίεο πνπ γελλνύλ ηελ  θαηαλαισηηθή θνηλσλία 

 

1. Δ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ρσξίο αληίξξεζε έρεη ζπκβάιεη ζην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο θνηλσλίαο καο σο θαηαλαισηηθήο. Ώμίδεη λα ηνληζηνχλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαπάλσ εμέιημεο: ε καδηθή παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, ην 

ρακειφ θφζηνο πνιιψλ απφ ηα ηειεπηαία, ε δεκηνπξγία αγαζψλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο κε 

ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, ε πνηθηιία ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ κε 

ηδηφηεηεο πνπ πξηλ ιίγα ρξφληα δελ κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί. Υσξίο ακθηβνιία, 

ινηπφλ, ε πξφνδνο ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο εηζήγαγαλ δπλακηθά 

ηε κάδα ησλ αηφκσλ ζην ρψξν ηεο θαηαλάισζεο(Arnos, Octonia) 

 

2. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο δελ αγσλίδεηαη γηα ηηο απζεληηθέο αμίεο: ηελ εζηθφηεηα, ηνλ 

αιηξνπηζκφ, ηελ αιιειεγγχε, ηελ πλεπκαηηθφηεηα θιπ. Κπξηαξρνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ έλλνηεο φπσο ε πιενλεμία, ν λενπινπηηζκφο, ε επίδεημε, ε 

θηεηηθφηεηα θιπ. Ο ίδηνο πηζηεχεη ζε κία θαη κνλαδηθή απαμία: ην ρξήκα κε ην νπνίν 

ράλεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπ πινχην θαη κάιηζηα δεη κέζα ζηελ εζηθή 

ηνπ έλδεηα. πσο αλαθέξεη ν Ν. Ξπδάθεο αλήθεη ζηε «θπιή ησλ ςσληζηψλ» πνπ 

γπξλάεη ζπίηη κειαγρνιηθή, αθφξεζηε. (Arnos, Octonia) 
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3. εκαληηθή είλαη ε επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζηελ θαζηέξσζε ηεο θαηαλαισηηθήο 

καλίαο. Δ ίδηα γίλεηαη ηφζν ειθπζηηθή κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθηλεζηαθήο γιψζζαο, ηελ 

επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε, ηηο παξακπζέληεο εηθφλεο, πνπ ηειηθά νδεγεί φιεο 

ηηο νκάδεο ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά ησλ δηαθεκηδφκελσλ, απφ δηάζεκνπο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, πξντφλησλ. Βθηφο, φκσο, απφ ηελ πξνψζεζε ησλ ηειεπηαίσλ 

απφ εζνπνηνχο, ηξαγνπδηζηέο, ηειεπαξνπζηαζηέο θιπ νη δηαθεκηζηέο πεηπραίλνπλ ην 

ζθνπφ ηνπο, ηελ θαηαλάισζε, θαη γηα άιιν ιφγν: εμαηηίαο ηεο επαλαιεπηηθφηεηαο θαη 

ησλ πνιιψλ εηδψλ δηαθήκηζεο. Καζεκεξηλά πιήζνο δηαθεκίζεσλ επαλαιακβάλνληαη 

ζηηο ηειενξάζεηο, ζηνλ ηχπν, ζην ξάδην, ζηα πεξηνδηθά, ζην δηαδίθηπν κε απνηέιεζκα 

ηελ άκεζε δεκνζηνπνίεζε ησλ εθπιεθηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πξντφλησλ ζηε κάδα. 

(Arnos, Octonia) 

 

4. Οηθνλνκηθά / Πνιηηηθά ζπκθέξνληα. 

5. Τιηζηηθή επνρή 

6. Άλνδνο βηνηηθνχ επηπέδνπ 

7. Γξήγνξνο ξπζκφο δσήο 

8. χγρξνλνο ηξφπνο δσήο :άγρνο θαηάζιηςε , αλία 

9. Ώιινηξίσζε 

10.Μφδα εγσηζκφο , ηάζε απηνπξνβνιήο(λεφπινπησλ), επίδεημε, καηαηνδνμία,    

θελνδνμία  

11. ΐνκβαξδηζκφο δηαθεκίζεσλ, -> ςεχηηθεο αλάγθεο 

12. Βιθπζηηθέο πξνζθνξέο /ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ  

13. Βπθνιία πιεξσκήο(δφζεηο , πηζησηηθέο θάξηεο,\) 

14. Ώλφεηα πξφηππα, κηκεηηζκφο 

15. Ώδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ->ππνθαηάζηαηα  

->θαηαλαισηηζκφο 

16.Άδεηα/ Κελή δσή 

17.Ώδπλακία δηαρείξηζεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Arnos, Octonia) 
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2.2.3   Απνηειέζκαηα 

 

«Σν απνηέιεζκα είλαη γλσζηφ: ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο είλαη ν πην απηνβαζαληδφκελνο 

άλζξσπνο ηεο ηζηνξίαο θαη ν πινπζηφηεξνο θησρφο ή, κάιινλ, ν θησρφηεξνο 

πινχζηνο ηεο ηζηνξίαο.» 

 

 Πλεπκαηηθφο ηνκέαο: 

Δ πλεπκαηηθή αδξάλεηα/ λσζξφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ είλαη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο παξελέξγεηεο ηεο ππεξθαηαλάισζεο. Ο ίδηνο δελ αζθεί ηελ θξηηηθή ηνπ, 

δελ πξνβιεκαηίδεηαη, δελ ακθηβάιεη γηα φζα βιέπεη ή αθνχεη αιιά έρεη θαηαληήζεη 

θαηαλαισηήο κφλν ησλ πιηθψλ θαη φρη ησλ πλεπκαηηθψλ αγαζψλ. πγθεθξηκέλα, 

πξνηηκά ηελ θαηαλάισζε κεζεκεξηαλψλ εθπνκπψλ, ηελ ηαθηηθή αγνξά 

θνπηζνκπνιίζηηθσλ πεξηνδηθψλ κε θαληαρηεξέο εηθφλεο δηαζήκσλ ελψ ειαηηψλεη ηελ 

αγνξά ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ έξγσλ,  ηελ επίζθεςε 

κνπζείσλ θιπ. (Vlioras, Μπάνπκαλ ίγθκνπλη, 2004) 

 

 

 Φπρηθφο ηνκέαο: 

Σν άγρνο θαη ην ζχκπιεγκα θαησηεξφηεηαο απνηεινχλ δπν βαζηθνχο άμνλεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή. Ο ηειεπηαίνο βξίζθεηαη ζε ζπλερή αγσλία/ ζε έληαζε δηφηη 

επηδηψθεη λα γίλεη θάηνρνο πάξα πνιιψλ αγαζψλ, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη φιεο ηηο 

θνξέο. Παξάιιεια, ε επηζπκία ηνπ λα αξέζεη ζε φινπο ε εμσηεξηθή εκθάληζε/ ε εηθφλα 

ηνπ, ηνλ γεκίδεη άγρνο. ρεηηθά κε ην δεχηεξν άμνλα, ζα ιέγακε φηη ν γπλαηθείνο θπξίσο 

πιεζπζκφο απνγνεηεχεηαη φηαλ δελ κπνξεί λα ςσλίζεη φηη ε δηαθήκηζε ηνλ αλαγθάδεη. 

Ώηζζάλεηαη πνιιέο θνξέο κεηνλεθηηθά αδπλαηψληαο λα αθνινπζήζεη ηα δηαθεκηζηηθά 

πξφηππα, δειαδή ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ κηαο κεγάιεο εηαηξείαο θαη 

ζηηγκηαία γίλνληαη θαιινλέο. (Vlioras, Μπάνπκαλ ίγθκνπλη, 2004) 
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 Δζηθφο ηνκέαο: 

Δ αλεζηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ θαηαλαισηψλ δπζηπρψο απνηειεί έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηνπο. Ώξθεί λα αλαθέξνπκε ηνπο εκπξεζκνχο, ην 

απαγνξεπκέλν θπλήγη δψσλ, ηελ απνκχδεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε κφιπλζε ηεο 

αηκφζθαηξαο κε ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ επηζηεκφλσλ θιπ. Ώπφ ηα παξαπάλσ είλαη 

εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ απνπζία εζηθψλ θξαγκψλ/ ηελ εζηθή εμαρξείσζε ησλ 

αηφκσλ. (Vlioras, Μπάνπκαλ ίγθκνπλη, 2004) 

 

 

 Κνηλσληθφο ηνκέαο: 

ίγνπξα ε θξίζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ απνηειεί κηα αθφκε αξλεηηθή ζπλέπεηα ηεο 

θαηαλαισηηθήο καλίαο. Πιένλ νη θηιίεο δε ρηίδνληαη ζε γεξέο βάζεηο, δειαδή, ζηελ 

εηιηθξίλεηα, ζηελ αιιειεγγχε, ζηελ εζηθφηεηα αιιά δεκηνπξγνχληαη γηα 

ζπκθεξνληνινγηθνχο ιφγνπο. Απζηπρψο, ζηεξίδνληαη ζην «θαίλεζζαη» θαη φρη ζην 

«είλαη» ησλ αλζξψπσλ. πγθεθξηκέλα, επηιέγνπκε θίινπο κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

πινχην, δφμα, επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε θιπ έρνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη κφλν απηνί 

κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ φηαλ ηνπο έρνπκε αλάγθε. Έηζη, φκσο, απνθηνχκε θαη 

εγσηζηηθέο ηάζεηο ζέινληαο λα αληαγσληζηνχκε ηνπο παξαπάλσ ή λα γίλνπκε ίδηνη κε 

απηνχο. (Vlioras, Μπάνπκαλ ίγθκνπλη, 2004) 

 

 

 Βπαγγεικαηηθφο ηνκέαο: 

 

Δ ππεξεξγαζία δελ πξέπεη λα απνζησπεζεί. Καλείο δελ κπνξεί λα αλαηξέζεη ηε 

ζπλήζεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ λα εξγάδεηαη πάξα πνιιέο ψξεο κε 

εμνπζελσηηθνχο ξπζκνχο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο «ηερλεηέο αλάγθεο» ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, λα αγνξάζεη απφ ηνπο ακέηξεηνπο δηαδξφκνπο ησλ super- market ηα 

ηειεπηαία πξντφληα πνπ δηαθεκίζηεθαλ, λα απνιαχζεη δηαθνπέο ζε πνιπηειή 

μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, λα δηαζθεδάζεη ζηα λπρηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο θιπ. 

Με απηά ηα παξαδείγκαηα απνηππψλεηαη ην εμήο: ην επάγγεικα αληηκεησπίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ρξεζηκνζεξηθά σο πεγή θέξδνπο (Έθθξαζε- Έθζεζε, Γ. Μπαηδίλαο- F. 

Λνχινο) θαη φρη σο πεγή έθθξαζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ αλζξψπνπ. (Vlioras, 

Μπάνπκαλ ίγθκνπλη, 2004) 
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 Βζληθφο ηνκέαο: 

 

Δ εζληθή θπζηνγλσκία ζίγνπξα αιιάδεη εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ηεο ππεξθαηαλάισζεο. 

Βίλαη γλσζηφ φηη ην θαηαλαισηηθφ πξφηππν ησλ δπλαηψλ ρσξψλ δηνρεηεχεηαη ζε 

πνιιέο αλαπηπζζφκελεο κε απνηέιεζκα νη λένη θαηαλαισηέο λα αδηαθνξνχλ ζηαδηαθά 

γηα ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο ηνπο. (Vlioras, Μπάνπκαλ ίγθκνπλη, 2004) 

 «Πξέπεη λα ειαηησζεί ε θαηαλάισζε.  

Πξέπεη λα κάζνπκε λα δνχκε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξεη ν πιαλήηεο.  Οη 

άλζξσπνη έραζαλ ηνλ ζηφρν ηνπο.  

Αελ ήξζακε ζ' απηφ ηνλ θφζκν γηα λα θαηαλαιψλνπκε, αιιά γηα λα απειεπζεξψζνπκε 

ην πλεχκα καο.»  (Allen Ginsberg) (Vlioras, 2004) 

 

2.2.4  πλέπεηεο 

 παξάινγε αχμεζε ησλ αλζξψπηλσλ απαηηήζεσλ 

 αιαδνλεία, πιενλεμία, απιεζηία… 

 αηζρξνθέξδεηα, απάηεο, θιεςηέο, εγθιεκαηηθφηεηα, βία… 

 αιινηξίσζε ηεο εξγαζίαο αιιά θαη γεληθφηεξε αιινηξίσζε 

 άξζε ησλ νπζηαζηηθψλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ & δεκηνπξγηθφηεηαο 

 παζεηηθφηεηα 

 πιεζσξηζκφο, αλεξγία… 

 ππνβάζκηζε - αιινηξίσζε αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο 

 ςεπδαηζζήζεηο: κε ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ε επηπρία 

 εγσηζκφο, αηνκηζκφο, πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, ηδηνηέιεηα… 

 αιηξνπηζκνχ 

 θφβνη, αλαζθάιεηεο, άγρνο… 

 εμάληιεζε θπζηθψλ πφξσλ 

 κείσζε - εμαθάληζε ρισξίδαο - παλίδαο 

 κφιπλζε - θαηαζηξνθή πεξηβάιινληνο 

 ζθνππίδηα, απφβιεηα, απνξξίκκαηα 

 εκπφδην ζηελ πλεπκαηηθή - εζηθή αθχπληζε 

 ζηε ζέζε ησλ ηδαληθψλ ηα θαηαλαισηηθά αγαζά - πξντφληα 
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 αλφεηε δηαδεδνκέλε πξαθηηθή: φια πνπιηνχληαη, φια αγνξάδνληαη: αγάπε, ηδέεο, 

ηέρλε... 

 έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

 ηππνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο - «καδηθνπνίεζε» ηνπ αλζξψπνπ  

 αδηαθνξία ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ζηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο... εμειίμεηο 

 ρεηξαγψγεζε εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο 

 θαηαλαισηηθή καλία (ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα) 

 αλαδήηεζε λέσλ ππνθαηάζηαησλ: αιθνφι, λαξθσηηθά, απηνθηνλίεο... 

 παξαγσγή πξντφλησλ πεξηζζφηεξσλ, θαιχηεξσλ, ρξεζηηθφηεξσλ… 

 βειηίσζε - εμέιημε πξντφλησλ  

 δηεχξπλζε δπλαηνηήησλ επηινγήο αγαζψλ, πξντφλησλ, ππεξεζηψλ… 

 πξνζθνξά εξγαζίαο: δηαθεκηζηέο, εξγάηεο. 

(Vlioras, Μπάνπκαλ ίγθκνπλη, 2004) 

 

2.2.5  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αηηηψλ 

 ελεκέξσζε 

 θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ πνηθίισλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

 λνκνζεηηθή ξχζκηζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

 παηδεία 

 θαιιηέξγεηα εζηθψλ αμηψλ 

 απηνγλσζία 

 πξνβνιή - εθινγή «ζσζηψλ» ηδαληθψλ, πξνηχπσλ… 

 εζηθή θηινζφθεζε -  

 ηνπνζέηεζε ησλ πξαγκάησλ ζηηο ζσζηέο ηνπο δηαζηάζεηο 

 θηινζφθεζε ηεο δσήο: ηη ζεσξείηαη απαξαίηεην, πνηεο νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

 ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

 αιιαγή λννηξνπίαο: φρη απηνζθνπφο ε θαηαλάισζε 

 επηδίσμε πνηφηεηαο, φρη πνζφηεηαο 

(Vlioras, Μπάνπκαλ ίγθκνπλη, 2004,ζ.283) 
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2.3  ΤΠΔΡΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 

 

ΚΏΣΏΝΏΛΧΣΕΜΟ Ή ΤΠΒΡΚΏΣΏΝΏΛΧΔ; 

«Πνηα αθξηβψο είλαη ε ειεπζεξία ηνπ ππεθφνπ ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, πνπ 

βνκβαξδίδεηαη λχρηα- κέξα απφ κηαλ επηζηεκνληθά νξγαλσκέλε, αθαηαλίθεηε 

δηαθήκηζε θη απνθηά φιν πεξηζζφηεξεο, αλππνςίαζηεο πιηθέο αλάγθεο; 

Γηα λα ληψζεη ειεχζεξνο ν απνπξνζσπνπνηεκέλνο απηφο θαηαλαισηήο, πξέπεη λα 

κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο φιν θη απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ.»  ζχκθσλα κε ηνλ Άγγειν 

Σεξδάθε. (Arnos, Octonia) 

 

 

Ο Καξγάθνο επίζεο είρε δειψζεη «Δ θνηλσλία ηεο Ώθζνλίαο απνηειεί έλα άιιν 

πείξακα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ ηειεηφηεηα. Άιιε κηα θηινζνθηθή ιίζν, πνπ ζα ηνπ 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα απφ αηειήο λα γίλεη ηέιεηνο απφ ηε ζηέξεζε λα πεξάζεη ζηελ 

επάξθεηα. κσο ην πείξακα δε θαίλεηαη λα απνδίδεη ηα αλακελφκελα. Σν ειημίξην ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ δελ ηνλ ειεπζεξψλεη απφ αλάγθεο απελαληίαο ηνλ δεζκεχεη ζε λέεο.»  

(Arnos, Octonia) 

 

 

2.3.1 Η θξίζε εληζρύεη ηνλ θαηαλαισηηζκό ησλ γπλαηθώλ 

Μηα λέα επηζηεκνληθή έξεπλα δηαπίζησζε φηη, αθξηβψο ζηηο πεξηφδνπο θξίζεο, νη 

γπλαίθεο ςσλίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν απφ φηη ζπλήζσο ζηηο νκαιέο νηθνλνκηθέο 

πεξηφδνπο.  

 Δ έξεπλα έγηλε απφ ηελ θαζεγήηξηα ηνπ βξεηαληθνχ παλεπηζηεκίνπ ηνπ   

Υεξηθνξληζάηξ Κάξελ Πάηλ, ζπγγξαθέα επίζεο ηνπ θεηηλνχ βηβιίνπ "Sheconomics", 

ζχκθσλα κε ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία Live Science.  

Δ κειέηε δηαπίζησζε φηη πεξίπνπ νη κηζέο γπλαίθεο δειψλνπλ ηξνκαγκέλεο απφ ηελ 

θξίζε θαη αηζζάλνληαη φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζή ηνπο έρεη ρεηξνηεξεχζεη. Κη ελψ 

ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο (75%) δειψλνπλ φηη ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ θάπνηνπ είδνπο 

πεξηθνπέο ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή αθφκα πεξηζζφηεξεο (79%) 
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αλαθέξνπλ φηη ζα θάλνπλ ζπαηάιεο ζε ςψληα γηα λα αλεβάζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο 

δηάζεζε!  

Σν 40% ησλ γπλαηθψλ ζεσξεί φηη ε θαηάζιηςε απνηειεί επαξθή δηθαηνινγία γηα ηηο 

παξαπαλίζηεο αγνξέο ηνπο ζηα καγαδηά, ελψ ην 60% δειψλεη φηη φηαλ ληψζνπλ "θάπσο 

πεζκέλεο", είλαη έλαο θαιφο ιφγνο γηα ζπαηάιεο.  

Βίλαη γλσζηφ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο φηη ν πεηξαζκφο γηα θαηαλάισζε θαηαθιχδεη 

νξηζκέλνπο αλζξψπνπο (ηδίσο γπλαίθεο), είηε απιψο γηα ιφγνπο πιηζηηθήο-

θαηαλαισηηθήο λννηξνπίαο είηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ-ςπρηθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ παξνκνηάζεη απηή ηελ θαηάζηαζε κε εζηζκφ θαη ηε ζεσξνχλ 

επηδεηλνχκελν πξφβιεκα ζηε ζεκεξηλή θαηαλαισηηθή θνηλσλία.  

Οξηζκέλνη άλζξσπνη, θαηά ηελ εξεπλήηξηα, ρξεζηκνπνηνχλ λαξθσηηθά ή αιθνφι γηα λα 

ηα βγάινπλ πέξα κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά θπξίσο νη γπλαίθεο θαηαθεχγνπλ ζηα 

ςψληα σο άκπλα απέλαληη ζηα αξλεηηθά αηζζήκαηά ηνπο ή ζηε γεληθφηεξε έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο κε ηε δσή ηνπο. Μάιηζηα, πξνεηδνπνηεί φηη, αλ γπλαίθεο δελ κπνξνχλ ή 

εκπνδηζηνχλ λα ςσλίζνπλ, ίζσο απμεζνχλ ηα πξνβιήκαηα λνεηηθήο πγείαο ηνπο, φπσο 

ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε! Καιψο ή θαθψο φκσο, ε έξεπλα δηαπίζησζε φηη φιεο νη 

γπλαίθεο δελ ην επραξηζηηνχληαη φηαλ ςσλίδνπλ.  

Σν 25% αλαθέξνπλ φηη έρνπλ αηζζήκαηα ιχπεο, ελνρήο ή ληξνπήο γηα ηηο αγνξέο πνπ 

έθαλαλ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, θάηη πνπ, θαηά ηελ Πάηλ, ζπκίδεη ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ αλζξψπσλ θαη ζε άιια είδε εζηζκνχ.  

(Enet.gt , Ώζελατθφ- Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ,2009)

http://www.amna.gr/
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2.3.2 Πξνηάζεηο ειάηησζεο ηεο θαηαλαισηηθήο καλίαο 

 

 

Άηνκν: 

- Να ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε επηπρία ηνπ δελ πεγάδεη απφ ηελ ππεξθαηαλάισζε αιιά 

απφ άιιεο εζηίεο: ηηο ζηαζεξέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηνπο απζεληηθνχο θίινπο, ηηο 

ηαθηηθέο εμνξκήζεηο, ηελ ηέρλε, ηνλ αζιεηηζκφ θιπ 

- Δ δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ ινγηθνχ αγνξαζηή εκπνξεπκάησλ. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ε θξηηηθή ηθαλφηεηα γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ πεξηηηψλ απφ ηα ρξήζηκα 

πξντφληα πξέπεη λα αλαπηπρζεί. 

- Βπίζεο, ν έιεγρνο ηεο ηηκήο ησλ αγαζψλ ζε δηάθνξα θαηαζηήκαηα θαη φρη ε 

απεπζείαο αγνξά ηνπο ζίγνπξα ζα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα ησλ βεβηαζκέλσλ ςψλησλ. 

- Παξάιιεια, ε νηθνινγηθνπνίεζε ηεο ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζίγνπξν φηη πξέπεη 

λα απνηειεί πξψηηζηε θξνληίδα ηνπ θαζελφο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε αγνξά ησλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ πξέπεη λα γίλεη ζπλήζεηα φισλ. 

