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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διεθνής οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε στις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σε όλο τον 

παγκόσμιο χάρτη, αποτελεί τη σφοδρότερη οικονομική κρίση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, απειλώντας άμεσα ολόκληρο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Η μακρά περίοδος 

πλουτισμού που προηγήθηκε της κρίσης, ως αποτέλεσμα των καινοτομιών στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα και της υπερβολικής μόχλευσης, οδήγησε σε μία νέα βιομηχανία 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων με σκοπό την αποτίμηση του κινδύνου, τα οποία όμως 

χρησιμοποιήθηκαν ως αντικείμενα συναλλαγής για την επίτευξη κερδών και όχι ως εργαλεία 

για την αντιστάθμιση του κινδύνου.   

Παράλληλα, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, που οδήγησαν στην αυξημένη 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η υλιστική θεώρηση της ζωής και η εντυπωσιακή 

ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δημιούργησαν καταναλωτικά πρότυπα, τα 

οποία και μέσω της παγκοσμιοποίησης πλαισίωσαν στον υπερκαταναλωτισμό, με συχνά 

σημάδια μη ορθολογικής ιεράρχησης των αναγκών από την πλευρά των σύγχρονων 

καταναλωτών.   

Η είσοδος της ελληνικής οικονομίας στην ύφεση στα πλαίσια της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης δεν άργησε να έρθει, με τα πρώτα σημάδια να φαίνονται στις αρχές του 2008, όπου η 

ανεργία άρχισε να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και γενικότερα η αγορά άρχισε να 

συρρικνώνεται, μαζί με τις επενδύσεις κεφαλαίων και την κυκλοφορία του χρήματος. Το 

ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 2008 απογύμνωσε τις αδυναμίες της 

ελληνικής οικονομίας, οδήγησε στην κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας και 

κλόνισε τα καταναλωτικά πρότυπα των Ελλήνων, οι οποίοι μέχρι την κρίση συνήθιζαν να 

καταναλώνουν σε μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Σε ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο κινούνται κάθε είδους και κάθε μεγέθους βιομηχανίες και 

εταιρείες, είναι φυσικό επακόλουθο να υπάρχει αυξημένη ανταγωνιστικότητα, επένδυση στο 

μάρκετινγκ για την καλύτερη προώθηση των αγαθών και την προσπάθεια για επικράτηση 

στην αγορά με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή κατανάλωση. 

Σε αυτήν την «μάχη», βασικό όπλο της κάθε επιχείρησης είναι το μάρκετινγκ και στόχος ο 

καταναλωτής. Σε αυτόν συρρικνώνεται όλη η προσοχή του Μάρκετινγκ. Το μέσον για να 

προσέγγιση τον καταναλωτή είναι η διαφήμιση.  

Ο καταναλωτής, ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, είναι αυτός που αγοράζει τα προϊόντα ή 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες. Η συμπεριφορά του ποικίλλει. Είναι συνδυασμός στοιχείων από 

επιστήμες όπως της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της οικονομίας. Έτσι 

κρίθηκε σκόπιμο και ωφέλιμο η συμπεριφορά του καταναλωτή να μελετηθεί ξεχωριστά.    

Για την προστασία του καταναλωτή, απέναντι στο τεράστιο μέγεθος των προϊόντων, 

συγκροτήθηκαν οργανώσεις και κινήματα προσπαθώντας να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα 

των καταναλωτών.  

Η κατανάλωση έχει απασχολήσει μεγάλες προσωπικότητες από την αρχαία ακόμα εποχή και 

η μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών συνεχίζεται έως σήμερα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

Κατανάλωση είναι η  απορρόφηση των αγαθών για την κάλυψη των αναγκών αλλά 

και ο βαθµός απορρόφησης από τους καταναλωτές. Οι προτεραιότητες του καταναλωτή όσον 

αφορά το ξόδεµα των χρηµάτων του, αποτελεί µία σειρά περίπλοκων διαδικασιών που 

µπορεί να είναι πλήρως ή µερικώς υποσυνείδητη. Ο καταναλωτής αποσκοπεί στο να λάβει τη 

µεγαλύτερη χρησιµότητα (ικανοποίηση) από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών µε 

βάση το εισόδηµα του και τις τιµές των αγαθών.  

Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από ανάγκες οι οποίες αποτελούν µία κατάσταση 

αισθητής έλλειψης κάποιας βασικής ικανοποίησης. Οι ανάγκες υπάρχουν στην ίδια την 

ανθρώπινη βιολογία και την ανθρώπινη ύπαρξη (ανάγκη για φαγητό, ένδυση , κατοικία , 

συντροφικότητα).  

Οι επιθυµίες είναι πόθοι για απόκτηση αγαθών τα οποία αποτελούν µέσα 

ικανοποίησης κάποιων βαθύτερων αναγκών. Ενώ οι ανάγκες είναι ελάχιστες οι επιθυµίες 

είναι πολλές, διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία και αλλάζουν συνεχώς µορφή από τις 

κοινωνικές δυνάµεις και τους θεσµούς.  

Έτσι π.χ. ένας κάτοικος του δυτικού κόσµου ικανοποιεί τις επιθυµίες του για 

ρουχισµό µε ένα επώνυµο κοστούµι, ενώ ο κάτοικος της Κεντρικής Αφρικής καλύπτει απλά 

το σώµα του µε ένα απλό ύφασµα ή και άλλα υλικά της φύσης.  

Οι απαιτήσεις είναι οι επιθυµίες για κάποια συγκεκριµένα προϊόντα, οι οποίες 

υποστηρίζονται από µία ικανότητα να τα αγοράσουν. ∆ηλαδή από την ύπαρξη αγοραστικής 

δύναµης.  
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Βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών είναι η συνεχής τάση διεύρυνσης 

των απαιτήσεων των καταναλωτών για απόκτηση εµπορευµάτων που ικανοποιούν τις 

επιθυµίες τους. Όλο και περισσότεροι επιζητούν την απόκτηση εµπορευµάτων που πριν 

χρησιµοποιούσαν λίγοι ενώ συνεχώς εµφανίζονται και νέες ανάγκες χάρη του τρόπου που 

είναι οργανωµένη η σύγχρονη κοινωνία.  

Για να συµβεί αυτό απαραίτητη είναι η τόνωση της αγοραστικής δύναµης των 

καταναλωτών είτε µέσω των αµοιβών της εργασίας τους είτε µέσω δανεισµού.  

Άλλη προϋπόθεση είναι το να πειστούν οι καταναλωτές να ξοδέψουν το εισόδηµα 

τους στην αγορά των αγαθών αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της έµφυτης τάσης να 

µιµούνται ο ένας τον άλλον αλλά και να διακρίνεται ο ένας από τον άλλον µέσω της 

κατανάλωσης.  

Στον µηχανισµό αυτό µίµησης και οµοιοµορφίας σε συνδυασµό µε τη διάθεση για 

διάκριση στηρίζεται η καθιέρωση προτύπων κατανάλωσης και συµπεριφοράς που ονοµάζεται 

µόδα. Η µόδα απευθύνεται σε διακριτές οµάδες του πληθυσµού ανάλογα µε το φύλλο την 

ηλικία και το εισόδηµα.  

Χαρακτηριστικό της είναι η ταχύτητα µεταβολής της. Αποτέλεσµα της είναι να 

απαξιώνονται εµπορεύµατα παρότι έχουν ακόµη διάρκεια ζωής και διατηρούν τη χρηστική 

τους αξία. 

Το σύνολο των καταναλωτικών συνηθειών µιας κοινωνίας αποτελεί το καταναλωτικό 

της πρότυπο στο οποίο αποτυπώνεται η διάρθρωση των δαπανών της κοινωνίας για διάφορες 

οµάδες αγαθών.  
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Καταναλωτισµό ονοµάζουµε την τάση για απεριόριστη κατανάλωση ακόµη και όταν κάποιος 

δεν έχει το απαραίτητο εισόδηµα.  
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1.2.  Ο ρόλος της διαφήµισης και των Μ.Μ.Ε. στη διαµόρφωση του 

σύγχρονου καταναλωτικού προτύπου.  