- Βηδηθφηεξα, ν ζεκεξηλφο θαηαλαισηήο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο θαη 

απαηηεηηθφο. (Arnos, Octonia) 

 

 

 

 

Οηθνγέλεηα: 

Έρεη ρξένο λα πξνζαλαηνιίδεη ην παηδί πξνο πνηνηηθέο αζρνιίεο θαηά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπ. Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο, είλαη πξνηηκφηεξν λα ζηξέθνπλ ηηο κηθξέο 

ειηθίεο πξνο ηελ ηέρλε παξά λα ηηο πξνηξέπνπλ λα επηζθέπηνληαη ζπρλά ηα πειψξηα 

πνιπθαηαζηήκαηα. Ο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ςπραγσγίαο πνπ πξνζθέξεη ην ζέαηξν, ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ηα κνπζεία ζίγνπξα δεκηνπξγεί αληηζηάζεηο ζηα παηδηά. . Παξάιιεια, 

νη γνλείο νθείινπλ γλσξίδνπλ ζην παηδί ηηο γλήζηεο αμίεο θαη λα κε ζενπνηνχλ ηελ 

απαμία: ρξήκα. Ο αιηξνπηζκφο, ν εζεινληηζκφο, ε νιηγάξθεηα, ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε 

κπνξνχλ λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηε δσή ησλ ελειίθσλ. 

- Δ νηθνγέλεηα κέζσ ησλ ζηάζεσλ ηεο πξέπεη λα θαηαδηθάδεη ηνλ σθειηκηζκφ, ην 

γξήγνξν πινπηηζκφ, ηελ επίδεημε ησλ αγαζψλ. 

- Βπίζεο, κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ κε ηνπο αλήιηθνπο ή ελήιηθνπο ηελ πνηφηεηα ησλ 

δηαθεκίζεσλ. (Arnos, Octonia) 
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Κξάηνο: 

Θέζπηζε αξρψλ νη νπνίεο ζα θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ελδέρεηαη λα επέιζεη πεξηζηνιή ζηελ 

ππεξθαηαλάισζε, ε νπνία δπζηπρψο κέζσ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ μεθηλά απφ 

κηθξέο ειηθίεο. 

- Σν Ελζηηηνχην Καηαλαισηψλ έρεη ρξένο λα ελεκεξψλεη ηαθηηθά ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ, ηελ απνθπγή ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ απφ ηηο 

δηαθεκίζεηο θιπ. (Arnos, Octonia) 

 

 

Πλεπκαηηθνί άλζξσπνη: 

Δ πλεπκαηηθή εγεζία κε ην έξγν ηεο κπνξεί θαη νθείιεη λα θαηαδηθάδεη ηελ 

πιενλεμία, ηνλ πιηθφ επδαηκνληζκφ, ηελ επηδεηθηηθή ζηάζε ηνπ ζχγρξνλνπ αηφκνπ . 

- Οη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη είλαη αλαγθαίν λα αγσληζηνχλ γηα ηε ζσζηή ηεξάξρεζε ησλ 

αμηψλ. (Arnos, Octonia) 

 

 

ρνιείν: 

- Οη θαζεγεηέο θαινχληαη λα ζρνιηάδνπλ θάπνηεο δηαθεκίζεηο κε ηνπο καζεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην παξαπιαλεηηθφ ηνπο ξφιν 

- Μέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο: «Πεξηβαιινληηθή 

Βθπαίδεπζε» κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

απξηαλψλ θαηαλαισηψλ. 

- Μέζα ζηε κηθξή θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ νη καζεηέο κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε ησλ 

θαζεγεηψλ κπνξνχλ λα εκπεδψζνπλ ηηο απζεληηθέο αμίεο 

- Δ αλζξσπηζηηθή παηδεία θαη φρη ε ρξεζηκνζεξηθή γλψζε πξέπεη λα ηεζεί σο 

πξνηεξαηφηεηα ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν.  

(Arnos, Octonia) 
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2.4 ΗΘΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ- ΗΘΙΚΟ ΚΑΣΑΛΧΣΙΜΟ   

 

 

2.4.1  Ηζηθή Καηαλάισζε 

  Οη εζηθνί θαηαλαισηέο κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά, 

πεξηβαιινληνινγηθά, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά ή θαη άιια θίλεηξα γηα ηελ επηινγή ελφο 

πξντφληνο αληί ελφο άιινπ θαη πνιιέο θνξέο δηαθσλνχλ θαη κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηνο 

έρεη δίθην θαη πνηνο άδηθν. Ώπηφ φκσο πνπ έρνπλ θνηλφ είλαη φηη αλαινγίδνληαη θαη 

αλεζπρνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα επηθέξεη ε αγνξά απηή φρη κφλν πξνο ηνπο 

εαπηνχο αιιά θαη πξνο φιν ηνλ θφζκν.(Harrison, Newholm, Shaw,2005, ζ. 1-2)     

  Καηαλαισηηθή εζηθή: νη εζηθέο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνδεγνχλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ , θαζψο απνθηνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

δηαζέηνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο.(Munchy θαη Vittel, 1992) (Καςηκάιε,2008,ζ.3)    

  Δ έλλνηα «εζηθή θαηαλάιωζε» ζπλνςίδεη κηα ζεηξά απφ ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

απφςεηο, άιιεο απφ ηηο νπνίεο είλαη θαζνιηθέο ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο (π.ρ. ε κε 

θαηαλάισζε πξντφλησλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ παηδηθή εξγαζία), άιιεο 

πιεηνςεθηθέο, φπσο ε πξνηίκεζε ζηελ θαηαλάισζε φηαλ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο 

δηαθνξέο ηηκήο θαη πνηφηεηαο- πξντφλησλ πνπ επηβαξχλνπλ ιηγφηεξν ην πεξηβάιινλ 

φπσο είλαη ηα αλαθπθινχκελα θαη άιιεο εθθξάδνπλ ηζρπξέο θαη ελίνηε ζνξπβψδεηο 

κεηνςεθίεο, φπσο είλαη ε θαηαλάισζε ηνπηθψλ πξντφλησλ. (Marketingweek,2009) 

   Ήδε ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα ηηο αιπζίδεο supermarket, φπσο ε Morrisons κε ην Buying 

British- νη νπνίεο θαηάθεξαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ «εζηθή θαηαλάισζε» κε κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα απφ πιεπξάο αχμεζεο κεξηδίνπ πσιήζεσλ. 

(Marketingweek,2009) 

   Έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά απφ εζηθά δεηήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ  ηελ απμαλφκελε 

αλεζπρία γηα ην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηαδηθάζηεθαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ελδπκάησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ (ηδηαίηεξα 

ηνπ θαθέ), ε κεηαρείξηζε ησλ πεηξακαηφδσσλ, ζε νξηζκέλεο κεζφδνπο εκπνξίαο, θαη 

αληί-ζπλδηθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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ηνηρεία εζηθήο θαηαλάισζεο εκθαλίδνληαη ζε φια ηα είδε ησλ θνηλσληψλ θαζψο έρεη 

παξαηεξεζεί ζηελ Ώθξηθή, ζηελ Ώζία, Βπξψπε θαη Ώκεξηθή. Δ εζηθή θαηαλαισηηθή 

αγνξά είλαη πιένλ κία επξεία έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη απφ ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ κέρξη ην κπντθνηάδ άιισλ πξντφλησλ. (Harrison, Newholm, Shaw,2005, ζ. 

1-2) 

 

 

2.4.2. Ηζηθόο Καηαλαισηηζκόο 

 

Έρνπλ δνζεί πνιιέο έλλνηεο γηα ηνλ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

Δζηθφο Καηαλαισηηζκφο:  

α)εμέιημε ηνπ πξάζηλνπ θαηαλαισηηζκνχ 

β)ν εζηθφο θαηαλαισηήο αλεζπρεί γηα ην πξάζηλν ζηνηρείν 

(Chatzidakis, Hibbert, MIttusis ,& Smith,2004) 

(Καςηκάιε,2008,ζ.3)  

 

  Ο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πνπ 

επεξεάδεηαη απφ εζηθά θξηηήξηα. Δζηθή είλαη ε θαηαλάισζε ε νπνία ιακβάλεη 

ππφςε ηα θνηλσληθά πξφηππα ή, κε άιια ιφγηα ηη είλαη θαιφ γηα ηελ θνηλσλία (Smith, 

1990) Ώπηφ ην είδνο ζπκπεξηθνξάο δελ αθνξά αηνκηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, 

δεδνκέλνπ φηη απνζθνπεί ζπγρξφλσο ζηε ζπλνιηθή θνηλσληθή επεκεξία.  

(Tilikidou, 2010) 

  ηαλ νη θαηαλαισηέο πεγαίλνπλ γηα λα αγνξάζνπλ θάηη, νη νηθνλνκνιφγνη 

ππνζηεξίδνπλ ζπλήζσο αγνξάδνπλ πξντφληα κε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα. Ο Beardshaw 

(1992) δειψλεη φηη νη άλζξσπνη ζπρλά αγνξάδνπλ ην θζελφηεξν πξντφλ κφλν αλ είλαη 

ζίγνπξνη φηη ε ρξεζηκφηεηα ηνπο είλαη ηέηνηα ζαλ ησλ άιισλ αληίζηνηρσλ πην αθξηβψλ 

πξντφλησλ. Ώπηφο ν ηχπνο αγνξάο πεξηγξάθεηαη ζαλ παξαδνζηαθή αγνξά ή 

παξαδνζηαθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. (Harrison, Newholm, Shaw,2005, ζ.1-2) 

  Μεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη παξφια απηά κπντθνηάξνπλ ζπγθεθξηκέλεο κάξθεο ή θαη 

εηαηξίεο εμαηηίαο θάπνηαο ηζηνξίαο πνπ έρνπλ δηαβάζεη ζε θάπνηα εθεκεξίδα. Μπνξεί 

επίζεο λα δηαιέμνπλ έλα πξντφλ fair trade γηαηί πηζηεχνπλ φηη ηα πεξηβαιινληνινγηθά 
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ζέκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Ώπηφ ην είδνο αγνξάο πεξηγξάθεηαη σο εζηθή αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά(Smith, 1990b) ή ελαιιαθηηθά εζηθή θαηαλάισζε. Πξνθαλψο νη 

άλζξσπνη δελ ζα δηαιέμνπλ ηέηνηνπ είδνο πξντφληα αλ απηά θνζηίδνπλ ηα κηζά ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο ή ζε πεξίπησζε θαγεηνχ δελ ζα επηιέμνπλ θάπνην ην νπνίν δελ 

ηνπο αξέζεη. Οη εζηθνί θαηαλαισηέο δελ αγλννχλ ην δήηεκα ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο 

αιιά πξνζζέηνπλ θαη θάπνηα επηπιένλ θξηηήξηα ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. 

(Harrison, Newholm, Shaw,2005, ζ. 1-2) χκθσλα κε ηνπο M. Freestone θαη J. 

McGoldrick ε ηδέα αλαδχεηαη απφ ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα θαη ην πξάζηλν 

θαηαλαισηηζκφ, ν νπνίνο γεληθά αλαθέξεηαη ζηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη 

βαζηζκέλεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηα βηνινγηθά πξντφληα. (Cho, 

Sooyoung, 2011).  

  Ο Henry Asseal θαζεγεηήο ηνπ marketing ζην παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο  

παξαζέηεη ηελ γλψκε φηη ε θνπιηνχξα είλαη ν δπλαηφηεξνο πεξηβαιινληνινγηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά επεηδή αληαλαθιά ηηο αμίεο 

πνπ έρνπλ κάζεη κέζα απφ ηελ θνηλσλία. Οη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα πνπ επηδξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πηζαλφηαηα έρνπλ αληίθηππν 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζέηνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα εζηθά 

δεηήκαηα. Οη Geoffrey Williams θαζεγεηήο ζην School of Management ζην Bath 

University θαη ν John Zinkin απφ ην Business School ζην Nottingham University κεηά 

απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαλ ζε είθνζη νρηψ ρψξεο γηα ην πψο επεξεάδεη ε θνπιηνχξα 

ηνπο θαηαλαισηέο θαηέιεμαλ ζην φηη νη δηαθνξέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ εκθαλίδνληαη λα ζπλδένληαη κε ηηο δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

θάζε ρψξαο. (Cho, Sooyoung, 2011)  

  Χζηφζν κεξηθνί θαηαλαισηέο επηιέγνπλ εζηθά φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηνπο φρη 

επεηδή ελδηαθέξνληαη γηα ηελ παγθφζκηα επεκεξία αιιά γηα λα ληψζνπλ θαιχηεξα, λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ην εγψ ηνπο. Βίλαη πξνζσπηθή απφιαπζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ( Hartmann, Apaolaza,2006) (Cho, Sooyoung, 2011) 

Μηα άιιε θαηεγνξία θαηαλαισηψλ πνπ επηιέγνπλ εζηθά φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε 

ηνπο είλαη δηφηη ε δεκφζηα αγνξά ησλ πξάζηλσλ πξντφλησλ, ηνπο επηθέξεη πξνζσπηθά 

νθέιε επεηδή ηνπο επηηξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηελ πεξηβαιινληνινγηθή ζπλείδεζή ηνπο 

ζηνπο άιινπο.(Belz, Dyllik, 2008) (Cho, Sooyoung, 2011) 

 

  Οη Crane & Matten (2003) φξηζαλ ηνλ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ ζαλ κία ζπλεηδεηή θαη 

πξνκειεηεκέλε επηινγή γηα λα έρνπλ ζίγνπξεο θαηαλαισηηθέο επηινγέο κέζσ ησλ 
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πξνζσπηθψλ θαη εζηθψλ πηζηεχσ. Ο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο ηαπηφρξνλα απνζθνπεί 

ζηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

(Crane ,2001). Βπίζεο  επηρεηξεκαηνινγείηε φηη ν εζηθφο θαηαλαισηηζκφο 

πεξηιακβάλεη έλα επξχ πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηαλαισηψλ. ε κία 

πξνζπάζεηα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο κε έλαλ εχθνιν ηξφπν 

ν Tallontire et al.(2001)  πξφηεηλε ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ 

νλνκαδφκελεο ζεηηθόο, αξλεηηθόο θαη δξάζε θαηαλαισηή φπνπ ε ηειεπηαία 

νλνκάζηεθε απφ ηνλ Michelleti et al.(2005) δηαινγηθόο. Δ πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ησλ εζηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ(π.ρ. νηθνινγηθά 

πξντφληα, πξντφληα απφ fair trade). Ο αξλεηηθφο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο ην κπντθνηάδ 

ή ηελ απαιιαγή ησλ θαηαλαισηψλ απφ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ή απφ ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξίεο ή πην γεληθά άξλεζε ή έμνδν απφ ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. Ο δηαινγηθφο εζηθφο 

θαηαλαισηηζκφο αλαθέξεηαη ζε ζχγρξνλεο δξάζεηο ηνπ θαζελφο θαηαλαισηή 

μερσξηζηά ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ςεθηαθά κέζα κε ζπλερψο  κεηαβαιιφκελεο 

θφξκεο. (Delistavrou, 2010) 

  χκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο Michelleti, Hierta Chair  θαη McGill ν δηαινγηθφο εζηθφο 

θαηαλαισηηζκφο δελ επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο λα αγνξάζνπλ ή λα κελ αγνξάζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα νη θαηαλαισηέο αιιά ζηνρεχεη ζηα ηξσηά ζεκεία κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε εηαηξία, ην φλνκα, ε εηθφλα, ε θήκε θαη ην ζήκα ηεο. (Cho, Sooyoung, 

2011) 

   Με ηελ ηξνπή πνπ ηείλνπλ λα πάξνπλ ηα πνιηηηθά πξάγκαηα ζηηο Απηηθέο ρψξεο είλαη 

νπσζδήπνηε απαξαίηεην γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο λα δείμνπλ κε θάζε ηξφπν ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηηο εμειίμεηο ην γεγνλφο κάιηζηα ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο έθθξαζεο 

ηεο δχλακήο ηνπο ηνλίδεηαη φρη κφλν απφ ηηο νινέλα απμαλφκελεο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ έθηαζε θαη ζνβαξφηεηα ηνπ νηθνινγηθνχ 

πξνβιήκαηνο ην νπνίν ζηα επφκελα ρξφληα ζα παίξλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο. Οη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηδείλσζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ηφζν ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ φζν θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. 

Ώπφ φηη θαίλεηαη κέρξη ηψξα, νη πξψηεο ζίγνπξα δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα 

θάλνπλ θάηη (πνιιέο κάιηζηα πξνζπαζνχλ λα απνζησπήζνπλ ην πξφβιεκα) θαη νη 

δεχηεξεο εκθαλίδνληαη απφ απιψο δηζηαθηηθέο ζηε ιήςε κέηξσλ έσο θαη νινθάλεξα 

ζπκπλένπζεο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγαινεηαηξηψλ ηα νπνία θπζηθά θάζε άιιν παξά 

«πξάζηλα» είλαη. Σν ζέκα είλαη ηεξάζηην θαη είλαη ζαθέο φηη ην κήλπκα ηεο 

δπζαξέζθεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αιιαγήο πιεχζεο πξέπεη λα γίλεη ερεξά αθνπζηφ 
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ηφζν απφ ηηο θπβεξλήζεηο φζν θαη απφ ηηο εηαηξίεο. Βπηπρψο, ε δχλακε ησλ αλζξψπσλ 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αδχλακε νχησο ή άιισο ςήθν ή ηηο κεκνλσκέλεο δηακαξηπξίεο. 

Ώιιά ε κεγαιχηεξε ηζρχο ηνπ πνιίηε ζήκεξα δελ είλαη παξά ε αγνξαζηηθή ηνπ δχλακε. 

(Strange journal, 2011) 

   Δ αγνξαζηηθή δχλακε δελ είλαη παξά ε νπζηαζηηθφηεξε έλδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ελφο 

αλζξψπνπ λα απνθηά πιηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ώλ θαη ζρεηίδεηαη, δελ είλαη ίδηα κε ην 

εηζφδεκα αθνχ νη ηηκέο ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ ρψξα 

ζε ρψξα ή αθφκα θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ώλ ιφγνπ ράξε ην ςσκί ζηε ρψξα Ώ 

θνζηίδεη 1 Βπξψ θαη ν κέζνο θάηνηθνο ηεο ρψξαο απηήο θεξδίδεη 10.000 Βπξψ ην 

ρξφλν, ε αγνξαζηηθή ηνπ δχλακε –φζνλ αθνξά ην ίδην ςσκί ηνπιάρηζηνλ– είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηνπ θαηνίθνπ ηεο ρψξαο ΐ ν νπνίνο, αλ θαη θεξδίδεη 13.000 ην ρξφλν, 

ην ςσκί ζηε ρψξα ΐ θνζηίδεη 2 Βπξψ. (Strange journal, 2011) 

  Ση είλαη φκσο απηφ πνπ θαζηζηά ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηφζν ζεκαληηθή; 

Ώπινχζηαηα, είλαη απηή ε νπνία θάλεη ηνλ νηθνλνκηθφ κεραληζκφ λα θηλείηαη. Ώπφ ηε 

κηθξφηεξε σο ηε κεγαιχηεξε θιίκαθα ηεο νηθνλνκίαο ε ξνή ησλ ρξεκάησλ ζε έλαλ 

δίαπιν θαζνξίδεη ηελ ηζρχ ηνπ θάζε θφκβνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίαπιν απηφλ. Με πην 

απιά ιφγηα ηα ρξήκαηα είλαη ην αίκα θάζε νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. Βθεί πνπ δηαηίζεηαη 

ρξήκα ππάξρεη δσή θαη αλάπηπμε, ελψ εθεί πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ, έξρεηαη ν 

καξαζκφο θαη ε εξήκσζε. Ώπφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο νηθνλνκηθνχ θφκβνπ, κηαο 

εηαηξίαο γηα παξάδεηγκα, φια εμαξηψληαη απφ ηελ εηζξνή ρξήκαηνο, δειαδή απφ ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο. Ο θχθινο εξγαζηψλ κηαο εηαηξίαο φκσο πεγάδεη πξσηαξρηθά απφ 

ηελ πειαηεία ηεο, δειαδή απφ ηε ζέιεζε άιισλ αλζξψπσλ κέζα ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν λα θαηαζέζνπλ κέξνο ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο ζην δίαπιν ελδπλάκσζεο 

ηεο εηαηξίαο. ια εμαξηψληαη απφ ην παξαπάλσ: Ώλ νη πειάηεο ηεο εηαηξίαο ηελ 

εγθαηαιείςνπλ θαη απνθαζίζνπλ λα δηαζέζνπλ αιινχ ηα ρξήκαηά ηνπο ηφηε ε εηαηξία 

δελ ζα έρεη ιφγν χπαξμεο θαη απηνκάησο ζα πάςεη λα ππάξρεη. Αηαπηζηψλνπκε ινηπφλ 

φηη ην θνηλφ είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγεί ηηο απαηηήζεηο θαη θαζνξίδεη πνηνο απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ζα επηβηψζεη θαη πνηνο ζα πεζάλεη. Οπζηαζηηθά, ε αγνξά 

πξντφλησλ δελ είλαη παξά ε «επηβξάβεπζε» ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξαγσγνχ θαη ε 

εληνιή ηεο ζπλέρηζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Έηζη ινηπφλ, αζξνηζηηθά, ε δηάζεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ αλζξψπσλ είλαη απηή πνπ ζέηεη ζε θίλεζε ηελ νηθνλνκία θαη 

θαζνξίδεη ηηο ηζνξξνπίεο κέζα ζε απηήλ θαη κάιηζηα κε έλαλ ζρεδφλ απφιπην ηξφπν. 

(Strange journal, 2011) 
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   Σν πξφβιεκα είλαη φηη ειάρηζηνη γλσξίδνπλ πφζν νπζηαζηηθή δχλακε –πνιηηηθή θαη 

επηθνηλσληαθή– έρνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο θαη αθφκα πην ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλεηδεηά. Ώπηφ βέβαηα δελ είλαη ηπραίν. ρη 

κφλν ε ζπλεηδεηή ρξήζε αγνξαζηηθήο δχλακεο απαηηεί ελίνηε θαη θάπνηεο ζπζίεο, φπσο 

ηελ αγνξά πξντφλησλ ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά αθξηβφηεξα απφ αληίζηνηρα 

αληαγσληζηηθά αλάινγεο πνηφηεηαο αιιά πνιχ πην ζεκαληηθά, φινο ν κεραληζκφο ηεο 

θαηαλάισζεο είλαη ζηεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα δηαζέζηκα πξντφληα λα είλαη ζηα 

κάηηα ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ εληειψο απνθνκκέλα απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

θαη ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο ζα ππάξμνπλ απφ ηελ αγνξά ηνπ. ηα κάηηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαηαλαισηή ηα πξντφληα «μεθπηξψλνπλ» κε έλα ζρεδφλ καγηθφ ηξφπν ζηα ξάθηα ησλ 

πνιπθαηαζηεκάησλ θαη δελ θαιιηεξγείηαη απνιχησο θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ην πνπ 

παξάρζεθαλ, ππφ πνηεο ζπλζήθεο, απφ πνηνπο εξγάηεο θαη κε πνηεο νηθνινγηθέο 

επηπηψζεηο. Ώληηζέησο, ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ηείλνπλ λα απνθξχβνληαη απφ ηηο εηαηξίεο 

θαη κφλν θάπνηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηηο ππνρξεψλνπλ λα αλαγξάθνπλ θάπνηεο απφ 

απηέο ζηηο ζπζθεπαζίεο φπσο ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά 

παξαζθεπήο αλ είλαη ηξφθηκα. (Strange journal, 2011) 

 

   ηηο Απηηθέο ρψξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη ε ηδέα ηνπ 

«εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ» (ethical consummerism), ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα 

γεληθφηεξν θαηαλαισηηθφ ήζνο θαη πξεζβεχεη ηελ ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη αγνξά 

πξντφλησλ ηα νπνία πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά έρνπλ λα 

θάλνπλ ηφζν κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο (ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαηψλ, νηθνινγηθέο 

επηπηψζεηο θ.α.) φζν θαη κε ηα ζπκθέξνληα πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ηεο ππνζηήξημεο 

ηνπ ελ ιφγσ παξαγσγνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο εηαηξίαο δηεζλψλ 

δεκνζθνπήζεσλ GMI ην 1/5 ησλ Βπξσπαίσλ θαη Καλαδψλ πνιηηψλ απνθεχγεη ηα 

ακεξηθαληθά πξντφληα εμαηηίαο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

πκπιεξψλνληαο ηα παξαπάλσ ιεγφκελα, αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά φηη ζηε ζρεηηθή 

θηινινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί πάλσ ζην ζέκα, έρεη εθεπξεζεί θαη ν φξνο «dollar vote» 

γηα λα πεξηγξάςεη κε ζπληνκία ηελ φιε ηδέα ηεο ρξήζεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζαλ 

κέζν πίεζεο θαη επέθηαζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. (Strange 

journal, 2011) 

  Δ γλψζε φηη ε ηάδε θηελή ειεθηξηθή ζπζθεπή παξάρζεθε κε παηδηθή εξγαζία ζε κηα 

ρψξα ηεο Άπσ Ώλαηνιήο μαθληθά κπνξεί λα θάλεη ηελ αγνξά ηεο ζπζθεπήο απηήο 

πνιχ αθξηβή ππφζεζε, ηνπιάρηζηνλ απφ εζηθήο πιεπξάο. Παξνκνίσο, αλ θάπνηνο 



33 

 

γλσξίδεη φηη ε εηαηξία θαιιπληηθψλ πνπ παξάγεη έλα ζακπνπάλ κνιχλεη έληνλα ην 

πεξηβάιινλ, ζα ηηκσξήζεη ηελ εηαηξία πνιχ πην ζθιεξά απφ νπνηνδήπνηε ηπρφλ 

πξφζηηκν ηεο επηβιεζεί αλ πάςεη λα αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο, θαη αθφκα πην πνιχ, αλ 

ζπδεηήζεη γηα απηφ κε ηνπο θίινπο ηνπ. (Strange journal, 2011) 

  ΐέβαηα, είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπληνληζηνχλ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζην λα 

πηνζεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλαισηηθή πνιηηηθή ψζηε λα γίλνπλ θαλεξέο νη 

πξνζέζεηο ηνπο θαη λα αζθήζνπλ θάπνηα πίεζε. Ώπηφ ελ κέξεη είλαη ζσζηφ, γη’ απηφ θαη 

ν γεληθεπκέλνο «εζηθφο θαηαλαισηηζκφο» ίζσο είλαη κνλφδξνκνο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ θιίκαηνο ζην δπηηθφ –θαη γηαηί φρη;– ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη 

αθνχ φηαλ πηνζεηείηαη ζαλ πάγηα, θαζεκεξηλή πνιηηηθή επηινγήο πξντφλησλ αλαηξείηαη 

ε αλάγθε ζπληνληζκνχ, εθηφο θη αλ πξφθεηηαη γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο ην 

κπνυθνηάδ, πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ. (Strange journal, 2011) 

 

 Σν πξφβιεκα κε ηελ θαηαλάισζε είλαη ε άγλνηα πνπ ηελ ζπλνδεχεη. 

Άγλνηα γηα ηνλ αληίθηππν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Γηα παξάδεηγκα έλα απηνθίλεην απαηηεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηελ πνζφηεηα λεξνχ 

πνπ ζα θαηαλαιψζεη έλαο άλζξσπνο ζε φιε ηε δσή ηνπ. Ώπφ ηε άιιε 1 δηο άλζξσπνη 

δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε λεξφ. Ώμίδεη γηα έλα κάηζν ιακαξίλεο λα μνδεχεηαη απηφο ν 

πνιχηηκνο πφξνο; 

 Άγλνηα γηα ηνλ αληίθηππν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηε θηψρεηα θαη ηε 

πείλα ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα νη θαιιηέξγεηεο ηνπ θέξδνπο(cash 

crops) φπσο θαθέο, δάραξε, θαπλφο, κπαλάλα θαη φηη άιιν εμάγεηαη ζηελ δχζε 

απφ κηα θησρή ρψξα πνπ δελ ζξέθεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο. 

 Άγλνηα γηα ηνλ αληίθηππν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη πεξηζζφηεξεο θησρέο ρψξεο έρνπλ γεκίζεη κε 

ηεξάζηηεο επηρεηξήζεηο, ηα sweatshops, φπνπ νη ζχγρξνλνη ζθιάβνη δνπιεχνπλ 

γηα 1 δνιάξην ηελ εκέξα θάησ απφ θξηθηέο ζπλζήθεο. Καηφπηλ ε εηαηξία εμάγεη 

ην πξντφλ θαη καο δεηά λα ην πιεξψζνπκε ζαλ λα είρε παξαρζεί ζηε δχζε. Μαο 

δεηά λα επηβξαβεχζνπκε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θησρψλ θαη ηελ αηζρξνθέξδεηα. 

 Άγλνηα γηα ηνλ αληίθηππν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ παηδηθή εξγαζία. 
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 Άγλνηα γηα ηνλ αληίθηππν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηε θαθνπνίεζε θαη ηε 

ζαλάησζε δψσλ. 

Άγλνηα γηα ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: πρ. ξνχρα επψλπκα απφ κεηαιιαγκέλν 

βακβάθη γεκάην ρεκηθά. Βμνχ θαη ε εκθάληζε ησλ πνηνηηθψλ, βηνινγηθψλ (organic) 

ξνχρσλ.( Γνχκε ζ’ έλα κηθξφ θφζκν θαη ε απφιαπζε ηεο θαηαλάισζεο απφ θάπνηνλ 

κπνξεί λα γίλεη θαηάξα γηα θάπνηνλ άιιν.) (live-sustainably, 2006) 

Σέηνηνπ είδνπο θαηαλάισζε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζηακαηήζεη κέζα απφ δξάζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ δπηηθφ θφζκν. 

Οη ηδέεο ηνπ εζηθνχ θαηαλαισηή (ethical consumer), ηνπ δίθαηνπ εκπνξίνπ (fair trade), 

ηεο εκέξαο πνπ δελ αγνξάδνπκε ηίπνηα(buy nothing day - buy nothing Christmas), ηεο 

απιήο δσήο(simple living , voluntary simplicity),ησλ ξνχρσλ πνπ είλαη sweatshop free 

θαη organic θαη άιιεο έρνπλ επαηζζεηνπνηήζεη πνιινχο ζηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο 

θαηαλάισζεο. (live-sustainably, 2006) 

Ώπηή ε λέα θαηεγνξία θαηαλαισηψλ έρεη θαηαθέξεη λα ζηακαηήζεη πξαθηηθέο εηαηξηψλ 

κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνλ θφζκν θαη λα ηηο θάλεη λα ιεηηνπξγήζνπλ εζηθά. (live-

sustainably, 2006) 

 

 

2.4.3 Αληηθξνπόκελεο απόςεηο γηα ηελ εζηθή θαηαλάισζε 

Έλα απφ ηα εκπφδηα γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή κνξθή πνιηηηθήο δξάζεο είλαη ε 

αδπλακία ησλ θαηαλαισηψλ λα αθνκνηψζνπλ ηνλ ηεξάζηην φγθν ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα πάξνπλ εζηθέο απνθάζεηο.  

ε αληίζεζε κε απηέο ηηο απφςεηο, άιινη πηζηεχνπλ φηη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

έρνπλ κεγάιε δχλακε θαη επηξξνή ζηελ εηαηξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Οξγαλσκέλεο θηλήζεηο ελαληίνλ ησλ βηνκεραληθψλ 

ελδπκάησλ, γηα παξάδεηγκα, νδήγεζε θάπνηεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα  

αλακνξθψζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο, αλνίγνληαο ηηο πφξηεο ηνπο ζε αλεμάξηεην έιεγρν, 

απμάλνληαο κηζζνχο, βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

(Statistics Canada, 2011) 
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2.4.4 Ηζηθή Καηαλάισζε νδεγεί ζε πνιηηηθό θαηλόκελν; 

 

Οη πην απνηειεζκαηηθέο θακπάληεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο εζηθήο θαηαλάισζεο είλαη 

απηέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, φπσο ε δεκηνπξγία ησλ πφιεσλ 

Fairtrade, παξά εθείλνπο πνπ ζηφρν αηνκηθή ζπκπεξηθνξά. Δ έξεπλα δείρλεη φηη ε 

εζηθή θαηαλάισζε είλαη θαιχηεξα θαηαλνεηή σο έλα πνιηηηθφ θαηλφκελν θαη φρη απιά 

κηα αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε. Οη άλζξσπνη έρνπλ εζηθέο 

αλεζπρίεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαηαλαισηηθέο πξάμεηο ηνπο, απφ πξνζσπηθέο επζχλεο 

ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπο, θαη απφ δεκφζηεο δεζκεχζεηο φπσο ε ζπκκεηνρή ζε 

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. 

Ο δξ Μπάξλεη ιέεη: «Γηα λα επηηχρνπλ νη εζηθέο εθζηξαηείεο θαηαλάισζεο  ρξεηάδνληαη 

λα κεηαηξέςνπλ ηηο ππνδνκέο ηεο θάζε θαηαλάισζεο, αληί λα εζηηάδνπλ ζηελ αιιαγή 

ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ". 

(science daily,2007) 

 

 

πσο βιέπνπκε θαη ζηνλ πίλαθα: 

       

Πίλαθαο 1(Πεγή: Ελζηηηνχην επηθνηλσλίαο,2002) 
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2.4.5  Ηζηθή θαηαλάισζε: Γπλακηθή ηάζε, παξά ηελ θξίζε   

   Οη θαηαλαισηέο κπνξεί λα ζθίγγνπλ ηα δσλάξηα ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

σζηφζν δελ μερλνχλ πνηέ θαη ην εζηθφ ηνπο ρξένο απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ. Βλ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην εζηθφ marketing πξνβάιιεη σο κία 

θαιή ιχζε πξνθεηκέλνπ νη κάξθεο λα ρηίζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ, νχησο ψζηε φηαλ εμέιζνπλ απφ ηελ θξίζε λα έρνπλ απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. (businesslink, 2009) 

 

 Μπνξεί νη θαηαλαισηέο λα εμαθνινπζνχλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, λα δείρλνπλ 

δπζπηζηία απέλαληη ζηηο θαιέο πξνζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν φπσο δείρλνπλ 

ηειεπηαίεο έξεπλεο δίλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ εζηθή δηάζηαζε ησλ 

πξντφλησλ πνπ αγνξάδνπλ. Βίηε κηιάκε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είηε γηα 

ην θίλεκα ηνπ fair trade, νη θαηαλαισηέο δεηνχλ απφ ηηο εηαηξείεο λα θάλνπλ ηελ θαιή 

ηνπο πξάμε, επηβξαβεχνληάο ηηο ζε επίπεδν πσιήζεσλ αιιά θαη ζε επίπεδν θήκεο. 

(businesslink, 2009) 

 

2.4.6 Ηζηθή θαηαλάισζε ζην retail 

 

Δ ηάζε ηεο εζηθήο θαηαλάισζεο πξνβάιιεη σο ην λέν αηνχ ζηνλ ρψξν ηνπ retail. ηε 

Μ. ΐξεηαλία, πξφζθαηε έξεπλα θαηέδεημε ζεκαληηθή ππεξνρή ηεο αιπζίδαο Morrisons 

ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία κε ην positioning «ΐuying British», απέθηεζε 

έλα «εζηθφ» έξεηζκα έλαληη αληηπάισλ ηεο, φπσο ε Tesco θαη ε Waitrose, θαη 

θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη κεγάιε κεξίδα θαηαλαισηψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. ηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξψλ 

πνπ παξαθηλήζεθαλ απφ ηελ ππεχζπλε θαηαλάισζε βξίζθεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα Responsible Research, ε Marks & Spencer θαη αθνινπζνχλ νη αιπζίδεο The 

Co-operative Food θαη Sainsbury’s. (businesslink, 2009) 

   Παξ’ φια απηά, νη αλαιπηέο αλαθέξνπλ φηη ε κεγάιε έθπιεμε ήξζε απφ ηε Morrisons 

ε νπνία θαηάθεξε λα πξνζπεξάζεη ηε Waitrose, θαζψο θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη 

απνηειεζκαηηθά ην value for money κε ηελ εζηθή θαηαλάισζε ζε κηα επξεία γθάκα 

πξντφλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη ελ κέζσ ηεο θξίζεο ηνπο 

«ππεχζπλνπο» θαηαλαισηέο, νη νπνίνη παξάιιεια έρνπλ πεξηνξίζεη ηα έμνδά ηνπο, 

βηψλνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. (businesslink, 2009) 
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   Βμεγψληαο ηελ επηηπρία απηή, ε Angus Maciver, Communications Director ηεο 

Morrisons, δηεπθξηλίδεη: «ηφρνο καο ήηαλ λα ζπλδπάζνπκε ηελ αμία ηνπ ηνπηθνχ, 

βξεηαληθνχ πξντφληνο, κε θαιέο ηηκέο, έηζη ψζηε λα είλαη πξνζηηφ ζε φινπο». 

(businesslink, 2009) 

 

 

2.4.7 Η ζπιινγηθή ειεπζεξία κέζα από ηελ αηνκηθή επζύλε θαη πξσηνβνπιία  

Παξ’ φηη έρνπλ ρπζεί ηφλνη κειαληνχ, απφ ηα αξραία αθφκα ρξφληα πεξί ηεο ζεκαζίαο 

ηεο αηνκηθήο επζχλεο κέζα ζην ζπιινγηθφ πιαίζην, νη απφςεηο αθφκα θαη ζήκεξα 

δηίζηαληαη φζνλ αθνξά ην ρξένο ελφο πνιίηε κέζα ζε κηα δεκνθξαηία. Σν ζέκα ζήκεξα 

είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξν επεηδή παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο εμαηνκίθεπζεο 

ησλ πνιηηψλ, εκθάληζεο δειαδή αλζξψπσλ νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη θαη αζρνινχληαη 

κφλν κε ηα απνθιεηζηηθψο πξνζσπηθά ηνπο δεηήκαηα θαη απαμηνχλ λα αζρνιεζνχλ κε 

ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη 

ζχλζεην θαη έρεη πνιιέο αηηίεο, εθ ησλ νπνίσλ φκσο θεληξηθφ ξφιν παίδεη ν ιεγφκελνο 

«πιηθφο επδαηκνληζκφο» δειαδή ν ηξφπνο δσήο ν νπνίνο πξεζβεχεη ζαλ πξαγκάησζε 

ηνπ αλζξψπνπ ηελ επίηεπμε εθήκεξεο ηθαλνπνίεζεο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο πιηθψλ 

αγαζψλ. πσο θαη λα έρεη, ην λα πηνζεηεί θάπνηνο εμαηνκηθεπκέλε λννηξνπία ζεκαίλεη 

απηφκαηα φηη αμηψλεη ηα δεκνθξαηηθά ηνπ δηθαηψκαηα. ηαλ ινηπφλ θάπνηνο δελ 

αζρνιεζεί κε θάηη πνπ ηνλ αθνξά ηφηε απηνκάησο αλνίγεη ην δξφκν ζε θάπνηνλ άιιν 

γηα λα αζρνιεζεί θαη λα πξάμεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Μεηαθξάδνληαο ηα παξαπάλσ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ειεπζεξία δελ είλαη έλα αγαζφ ζαθψο νξηνζεηεκέλν αιιά 

θπκαίλεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ παίξλεη θάπνηνο, δειαδή ζηα φξηα 

ηεο επζχλεο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη. Βπνκέλσο, ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, 

αλ κηα νκάδα αξλεζεί λα πάξεη πξσηνβνπιία γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ ηφηε ηα 

δεηήκαηα απηά ζα δηεπζεηεζνχλ απφ θάπνηνλ εθηφο ηεο νκάδαο. Η πξωηνβνπιία 

όκωο είλαη πάληα αηνκηθή ππόζεζε άξα ε δηαηήξεζε ηεο ειεπζεξίαο ελφο ζπλφινπ 

αλζξψπσλ πεξλά απφ ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία, θαηά ζπλέπεηα απφ ηελ αηνκηθή 

επζχλε. ια ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ζαθή ηξφπν κε ηελ ηδέα ηεο επηηεδεπκέλεο 

ρξήζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο αθνχ απηή απαηηεί γλψζε, θξίζε θαη πξν πάλησλ 

ζέιεζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί, απαηηεί κε ιίγα ιφγηα πξσηνβνπιία. 

(Zenithmag,2011) 
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   ε έλα πην πνιηηηθφ πιαίζην, έλα αθφκα απφ ηα ζαθή πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεηδεηήο 

άζθεζεο «δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ» κέζσ ηεο ζηνρεπφκελεο ρξήζεο ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο είλαη φηη απηή επ’ νπδελί πξνηξέπεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

ρσξηζηνχλ ζε «παξαηάμεηο», νχηε πξνθαιεί πφισζε, πάζε θαη κίζε φπσο δπζηπρψο 

ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο ζηελ θνκκαηηθνπνηεκέλε πνιηηηθή δσή ελφο ηφπνπ. 

Απζηπρψο, πέξα απφ ηνπο δηαπιεθηηζκνχο θαη ηελ πφισζε φκσο, παξαηεξείηαη 

επίζεο φηη ε ςήθνο θαηαληά γηα πνιινχο αλζξψπνπο λα δειψλεη ηαπηφηεηα, λα 

απνηειεί δειαδή κηα εθδήισζε ηνπ «αλήθεηλ» ηνπ ςεθνθφξνπ αληί λα απνηειεί 

πξντφλ ζνβαξήο πεξίζθεςεο θαη ςπρξήο ινγηθήο. Ώληηζέησο, ν ’’«ζπλεηδεηόο 

θαηαλαισηηζκόο»’’ δίλεη κηα εληειψο ελαιιαθηηθή καηηά πάλσ ζην δήηεκα ηεο 

αηνκηθήο επζχλεο ηνπ πνιίηε θαη απνθνκκαηηθνπνηεί ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα 

θνηλά. Μάιηζηα, ιφγσ ηνπ ειεχζεξνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηελ επηθξάηεζεο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, ε ζπκκεηνρή απηή κπνξεί θαη ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ ζπλφξσλ 

απνθηψληαο ππεξεζληθφ ραξαθηήξα. (Zenithmag,2011) 

  ΐέβαηα, φπσο πξναλαθέξζεθεη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπληνληζηνχλ εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζην λα πηνζεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλαισηηθή πνιηηηθή ψζηε λα 

γίλνπλ θαλεξέο νη πξνζέζεηο ηνπο θαη λα αζθήζνπλ θάπνηα πίεζε. Ώπηφ ελ κέξεη είλαη 

ζσζηφ, γη’ απηφ θαη ν γεληθεπκέλνο «εζηθφο θαηαλαισηηζκφο» ίζσο είλαη κνλφδξνκνο 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θιίκαηνο ζην δπηηθφ –θαη γηαηί φρη;– ζην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη αθνχ φηαλ πηνζεηείηαη ζαλ πάγηα, θαζεκεξηλή πνιηηηθή επηινγήο 

πξντφλησλ αλαηξείηαη ε αλάγθε ζπληνληζκνχ, εθηφο θη αλ πξφθεηηαη γηα εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο φπσο ην κπντθνηάδ, πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ. ΐεβαίσο, θαη απηφ είλαη ην 

ζεκαληηθφ, ηα κελχκαηα ησλ θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά αθφκα θαη 

κεηά απφ πνιχ κηθξέο επηηεπρζείζεο δηαθπκάλζεηο ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ, πξνθχπηνπζεο απφ ηε ζηνρεπκέλε ηνπο δξάζε. Μηα αλαπάληερε ειάηησζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 5% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ κηαο νπνηαζδήπνηε πνιπεζληθήο εηαηξίαο 

κπνξεί λα απνηειέζεη κεγάιν πξφβιεκα γηα απηήλ αθνχ αθ’ ελφο ηα πνζά πνπ 

δηαθηλνχλ ηέηνηεο εηαηξίεο είλαη ηεξάζηηα, αθ’ εηέξνπ ε θεξδνθνξία ηνπο ζπλήζσο δελ 

ππεξβαίλεη ην 4% ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. Ώπηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηνπ αδπζψπεηνπ αληαγσληζκνχ νη ηάζεηο ηνπ θνηλνχ αληρλεχνληαη 

ζπζηεκαηηθά απφ απηέο, θαζηζηά ηε δχλακε κηαο «θαηαλαισηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλεο» 

κεηνςεθίαο θαζφινπ ακειεηέα. (Zenithmag,2011) 
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2.5 ΑΡΝΗΣΙΚΟ ΗΘΙΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΜΟ 

2.5.1 Μπντθνηάδ 

Ο νξηζκφο ηνπ κπντθνηάδ: 

O Smith (1990) εμέηαζε ην κπντθνηάδ ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

θαηαλαισηψλ: ζπγθεθξηκέλα ελδηαθεξφηαλ λα αλαθαιχςεη πσο ην κπντθνηάδ επηδξά 

ζηελ νκαδηθή ππεπζπλφηεηα ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Σν κπντθνηάδ είλαη θαζαξφ 

παξάδεηγκα ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο: νη θαηαλαισηέο αξλνχληαη λα 

αγνξάζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα φηαλ απηά ή εηαηξία πνπ ηα παξάγεη έξρνληαη 

αληίζεηα ζηηο εζηθέο ηνπο αξρέο, παξάδεηγκα ην κπντθνηάδ θαηά ηεο Nestle ζρεηηθά κε 

ηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχζε φζνλ αθνξά ηηο ζπληαγέο γηα ηα βξέθε 

ζηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο.(Cooper-Martin, Holbrook, 1993)  

Ο αξλεηηθφο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο (boycott) πεξηιακβάλεη ηελ άξλεζε λα αγνξάζνπλ 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ πξνθαινχλ ηελ εζηθή ησλ 

θαηαλαισηψλ αθνξψληαο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο , ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

εξγαηψλ ή ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ ζηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο , ηελ παηδηθή εξγαζία, 

ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ θ.α.  Ο αξλεηηθφο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο έρεη πξνηαζεί λα 

πεξηιακβάλεη δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δξάζεσλ :ην ζεηηθφ κπντθνηάδ θαη ην αξλεηηθφ 

κπντθνηάδ (Friedman, 2001). χκθσλα κε απηφ ην αξλεηηθφ κπντθνηάδ παίξλεη ηελ 

κνξθή κηαο καχξεο ιίζηαο πνπ πεξηιακβάλεη πξντφληα πνπ νη θαηαλαισηέο δελ 

πξέπεη λα αγνξάζνπλ θαη ην ζεηηθφ κπντθνηάδ παίξλεη ηελ κνξθή κηαο ιεπθήο ιίζηαο κε 

πξντφληα φπνπ νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα αγνξάζνπλ (Friedman, 2001).  