  Το Μάρκετινγκ έχει ως βασική αρχή ότι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων ενός 

οργανισµού έγκειται στον καθορισµό των αναγκών και των επιθυµιών των αγορών-στόχων 

και στην προσφορά επιθυµητών ικανοποιήσεων, µε τρόπο πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό 

από αυτό των ανταγωνιστών. Έχει ως επίκεντρο τις ανάγκες του καταναλωτή και γι’ αυτό 

συµβάλλει στην δηµιουργία αγαθών τα οποία θα προτιµηθούν από τους καταναλωτές, θα 

αυξήσουν τις πωλήσεις και θα ικανοποιήσουν πραγµατικές ανάγκες.  

Το Μάρκετινγκ έχει ως σηµαντικό εργαλείο τη διαφήµιση η οποία αποτελεί µια 

απρόσωπη επικοινωνία ανάµεσα στις επιχειρήσεις και στους πιθανούς πελάτες. Τελικός 

σκοπός είναι η µετάδοση πληροφοριών και η δηµιουργία µιας ευνοϊκής γνώµης για κάποιο 

προϊόν ή την επιχείρηση που διαφηµίζεται. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να πείσει τους 

καταναλωτές ότι το προϊόν είναι καλύτερο από αυτό των ανταγωνιστών, πετυχαίνοντας 

πωλήσεις.  

Όµως το συνεχώς αυξανόµενο πλεόνασµα παραγωγής που οφείλεται στην 

δυσαναλογία µεταξύ προσφοράς αγαθών από τις επιχειρήσεις και της ικανής προς πληρωµή 

ζήτησης από πλευράς των καταναλωτών (λόγω της περιορισµένης αγοραστικής τους 

δύναµης) δίνει στη διαφήµιση µία άλλη διάσταση.  

Οι µεγάλες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη διαφήµιση για να συµβάλλει στην 

απορρόφηση όλο και µεγαλύτερου µέρους των παραγόµενων προϊόντων τους ώστε να 

διατηρήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη τους.  
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Η διαφήµιση έτσι επηρεάζει την ζήτηση µεταβάλλοντας τις ίδιες τις ανάγκες. Οι 

µέθοδοι πώλησης εκµεταλλεύονται την ευαισθησία του καταναλωτή, χρησιµοποιούν εις 

βάρος του τους νόµους της ψυχολογίας µε τους οποίους δεν είναι εξοικειωµένος και δεν 

µπορεί να αµυνθεί εναντίον τους, τον τροµάζουν τον κολακεύουν ή τον αφοπλίζουν. Όλα 

αυτά είναι πράγµατα άσχετα µε τις γνώσεις του αγοραστή.  

Στην περίπτωση που συµβαίνει αυτό η διαφήµιση δεν αποτελεί απλά µια ενηµέρωση 

για κάποιο προϊόν ή κάποια επιχείρηση αλλά δηµιουργεί ένα νέο πλαίσιο από ανάγκες, µέσα 

από την αναδιάταξη των κινήτρων του καταναλωτή. Υπάρχει λοιπόν µεγάλη διαφορά 

ανάµεσα στην εποικοδοµητική διαφήµιση η οποία επιδιώκει την προσέγγιση των 

καταναλωτών µε ευκαιρίες πώλησης από τις οποίες ενδεχοµένως θα επωφεληθεί και στη 

µαχητική-επιθετική διαφήµιση που είναι κυρίως όργανο πειθούς και πονηρών χειρισµών.  

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας έχουν τον δικό τους ρόλο σε αυτή την διαδικασία. 

Τα τηλεοπτικά προγράµµατα (ειδήσεις, διαφηµίσεις, τηλεοπτικές σειρές , ταινίες) εξαρτώνται 

από τις επιλογές του ίδιου του µέσου ως επιχείρηση µε συγκεκριµένες οικονοµικές και 

κοινωνικές προδιαγραφές.  Ενδέχεται η «πληροφόρηση» που παρέχεται να επηρεάζει άµεσα 

αλλά και έµµεσα ένα κοινό µε διαφορετική προέλευση από την κοινωνική τάξη από την 

οποία το µέσο εξαρτάται οικονοµικά. Εντυπωσιάζουν εισάγουν το εξαιρετικό, το απρόσµενο, 

σε κάθε σπίτι, σαν µια καθηµερινή εµπειρία µε τέτοιον τρόπο ώστε η πραγµατικότητα να 

καταντά φαντασίωση.  