(Delistavrou, 2010) 

Σέηνηα κπντθνηάδ είλαη απνηειεζκαηηθά φηαλ:  

1) Δ δεκνζηφηεηα γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ επηηεπρηεί 

2) ηαλ νη παξαγσγνί θαηεγνξεζνχλ θαη ηηκσξεζνχλ  

θαη 

3) ηαλ νη παξαγσγνί ζπκκνξθσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ κπντθνηάδ. 

(Cho, Sooyoung, 2011) 
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Δ πην επηζεηηθή θαη άκεζα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο είλαη 

αλακθηζβήηεηα ην κπντθνηάδ. Ώλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο απφ αλζξψπνπο κε 

πιήξε ζπλείδεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηνπο δχλακήο, δελ απνηειεί απαξαίηεηα κέξνο 

κηαο γεληθφηεξεο θαηεπζπλφκελεο αγνξαζηηθήο πξαθηηθήο. Με ιίγα ιφγηα, ην θίλεηξν 

πίζσ απφ ην κπντθνηάδ δελ είλαη αλαγθαζηηθά κηα γεληθφηεξε ζηάζε εζηθήο θαη 

θνπιηνχξαο αιιά κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. πλήζσο 

πξφθεηηαη γηα ηελ ζηνρεπκέλε δξάζε ελαληίνλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, θξάηνπο ή 

νκάδαο αλζξψπσλ κε ζαθή ζθνπηκφηεηα ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζηξαγγαιηζκφ 

ηεο/ηνπο θαη ζηελ πξφθιεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο δεκηάο. πλίζηαηαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή απνθπγή ζπλαιιαγήο κε νπνηνδήπνηε πξντφλ ή ππεξεζία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εηαηξία ή ρψξα ζηφρν θαη κάιηζηα πξνρσξψληαο πέξα απφ απηφ, ζπλήζσο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πξνθεηκέλνπ ε ζπιινγηζηηθή θαη 

ε ζθνπηκφηεηα πίζσ απφ ην κπντθνηάδ λα γίλνπλ γλσζηέο ζην επξχηεξν θνηλφ ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε δεκηά. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ πξνσζείηαη κέζσ δηαθεκίζεσλ θαη 

άιινπ είδνπο δεκνζηφηεηα, φπσο δεκφζηεο νκαδηθέο δηακαξηπξίεο, αθηηβηζκφ, 

ζπλεληεχμεηο, δεκνζίεπζε άξζξσλ θηι, ζπληζηά κηα πξάμε ζαθνχο πνιηηηθήο πθήο θαη 

παίξλεη ην ραξαθηήξα νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ πνιέκνπ. Πνιιέο 

θνξέο, ε δεκνζηφηεηα απνηειεί ην ζεκείν θιεηδί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθνχ εάλ ε 

ππνζηήξημε ησλ ζέζεσλ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ θηάζεη κηα θξίζηκε κάδα ηφηε κπνξεί 

λα ζπκπαξαζχξεη θαη άιιεο δπλάκεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ή θνηλσληθνχ γίγλεζζαη 

απνθηψληαο έηζη κεγάιε ηζρχ. (Strange journal, 2011)   

   Παξ’ φιε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά θαη ηελ πνιιέο θνξέο επηζεηηθή επηθνηλσληαθή 

πνιηηηθή ηνπ ε νπνία ελίνηε κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε θιηκάθσζε ηεο αληηπαιφηεηαο, 

ην γεληθφηεξν ήζνο πίζσ απφ ην κπντθνηάδ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηε βία. H Ίληηξα 

Γθάληη, εγέηηδα ηεο Ελδίαο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα θαη ζεξκφο πνιέκηνο ηεο 

απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΐξεηαλψλ, δεκηνχξγεζε νιφθιεξν εζηθφ θψδηθα γχξσ 

απφ ηελ κε-βίαηε αληίζηαζε, θεληξηθφ ζεκείν ηνπ νπνίνπ ήηαλ ην κπντθνηάδ. Ώλ θαη 

πνιιέο θνξέο είλαη ην κφλν φπιν πνπ απνκέλεη ζηνπο αδπλάηνπο –πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε κε-βία ίζσο δελ είλαη επηινγή ηνπο αιιά κνλφδξνκνο– απηφ δελ ηνπ 

αθαηξεί ην κεγάιν πξνζφλ φηη, ελψ κπνξεί λα είλαη ελίνηε πνιχ ηζρπξφ, είλαη εθ 

θχζεσο εηξεληθφ, αθνχ δελ πξνζπαζεί λα επηβάιιεη θάηη ζηνλ αληίπαιν παξά 

εθδειψλεη απαμίσζε θαη κε ζπκκεηνρή. (Strange journal, 2011)   
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 Ώλ θαη ε πξαθηηθή ηνπ κπντθνηάδ είλαη άγλσζην γηα ην πφηε εθαξκφζηεθε γηα πξψηε 

θνξά, ε απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή νξηζκέλσλ ηζρπξψλ θξαηψλ ζηνπο πξνεγνχκελνπο 

ηξεηο αηψλεο έδσζε πνιιέο αθνξκέο γηα θαηαγξαθή ηέηνησλ θηλεηνπνηήζεσλ κεγάιεο 

θιίκαθαο. Μηα απφ ηηο πξψηεο ηέηνηεο θαηαγεγξακκέλεο πξνζπάζεηεο ζπλέβε ην 1769, 

κε ηελ άξλεζε δηαθίλεζεο θαη αγνξάο αγγιηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο Ώκεξηθαλνχο 

απνίθνπο ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Ώκεξηθαληθήο Βπαλάζηαζεο (μεθίλεζε κάιηζηα κε 

ην θεκηζκέλν πεξηζηαηηθφ ηνπ ηζαγηνχ φπνπ Ώκεξηθαλνί ιηκελεξγάηεο πέηαμαλ ζηε 

ζάιαζζα έλα αγγιηθφ θνξηίν ηζαγηνχ). Δ αηηία ήηαλ φηη νη Ώκεξηθαλνί άπνηθνη παξ’ φηη 

θνξνινγνχληαλ θαλνληθά απφ ηε κεηξνπνιηηηθή Ώγγιία, δελ αληηπξνζσπεχνληαλ απφ 

θαλέλαλ ζην αγγιηθφ θνηλνβνχιην. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε θιηκάθσζε ηεο έληαζεο θαη 

ηειηθά ν πφιεκνο ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

θξάηνπο. Άιιν γλσζηφ πεξηζηαηηθφ ζπζηεκαηηθήο νηθνλνκηθήο απνκφλσζεο ζπλέβε ην 

1830, φηαλ ιίγα ρξφληα πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ ακεξηθαληθνχ Βκθπιίνπ Πνιέκνπ, 

εθπξφζσπνη ησλ λέγξσλ ζθιάβσλ ελζάξξπλαλ ην κπντθνηάδ φισλ ησλ πξντφλησλ 

πνπ είραλ παξαρζεί απφ ζθιάβνπο. Δ ζθνπηκφηεηά ηνπο ήηαλ ζαθήο: Ώλ θαλείο δελ 

αγφξαδε ηα πξντφληα πνπ παξήγαγαλ νη ζθιάβνη ηφηε ε δνπιεία ζα έπαπε λα έρεη 

λφεκα. (Strange journal, 2011)   

    

    

 

2.5.2 Η Πξνέιεπζε ηνπ Όξνπ Μπντθνηάδ 

   O φξνο «κπντθνηάδ» εθεπξέζεθε πεξίπνπ ην 1880 απφ ην φλνκα ηνπ Charles 

Boycott, ελφο πξάθηνξα πνπ είρε αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ελφο κεγάινπ θηήκαηνο ζηελ 

Εξιαλδία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Άγγινπ ηδηνθηήηε, Earl Erne. Ο Boycott δέρζεθε 

δηακαξηπξίεο γηα ην χςνο ηνπ ελνηθίνπ απφ ηνπο εξγάηεο ηνπ θηήκαηνο. Ώπηφο φρη κφλν 

δελ ελέδσζε αιιά θαη έδησμε φινπο φζνπο είραλ δηακαξηπξεζεί. O Εξιαλδφο Charles 

Parnell, ζε αγφξεπζή ηνπ πξνο ηνπο δηακαξηπξφκελνπο εξγάηεο ππνζηήξημε φηη αληί λα 

θαηαθχγνπλ ζηε βία, θαιχηεξν γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζα 

ήηαλ λα πάςνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα επέζπξε κηα 

ηέηνηα πξάμε θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγάηεο, απηνί αθνινχζεζαλ ηελ πξφηαζε ηνπ 

Parnell θαη απνκφλσζαλ ηνλ Boycott παχνληαο λα εξγάδνληαη ζηα θηήκαηά ηνπ. Oη 

ηνπηθνί Εξιαλδνί έκπνξνη, ζε πιήξε ζχκπλνηα κε ηνπο πην αδχλακνπο εξγάηεο 
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ζπκπαηξηψηεο ηνπο, έπαςαλ λα εκπνξεχνληαη καδί ηνπ ελψ αθφκα θαη ν ηαρπδξφκνο 

έπαςε λα ηνπ παξαδίδεη ηελ αιιεινγξαθία. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Boycott λα 

πξνζιάβεη εξγάηεο απφ αιινχ, ηειηθά κεηά απφ ηξεηο κήλεο αλαγθάζηεθε λα αθήζεη ην 

πφζην ηνπ θαη λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Μέρξη ηφηε ε ππφζεζε είρε γίλεη επξέσο 

γλσζηή θαη ην φλνκα Boycott άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο ζαλ νξηζκφο ηνπ  

νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ εμνζηξαθηζκνχ. (zenithmag,2011) 

   Σν 1919 θαηά ην θίλεκα ηεο 4εο ΜαΎνπ, γηα πνιινχο ην μεθίλεκα ηεο δηακφξθσζεο 

ηεο ζχγρξνλεο Κίλαο, ε ζηξνθή ηεο Κίλαο πξνο ηελ εζσζηξέθεηα, ηελ αλαβίσζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ ηεο αμηψλ θαη ηνλ εζληθηζκφ νδήγεζε ζε κεγάιεο θιίκαθαο κπντθνηάδ 

Εαπσληθψλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδσνγνλεζεί ε εγρψξηα βηνκεραλία. Σελ ίδηα 

πεξίνδν ζηελ Ώγγινθξαηνχκελε Ελδία ν Μαράηκα Γθάληη, πνιέκηνο ηεο αθαηκαθηηθήο 

απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Ώγγιίαο απέλαληη ζηε ρψξα ηνπ μεθίλεζε έλα καδηθφ 

θίλεκα κε-βίαηεο αληίζηαζεο. Κεληξηθνί άμνλεο ηνπ θηλήκαηνο απηνχ ήηαλ ε άξλεζε 

ρξήζεο βίαο αθφκα θαη αλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αληίπαιν θαη ε άξλεζε 

ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή αιιά θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα πήγαδε 

απφ απηφλ. Ο Γθάληη γλψξηδε θαιά φηη ε απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή απαηηνχζε ηελ φζν 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε ελζσκάησζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο θφιπνπο ηεο Ώπηνθξαηνξίαο. Ήμεξε ινηπφλ φηη γηα λα ηεο ελαληησζεί δελ 

αξθνχζε κφλν ε νηθνλνκηθή ηεο απνκφλσζε αιιά θαη ε θνηλσληθή-πνιηηηζκηθή. Έηζη, 

πξνέηξεπε ηνπο Ελδνχο ζηελ απνρή φρη κφλν απφ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε Άγγινπο, 

αιιά θαη ζε άξλεζε εξγαζίαο ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ζε κε ππαθνή ζε 

δηαηάγκαηα βξεηαληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ζε άξλεζε απνδνρήο Ώγγιηθψλ ηίηισλ 

επγελείαο. Οη Ελδνί αθνινχζεζαλ ηνλ Γθάληη θαη ηειηθά νη Άγγινη αλαγθάζηεθαλ λα 

θχγνπλ απφ ηελ Ελδία, (φρη φκσο ρσξίο λα αθήζνπλ ην ζπφξν ηεο έξηδαο πίζσ ηνπο, 

δηράδνληάο ηελ ζηα δχν κε ηελ ίδξπζε ηνπ Παθηζηάλ.)  (zenithmag,2011) 

   Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1933, νξγαλψζεθε ζηε Γεξκαλία εκεξήζην κπντθνηάδ 

ελαληίνλ ησλ Ββξαίσλ. Ώπηφ δελ είρε λα θάλεη κφλν κε ηελ άξλεζε ζπλαιιαγψλ αιιά 

θαη ηε δηνξγάλσζε δηακαξηπξηψλ ελαληίνλ ηνπο. Ώλ θαη επηζήκσο θξάηεζε κφλν κηα 

κέξα, νη Ββξαίνη απνκνλψλνληαλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο Γεξκαλνχο, κέρξη ηελ έιεπζε θπζηθά ηνπ ΐ’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηε 

γλσζηή θξηθηή κνίξα γηα ρηιηάδεο απφ απηνχο. Σν πνιηηηθφ κπντθνηάδ ζηηο κέξεο καο 

έρεη ζαλ θχξηνπο απνδέθηεο ηηο ΔΠΏ, ηελ Κίλα θαη ην Εζξαήι. Οη ΔΠΏ βξίζθνληαη ζην 
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ζηφραζηξν θπξίσο ησλ επξσπαίσλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα 

δπζαξεζηεκέλνη κε ηηο επηινγέο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δ Κίλα απφ 

ηελ άιιε κεξηά πξνθαιεί ηελ απνκφλσζή ηεο κέζα απφ ηηο αθξαίεο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο πνπ επηηξέπεη λα επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ελψ ην Εζξαήι δέρεηαη ηνλ 

επηθνηλσληαθφ θαη νηθνλνκηθφ πφιεκν πιήζνπο γεηηνληθψλ εζλνηήησλ κε ηηο νπνίεο 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή αληηπαξάζεζε. (zenithmag,2011) 

   ηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ πνιηηηθψλ, ην κπντθνηάδ εθαξκφζηεθε 

θαη ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, θπξίσο νιπκπηαθέο, εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο 

θαη απήρεζήο ηνπο. Σν 1936 δηνξγαλψζεθε ζηε ΐαξθειψλε ε «Λατθή Οιπκπηάδα» ζαλ 

ελαιιαθηηθή δηνξγάλσζε γηα φζνπο αζιεηέο ήζειαλ λα κπντθνηάξνπλ ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαλ ζην λαδηζηηθφ ΐεξνιίλν. ηελ αληίζηνηρε 

δηνξγάλσζε ηνπ 1976 νη αθξηθαληθέο ρψξεο απείραλ σο δηακαξηπξία γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηεο Νέαο Γειαλδίαο, ρψξα πνπ πξνέβαηλε ζε αζιεηηθή ζπλ-δξαζηεξηφηεηα κε ην 

θαζεζηψο ηνπ Άπαξηρατλη ζηε Νφηηα Ώθξηθή. Σν 1980 νη ΔΠΏ θαη θάπνηνη απφ ηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπο απείραλ απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο ηεο Μφζραο ζαλ έλδεημε 

δηακαξηπξίαο γηα ηελ ξσζηθή εηζβνιή ζην Ώθγαληζηάλ. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, 

ήηαλ ε ζεηξά ησλ νβηεηηθψλ, νη νπνίνη ζε αληίδξαζε γηα ηελ ακεξηθαληθή απνρή 

απείραλ κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ Λνο Άληδειεο ην 1984. 

(zenithmag,2011) 

 

   Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζε πνξεία παξάιιειε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ «εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ» αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα θαη ην εηαηξηθφ κπντθνηάδ, θπξίσο ζηηο 

Απηηθέο ρψξεο. Παξαδείγκαηα ππάξρνπλ πάξα πνιιά: Βλαληίνλ ηεο Nestle, εμαηηίαο 

ηεο επηζεηηθήο ηεο πξνψζεζεο θνλζεξβαξηζκέλνπ γάιαθηνο σο ππνθαηάζηαηνπ ηνπ 

κεηξηθνχ ζε ππαλάπηπθηεο ρψξεο. (Cooper-Martin, Holbrook, 1993) Βλαληίνλ ηεο Esso 

γηα ηελ άξλεζε επέλδπζεο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαη ηε κε αλαγλψξηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Βλαληίνλ ησλ θαπλνβηνκεραληψλ 

απφ πιήζνο ηαηξηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ, αθφκα θαη θπβεξλήζεσλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ελφο πξντφληνο κε κεδεληθή ρξεζηκφηεηα θαη απνδεδεηγκέλε πξφθιεζε 

δεκηάο ζηελ πγεία. Σα παξαδείγκαηα είλαη πάξα πνιιά θαη ην ζεκαληηθφ είλαη φηη νη 

εηαηξίεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζε πξαθηηθέο κπντθνηάδ ζε ζρέζε κε νιφθιεξα θξάηε 
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θαη φηη ε εθαξκνγή εηαηξηθνχ κπνυθνηάδ είλαη απνδεδεηγκέλν φηη κπνξεί λα θέξεη 

απνηειέζκαηα. (zenithmag,2011) 

 

2.5.3 Ίληεξλεη: Η Νέα Δπνρή γηα ηελ Απηό-Οξγάλσζε ησλ Πνιηηώλ 

Δ αλάπηπμε ηνπ Αηαδηθηχνπ έρεη θέξεη ζαθψο λέα δεδνκέλα ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ 

λα νξγαλψλνληαη νκάδεο πνιηηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Γηα ηελ αθξίβεηα, πξφθεηηαη 

γηα κηα επαλάζηαζε, αθνχ γηα πξψηε θνξά ππάξρεη ζηα ρέξηα ησλ πνιηηψλ έλα 

δηαδξαζηηθφ, δειαδή ακθίδξνκν κέζν ην νπνίν είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα ειεγρζεί θαη 

φπνπ ε ειεπζεξία ιφγνπ δελ είλαη έλα θελφ γξάκκα αιιά πξαγκαηηθφηεηα. Πέξα απφ ηε 

βαζχηεξε θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζεκαζία ηεο ρξήζεο ελφο ακθίδξνκνπ κέζνπ 

επηθνηλσλίαο αληί γηα έλα κνλφδξνκν φπσο ε ηειεφξαζε, ζε θαζαξά πξαθηηθφ επίπεδν 

ε επθνιία ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ε ηαρχηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε κεγάιν αξηζκφ 

αλζξψπσλ ηαπηφρξνλα, ζεκαίλεη φηη απνηειεί έλα πξψηεο ηάμεσο εξγαιείν γηα ηελ 

πξνψζεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επίηεπμε καδηθήο ζπκκεηνρήο ζε δξάζε. Σν 

Αηαδίθηπν κπνξεί λα πξνζθέξεη ηεξάζηηα ηθαλφηεηα δηάδνζεο κελπκάησλ κέζσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ρηνλνζηηβάδαο: έλα κήλπκα ζηέιλεηαη αξρηθά ζε ιίγνπο απνδέθηεο νη 

νπνίνη φκσο ην δηαδίδνπλ αιπζηδσηά ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο νκνιφγνπο ηνπο. 

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηα fora (αγγιηζηί «forums»), θαη ηα newsgroups, φια 

απνηεινχλ φπια ζε φπνηνλ ζέιεη λα κεηαδψζεη έλα κήλπκα. Παξαδεηγκαηηθά 

αλαθέξνπκε φηη ε δηνξγάλσζε ηεο ζησπειήο δηακαξηπξίαο –κε ζπκκεηνρή πνιιψλ 

ρηιηάδσλ θφζκνπ παλειιαδηθψο– γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ Ώπγνχζηνπ 

ζηελ Πεινπφλλεζν θαη Βχβνηα έγηλε απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ. 

(zenithmag,2011) 

   Οη ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ ζηελ καδηθή εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο ηνπ εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ θαη ηνπ κπντθνηάδ είλαη νινθάλεξεο. ήκεξα πιένλ ππάξρνπλ 

ηζηνζειίδεο κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ πεξί εηαηξηψλ νη 

νπνίεο εμαηηίαο θάπνηαο ακθηιεγφκελεο δξάζεο ηνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηφρν 

κπντθνηάδ. Καη φρη κφλν απηφ αιιά ε ηαρχηεηα θαη καδηθφηεηα κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζεκαίλεη φηη νη πνιίηεο κπνξνχλ πιένλ λα αιιεινελεκεξψλνληαη, λα 

ζπδεηνχλ, λα νξγαλψλνληαη θαη λα δξνπλ αςεθψληαο ηελ ειεγρφκελε ηειεφξαζε θαη 

ηηο εθεκεξίδεο. Αελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα πνχκε φηη ην Αηαδίθηπν φρη κφλν δηεπθνιχλεη 

ηελ νξγαλσκέλε δξάζε ησλ πνιηηψλ φπσο ην κπνυθνηάδ ή άιινπ είδνπο δηακαξηπξίεο 
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αιιά πνιχ γεληθφηεξα, απνηειεί έλα λέν φπιν ζηα ρέξηα ηνπ πνιίηε γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, έλα λέν πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο 

ηε δηάδνζε ηδεψλ, ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο. Σν δήηεκα είλαη ην 

θαηά πφζν ππάξρεη ηέηνηα δηάζεζε γηα δξάζε αλ θαη κε ηηο αλεζπρεηηθέο εμειίμεηο ζηα 

πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά δεηήκαηα ζα ήηαλ πξαγκαηηθά νιέζξην ην λα 

ζπλερηζηεί ε πξαθηηθή ηεο απάζεηαο θαη ηε εμαηνκίθεπζεο. πσο θαη λα έρεη, κε ηελ 

έιεπζε ηνπ Αηαδηθηχνπ είλαη πιένλ ζίγνπξν φηη έρνπκε ηα κέζα, κέλεη λα δνχκε αλ 

έρνπκε ην ζάξξνο θαη ηελ νμπδέξθεηα λα ελψζνπκε ηε δχλακή καο θαη λα ηε 

κεηαηξέςνπκε ζε βξνληεξή θσλή. (zenithmag,2011) 

 

 

ηνλ πίλαθα 3 βιέπνπκε: 

 

 

(Πεγή: Ελζηηηνχην επηθνηλσλίαο,2002) 
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2.6 ΘΔΣΙΚΟ ΗΘΙΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΜΟ  

  

2.6.1 Fair Trade(Γίθαην Δκπόξην) 

Ώπφ ηηο ηξείο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηνπ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ κφλν ν ζεηηθφο 

θαηαλαισηηζκφο  έρεη εξεπλεζεί πεξηζζφηεξν παξά νη άιιεο δχν θαηεγνξίεο.  

(Delistavrou, 2010) 

Ο ζεηηθφο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο είλαη κία έλλνηα ε νπνία πεξηιακβάλεη κία πιεζψξα 

αγαζψλ κε ζεηηθά θαη εζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο βηνινγηθά πξντφληα , πξντφληα fair 

trade, θαιιπληηθά πνπ δελ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δψα , ζπζθεπέο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θ.α.(Tilikidou,2010) 

Ώπνηέιεζκα ηνπ αλήζηθνπ θαηαλαισηηζκνχ ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο κε φθεινο ηελ ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

FAIR TRADE HELLAS 

H Fair Trade Βιιάο είλαη κηα Βιιεληθή Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε, ε νπνία γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Βιιάδα πξνσζεί ηε θηινζνθία ηνπ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ, κηα 

παγθφζκηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε απέλαληη ζην ζπκβαηηθφ εκπφξην. Γελλήζεθε ζηελ 

Ώζήλα ην θαινθαίξη ηνπ 2004 θαη έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο Ώζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο 

Βηαηξίαο. (Fair Trade Hellas, 2008)  

 

 ηόρνη ηεο νξγάλσζεο είλαη: 

- Δ πξνψζεζε ηεο εζηθήο θαη ππεχζπλεο θαηαλάισζεο ζηελ Βιιάδα 

- Δ δηάζεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά πξντφλησλ Fair Trade κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία 

θαηαζηεκάησλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ ζεκείσλ πψιεζεο. (Fair Trade Hellas, 2008) 
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2.6.1.1 Βαζηθέο αξρέο ηνπ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ 

 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζνχκε ζην εκπνξηθφ δίθαην πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

αλαιχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ε έλσζε θαηαλαισηψλ. 

 

 

Πιεξσκή κηαο δίθαηεο ηηκήο 

Μία δίθαηε ηηκή ζην εζληθφ ή ηνπηθφ πιαίζην είλαη απηή πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κέζα απφ 

δηάινγν θαη ζπκκεηνρή. Καιχπηεη φρη κφλν ην θφζηνο παξαγσγήο, αιιά επηηξέπεη θαη 

κηα παξαγσγή ε νπνία είλαη θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά ζσζηή. Παξέρεη 

δίθαηε πιεξσκή ζηνπο παξαγσγνχο θαη ιακβάλεη ππφςε ηελ αξρή ηεο ίζεο πιεξσκήο 

γηα ίζε εξγαζία απφ γπλαίθεο θαη άληξεο. Βπίζεο λα αζθαιίδεη ηνπ εξγαδνκέλνπο.  

 

Εζφηεηα ησλ θχιισλ 

Αίθαην θαη αιιειέγγπν εκπφξην ζεκαίλεη φηη ε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ εθηηκάηαη 

θαηάιιεια θαη αληακείβεηαη. Οη γπλαίθεο πάληνηε πιεξψλνληαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απνθηνχλ δχλακε ζηηο νξγαλψζεηο ηνπο. 

 

πλζήθεο εξγαζίαο 

Αίθαην θαη αιιειέγγπν εκπφξην ζεκαίλεη αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

παξαγσγνχο. Δ ζπκκεηνρή παηδηψλ (αλ πθίζηαηαη) δελ επηδξά δπζκελψο ζηελ 

επεκεξία ηνπο, ηελ αζθάιεηα, ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

παηρλίδη θαη ζπκβαδίδεη κε ην ζπλέδξην ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ θαζψο θαη κε ηνπο λφκνπο θαη ηα πξφηππα ηνπ εθάζηνηε ηνπηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Σν πεξηβάιινλ 

Σν δίθαην θαη αιιειέγγπν εκπφξην ελζαξξχλεη ελεξγά θαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηελ εθαξκνγή ππεχζπλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο. 

 

Παξαγσγή 

Σα αγαζά ηνπ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα παξάγνληαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πεξηβαιινληηθά, πγείαο θαη αζθάιεηαο: 

Γηα θπηείεο θαη εξγνζηάζηα: 

- Ώμηνπξεπείο κηζζνχο, ηνπιάρηζηνλ ηνπο θαηψηεξνπο ζχκθσλα κε ην λφκν. 
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- Βπαξθή ζηέγαζε. 

- Σα ειάρηζηα φξηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

- Σν δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εκπνξηθά ζσκαηεία. 

Γηα ηηο παξαγσγέο φισλ ησλ εηδψλ: 

- Κακία παηδηθή ή θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. 

- Πξνγξάκκαηα γηα πεξηβαιινληηθή ζηαζεξφηεηα. 

 (Fair Trade Hellas, 2008)  
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Ση πξνζδνθνχλ νη θαηαλαισηέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

(Πεγή: Ελζηηηνχην επηθνηλσλίαο,2011) 
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2.6.2 Σν ηέινο ηεο καδηθήο άδηθεο εθκεηάιιεπζεο 

Γηα ηνπο εξγάηεο ε επηηπρία ησλ πξντφλησλ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ 

ζεκαίλεη φηη κηα ηεξάζηηα αιιαγή κπνξεί λα ζπκβεί ζηε δσή ηνπο, θαη γη' απηφ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ηα πξντφληα ηνπο λα ιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ ηνπο αμίδεη. Οη 

βηνκεραλίεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ 

εκπνξίνπ είλαη κεξηθέο απφ απηέο πνπ δηελεξγνχλ ηε κεγαιχηεξε βηνκεραληθή 

εθκεηάιιεπζε ζηνλ θφζκν: 

 Καθάν/ Παηδηθή εξγαζία 

ηε Απηηθή Ώθξηθή, ε νπνία παξάγεη ηελ πιεηνςεθία ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο 

θαθάν, ππάξρνπλ ππεξβνιηθά πνιιέο πεξηπηψζεηο παηδηθήο εξγαζίαο. Σα 

πξνγξάκκαηα ηνπ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ ζηε βηνκεραλία θαθάν έρνπλ 

ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη γνλείο θεξδίδνπλ αξθεηά ρξήκαηα έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζηακαηήζνπλ λα εξγάδνληαη θαη λα επηζηξέςνπλ ζην 

ζρνιείν. 

 Μπαλάλεο 

   ηε Λαηηληθή Ώκεξηθή φπνπ παξάγνληαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κπαλάλεο ζηνλ 

θφζκν, νη εξγάηεο εθηίζεληαη ζε ρεκηθά ρσξίο επαξθή πξνζηαζία. ηαλ θάπνηνη 

εξγάηεο παξαπνλέζεθαλ γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, δέρηεθαλ επίζεζε θαη ηνπο 

απήγαγαλ. Οη κπαλάλεο ηνπ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

εξγάηεο ιακβάλνπλ εμνπιηζκφ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηνπο επηηξέπεηαη λα δεκηνπξγνχλ ζσκαηεία θαη δελ απαγάγνληαη. Βπίζεο, 

νη εηαηξείεο δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ επλννχλ κηθξέο θάξκεο πνπ έρνπλ 

πιεγεί απ' ηνλ αληαγσληζκφ κε κεγάιεο θπηείεο νη νπνίεο πηέδνπλ ηηο ηηκέο πξνο ηα 

θάησ. 

 

 

 



51 

 

 Καθέο 

ηηο θπηείεο θαθέ (fences) ηεο Λαηηληθήο Ώκεξηθήο, νη ηζηνξίεο γηα εθκεηάιιεπζε είλαη 

δηαδεδνκέλεο: αληί-ζσκαηεηαθέο κέζνδνη, αλεπαξθείο κηζζνί θαη πνιιέο ψξεο 

εξγαζίαο. Οη αξρεγνί ησλ ζσκαηείσλ έρνπλ ιάβεη απεηιέο γηα ηε δσή ηνπο. Καη πάιη νη 

εηαηξείεο δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ δηαζθαιίδνπλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο γηα 

ηνπο εξγάηεο ηνπο.  

 

(Fair Trade Hellas, 2008) 
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2.6.3 Άλνδνο ηνπ fair trade 

 

Δ δπλακηθή ηεο ηάζεο ηεο εζηθήο θαηαλάισζεο απνηππψλεηαη θαη ζηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία πνπ γλσξίδνπλ ηα πξντφληα ηνπ fair trade ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, παξά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε TNS ην επηέκβξην, ε 

θαηαλαισηηθή δήηεζε γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα παξακέλεη ζηαζεξή παξά ην δχζθνιν 

νηθνλνκηθφ θιίκα. Βπηπιένλ, πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απφ πνηέ, ζπλνιηθά ην 72% ησλ 

εξσηεζέλησλ, αλαγλσξίδνπλ ην ζήκεξα ηνπ fair trade, πνζνζηφ πνπ απμήζεθε θαηά 4 

κνλάδεο έλαληη ηνπ Ώπξηιίνπ ηνπ 2009. (Marketing Week , 2009) 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηα 2009 νη πσιήζεηο ησλ fair trade 

πξντφλησλ απμήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% ζε επηά ρψξεο, φπσο ε Ώπζηξαιία, ε 

Νέα Γειαλδία, ν Καλαδάο, ε Φηλιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Ννξβεγία θαη ε νπεδία. Σν 

50% ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εξσηήζεθαλ, ζηηο 15 ρψξεο ηεο έξεπλαο, είραλ κεγάιε 

νηθεηφηεηα κε ην ζήκα πηζηνπνίεζεο fair trade. Ώπφ απηνχο, ελλέα ζηνπο δέθα είραλ 

απφιπηε εκπηζηνζχλε ζην ζήκα, ελψ έλα 64% πηζηεχεη φηη ηα πξντφληα fair trade 

έρνπλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο, ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδεδεκέλν θαη κε ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο δείρλεη ν θαηαλαισηήο. (Marketing Week , 2009)  

 

Πάλησο, ζχκθσλα κε άιιε έξεπλα ηεο The Nielsen Company πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ε Βιιάδα θαηαιακβάλεη κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζην 

ζρεηηθφ πίλαθα κε κφιηο ην 32% ησλ εξσηεζέλησλ λα δειψλεη πσο γλσξίδεη ηα 

πξντφληα δίθαηνπ εκπνξίνπ, ελψ πξσηεχνπλ ε Φηλιαλδία (98%), ε ΐξεηαλία (97%) θαη 

ε Γαιιία (96%).  (Marketing Week , 2009) 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε φηη νη θαηαλαισηέο επηβξαβεχνπλ ηηο θνηλσληθά 

ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο. 

 

 

(Πεγή: Ελζηηηνχην επηθνηλσλίαο,2011) 

 

 

2.6.4 Πξάζηλα πξντόληα θαη brand image 

 

   ε έξεπλα πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ ε WARC αλέδεημε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο ησλ marketers ελ 

κέζσ ηεο θξίζεο. Παξ’ φιν πνπ ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ππνζθειίζηεθε απφ απηφ ηεο νηθνλνκίαο κεηαμχ ησλ βξεηαλψλ θαηαλαισηψλ, ην ζέκα 

ηεο αεηθνξίαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε πςειή ζέζε ζηελ αηδέληα ησλ ηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε θαη ζπλεπψο θαζνδεγνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

θηλήζεηο ησλ marketers. 

 

 

   πσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, νη θαηαλαισηέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα 

δχζπηζηνη φζνλ αθνξά ζηηο εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνληαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο, 

αιιά θαη σο πξνο ηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ αγαζά. Παξ’ φια απηά, νη εηαηξείεο 

πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα αθνινπζνχλ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ζα έρνπλ 
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καθξνπξφζεζκν φθεινο, ηφζν ζε επίπεδν brand image φζν θαη ζε επίπεδν 

πξνζέιθπζεο ζηειερψλ. Καη απηφ γηαηί, ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ εμαθνινπζεί 

λα δείρλεη εθηίκεζε ζηηο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη αληίζηνηρα ζέινπλ λα ηηκσξνχλ ηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ 

πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. (Business link, 2009) 

 

εκαληηθφ είλαη λα επηζεκάλνπκε ηνπο θιάδνπο/ επηρεηξήζεηο πνπ είλαη επζπλείδεηεο 

θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο, φπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

(Πεγή: Ελζηηηνχην επηθνηλσλίαο,2011) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν : Αεκνζθφπεζε (ή πγθέληξσζε Πξσηνγελψλ ηνηρείσλ) 

 
 

3.1. Θέκα ηεο έξεπλαο 
 
Σν ζέκα ηεο έξεπλαο δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Οη απφςεηο, νη ζηάζεηο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά, ησλ αηφκσλ, ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ εξεπλψκελσλ πεξηνρψλ ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο  Θεζζαινλίθεο, ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ, θαηά ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν Ενχληνο- επηέκβξηνο 2011, ζρεηηθά κε ηα κέζα πξνζέγγηζεο ηνπο θαη 

ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ» 

 

3.2. Μεζνδνινγία 
 

Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαλνκή  θαη ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

 

 

 

Δίδνο Γεκνζθόπεζεο: 

Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ      

ζηα λνηθνθπξηά. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμακε ηε κέζνδν ηεο ζπιινγήο 

δείγκαηνο κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην είλαη νη αθφινπζνη: 

 Δ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην έρεη πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο ζπγθξηλφκελε κε 

ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμε (face to face interview). Βηδηθφηεξα αλ 

ην δείγκα καο έρεη κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ή έρνπκε κεγάιν δείγκα ηφηε ε 

έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην έρεη πνιχ ρακειφ θφζηνο. Σέινο αλ ε έξεπλά καο 

απαηηεί λα θάλνπκε ζηνλ εξσηψκελν πνιιέο εξσηήζεηο, άξα ζα ηνλ 

απαζρνιήζνπκε θαη πεξηζζφηεξν, ηφηε καο ζπκθέξεη κία έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγην. 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη πνιχ εχθνιν λα ηα επεμεξγαζηνχκε. Δ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζε έλα ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα φπσο ην SPSS 17, ην νπνίν θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα κπνξεί λα γίλεη 

γξήγνξα θαη εχθνια κε ηε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. ε αληίζεζε κε 
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κία ζπλέληεπμε, φπνπ ν ρξφλνο πνπ πξέπεη λα δηαζέζνπκε γηα λα 

απνθσδηθνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη λα ηα επεμεξγαζηνχκε είλαη 

πεξηζζφηεξνο. 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ιίγν πνιχ γλσζηά ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. ρεδφλ 

φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα εξσηεκαηνιφγην θαη δελ ηνπο είλαη 

θάηη πξσηφγλσξν. 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηνξίδνπλ ηελ κεξνιεςία (bias). Τπάξρεη κία νκνηφκνξθε 

παξνπζίαζε ησλ εξσηήζεσλ ε νπνία δελ θαζνδεγεί ηνλ εξσηψκελν λα επηιέμεη 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο.  

Δ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ εξεπλεηή δε ζα επεξεάζεη ηφζν ηνλ εξσηψκελν φζν ζε κία 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

 

 

Η  γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο έξεπλαο 
  
Σν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ κε ηελ 
θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηξηψλ καο ηα εμήο νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα: 
 

1) Βγλαηία- Εαζσλίδνπ- Παηξ.Εσαθείκ,  

2) Καιακαξηά :πιαηεία θξα- ΐνζπφξνπ- Θεξαπεηψλ- Μαξκαξά  

3) Πνιπηερλείνπ -Αηακ.Οιπκπίνπ - Ασδεθαλήζνπ  

4) Κέληξν: Μπθφλνπ- Ώγ.Αεκεηξίνπ- Ώινλλήζνπ  

5) Κέληξν: ΐαο.ιγαο- θηάζνπ- 25εο Μαξηίνπ 

6) Παπάθε: Όδξαο- Ώηγάιεσ- Φαξνχ 

 

Υξόλνο Γηεμαγσγήο: Ενχληνο- επηέκβξηνο 2011 
 
 
Πιεζπζκόο:  Ννηθνθπξηά ησλ παξαπάλσ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 
 
Γεηγκαηνιεςία-Μνλάδα Γεηγκαηνιεςίαο: Άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ πνπ είλαη κέιε ησλ 
λνηθνθπξηψλ ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ. 
 
Μέγεζνο Γείγκαηνο: 120 εξσηεζέληεο 
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Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 
 
 
Δ κέζνδνο ε νπνία αθνινπζήζεθε είλαη ε ‘Αεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην 

(one-stage area sampling) ζε λνηθνθπξηά ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο. 

πγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ε εμήο (Οδεγίεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, 

Βαξηλφ 2011): 

 Έλαξμε απφ ην λνηηνδπηηθφ άθξν ηνπ ηεηξαγψλνπ. 

 Βπηινγή ηεο πξψηεο πνιπθαηνηθίαο – θηηξίνπ.  

 Ώπεπζχλεζηε ζε φια ηα λνηθνθπξηά. 

 ε πεξίπησζε άξλεζεο ή απνπζίαο πεγαίλνπκε ζην ακέζσο επφκελν θαη πην 

αλαιπηηθά σο εμήο: 

 

Βπηιεγκέλν 
δηακέξηζκα 

Ώπνπζία  Βπφκελν  Ώπνπζία  Βπηζηξνθή άιιεο εκέξαο θαη 
ψξαο 

Βπηιεγκέλν 
δηακέξηζκα 

 Άξλεζε  Βπφκελν  Ώπνπζία  Βπφκελν 

Βπηιεγκέλν 
δηακέξηζκα 

Άξλεζε  Βπφκελν  Άξλεζε  Βπφκελν 

Μία Ώπνπζία           Βπφκελν 

Αχν Ώπνπζίεο           Βπαλεξρφκαζηε 

 

 Δ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: Αίλνπκε ζηα ρέξηα ηνπ 

εξεπλψκελνπ έλα εξσηεκαηνιφγην θελφ. Κξαηάκε έλα εκείο θαη απφ απηφ 

δηαβάδνπκε ζηνλ εξεπλψκελν πξψηα ην cover letter θαη κεηά κηα – κηα ηηο 

εξσηήζεηο. Ο εξεπλψκελνο απαληάεη πξνθνξηθά θαη ηελ απάληεζή ηνπ ηε 

ζεκεηψλνπκε εκείο ζε απηφ πνπ θξαηάκε ζηα ρέξηα καο. Φεχγνληαο παίξλνπκε καδί 

καο ην θελφ εξσηεκαηνιφγην γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνπο επφκελνπο 

εξεπλψκελνπο. 

 

 ξεο απνγξαθήο: πξσί 1030  – 1300  θαη απφγεπκα 1800 – 2100  
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 Δ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (Πξφγξακκα ηαηηζηηθήο 

Βπεμεξγαζίαο Αεδνκέλσλ Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ). 

 

 

 

 

Οη κέζνδνη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηνπ 

δείγκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Πεξηγξαθηθά κέηξα 

 Αηαγξάκκαηα (piecharts, barcharts) 

 Πίλαθεο ζπρλνηήησλ 

 Πίλαθεο δηπιήο ζπλάθεηαο 

 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  (Chi Square ηνπ Pearson) 

 Αείθηεο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach 

 Μνλφδξνκε αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

 Σεζη αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ 

 Έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Δ 1ε εξψηεζε πεξηιακβάλεη ηηο αλεμάξηεηεο ςπρνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ 

επηιεγεί. Πξφθεηηαη γηα δχν πνιπζεκαηηθά κέηξα πνπ ιέγνληαη «Καζνδήγεζε 

Γλώκεο» (OL1 – OL6) θαη «Αλαδήηεζε Γλώκεο» (OS1 – OS6).  Μεηξψληαη  ζε 

θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ Σν κέηξν απηφ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνπο:  

Flynn, L. R., Goldsmith, R. E, and Eastman, J. K. (1996). Opinion Leaders and Opinion 

Seekers: Two New Measurement Scales. Journal of the Academy of Marketing 

Science, Vol. 24, No. 2, pp. 137-147 

 
Δ 2ε εξψηεζε πεξηιακβάλεη ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ ζελαξίνπ πνπ 

αλαπηχρζεθε παξαπάλσ θαη αθνξά ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Δ 

εξψηεζε έρεη δχν ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο είλαη κεηαβιεηή πξφζεζεο ζπκπεξηθνξάο 

«Πξόζεζε πκκεηνρήο ζε Ελέξγεηεο Ηζηθνύ Καηαλαιωηηζκνύ» θαη κεηξάηαη ζε 

θιίκαηα ΝΏΕ – ΟΥΕ. Σν δεχηεξν ζθέινο είλαη ε κεηαβιεηή «Αμηνιόγεζε Ελεξγεηώλ 

Ηζηθνύ Καηαλαιωηηζκνύ» βάζε δεδνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεηξάηαη ζε 

θιίκαθα αμηνιφγεζεο. Οη κεηαβιεηέο απηέο έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ ηηο .θ. Σειηθίδνπ 

θαη θ. Αειεζηαχξνπ ην 2011 θαη δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί αθφκε. 