Τα πρότυπα που εµφανίζονται στα Μ.Μ.Ε. αναπαράγονται παθητικά από τη 

διαφήµιση. Το κύκλωµα του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης και των εφηµερίδων 

επιβάλλουν πρότυπα που λαµβάνει η κοινωνία των ληπτών.  
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Ανάλογα µε την ανταπόκριση των ληπτών το διαφηµιστικό κύκλωµα, τα 

ξαναλανσάρει σαν ευπρόσδεκτα αφού το κοινό έδειξε ότι τα θέλει.  

Στην καταναλωτική κοινωνία οι άνθρωποι προσδιορίζονται από το τι καταναλώνουν 

ενώ δεν πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να αναπαυθούν.  

Η κατανάλωση θα πρέπει να επιφέρει ικανοποίηση αµέσως χωρίς ιδιαίτερη 

προσπάθεια και δεξιότητες έτσι ώστε ο καταναλωτής σύντοµα να εκτεθεί σε νέο πειρασµό. 

Αρνητικές συνέπιες της διαδικασίας αυτής είναι:  

• Η άσκηση ψυχολογικής βίας στον καταναλωτή αφού επηρεάζει και διαµορφώνει την 

προσωπική ζωή.  

• Εµπορευµατοποίηση των ανθρωπίνων σχέσεων αφού ο καθένας προσδιορίζεται από το τι 

µπορεί να αποκτήσει και να καταναλώσει.  

• Η σπατάλη των παραγωγικών πόρων µιας οικονοµίας και η µόλυνση του περιβάλλοντος.  

Βέβαια η προώθηση, η προβολή προϊόντων και η ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού 

µέσω των Μ.Μ.Ε. και της διαφήµισης έχει και θετικές συνέπειες όπως:  

• ∆ιευκολύνει την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας (µείωση του κόστους παραγωγής).  

• Αυξάνει την πληροφόρηση και διευρύνει τις δυνατότητες επιλογής του καταναλωτή.  

• Βοηθά στη βελτίωση των προϊόντων  

• ∆ηµιουργεί κίνητρα ανάπτυξης της καινοτοµίας.  

• Ενεργοποιεί κίνητρα για προσπάθεια επίτευξης υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης.  
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• Επιχορηγεί τα Μ.Μ.Ε. εξασφαλίζοντας στο ευρύ κοινό την ενηµέρωση για σηµαντικά 

θέµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

2.1. Ο ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΩΤΗ  

Καταναλωτής χαρακτηρίζεται το άτομο το οποίο αγοράζει και χρησιμοποιεί τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες, που παράγονται και προσφέρονται μέσα σε μια οικονομία. Η χρήση και η 

σημασία της έννοιας του καταναλωτή ποικίλου.   

Στο μάρκετινγκ και στα οικονομικά, ο καταναλωτής αναφέρεται ως άτομο, γιατί στο 

μάρκετινγκ υπάρχει η τάση της εξατομίκευσης και στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς ο 

καταναλωτής είναι αυτός που υπαγορεύει ποιά αγαθά θα παραχθούν και θα θεωρηθούν το 

κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας.  Βασικός παράγοντας στην κατανάλωση των 

αγαθών είναι το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή.  

Με τον όρο καταναλωτή χαρακτηρίζεται το άτομο που αγοράζει ή έχει την ευχέρεια 

να αγοράσει το προϊόν που διατίθεται για πώληση, ώστε να ικανοποιήσει τις προσωπικές του 

ανάγκες ή τις ανάγκες τρίτων.  