 
H 3ε εξψηεζε αθνξά θαη πάιη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα νκάδα 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία έρνπλ πξνζαξκνζζεί απφ ηηο θ. Σειηθίδνπ 

θαη θ. Αειεζηαχξνπ κε βάζε ηηο θιίκαθεο ηεο ΒΤΒ.  

 
Οη πνηνηηθέο ηπραίεο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη δίηηκεο κε ηηκέο κεδέλ θαη 

έλα φπσο ε ηπραία κεηαβιεηή θχιν, κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο είλαη «ΝΏΕ» 

ή «ΟΥΕ». Οη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο δελ ιακβάλνπλ αξηζκεηηθή ηηκή, αιιά ε αξηζκεηηθή 

απηή ηηκή παξαπέκπεη ζε θάπνην πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Οη θαηεγνξηθέο ηπραίεο κεηαβιεηέο παίξλνπλ ηηκέο πεξηζζφηεξεο απφ δχν. ηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ εξσηήζεηο κε δπλαηφηεηα απαληήζεσλ ζε θιίκαθα (π.ρ. ιίγν, 

κέηξηα, πνιχ, πάξα πνιχ, θ.η.ι.). Δ θιίκαθα απηή ζηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο είλαη θιίκαθα ηχπνπ Lickert. 

ην Παξάξηεκα 1 παξαζέηνπκε ην πξφηππν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν 

βαζηζηήθακε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ην νπνίν έρεη δνζεί έηνηκν θαη νη ζπληάθηεο 

ηνπ είλαη νη θ. Β. Σειηθίδνπ θαη ε θ. Ώ. Αειεζηαχξνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Ώπνηειέζκαηα 
 
Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ε νπνία αθνινπζεί ζθνπφ έρεη λα εμεηάζεη ην θαηλφκελν ηνπ 

εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Σν ζπλνιηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 120 άηνκα εθ ησλ 

νπνίσλ ην 55% είλαη γπλαίθεο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο αλέξρεηαη 

ζε 45%. (Αηάγξακκα 1) 

 

Αηάγξακκα 1: Καηαλνκή δείγκαηνο αλά θχιν 

  

Λακβάλνληαο ππφςε ην δεκνγξαθηθφ παξάγνληα ηεο ειηθίαο δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 15 έσο θαη 24 εηψλ. 

Παξάιιεια, ην 20.83% είλαη άηνκα ειηθίαο απφ 25 έσο θαη 34 εηψλ ,ελψ ην 9.17% 

αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία απφ 45 έσο θαη 54 εηψλ. Βπίζεο, ην 10% ηνπ 

δείγκαηνο θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα απφ 35 έσο θαη 44 εηψλ ελψ ην 12.50% ζην 

δηάζηεκα απφ 55 έσο θαη 64 εηψλ. Σέινο, ζε πνιχ ρακειφηεξα πνζνζηά θπκαίλνληαη 

ηα άηνκα πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ 65 εηψλ.(Αηάγξακκα 2) 

 
Αηάγξακκα 2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά ειηθία 
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ρεηηθά κε ην δεκνγξαθηθφ παξάγνληα ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψλνπκε 

φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 50% είλαη απφθνηηνη Ώ.Β.Ε. θαη Σ.Β.Ε.. Ώπφ 

ηελ άιιε πιεπξά ην 36.67% είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ, ελψ ην 11.67% είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Σέινο, ην 0.83% δειψλνπλ απφθνηηνη γπκλαζίνπ ή 

δεκνηηθνχ. (Αηάγξακκα 3) 

 

Αηάγξακκα 3: Καηαλνκή δείγκαηνο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζπλερίδεηαη εμεηάδνληαο ην επίπεδν εηζνδήκαηνο ησλ αηφκσλ 

ηνπ δείγκαηφο καο. πσο παξαηεξνχκε ην 58.59% έρνπλ εηήζην εηζφδεκα έσο 10.000 

επξψ, ελψ ην 19.19% έρνπλ εηζφδεκα απφ 10.000 έσο θαη 20.000 επξψ. Ώπφ ηελ άιιε 

πιεπξά θπκαίλνληαη ζε πνιχ ρακειφηεξα πνζνζηά ηα άηνκα εθείλα ηα νπνία 

ιακβάλνπλ εηζφδεκα κεγαιχηεξν ησλ 20.000 επξψ βάζεη ησλ θαηεγνξηψλ 

εηζνδήκαηνο πνπ έρνπκε ζέζεη. (Αηάγξακκα 4) 

 

Αηάγξακκα 4: Καηαλνκή δείγκαηνο αλά επίπεδν εηζνδήκαηνο 

 
 
ρεηηθά κε ην επάγγεικα ησλ εξεπλψκελσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ην 41.67% δειψλνπλ 

είηε κηζζσηνί είηε ζπληαμηνχρνη. Παξάιιεια, ην 44.17% αλαθέξνπλ φηη είλαη είηε 

άλεξγνη είηε θνηηεηέο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ην 8.33% είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

ελψ ην 5.83% αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. (Αηάγξακκα 5)  

 

Αηάγξακκα 5: Καηαλνκή δείγκαηνο αλά ηχπν επαγγέικαηνο 
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ην ζεκείν απηφ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζα εμεηάζνπκε ηηο κεηαβιεηέο εθείλεο νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηελ θαζνδήγεζε γλψκεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο ζηεξίδνληαη ζε 

κία πεληαβάζκηα θιίκαθα Lickert ζηελ νπνία ε έλδεημε 1 αθνξά ην «Αηαθσλψ 

απφιπηα» θαη ε έλδεημε 5 ην «πκθσλψ απφιπηα». 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 1 παξαηεξνχκε φηη ην θνηλφ ζεσξεί φηη ε γλψκε ηνπ γηα έλα πξντφλ δε 

θαίλεηαη λα κεηξάεη πνιχ γηα ηνπο άιινπο (3.44).  

  Παξάιιεια, αλαθέξνπλ θαηά κέζν φξν φηη φηαλ νη άιινη άλζξσπνη δηαιέγνπλ έλα 

πξντφλ δε ζηξέθνληαη ζε εθείλνπο γηα ζπκβνπιέο (3.55). Βπίζεο, νη εξεπλψκελνη 

δειψλνπλ θαηά κέζν φξν (3.50) φηη νη άιινη άλζξσπνη ζπάληα απεπζχλνληαη ζε 

εθείλνπο  γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ελφο πξντφληνο. Σν θνηλφ αλαθέξεη 

θαηά κέζν φξν φηη νχηε δηαθσλεί φκσο νχηε ζπκθσλεί φηη νη άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπλ 

δηαιέγνπλ έλα πξντφλ βαζηδφκελνη ζε απηά πνπ ηνπο έρνπλ πεη (2.94). Βπίζεο, νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαηά κέζν φξν κε ηελ άπνςε φηη πείζνπλ άιινπο λα 

αγνξάζνπλ ην πξντφλ πνπ ηνπο αξέζεη (3.14). Σέινο, νξηαθά ζπκθσλνχλ κε ηελ 

άπνςε φηη ζπρλά επεξεάδνπλ ηε γλψκε ησλ αλζξψπσλ γηα έλα πξντφλ (3.47). 

 

Πίλαθαο 1: Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζνδήγεζε γλψκεο 
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Οη εξεπλψκελνη δειψλνπλ θαηά κέζν φξν (3.70) φηη ηνπο αξέζεη λα παίξλνπλ γλψκεο 

άιισλ πξηλ αγνξάζνπλ έλα πξντφλ. Βπίζεο θαηά κέζν φξν ζπκθσλνχλ νξηαθά φηη 

αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε άλεζε φηαλ αγνξάδνπλ έλα πξντφλ αθνχ έρνπλ πάξεη ηηο 

γλψκεο άιισλ αλζξψπσλ επί απηνχ (3.62). Ώθφκε, ην θνηλφ νξηαθά ζπκθσλεί κε ηελ 

άπνςε φηη φηαλ ζθέθηνληαη λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ δεηάλε ηε ζπκβνπιή άιισλ 

αλζξψπσλ (3.59).(Πίλαθαο 2) 

Πίλαθαο 2: Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε γλψκεο 

 
 

ην ζεκείν απηφ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζα εμεηάζνπκε ζπλνιηθά ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

θαζνδήγεζεο γλψκεο θαη αλαδήηεζεο γλψκεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο έρνπλ 

πξνθχςεη σο άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηψλ ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα, κε ειάρηζηε 

δπλαηή ηηκή ην 6 θαη κέγηζηε ην 30. 

 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 3 δηαπηζηψλνπκε φηη ε κέζε ηηκή ηεο θαζνδήγεζεο γλψκεο είλαη 20.05 

κε ηππηθή απφθιηζε ην 3.62. Δ ειάρηζηε παξαηεξνχκελε ηηκή είλαη ην 11 θαη ε κέγηζηε 

ην 30. Παξάιιεια, ε κέζε ηηκή ηνπ δείγκαηνο γηα ηε κεηαβιεηή ηεο αλαδήηεζεο 

γλψκεο είλαη ην 21.64 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ίζε κε 3.99. Δ ειάρηζηε 

παξαηεξνχκελε ηηκή γηα ηελ αλαδήηεζε γλψκεο είλαη ίζε κε 12 θαη ε κέγηζηε ην 30. 

 

Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά κέηξα ηάζεο θαη δηαζπνξάο γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

θαζνδήγεζεο θαη αλαδήηεζεο γλψκεο 
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  ην ζεκείν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ a ηνπ Cronbach γηα 

ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ απνηεινχλ θάζε έλα απφ ηνπο δχν παξάγνληεο. Σν 

ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ θάζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα λα ζεσξεζνχλ νη απαληήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ σο έγθπξεο, 

θαη σο ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αμηφπηζηα θαη 

ακεξφιεπηα, ζα πξέπεη ε εθηηκεζείζα ηηκή ηνπ θάζε ζπληειεζηή a λα είλαη πςειφηεξε 

ηνπ 0.7. Υακειφηεξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή καο ηφζν ζην 

ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ. 

  Ώπφ ηνλ πίλαθα 4 παξαηεξνχκε φηη νη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο γηα ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο θαζνδήγεζεο γλψκεο αιιά θαη ηεο αλαδήηεζεο γλψκεο μεπεξλνχλ ην 

0.7. πλεπψο νη κεηαβιεηέο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη είλαη αμηφπηζηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηά καο ακεξφιεπηα. 

 

Πίλαθαο 4: πληειεζηήο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach 

 Cronbach a 

Καζνδήγεζε Γλψκεο 0.780 

Ώλαδήηεζε Γλψκεο 0.863 

 

 

  Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζπλερίδεηαη εμεηάδνληαο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Ώπφ ηνλ πίλαθα 5 

παξαηεξνχκε φηη ην 66.7% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ ην 

νπνίν ζα δηνξγαλσλφηαλ κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίνπ, ελψ ην 75% αλαθέξεη φηη ζα 

ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ αλ ιάκβαλε εηδνπνίεζε απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ κέζσ 

αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν. Παξάιιεια, ην 54.2% αλαθέξεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε 

ζπιινγή ππνγξαθψλ εάλ είρε θιεζεί κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν απφ ηελ έλσζε 

θαηαλαισηψλ. Σέινο ην 54.2% αλαθέξεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ εάλ είρε 

θιεζεί κέζσ e-mail ή SMS. 

  Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 54.2% φηη δε ζα 

ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ εάλ είρε θιεζεί κέζσ θπιιαδίσλ απφ ηελ έλσζε 

θαηαλαισηψλ. Βπίζεο ην 59.2% αλαθέξεη φηη δε ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ εάλ είρε θιεζεί κέζσ e-mail ή SMS. 
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Πίλαθαο 5: Πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ 

 Ναη Όρη ΓΞ/ΓΑ 

Φπιιάδην γηα Μπντθνηάδ 66.7% 25% 8.3% 

Ώλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα Μπντθνηάδ 75% 20% 5% 

Ώλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα πιινγή Τπνγξαθψλ 54.2% 38.3% 7.5% 

Φπιιάδην γηα πιινγή Τπνγξαθψλ 38.3% 54.2% 7.5% 

E-mail/SMS γηα πιινγή Τπνγξαθψλ 35% 59.2% 5.8% 

E-mail/SMS γηα Μπντθνηάδ 54.2% 40% 5.8% 

 

  Ώλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ παξαηεξνχκε 

φηη ην θνηλφ θαηά κέζν φξν 6.71 δειψλεη φηη ε αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα κπντθνηάδ 

είλαη κία ζρεηηθά πεηζηηθή ελέξγεηα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θνηλφ δειψλεη φηη ε 

εηδνπνίεζε γηα κπντθνηάδ κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ παξνπζηάδεη κέηξηα επίπεδα 

πεηζηηθφηεηαο φπσο θαη ε αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ (5.45) 

φπσο θαη ε απνζηνιή e-mail ή SMS γηα ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε κπντθνηάδ (5.37). 

Αηαθνξεηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ππνγξαθψλ κε 

ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ, θαζψο δελ παξαηεξείηαη λα 

πείζνληαη απφ ηελ ελέξγεηα απηή (4.53). Σέινο, ην θνηλφ δελ πείζεηαη λα ζπκκεηάζρεη 

ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κε εηδνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ e-mail θαη SMS 

(4.44). (Πίλαθαο 6) 

Πίλαθαο 6: Ώμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ 
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  ην ζεκείν απηφ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νξηζκέλνη έιεγρνη 

νη νπνίνη ζθνπφ έρνπλ λα εμεηάζνπλ πην αλαιπηηθά νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηφο καο. Γηα ηελ αλάιπζε απηή ζα γίλεη ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ειέγρνπ 

αλεμαξηεζίαο 
2x ν νπνίνο ζθνπφ έρεη λα επηβεβαηψζεη ή λα απνξξίςεη ηα 

απνηειέζκαηα. Ο έιεγρνο απηφο εμεηάδεη θαηά αληηπαξάζεζε δχν κεηαβιεηέο θαη 

βαζίδεηαη ζε δχν ππνζέζεηο. Δ πξψηε ππφζεζε ηελ νπνία ζα νλνκάδνπκε απφ εδψ θαη 

ζην εμήο σο κεδεληθή ππφζεζε ( 0H ) αθνξά ην γεγνλφο φηη ε  πξψηε ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηή δελ εμαξηάηαη (δελ επεξεάδεηαη) απφ ηελ δεχηεξε ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή. 

Δ δεχηεξε ππφζεζε ηελ νπνία ζα αλαθέξνπκε σο ελαιιαθηηθή ( 1H ) αθνξά ην γεγνλφο 

φηη ε πξψηε ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή εμαξηάηαη (επεξεάδεηαη) απφ ηελ δεχηεξε ππφ 

εμέηαζε κεηαβιεηή.  πγθεληξσηηθά έρνπκε: 

0H : ε πξψηε ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε δεχηεξε ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηή 

1H : ε πξψηε ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή εμαξηάηαη απφ ηε δεχηεξε ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηή. 

Γηα λα απνθαζηζηεί ην πνηα απφ ηηο δχν ππνζέζεηο είλαη αιεζήο ν έιεγρνο βαζίδεηαη 

ζηελ ηηκή ηνπ P-value (Significant value ή Sig). Ώλ ην P-value ηνπ ειέγρνπ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 0.05 ηφηε είλαη απνδεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε. Ώλ ην P-value είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 0.05 ηφηε απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο. Σν 

0.05 ή 5% νλνκάδεηαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (ζπκβνιίδεηαη κε α) θαη είλαη κία ηηκή  ε 

νπνία δείρλεη ηελ πηζαλφηεηα ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί ηειηθά σο νξζή λα είλαη 

ιάζνο. 
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  Ώπφ ηνλ πίλαθα 7 παξαηεξνχκε φηη ην 66.7% ησλ αλδξψλ αλαθέξεη φηη ζα ζπκκεηείρε 

ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξσλφηαλ κέζσ θπιιαδίσλ απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. 

Παξάιιεια, ην 66.7% ησλ γπλαηθψλ δειψλεη αθξηβψο ην ίδην. Οη απνθιίζεηο νη νπνίεο 

εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. πλεπψο, ηφζν νη άλδξεο 

θαηαλαισηέο φζν θαη νη γπλαίθεο δειψλνπλ θαηά πιεηνςεθία φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε 

κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ (
2x =0.545, p>0.05). 

 

Πίλαθαο 7: Βλέξγεηα 1: Φπιιάδην γηα Μπντθνηάδ αλά θχιν 

 
 

Πίλαθαο 8 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
 
 
 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 9 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ ζε πνζνζηφ 75.9% 

αλαθέξεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξσλφηαλ απφ αλαθνίλσζε ζηνλ 

ηχπν. Οη γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 74.2% αλαθέξνπλ αθξηβψο ην ίδην. Οη απνθιίζεηο νη 

νπνίεο εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. πλεπψο, ηφζν νη άλδξεο 

φζν θαη νη γπλαίθεο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ 

κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν (
2x =2.200, p>0.05). 

 

Πίλαθαο 9: Βλέξγεηα 2: Ώλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα Μπντθνηάδ αλά θχιν 
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Πίλαθαο 10: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
 
 
 

  Ώπφ ηνλ πίλαθα 11 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ ζε πνζνζηφ 48.1% 

αλαθέξεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ ελεκεξσλφηαλ απφ 

αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν. Οη γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 59.1% αλαθέξνπλ αθξηβψο ην ίδην. Οη 

απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. πλεπψο, 

ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ αλ ελεκεξψλνληαλ κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν (
2x =1.614, p>0.05). 

 

Πίλαθαο 11: Βλέξγεηα 3: Ώλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά θχιν 

 
 

Πίλαθαο 12: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  
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Ώπφ ηνλ πίλαθα 13 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ ζε πνζνζηφ 59.3% 

αλαθέξεη φηη δε ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ ελεκεξσλφηαλ γηα απηφ 

κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ. Οη γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 50% αλαθέξνπλ αθξηβψο ην ίδην. 

Οη απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. πλεπψο, 

ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο δειψλνπλ φηη δε ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ (
2x =1.219, 

p>0.05). 

 

 

 

Πίλαθαο 13: Βλέξγεηα 4: Φπιιάδην γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά θχιν 

 
Πίλαθαο 14 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

2x  
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  Ώπφ ηνλ πίλαθα 15 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ ζε πνζνζηφ 57.4% 

αλαθέξεη φηη δε ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ ελεκεξσλφηαλ γηα απηφ 

κέζσ e-mail θαη SMS. Οη γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 60.6% αλαθέξνπλ αθξηβψο ην ίδην. Οη 

απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. πλεπψο, 

ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο δειψλνπλ φηη δε ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ e-mail θαη SMS απφ ηελ έλσζε 

θαηαλαισηψλ (
2x =0.181, p>0.05). 

 

Πίλαθαο 15: Βλέξγεηα 5: E-mail/SMS γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά θχιν 

 
Πίλαθαο 16: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

2x  

 
 

Σέινο, απφ ηνλ πίλαθα 17 παξαηεξνχκε φηη ην 61.1% ησλ αλδξψλ δειψλεη φηη ζα 

ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξσλφηαλ γηα απηφ κέζσ e-mail ή SMS. Παξφκνηα 

είλαη θαη ηα πνζνζηά γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο ην 48.5% δειψλεη αθξηβψο ην ίδην 

πξάγκα. Οη απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. 

πλεπψο, ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε 

κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ e-mail θαη SMS απφ ηελ έλσζε 

θαηαλαισηψλ (
2x =2.206, p>0.05). 

 
Πίλαθαο 17: Βλέξγεηα 6: E-mail/SMS γηα Μπντθνηάδ αλά θχιν 
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Πίλαθαο 18: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
 
 
 

ην ζεκείν απηφ ζα κειεηήζνπκε ηελ κεηαβιεηή ηεο αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Ώπφ ηνλ πίλαθα 19 

παξαηεξνχκε φηη ην κέζν επίπεδν αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηνπο άλδξεο είλαη 

ίζν κε 31.96, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο 32.50. Ώπφ ηνλ πίλαθα 20 παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή 

ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο t=-0.216, θαη ην p-value ίζν κε 0.829. Καζψο ην p-value 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α=5%, δηαπηζηψλνπκε φηη ηφζν νη 

άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο αμηνινγνχλ κε κέηξην βαζκφ ζπλνιηθά ηηο ελέξγεηεο εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ. 

 

Πίλαθαο 19: Πεξηγξαθηθά κέηξα ηάζεο θαη δηαζπνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ελεξγεηψλ 

εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ αλά θχιν 

 
 
 
 
 

Πίλαθαο 20: Σ-ηεζη αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ 
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ην ζεκείν απηφ ζα κειεηήζνπκε ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηηο ελέξγεηεο 

εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ αλά επίπεδν κφξθσζεο. (Πίλαθαο 21) 

Ώξρηθά παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπνυθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ 

κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. πλεπψο νη απνθιίζεηο νη 

νπνίεο εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =2.943, p>0.05). 

 

Πίλαθαο 21: Βλέξγεηα 1: Φπιιάδην γηα Μπντθνηάδ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 
 
 

Πίλαθαο 22: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
 

 

 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 23 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ 

γηα απηφ κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. πλεπψο νη 

απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =3.867, p>0.05). 
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Πίλαθαο 23: Βλέξγεηα 2: Ώλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα Μπντθνηάδ αλά επίπεδν 
εθπαίδεπζεο 

 

 
Πίλαθαο 24 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

2x  

 
 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 25 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ 

ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. 

πλεπψο νη απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =5.104, p>0.05). 

 
Πίλαθαο 25: Βλέξγεηα 3: Ώλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά 
επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

 
Πίλαθαο 26 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

2x  

 
 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 27 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο δειψλνπλ φηη δε ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ 

ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. 
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πλεπψο νη απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =5.924, p>0.05). 

 
Πίλαθαο 27: Βλέξγεηα 4: Φπιιάδην γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 
Πίλαθαο 28: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

2x  

  
 
 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 29 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ νη νπνίνη είλαη 

απφ απφθνηηνη δεκνηηθνχ έσο θαη απφθνηηνη Ώ.Β.Ε. θαη Σ.Β.Ε. δειψλνπλ φηη δε ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ e-mail ή SMS 

απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. Αηαθνξεηηθή ζηάζε ηεξνχλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ νη νπνίνη θαηά πιεηνςεθία αλαθέξνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ ελεκεξψλνληαη κέζσ e-mail θαη SMS. Παξφια απηά νη 

απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. Κνηλψο, φινη 

νη εξεπλψκελνη αλεμαξηήησο επηπέδνπ εηζνδήκαηνο δειψλνπλ φηη δε ζα ζπκκεηείραλ 

ζηε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα ηελ θίλεζε απηή κέζσ e-mail θαη SMS 

(
2x =8.762, p>0.05). 