Ο όρος  καταναλωτής διακρίνεται σε :  

 Τελικό καταναλωτή 

 Βιομηχανικό καταναλωτή 

Με λίγα λόγια καταναλωτής είναι η οντότητα που συμμετέχει ενεργά στην αγοραστική 

διαδικασία και η μελέτη της συμπεριφοράς του κινεί το ενδιαφέρον των μελετητών της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων.  
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2.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

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

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

την κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τα οικονομικά. Προσπαθεί να 

καταλάβει την διαδικασία λήψης απόφασης των αγοραστών και χωριστά και κατά ομάδες. 

Μελετά τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων καταναλωτών, όπως τα δημογραφικά και οι 

μεταβλητές συμπεριφοράς, σε μια προσπάθεια κατανόησης των επιθυμιών τους. Προσπαθεί 

επίσης να αξιολογήσει τις επιρροές που δέχεται ο καταναλωτής από διάφορες ομάδες, όπως η 

οικογένεια, οι φίλοι και η κοινωνία γενικότερα. H μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή 

είναι βασισμένη στην αγοραστική συμπεριφορά, με τον καταναλωτή να διαδραματίζει τους 

τρεις ευδιάκριτους ρόλους: του ατόμου που χρησιμοποιεί το προϊόν, αυτού που το πληρώνει 

και αυτού που το αγοράζει. Μεγάλη σημασία δίνεται στη διαχείριση σχέσης πελατών, την 

εξατομίκευση και την προσαρμογή. Οι κοινωνικές λειτουργίες μπορούν να ταξινομηθούν στις 

κοινωνικές λειτουργίες επιλογής και ευημερίας. Μερικές προδιαγραφές των κοινωνικών 

λειτουργιών είναι ηαποφασιστικότητα, η ουδετερότητα, η ανωνυμία, η ομοφωνία και η 

ομοιογένεια. Καμία κοινωνική λειτουργία επιλογής δεν καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις σε μια 

τακτική κλίμακα ταυτόχρονα. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό μιας κοινωνικής 

λειτουργίας είναι ο προσδιορισμός διαλογικής επίδρασης των εναλλακτικών λύσεων και της 

δημιουργίας μιας λογικής σχέσης μεταξύ των τάξεων. Το μάρκετινγκ παρέχει τις υπηρεσίες 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πελάτες. Με αυτό το σκεπτικό, το παραγωγικό σύστημα 

εξετάζεται από την αρχή του στο επίπεδο παραγωγής μέχρι και το τέλος του κύκλου, τον 

καταναλωτή. 
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2.3. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Μόλις αναγνωρίσει ο καταναλωτής ένα πρόβλημα, ψάχνει για τις πληροφορίες, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορούν να λύσουν εκείνο το πρόβλημα. Οι Belch και Belch 

(2007) εξηγούν ότι οι καταναλωτές αναλαμβάνουν μια εσωτερική (μνήμη) και μια εξωτερική 

αναζήτηση. 

Οι πηγές πληροφορίας περιλαμβάνουν:  

 Προσωπικές πηγές 

 Εμπορικές πηγές 

 Δημόσιες πηγές 

 Προσωπική εμπειρία 

Η σχετική εσωτερική ψυχολογική διαδικασία που συνδέεται με την αναζήτηση πληροφοριών 

είναι η αντίληψη. Η αντίληψη ορίζεται ως "η διαδικασία με την οποία ένα άτομο λαμβάνει, 

επιλέγει, οργανώνει, και ερμηνεύει τις πληροφορίες για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη 

εικόνα του κόσμου" 

 Οι εκλεκτικοί καταναλωτές έκθεσης επιλέγουν σε ποια προωθητικά μηνύματα θα εκθέσουν 

τους εαυτούς τους. 

 Οι εκλεκτικοί καταναλωτές προσοχής επιλέγουν σε ποια προωθητικά μηνύματα θα δώσουν 

προσοχή. 

 Οι εκλεκτικοί καταναλωτές κατανόησης ερμηνεύουν τα μηνύματα σύμφωνα με τις 

πεποιθήσεις, τις τοποθετήσεις, τα κίνητρα και την εμπειρία τους. 
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 Οι εκλεκτικοί καταναλωτές διατήρησης θυμούνται τα μηνύματα που είναι ουσιαστικότερα ή 

σημαντικά για αυτούς. 