 
Πίλαθαο 29: Βλέξγεηα 5: E-mail/SMS γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά επίπεδν 
εθπαίδεπζεο 
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Πίλαθαο 30: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
  

 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 31 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ηνπ ιπθείνπ, Ώ.Β.Ε. 

θαη Σ.Β.Ε. θαζψο θαη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ αλαθέξνπλ φηη ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ e-mail. Ώπφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε πιεηνςεθία φζσλ είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ αλαθέξνπλ φηη δε 

ζα ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα. Παξφια απηά ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ 

θξίλεη ηηο απνθιίζεηο σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =5.321, p>0.05). Σν απνηέιεζκα 

απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ησλ θαηεγνξηψλ δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ 

είλαη πνιχ ιίγνη ζε πιήζνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 3 θαηεγνξίεο αηφκσλ. 

πλεπψο, φινη νη εξεπλψκελνη αλεμαξηήησο επηπέδνπ ζπνπδψλ αλαθέξνπλ φηη ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπνυθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ e-mail ή SMS. 

 
Πίλαθαο 31: Βλέξγεηα 6: E-mail/SMS γηα Μπντθνηάδ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

 
 
 

Πίλαθαο 32: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  
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ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ε αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ δηαθέξεη αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ 

δείγκαηφο καο. Ώπφ ηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο παξαηεξνχκε φηη φινη νη 

θαηαλαισηέο αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ κφξθσζήο ηνπο έρνπλ παξαπιήζηα 

αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ (F=0.464, p>0.05). (Πίλαθαο 33) 

 

 

Πίλαθαο 33: ANOVA 

 
 
 
 

Ώπφ ην δηάγξακκα 6 δηαπηζηψλνπκε φηη νη απφθνηηνη γπκλαζίνπ αμηνινγνχλ θαηά κέζν 

φξν 22 ηηο ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Παξάιιεια, νη απφθνηηνη ιπθείνπ 

αμηνινγνχλ ζπλνιηθά ηηο ελέξγεηεο κε ηηκή 30.70, ελψ νη απφθνηηνη Ώ.Β.Ε. θαη Σ.Β.Ε. κε 

ηηκή 33.05. Σέινο, νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηηο αμηνινγνχλ κε ηηκή 

34.71. Σέινο νη απφθνηηνη δεκνηηθνχ αμηνινγνχλ ζπλνιηθά ηηο ελέξγεηεο απηέο κε κέζε 

ηηκή 29. 



78 

 

Αηάγξακκα 6 Ώμηνιφγεζε ελεξγεηψλ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ αλά επίπεδν κφξθσζεο 

 
 

ην ζεκείν απηφ ζα κειεηήζνπκε ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηηο ελέξγεηεο 

εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ αλά ηχπν επαγγέικαηνο. (Πίλαθαο 34) 

Ώξρηθά παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο ηχπνπ 

επαγγέικαηνο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ 

κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. πλεπψο νη απνθιίζεηο νη 

νπνίεο εληνπίδνληαη θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =9.556, p>0.05). 

Πίλαθαο 34: Βλέξγεηα 1: Φπιιάδην γηα Μπντθνηάδ αλά ηχπν επαγγέικαηνο 
 

 

 
Πίλαθαο 35 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

2x  
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Ώπφ ηνλ πίλαθα 36 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο 

ηχπνπ επαγγέικαηνο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ 

γηα απηφ κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. πλεπψο νη 

απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ηχπνπ επαγγέικαηνο 

θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =5.302, p>0.05). 

 
Πίλαθαο 36: Βλέξγεηα 2: Ώλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα Μπντθνηάδ αλά ηχπν 
επαγγέικαηνο 

 
 

Πίλαθαο 37: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
 

Ώπφ ηνλ πίλαθα  παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο 

ηχπνπ επαγγέικαηνο δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ 

ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. 

πλεπψο νη απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ηχπνπ 

επαγγέικαηνο θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =3.523, p>0.05). (Πίλαθαο 38) 

 
Πίλαθαο 38: Βλέξγεηα 3: Ώλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά ηχπν 
επαγγέικαηνο 
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Πίλαθαο 39: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
 

 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 40 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο 

ηχπνπ επαγγέικαηνο δειψλνπλ φηη δε ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ 

ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ δηαλνκήο θπιιαδίσλ απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. 

πλεπψο νη απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ηχπνπ 

επαγγέικαηνο θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =2.784, p>0.05). 

 
Πίλαθαο 40: Βλέξγεηα 4: Φπιιάδην γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά ηχπν επαγγέικαηνο 

 
 
 

Πίλαθαο 41: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  
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Ώπφ ηνλ πίλαθα 42 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψκελσλ αλεμαξηήησο 

ηχπνπ επαγγέικαηνο δειψλνπλ φηη δε ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ 

ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ e-mail ή SMS απφ ηελ έλσζε θαηαλαισηψλ. πλεπψο 

νη απνθιίζεηο νη νπνίεο εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ηχπνπ επαγγέικαηνο 

θξίλνληαη σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =2.475, p>0.05). 

 
Πίλαθαο 42: Βλέξγεηα 5: E-mail/SMS γηα πιινγή Τπνγξαθψλ αλά ηχπν επαγγέικαηνο 

 
 
 

Πίλαθαο 43: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 44 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, 

ησλ κηζζσηψλ-ζπληαμηνχρσλ αιιά θαη νη άλεξγνη θαη θνηηεηέο δειψλνπλ φηη ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ e-mail. Ώπφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε πιεηνςεθία φζσλ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά αλαθέξνπλ θαηά πιεηνςεθία 

φηη δε ζα ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα. Παξφια απηά ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ειέγρνπ θξίλεη ηηο απνθιίζεηο σο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο (
2x =3.317, p>0.05). 

πλεπψο φινη νη θαηαλαισηέο αλεμαξηήησο ηχπνπ επαγγέικαηνο δειψλνπλ φηη ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ γηα απηφ κέζσ e-mail θαη SMS. 
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Πίλαθαο 44: Βλέξγεηα 6: E-mail/SMS γηα Μπντθνηάδ αλά ηχπν επαγγέικαηνο 

 
 

Πίλαθαο 45: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
2x  

 
 

 

ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ε αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν επαγγέικαηνο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ 

δείγκαηφο καο. Ώπφ ηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο παξαηεξνχκε φηη φινη νη 

θαηαλαισηέο αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ επαγγέικαηνο ηνπο έρνπλ παξαπιήζηα 

αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ (F=1.472, p>0.05). (Πίλαθαο 46) 

Πίλαθαο 46: ANOVA 

 
 
 

 

Ώπφ ην δηάγξακκα 7 δηαπηζηψλνπκε φηη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο αμηνινγνχλ θαηά 

κέζν φξν ηηο ελέξγεηεο απηέο κε ηηκή ίζε ηνπ 37.50. Παξαπιήζηα είλαη θαη ε κέζε 

αμηνιφγεζε εθείλσλ ησλ αηφκσλ ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά (35.57). Οη 

άλεξγνη θαη νη θνηηεηέο δίλνπλ κία κέζε αμηνιφγεζε ίζε κε 29.64, ελψ νη κηζζσηνί θαη 

ζπληαμηνχρνη ηηκή ίζε κε 33.52. 
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Αηάγξακκα 7: Ώμηνιφγεζε ελεξγεηψλ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ αλά ηχπν επαγγέικαηνο 

 
 

 

 

  Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα ζπλερηζηεί παξνπζηάδνληαο κία νινθιεξσκέλε ζεηξά απφ 

ειέγρνπο ζπζρεηίζεσλ. 

  Δ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλήθεη πάληα ζην δηάζηεκα απφ -1 έσο 1, φπνπ νη 

αξλεηηθέο ηηκέο δειψλνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ ελψ 

ζεηηθέο ηηκέο δειψλνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ. 

  Γηα λα πηζηνπνηήζνπκε ην γεγνλφο φηη νη ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά πέξα απφ ηελ ηηκή ηνπ γξακκηθνχ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

ιακβάλνπκε ππφςε θαη ηνλ έιεγρν ζπζρεηίζεσλ ηνπ Pearson. Ο έιεγρνο απηφο 

βαζίδεηαη ζε δχν ππνζέζεηο. Δ πξψηε ππφζεζε (κεδεληθή ππφζεζε 0H ) αθνξά ην 

γεγνλφο φηη ε κία κεηαβιεηή είλαη αζπζρέηηζηε κε ηελ άιιε. Δ δεχηεξε ππφζεζε ηελ 

(ελαιιαθηηθή ππφζεζε 1H ) αθνξά ην γεγνλφο φηη ε κία ηπραία κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη κε 

ηελ άιιε είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά (απηφ θξίλεηαη βάζεη ηνπ πξφζεκνπ ηνπ γξακκηθνχ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο). 
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  Γηα λα απνθαζηζηεί ην πνηα απφ ηηο δχν ππνζέζεηο είλαη αιεζήο ν έιεγρνο βαζίδεηαη 

ζηελ ηηκή ηνπ P-value (Significant value ή Sig) ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Ώλ ην P-value 

ηνπ ειέγρνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,05 ηφηε είλαη απνδεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε. Ώλ ην 

P-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05 ηφηε απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο. 

  Ώπφ ηνλ πίλαθα 47 παξαηεξνχκε φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο θαζνδήγεζεο 

γλψκεο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο αμηνιφγεζεο ελεξγεηψλ εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r=-

0.141, ηηκή ε νπνία είλαη πνιχ ρακειή, ελψ ηαπηφρξνλα θαη ε ηηκή ηνπ p-value είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Ώπηφ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη είηε έλα 

άηνκν θαζνδεγεί άιινπο γηα ηηο αγνξέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ είηε φρη, δε 

ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ πνπ αμηνινγεί ζπλνιηθά ηηο ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. 

  Παξάιιεια, ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο αλαδήηεζεο γλψκεο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο αμηνιφγεζεο ελεξγεηψλ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r=-0.170, ηηκή ε νπνία είλαη 

πνιχ ρακειή, ελψ ηαπηφρξνλα θαη ε ηηκή ηνπ p-value είλαη κεγαιχηεξε ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Ώπηφ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη είηε έλα άηνκν αλαδεηά ηε γλψκε 

άιισλ ζηηο αγνξέο πνπ επηζπκεί λα θάλεη είηε φρη, δε ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ πνπ 

αμηνινγεί ζπλνιηθά ηηο ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. 

 

 Πίλαθαο 47: Ώμηνιφγεζε ελεξγεηψλ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ/ Καζνδήγεζε γλψκεο θαη 

αλαδήηεζε γλψκεο 
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Σέινο ζα κειεηήζνπκε θαηά πφζν νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο 

αλαδήηεζεο γλψκεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο πξφζεζεο 

ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Δ ηειεπηαία κεηαβιεηή πξνέθπςε 

σο ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη θαηαλαισηέο ζηηο έμη θαηά ζεηξά 

εξσηήζεηο ηεο πξφζεζεο ζπκκεηνρήο. Χο ειάρηζηε ηηκή νξίδεηαη ην 6 θαη σο κέγηζηε ην 

12. 

  Ώπφ ηνλ πίλαθα 48 παξαηεξνχκε φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο θαζνδήγεζεο 

γλψκεο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο πξφζεζεο ζπκκεηνρήο ζε 

ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο r=-0.028, ηηκή ε νπνία είλαη πνιχ ρακειή, ελψ ηαπηφρξνλα θαη ε ηηκή ηνπ 

p-value είλαη κεγαιχηεξε ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Ώπηφ νπζηαζηηθά 

ζεκαίλεη φηη είηε έλα άηνκν θαζνδεγεί άιινπο γηα ηηο αγνξέο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ είηε φρη, δε ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ πξφζεζήο ηνπ λα ζπκκεηάζρεη 

ζε ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. 

  Παξάιιεια, ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο αλαδήηεζεο γλψκεο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο πξφζεζεο ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r=-

0.073, ηηκή ε νπνία είλαη πνιχ ρακειή, ελψ ηαπηφρξνλα θαη ε ηηκή ηνπ p-value είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Ώπηφ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη είηε έλα 

άηνκν αλαδεηά ηε γλψκε άιισλ ζηηο αγνξέο πνπ επηζπκεί λα θάλεη είηε φρη, δε 

ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ πξφζεζήο ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε ελέξγεηεο εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ. 

 

Πίλαθαο 48: Πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ/ Καζνδήγεζε 

γλψκεο θαη αλαδήηεζε γλψκεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν: πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο – Πεξηνξηζκνί  
 
 
5.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
ην ζεκείν απηφ, βξηζθφκαζηε ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο εξγαζίαο, 

φπνπ ζα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέζακε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

Γηα ζέκαηα εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ, αλαιχζακε ζην 2ν θεθάιαην, ζηελ αλαζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο. πσο πξνέθπςε, ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα απνθηήζνπκε 

νξζνινγηθή πιεξνθφξεζε γηα ην επίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ απφςεσλ - ζηάζεσλ 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ, κπντθνηάδ, ηνλ αθηηβηζκφ 

νξηζκέλσλ ςπρνγξαθηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, θαζψο 

θαη ηελ επίδξαζε φισλ απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ ζπλεηδεηή θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Μέζσ ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέζακε, κπνξνχκε λα δηεμάγνπκε ηα 

εμήο ζπκπεξάζκαηα. 

 
1. Ώλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο, επαγγέικαηνο θαη εηζνδήκαηνο , ε πιεηνςεθία ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ δείγκαηφο καο ζα ζπκκεηείρε ζε ελέξγεηεο εζηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ. Ώπφ απηνχο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν λα αμηνινγνχλ ηνλ ηχπν 

ζαλ κέζν πξνζέγγηζεο κεηά ηα θπιιάδηα θαη ηέινο ην email / sms. Βπίζεο κε 

κεγάινπο βαζκνχο αμηνινγνχλ ην κπντθνηάδ ζαλ ελέξγεηα απέλαληη ζε αλήζηθεο 

εηαηξίεο δειψλνληαο νη πεξηζζφηεξνη φηη ζα ζπκκεηείραλ αλ ηνπο πξνζέγγηδαλ 

κε φια ηα κέζα, αιιά πην δχζθνια ζα έβαδαλ ππνγξαθέο κε εμαίξεζε κφλν ηελ 

πεξίπησζε πνπ αλαθνηλψλνληαλ επίζεκα ζηνλ ηχπν.  

2. ζνλ αθνξά ην θχιν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αλδξψλ(75,9%) θαη γπλαηθψλ 

(74,2%) ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ε ελεκέξσζε ηνπο είρε πξνέξζεη απφ 

ηνλ ηχπν. Δ επφκελε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ην 

κπντθνηάδ αθνχ θαη νη άλδξεο κε 66.7% θαη κε αληίζηνηρν πνζνζηφ νη γπλαίθεο 

ζα ην έθαλαλ εάλ ε ελεκέξσζε ηνπο γηλφηαλ απφ θπιιάδην. Δ επφκελε ελέξγεηα 

πνπ ζα ζπκκεηείραλ νη άληξεο είλαη κε 61,1% κπντθνηάδ κε ελεκέξσζε κέζσ 

email /sms θαη νη γπλαίθεο (59,1% ) ζα ζπκκεηείραλ ζηελ ζπιινγή ππνγξαθψλ 

εάλ ε ελεκέξσζε ηνπο είρε γίλεη κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν. ιεο νη άιιεο 

ελέξγεηεο απφ ηα δηαθνξεηηθά κέζα έρνπλ ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο(θάησ 
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απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο). ΐιέπνπκε δειαδή εδψ φηη νη θαηαλαισηέο φηη 

ζα έθαλαλ πνιχ εχθνια κπντθνηάδ πιεξνθνξνχκελνη απφ νπνηνδήπνηε κέζσ. 

Βλψ δχζθνια ζα έβαδαλ ηελ ππνγξαθή ηνπο παξά κφλν αλ ππήξρε θάπνηα 

επίζεκε αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν ,πνπ ηνλ ηχπν δείρλνπλ λα ηνλ εκπηζηεχνληαη νη 

πεξηζζφηεξνη αλεμαξηήησο θχινπ. 

3. ζνλ αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο 

παξαηεξνχκε φηη ζαλ ζχλνιν φινη ηνπο ζα ζπκκεηείραλ ζε θάπνηεο κνξθέο 

ελέξγεηαο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Πην εηδηθά: Οη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ζα 

ζπκκεηείραλ φινη ηνπο ζηηο ελέξγεηεο απηέο πνπ ελεκεξψλνληαη απφ φια ηα 

κέζα εθηφο ηνπ email/ sms. Οη απφθνηηνη γπκλαζίνπ ζα ζπκκεηείραλ φινη ηνπο 

ζε κπντθνηάδ αλ ηνπο θαινχζαλ κε θπιιάδην ή απφ ηνλ ηχπν .Ώληίζεηα θαλέλαο 

απφ ηνπο απφθνηηνπο ηνπ γπκλαζίνπ δελ ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ απφ 

email/ sms  θαη επίζεο θαλέλαο ηνπο δελ ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ 

απφ νπνηνδήπνηε κέζν. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη νη απφθνηηνη ιπθείνπ θαη ΏΒΕ-

ΣΒΕ κε κεγάιν πνζνζηφ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ηνπο πξνζέγγηδαλ 

κέζσ αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν(72,7% θαη 71,7% αληίζηνηρα), δεχηεξν ζε βαζκφ 

ζπκκεηνρήο απηψλ έξρεηαη ην κπντθνηάδ κε ελεκέξσζή ηνπο απφ 

θπιιάδην(63,6% ,65% αληίζηνηρα) , ζρεδφλ νη κηζνί ζα έθαλαλ κπντθνηάδ αλ ε 

ελεκέξσζε ηνπο γηλφηαλ κε email/ sms.Σέινο πνιχ κηθξά πνζνζηά απηψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ δήισζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ απφ 

θπιιάδην ή email/ sms θαη ζρεδφλ νη κηζνί ζα ζπκκεηείραλ ζηελ ελέξγεηα απηή 

αλ ηνπο θαινχζαλ κέζσ ηνπ ηχπνπ. Σέινο νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ζηελ 

ζπληξηπηηθνί πιεηνςεθία ηνπο ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αλ ηνπο πξνζέγγηδαλ απφ κία αλαθνίλσζε ζε ηχπν(92,9%), έπεηηα αλ 

ε πξνζέγγηζε γηλφηαλ απφ θπιιάδην (78,6%), θαη ηειεπηαίν αιιά κε εμίζνπ 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ έξρεηαη ην email/ sms ζαλ κέζν πξνζέγγηζεο ηνπο γηα 

κπντθνηάδ (71,4%). Βπηπιένλ νη ίδηνη ζα ζπκκεηείραλ εχθνια θαη ζηελ ελέξγεηα 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλ ην κέζν πξνζέγγηζεο είλαη 

ε αλαθνίλσζε ζε ηχπν (71,4%), θαη ιηγφηεξν ζα εκπηζηεπφληνπζαλ ην email/ 

sms κε πνζνζηφ 57,1% θαη νη κηζνί κφλν ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ αλ ηνπο πξνζέγγηδαλ κε θπιιάδην. 

4. ζνλ αθνξά ην επάγγεικα ησλ θαηαλαισηψλ  θαη ηνπ κέζνπ ελεκέξσζήο ηνπο 

ηα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία φισλ αλεμαξηήησο 

επαγγέικαηνο ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ε ελεκέξσζε ηνπο γηλφηαλ κέζσ 
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θπιιαδίνπ ή κέζσ ηνπ ηχπνπ γηαηί ην εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν. Βπίζεο πάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κεηά απφ ελεκέξσζε κέζσ 

email/sms κε εμαίξεζε κφλν απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε νηθηαθά (ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο είλαη γπλαίθεο) φπνπ δελ γλσξίδνπλ θαιά ηνπο  ππνινγηζηέο 

θαη ηα θηλεηά κε απνηέιεζκα λα κελ ηα εκπηζηεχνληαη. Βπηπιένλ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ αλεμαξηήησο επαγγέικαηνο δελ ζα έβαδαλ ηελ 

ππνγξαθή ηνπο αλ ε ελεκέξσζή ηνπο γηλφηαλ απφ θπιιάδην ή email/sms. 

Ώληίζεηα ζα ππέγξαθαλ κφλν αλ ππήξρε θάπνηα επίζεκε αλαθνίλσζε ζηνλ 

ηχπν. Βπίζεο νη θαηαλαισηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά (ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, ζχκθσλα κε ην δείγκα καο, είλαη γπλαίθεο λνηθνθπξέο ρσξίο θάπνην 

πηπρίν ΏΒΕ-ΣΒΕ) ελψ εθθξάδνπλ ηελ ζέιεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο 

ελέξγεηεο ηαπηφρξνλα εθθξάδνπλ δηζηαγκφ φζνλ αθνξά ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηα 

θηλεηά ζαλ κέζα ελεκέξσζεο , θαη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ ζπιινγή 

ππνγξαθψλ εάλ ελεκεξψλνληαλ απφ θπιιάδην θαη email/sms. ηελ κνλαδηθή 

πεξίπησζε πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ 

είλαη χζηεξα απφ ελεκέξσζε θαη αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν(71,4%). Οη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο ζα ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο κεηά απφ ελεκέξσζε ζε 

φια ηα κέζα πιελ ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ κε ελεκέξσζε απφ θπιιάδην 

ζεσξψληαο ην αλεπίζεκν θαη θαζφινπ εκπηζηεπηηθφ. Οη κηζζσηνί ζπληαμηνχρνη 

ζηηο κνλαδηθέο ελέξγεηεο πνπ δελ ζα ζπκκεηείραλ είλαη ε ζπιινγή ππνγξαθψλ 

κεηά απφ ελεκέξσζε κέζσ θπιιαδίνπ θαη email/sms .Σέινο νη άλεξγνη/θνηηεηέο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ είραλ πιεξνθνξεζεί 

απφ ηνλ ηχπν(73,6%) θαη ζαλ δεχηεξε ελέξγεηα ζα πξνηηκνχζαλ ην κπντθνηάδ 

πάιη κε κέζν ελεκέξσζήο ηνπο απφ θπιιάδην(60,4%) θαη ζρεδφλ νη κηζνί ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ αλ ελεκεξψλνληαλ απφ email/sms. Οη ίδηνη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ εχθνια ζηελ ελέξγεηα γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ αλ ε ελεκέξσζή 

ηνπο γηλφηαλ απφ θπιιάδην ή email/sms κε πνζνζηά θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ κε 

κφλε εμαίξεζε αλ γηλφηαλ ε ελεκέξσζε ηνπο απφ ηνλ ηχπν κε πνζνζηφ 52,8%. 

Έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην email/sms ζαλ κέζσ ελεκέξσζεο ην 

ζεσξνχλ  κε εκπηζηεπηηθφ νη ηειεηφθνηηνη δεκνηηθνχ-γπκλαζίνπ , νη πιεηνςεθία 

ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ ιπθείνπ θαη νη θαηαλαισηέο  πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

νηθηαθά. Ώληίζεηα νη ίδηνη άλζξσπνη δείρλνπλ κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηνλ ηχπν. 

5. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ελεξγεηψλ είλαη ηα 

εμήο: ηηο ρακειφηεξεο αμηνινγήζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο ηηο έρνπλ δψζεη 



89 

 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ  ηειεηψζεη ην γπκλάζην, νη θνηηεηέο θαη νη άλεξγνη. 

Ώληηζέησο ηηο πςειφηεξεο αμηνινγήζεηο ηηο έρνπλ δψζεη νη θαηαλαισηέο εθείλνη 

νη νπνίνη είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΏΒΕ-ΣΒΕ, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη 

θαηαλαισηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά(νη ηειεπηαίνη δελ κπνξνχλ λα 

πεηζζνχλ πνιχ εχθνια γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο ,παξφια απηά 

ηηο αμηνινγνχλ κε πνιχ πςειή βαζκνινγία). Βπίζεο απηφ ην νπνίν παξαηεξείηαη 

είλαη φηη αμηνιφγεζαλ κε πνιχ ρακειφ βαζκφ ηηο ελέξγεηεο απηέο νη θαηαλαισηέο 

πνπ είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ ζε αληίζεζε κε ηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη είλαη 

απφθνηηνη δεκνηηθνχ πνπ ε αμηνιφγεζε ηνπο γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο είλαη 

ζρεηηθά πςειή. Σέινο αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη θαηαλαισηέο πνπ 

είλαη άλεξγνη θαη νη θνηηεηέο έδσζαλ ζρεηηθά ρακειή βαζκνινγία ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ πηζηεχνληαο φπσο δήισλαλ φηη ζηελ Βιιάδα δελ 

έρεη σξηκάζεη ε ηδέα ηνπ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ θαη φηη δελ ζα επέιζεη θάπνηα 

αιιαγή ζπκκεηέρνληαο ζηηο ελέξγεηεο απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη κε κέζε ηηκή 

αμηνιφγεζεο κε θιίκαθα απφ ην 0 κέρξη ην 10 νη θαηαλαισηέο αμηνιφγεζαλ: ην 

κεγαιχηεξν κέζν φξν θαηέρεη ζαλ ελέξγεηα ην κπντθνηάδ κε κέζν ελεκέξσζεο 

ηνλ ηχπν(6,71), κεηά ην κπντθνηάδ κε κέζν ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ ην 

θπιιάδην(5,76), Σξίηε ζε βαζκφ ελέξγεηα έξρεηαη ε ζπιινγή ππνγξαθψλ κε 

κέζν ελεκέξσζεο ηνλ ηχπν(5,45), ηέηαξηε ζε βαζκφ ελέξγεηα έξρεηαη ην 

κπντθνηάδ κε κέζν ελεκέξσζεο ην email/sms (5,37), θαη ηειεπηαίεο  

αμηνινγνχληαη νη ελέξγεηεο ζπιινγή ππνγξαθψλ κε κέζν ελεκέξσζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ην θπιιάδην θαη ε ζπιινγή ππνγξαθψλ κε ελεκέξσζε κέζσ 

email/sms κε κέζεο ηηκέο 4,53 θαη 4,44 αληίζηνηρα νη νπνίεο βαζκνινγίεο είλαη 

θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ βαζκνινγίαο. 

 

6. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε θαη         

θαζνδήγεζε γλψκεο είλαη ηα εμήο φπνπ νη απαληήζεηο έρνπλ δνζεί κε θιίκαθα 

Likert απφ ην 1(δηαθσλψ απφιπηα) κέρξη ην 5(ζπκθσλψ απφιπηα) είλαη ηα εμήο:  

 Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζνδήγεζε γλψκεο: ζπκπεξαίλνπκε φηη νη άιινη 

άλζξσπνη ζπλήζσο δελ ζηξέθνληαη έσο θαη ζπάληα ζηξέθνληαη ζηνπο 

εξσηεζέληεο γηα ζπκβνπιέο(κε κέζε ηηκή 3,55 θαη 3,5 αληίζηνηρα). Ώμηνζεκείσην 

είλαη λα αλαθέξνπκε φηη νη θαηαλαισηέο πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα 

θαζνδεγήζνπλ ηνπο άιινπο βαζηδφκελνη ζηα ιεγφκελά ηνπο γηα ηελ επηινγή 

ελφο πξντφληνο. 
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 Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε γλψκεο: ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ζηνπο 

εξσηεζέληεο ηνπο αξέζεη λα αλαδεηνχλ ηελ γλψκε ησλ άιισλ πξηλ λα 

αγνξάζνπλ έλα πξντφλ κε κέζε ηηκή 3,70. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

κέζεο ηηκέο ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο είλαη πάξα πνιχ θνληά παξφιν πνπ είλαη 

αληίζεηεο. 

 

 

 

7. Παξαηεξνχκε φηη έλα άηνκν είηε θαζνδεγεί ηνπο άιινπο είηε φρη γηα ηελ αγνξά 

ελφο πξντφληνο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ αμηνιφγεζήο ηνπ γηα ηηο ελέξγεηεο 

εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ θαη κε ηνλ βαζκφ πξφζεζεο ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

ελέξγεηεο απηέο. Ώληίζηνηρα ην ίδην ζπκβαίλεη είηε έλα άηνκν αλαδεηά ηελ γλψκε 

ησλ άιισλ είηε φρη. 
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5.2. ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ 
 

1) Οη θαηαλαισηέο ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα παξαηεξνχκε φηη δείρλνπλ 

κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηνλ ηχπν ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο. 

Βπηπιένλ ην κπντθνηάδ είλαη κία ελέξγεηα πνπ δειψλνπλ φηη εχθνια ζα 

ζπκκεηείραλ. 

 Δ πξψηε δξάζε πνπ ζα πξνηείλακε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ λα 

αθνινπζήζεη είλαη ε ελεκέξσζε ζην δηαδίθηπν, μεθηλψληαο  κε ζπλερείο 

αλαξηήζεηο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα  κε αλαθνηλψζεηο ζε 

ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο ,δηφηη ην δηαδίθηπν είλαη πιένλ ην θχξην κέζν 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο  ηδίσο ησλ λέσλ αλζξψπσλ.  

 Δ Έλσζε Καηαλαισηψλ ζα κπνξνχζε λα πξνβάιεη θάπνηα θακπάληα ζηελ 

ηειεφξαζε ελεκεξψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη πιεξνθνξψληαο ηνπο 

θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη  ηελ ζηάζε ηεο  Beauty-full απέλαληη 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ απαζρνιεί, επαηζζεηνπνηψληαο 

ηνπο ζε εζηθά δεηήκαηα θαη πείζνληάο ηνπο πσο κία απνηειεζκαηηθή ιχζε είλαη 

ην κπντθνηάδ απέλαληη ζηα πξντφληα απηά αιιά θαη ζηελ επηρείξεζε γεληθά. 

 Δ επφκελε θίλεζε πνπ ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθή είλαη λα δεκνζηεχζνπλ θάπνηα 

αλαθνίλσζε ζε εθεκεξίδεο, θπξίσο ηηο θπξηαθάηηθεο αλ ζθεθηεί θαλείο φηη πνιχ 

είλαη απηνί πνπ δελ αγνξάδνπλ θαζεκεξηλά εθεκεξίδεο θαη επηπιένλ πεξηέρνπλ 

θάπνηα έλζεηα πεξηνδηθά φπνπ θαη κέζα ζε απηά ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζρεηηθή 

αλαθνξά γηα κεγαιχηεξε αλαγλσζηκφηεηα. 

Με απηήλ ηελ ελέξγεηα ζα πιεζηάζεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ. 

2) Δ δεχηεξε πξφηαζή καο πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε κέζσ θπιιαδίνπ γηα ηελ 

επηρείξεζε Beauty-full ,θαιψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο θαηαλαισηέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ. Θα πξνηείλακε λα ζηείινπλ εθπξνζψπνπο ηηο 

Έλσζεο Καηαλαισηψλ ζε ζηξαηεγηθά θαη θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο φπσο 

θεληξηθέο πιαηείεο πνπ θπθινθνξεί ε πιεηνςεθία ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, Super 

market θαη θαηαζηήκαηα ιηαληθήο φπνπ πσινχληαη ηα πξντφληα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη ηέινο ζε κεγάια εκπνξηθά θέληξα φπσο ην 

Cosmos θαη Odeon. Ώπηή ε ελέξγεηα κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ 

απνηειεζκαηηθή αθνχ εθπξφζσπνη ηεο Έλσζεο Καηαλαισηψλ ζα έξρνληαη ζε 

άκεζε επαθή κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ηδέα ηνπ 
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εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ δελ έρεη σξηκάζεη αθφκα ζηελ Βιιάδα, ζα ππάξρνπλ 

πνιιέο απνξίεο θαη ελδνηαζκνί απφ ηελ κεξηά ησλ θαηαλαισηψλ θαη κε ηελ 

ζσζηή ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε ζα κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ. 

 

3) πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο νη θαηαλαισηέο δειψλνπλ δπζπηζηία ζην 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ππνγξαθψλ, πεξηζζφηεξν γηαηί ε 

δηαδηθαζία απηή γίλεηαη νλνκαζηηθά θαη ηνπο θπξηεχεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. 

Οη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη ην κνλαδηθφ κέζν πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο 

πείζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελέξγεηα απηή είλαη κφλν κε θάπνηα επίζεκε 

αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν. Ώπηφ πνπ ζα πξνηείλακε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

είλαη λα πξνβάιινπλ ηελ ελέξγεηα απηή ζηνλ ηχπν καδί κε ην κπντθνηάδ ζηελ 

θακπάληα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ηειεφξαζε θαη ζηελ έληππε θαη 

ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε  φπσο αλαθεξζήθακε ζηελ Πξφηαζε 1 , πείζνληάο 

ηνπο φηη δχν είλαη νη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο, απφ ηελ  κηα ην κπντθνηάδ γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ θαη απφ ηελ άιιε ε ζπιινγή ππνγξαθψλ κε 

απψηεξν ζθνπφ λα ζηακαηήζεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο. Δ επαηζζεηνπνίεζε πνπ ζα πξνθαιέζεη ε θακπάληα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πιεζψξα ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα 

πηζηεχνπκε φηη ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ.  
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5.3 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

Κάπνηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ε πεξηνξηζκέλε ειιεληθή βηβιηνγξαθία απφ ειιεληθέο πεγέο, θαζψο επίζεο θαη ε 

δπζθνιία πξφζβαζεο ζε νξηζκέλεο πεγέο. Ώπφ ηελ άιιε, ην δπζθνιφηεξν ζεκείν ζηελ 

έξεπλα ήηαλ ε εχξεζε ηνπ δείγκαηνο θαη ε δπζθνιία λα πείζνπκε ηνπο εξσηεζέληεο λα 

αληαπνθξηζνχλ . Πξνζπαζήζακε, λα ζπλδέζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε 

εθαξκφζηκεο πξνηάζεηο φπνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία επέιηθησλ ζηξαηεγηθψλ 

πνπ ζα αθνινπζήζεη ε Έλσζε Καηαλαισηψλ. 
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http://www.businesslink.com.cy/News-%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7,55
http://www.businesslink.com.cy/News-%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7,55
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http://zenithmag.wordpress.com/2011/01/12/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8B%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B6-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
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http://zenithmag.wordpress.com/2011/01/12/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8B%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B6-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://zenithmag.wordpress.com/2011/01/12/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8B%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B6-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://zenithmag.wordpress.com/2011/01/12/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8B%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B6-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

 

 

ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑ: Ηζηθός Καηαλαιφηηζκός 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ: Πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα Θεζζαινλίθεο 

 

Αγαπεηή/έ θπξία/ε:  

 

Πξαγκαηνπνηνύκε κία δεκνζθόπεζε γηα λα δηεξεπλήζνπκε ην εάλ ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ επεξεάδεηαη από εζηθά θξηηήξηα. Θέινπκε λα 

ζαο δηαβεβαηώζνπκε όηη νη απαληήζεηο ζαο είλαη απνιύησο εκπηζηεσηηθές θαη όηη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα  

εθπαηδεσηηθούς θαη επηζηεκοληθούς ζθοπούς.  

Τα προζφπηθά ζας δεδοκέλα δελ πξόθεηηαη πνηέ θαη γηα θαλέλα ιόγν λα 

δεκνζηεπζνύλ. Ζεηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ιόγνπο ειέγτοσ ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο ζπλέληεπμεο. Η αλφλσκία ησλ απαληήζεώλ ζαο 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ νλόκαηόο ζαο ζε δηαθορεηηθό θύιιο 

από ην εξσηεκαηνιόγην. Σαο παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ζε απηό ηα 

ζηνηρεία ζαο. 

 

Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ην ρξόλν πνπ καο δηαζέηεηε. 

 

 

 

 

Αλησλία Δειεζηαύξνπ 
Kαζεγήηξηα Eθαξκνγώλ  
 

Δξ. Εηξήλε Τειηθίδνπ 
Kαζεγήηξηα 
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

ΘΕΜΑ ΕΡΕΤΝΑ: Ηθικός Καταναλωτισμός 

ΕΠΟΠΣΕΙΑ: Αλησλία Δειεζηαύξνπ, Καζεγήηξηα Εθαξκνγώλ  

            Δξ. Εηξήλε Τειηθίδνπ,  Καζεγήηξηα 

ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΟΟΟ    
Αξηζκόο εξσηεκαηνινγίνπ :                                                                                                         

* 
 

Ολνκαηεπώλπκν Απνγξαθέα :     
 

Ηκεξνκελία ζπκπιήξσζεο    : 

*Δε ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ απνγξαθέα 

1. Παξαθαινύκε λα εθθξάζεηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο απόςεηο ζαο γηα νξηζκέλα δεηήκαηα «θαζνδήγεζεο γλώκεο» θαη 

«αλαδήηεζεο γλώκεο».   

 

                                              Δηαθφλώ 

                                             απόισηα 

Δηαθφλώ  Ούηε δηαθφλώ 

Ούηε ζσκθφλώ 

σκθφλώ  σκθφλώ  

απόισηα 

  1 2 3 4 5  

OL1* Η γλώκε κνπ γηα έλα πξντόλ δε 

θαίλεηαη λα κεηξάεη γηα ηνπο άιινπο      1  

OL2* Όηαλ άιινη άλζξσπνη δηαιέγνπλ έλα 

πξντόλ δε ζηξέθνληαη ζε κέλα γηα 

ζπκβνπιέο  
     

2  

OL3* Οη άιινη άλζξσπνη ζπάληα 

απεπζύλνληαη ζε κέλα γηα ζπκβνπιέο 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο 
     

3  

OL4  Οη άλζξσπνη πνπ μέξσ δηαιέγνπλ έλα 

πξντόλ βαζηδόκελνη ζε απηά πνπ ηνπο 

έρσ πεη 
     

4  

OL5 Σπρλά πείζσ άιινπο λα αγνξάζνπλ ην 

πξντόλ πνπ κνπ αξέζεη      5  

OL6 Σπρλά επεξεάδσ ηε γλώκε ησλ 

αλζξώπσλ γηα έλα πξντόλ      
6  

OS1 Όηαλ ζθέθηνκαη λα αγνξάζσ έλα 

πξντόλ δεηάσ ηε ζπκβνπιή άιισλ 

αλζξώπσλ 
     

7  

OS2* Δε κνπ αξέζεη λα κηιάσ ζε άιινπο 

πξηλ λα αγνξάζσ έλα πξντόλ      8  

OS3* Σπάληα ξσηάσ άιινπο αλζξώπνπο ηη 

πξντόλ λα αγνξάζσ      9  

OS4 Μνπ αξέζεη λα παίξλσ γλώκεο άιισλ 

πξηλ λα αγνξάζσ έλα πξντόλ      10  

OS5 Αηζζάλνκαη κεγαιύηεξε άλεζε όηαλ 

αγνξάδσ έλα πξντόλ αθνύ έρσ πάξεη 

ηηο γλώκεο άιισλ αλζξώπσλ επί απηνύ 
     

11  
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OS6* Όηαλ δηαιέγσ έλα πξντόλ νη γλώκεο 

ησλ άιισλ αλζξώπσλ δελ έρνπλ 

ζεκαζία γηα κέλα 
     

12  

2.  Μηα Έλσζε Καηαλαισηώλ πξνζπαζεί λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή  ησλ θαηαλαισηώλ                    

ζε ελέξγεηεο  ελαληίνλ κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία:  

 βιάπηεη ην πεξηβάιινλ απνδεδεηγκέλα 

 έρεη θαηαγγειζεί γηα εθκεηάιιεπζε απιήξσηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο  

 έρεη θαηαγγειζεί θαη γηα παηδηθή εξγαζία.  

 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ ελδηαθέξεηαη λα αλαθαιύςεη κέζσ ηεο έξεπλαο απηήο  

πνην κέζο πξνβνιήο (θπιιάδηα, αλαθνίλσζε ζηνλ ηύπν ή email/sms) θαζώο θαη  

πνηα ελέργεηα (κπντθνηάδ ή ζπιινγή ππνγξαθώλ) πξνηηκνύλ νη θαηαλαισηέο.  

 

Παξαθαινύκε λα δηαβάζεηε ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύο κέζσλ-ελεξγεηώλ  

ηεο Έλσζεο Καηαλαισηώλ θαη: 

Α) ΝΑ ΓΗΛΩΔΣΔ ΔΑΝ ΘΑ ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΣΔ  

 Δ ΚΑΘΔ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

  
ΟΥΙ 

1          

ΝΑΙ 

2 

ΔΓ/Δ

Α 

0  

Δνέργεια  

1 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελόο Φσιιαδίοσ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μποχθοηάδ     
13  

Δνέργεια 

2 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ κηαο Αλαθοίλφζες ζηολ Σύπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μποχθοηάδ     
14  

Δνέργεια 

3 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο κέζσ κηαο 

Αλαθοίλφζες ζηολ Σύπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε σιιογή Τπογραθώλ     
15  

Δνέργεια 

4 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελόο Φσιιαδίοσ λα ζπκκεηέρνπλ ζε σιιογή Τπογραθώλ     
16  

Δνέργεια 

5 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελόο E-mail/SMS λα ζπκκεηέρνπλ ζε σιιογή Τπογραθώλ     
17  

Δνέργεια 

6 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελόο E-mail/SMS λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μποχθοηάδ     
18  

 

Β)  ΠΑΡΑΚΑΛΔΙΘΔ ΔΠΙΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΔΙΣΔ ΜΔ 0 ΔΩ 10 ΚΑΘΔ ΜΙΑ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

         Όποσ:    0: «Καζόιοσ πεηζηηθή»    έφς    10: «Απόισηα πεηζηηθή» 

 
Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ίδην αξηζκό γηα πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζπλδπαζκνύο, δει. δελ είλαη 

απαξαίηεην λα αληηζηνηρίζεηε ζε θάζε ζπλδπαζκό δηαθνξεηηθό αξηζκό από ηνπο ππόινηπνπο.  

 

Δνέργεια 

1 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελόο Φσιιαδίοσ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μποχθοηάδ  
    

19  

Δνέργεια 

2 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ κηαο Αλαθοίλφζες ζηολ Σύπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μποχθοηάδ  
    

20  

Δνέργεια 

3 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ κηαο Αλαθοίλφζες ζηολ Σύπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε σιιογή Τπογραθώλ  
   

21  

Δνέργεια 

4 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελόο Φσιιαδίοσ λα ζπκκεηέρνπλ ζε σιιογή Τπογραθώλ  
    

22  



101 

 

Δνέργεια 

5 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελόο E-mail/SMS λα ζπκκεηέρνπλ ζε σιιογή Τπογραθώλ  
    

23  

Δνέργεια 

6 

Η Έλσζε Καηαλαισηώλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελόο E-mail/SMS λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μποχθοηάδ  
    

24  

3. Πξηλ ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ ππνκνλή ζαο, ζα ζέιακε λα ζεκεηώζνπκε νξηζκέλα 

δεκνγξαθηθά ζαο ραξαθηεξηζηηθά. αο ππελζπκίδνπκε όηη όιεο ζαο νη απαληήζεηο είλαη 

εμπιστεστικές θαη ηα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία. 

 

α. Φύιν:                                                   1= Άλδξαο               2= Γπλαίθα       

25  

 

 

β. Η ειηθία ζαο βξίζθεηαη κεηαμύ: 

1=  15 - 24 εηώλ 
  5=  55 - 64  εηώλ 

     

2=  25 - 34  >> 
   6=  65 - 74  >> 

    

26  
3=  35 - 44  >> 

    7=  75 θαη άλσ 
    

4=  45 - 54  >> 
        

 

 

γ. Τν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ζαο είλαη: 

1=  Δελ απνθνίηεζα από ην Δεκνηηθό 
 4=  Απόθνηηνο Λπθείνπ 

  

2=  Απόθνηηνο Δεκνηηθνύ 
 5=  Απόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ- ΤΕΘ 

 

27  
3=  Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ 

 6=  Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ 
 

 

 

δ. Τν εηήζην νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα είλαη:  

1=  έσο  10.000€ 
 5=     >>    40.001€.- 50.000€    

  

2= κεηαμύ 10.001€ - 20.000€ 
 6=     >>    50.001€ - 60.000€    

 

28  
3=     >>    20.001€ - 30.000€ 

 7=     >>    60.001€ - 70.000€    
 

4=     >>    30.001€ - 40.000€    
 8=   70.001€ θαη άλσ 

  

 

 

ε.  Τν επάγγεικά ζαο είλαη: 

1=  Ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο 
 4=  Άλεξγνο, θνηηεηήο 

  

2=  Μηζζσηόο, ζπληαμηνύρνο 
 5=  Κάπνην άιιν 

  

29  
3=  Οηθηαθά 

       θαη πνην...............…………….. 
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Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απορρήτοσ ησλ πιεξνθνξηώλ ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία 

ζεκεηώλνληαη ζε μερσξηζηό θύιιν ραξηηνύ θαη δελ κπνξνύλ λα ζπζρεηηζζνύλ κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Εξσηεκαηνινγίνπ. 

 
 

Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας 
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