Οι βοηθητικές αυτές διαδικασίες αναπτύσσουν μια αποτελεσματική προωθητική στρατηγική 

και επιλέγουν ποιες πηγές πληροφορίας είναι αποτελεσματικότερες για το εμπορικό σήμα. 

  Αυτή τη στιγμή, ο καταναλωτής συγκρίνει τα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα στο 

σύνολό τους. Οι καταναλωτές αξιολογούν τις εναλλακτικές λύσεις από την άποψη των 

λειτουργικών και ψυχολογικών οφελών που τους προσφέρουν. Η εμπορική οργάνωση πρέπει 

να καταλάβει ποια οφέλη επιδιώκουν οι καταναλωτές και επομένως ποιες ιδιότητες είναι οι 

σημαντικότερες για την λήψης μιας απόφασης. 

 

Μόλις αξιολογηθούν οι εναλλακτικές λύσεις, ο καταναλωτής είναι έτοιμος να λάβει 

μια αγοραστική απόφαση. Μερικές φορές, η πρόθεση αγορών δεν οδηγεί σε μια πραγματική 

αγορά. Η εμπορική οργάνωση πρέπει να διευκολύνει τον καταναλωτή για να πάρει την 

απόφασή του. Η οργάνωση μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλές τεχνικές για να το πετύχει 

αυτό. Η διάταξη των όρων πίστωσης ή πληρωμής μπορεί να ενθαρρύνει την αγορά ή 

μια προώθηση πωλήσεων, όπως η ευκαιρία να παραληφθεί ένα ασφάλιστρο ή να εισαχθεί 

ένας ανταγωνισμός, μπορεί να παρέχει ένα κίνητρο για να αγοράσει τώρα. Η σχετική 

εσωτερική ψυχολογική διαδικασία που συνδέεται με την απόφαση αγορών είναι η 

ολοκλήρωση. Μόλις επιτευχθεί η ολοκλήρωση, η οργάνωση μπορεί να επηρεάσει τις 

αγοραστικές αποφάσεις του καταναλωτή ευκολότερα. 
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2.4. ΟΙ ΕΠΙΡΟΕΣ  

 

Η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα 

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά (τρόπος ζωής), την προσωπικότητα, τα κίνητρα, τη γνώση, τις 

πεποιθήσεις και τα συναισθήματα. Η συμπεριφορά καταναλωτή σχετίζεται με τις 

καταναλωτικές ανάγκες και πράξεις, με κατεύθυνση την ικανοποίηση των αναγκών, οι οποίες 

διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

 

Η Αξιολόγηση μετά την αγορά 

 

Το πρότυπο EKB αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Rice (1993), που πρότεινε ότι πρέπει να 

υπάρξει βρόχος ανατροφοδότησης. Ο Foxall (2005) τόνισε τη σημασία της αξιολόγησης μετά 

την αγορά και ότι η σημασία της διακρίνεται κυρίως στις επιρροές της στα μελλοντικά σχέδια 

αγορών. 

 

Η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τη 

γεωγραφική τοποθεσία, το έθνος, την οικογένεια, την κοινωνική τάξη, τις ομάδες αναφοράς 

προηγούμενης εμπειρίας, τον τρόπο ζωής κ.ά. 
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2.5.  Οι ανάγκες των ανθρώπων  

Το marketing χρησιμοποιεί την κοινωνική ψυχολογία για την αντιμετώπιση της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή, χωρίς να διερευνά τα αίτια που τις προκαλούν. Αυτό που 

κάνει είναι να παρατηρεί, να καταγράφει και να αναλύει τις αντιδράσεις που έχουν σχέση με 

την αγοραστική συμπεριφορά του ατόμου, χωρίς να εμβαθύνει στις αιτίες που οδηγούν στην 

συμπεριφορά αυτή. Το marketing ενδιαφέρεται για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου 

και στόχος του είναι η ικανοποίησή τους. Ανάγκες είναι εκείνες οι δυνάμεις που παρακινούν 

τα άτομα να προβούν σε ενέργειες, με στόχο την ικανοποίησή τους 

 

Οι επιθυμίες δεν είναι τίποτα άλλο από τον τρόπο που τα άτομα επιδιώκουν την 

ικανοποίηση των αναγκών τους. Οι επιθυμίες γίνονται απαιτήσεις όταν τα άτομα έχουν την 

δυνατότητα να υλοποιήσουν τις ανάγκες τους, δηλαδή υπάρχει η αντίστοιχη αγοραστική 

δύναμη για την πραγματοποίησή τους. 

Οι ανθρώπινες ανάγκες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

· Φυσιολογικές, (πείνα, δίψα, κρύο, ζέστη, ύπνος, sex κ.λ.π.) 

· Ψυχολογικές (αγάπη, αξιοπρέπεια, μίμηση, ένταξη, οικογενειακή συνοχή κ.λ.π.) και 

· Ατομικές (άγχος, πόνος, φόβος, περιβάλλον, καταξίωση, ατομικότητα κ.λ.π.) 

 

Ο βαθμός όμως μιας ανάγκης και η αντίστοιχη παρακινητική της δύναμη, διαφέρει 

από άτομα σε άτομα, αλλά και σε διαφορετικές περιόδους στα ίδια άτομα. Μέσω των 

ενεργειών του marketing, τα άτομα δέχονται διάφορες πληροφορίες και επιδράσεις, οι οποίες 

επιδρούν θετικά ή αρνητικά για την αγορά ή όχι ενός προϊόντος. Από τα παραπάνω 

καταλαβαίνουμε ότι οι ανάγκες των ατόμων μπορεί να είναι πραγματικές ή περιττές και ο 
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καταναλωτής επιλέγει με τα δικά του υποκειμενικά κριτήρια. Σε ιδανικές καταστάσεις, ο 

καταναλωτής γνωρίζει τα οικονομικά μεγέθη, συγκρίνει λογικά και επιλέγει, με βάση την 

τιμή και την χρησιμότητα των προϊόντων, εκείνα που θα του προσφέρουν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση για τα χρήματα που θα καταναλώσει.  Αυτό συνεπάγεται ότι το άτομο: 

· είναι κύριος (κατοχή και διάθεση) των χρημάτων που διατίθεται να ξοδέψει. 

· είναι σε θέση να λειτουργήσει λογικά και μπορεί να παίρνει σωστές οικονομικές αποφάσεις 

και 

· είναι φορέας ιεραρχημένων καταναλωτικών επιλογών 

Στην πραγματικότητα όμως η κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη και εκτός από το 

βασικό δεδομένο ότι ο καταναλωτής διαθέτει χρήματα για κατανάλωση, η καταναλωτική 

συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζεται από: 

 

· Ψυχολογικές επιδράσεις (αντίληψη, μάθηση, παρακίνηση, προσωπικότητα, τρόπος ζωής) 

· Κοινωνικούς παράγοντες (οικογένεια, κοινωνική τάξη, πολιτισμός, κοινωνικά πρότυπα) 

· Συνθήκες της αγοράς (λόγος αγοράς, χρονική στιγμή, δυσκολίες συναλλαγής) 
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2.6.  Η διαδικασία αντίληψης 

Το κάθε άτομο, ανάλογα με την προσωπικότητά του, έχει διαφορετικό τρόπο με τον 

οποίο αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες και τα γεγονότα από τον κόσμο που το περιβάλλει. Το 

κάθε άτομο θυμάται και αφομοιώνει επιλεκτικά τις πληροφορίες που το βομβαρδίζουν 

καθημερινά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Το τι βλέπουμε, αισθανόμαστε, θυμόμαστε, 

είναι θέμα επιλεκτικότητας, αντίληψης και υπενθύμισης. Τα σημεία που επικεντρώνεται το 

marketing, για να μεγιστοποιήσει την επικοινωνία του με τον καταναλωτή, επικεντρώνεται σε 

τρία σημεία:  

· στην νύξη από κάποιο εξωτερικό ερέθισμα, για την κάλυψη ενός καταναλωτικού κενού ή 

μιας ανάγκης του ατόμου. 

· στην επαναλαμβανόμενη υπενθύμιση του προϊόντος ή των χαρακτηριστικών του και 

· στη δημιουργία συνειρμών σε σχέση με χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της συσκευασίας 

και των ιδιοτήτων του.(συσκευασία ανοικτού χρώματος, π.χ. λευκή, γαλάζια) 

Με βάση τα σημεία αυτά καταστρώνεται η επικοινωνιακή πολιτική των προϊόντων και 

αποφασίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα προβληθούν στο καταναλωτικό κοινό. Ο τελικός 

στόχος είναι να δημιουργηθεί συσχέτιση του προϊόντος με τον καταναλωτή, για να 

παρακινείται για την χρήση του. 
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2.7. Οι Κοινωνικές τάξεις  

  Στη δομή κάθε κοινωνίας, υπάρχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες. Αυτές 

δημιουργούνται από παράγοντες όπως το επάγγελμα, η εκπαίδευση, η καταγωγή, η 

οικογένεια, ο τόπος διαμονής ή η οικονομική κατάσταση του ατόμου. Στις ανεπτυγμένες 

χώρες υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα μεταξύ των τάξεων, ενώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

οι κοινωνικές διαφορές είναι περισσότερο ριζωμένες και οι κοινωνικές τάξεις είναι 

συμπαγείς. Η μελέτη της συμπεριφοράς και των συνηθειών κάθε κοινωνικής τάξης, μέσα από 

επισταμένες έρευνες, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του marketing, να προσδιορίζουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κοινά στόχο τους και να τμηματοποιούν καλύτερα την αγορά. 

 

  Παραδοσιακά οι κοινωνικές τάξεις είναι τρεις, ανώτερη, μέση και κατώτερη και η 

κάθε μία από αυτές χωρίζεται σε ανώτερη και κατώτερη, με αποτέλεσμα να γίνονται στο 

σύνολο έξι. Από τη σκοπιά του marketing, δεν υπάρχει καλύτερη ή χειρότερη, ανώτερη ή 

κατώτερη τάξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο εντοπισμός της ομάδας και η πλήρης 

καταγραφή των χαρακτηριστικών της. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαφορά στο εισόδημα, 

μεταξύ των μελών μιας κοινωνικής ομάδας, μπορεί να διαφέρει αρκετά μεταξύ τους. Τα όρια 

και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών τάξεων, δεν είναι ούτε ευδιάκριτα, ούτε σταθερά. 

Διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά και οι μελετητές δεν συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους. 

Έχοντας σαν πηγή μας τον Philip Kotler, μπορούμε να δούμε την κατανομή που κάνει για την 

κοινωνία των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Kotler χρησιμοποιεί και μία έβδομη 

κοινωνική τάξη, την εργατική. 
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Με βάση την κατάταξή του έχουμε: 

1. Ανώτερη   ανώτερη (Upper Upper ) κάτω από το 1 %. Αποτελείται από την 

κοινωνική ελίτ, πολύ γνωστές οικογένειες, με πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα 

και ιδιαίτερα ακριβά καταναλωτικά πρότυπα.  

2.  Κατώτερη- ανώτερη (Lower   Upper) περίπου το 2 %. Προέρχονται από την μεσαία 

τάξη, με υψηλά εισοδήματα, επιχειρηματικές επιτυχίες και ικανότητες, 

δραστηριοποιούνται σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ακριβά 

καταναλωτικά πρότυπα και μεγάλες ελπίδες για κοινωνική εξέλιξη στην ανώτερη   

κοινωνική τάξη, ιδίως μέσω των παιδιών τους. 

3.  Ανώτερη   μεσαία (Upper   middles) περίπου το 4 %. Ανερχόμενη τάξη χωρίς 

καταγωγή και πλούτο. Στοχεύουν σε μία έντονη εξέλιξη μέσα από την καριέρα τους 

και την οικογενειακή τους συνέχεια. Ιδιαίτερα καλά καταναλωτικά πρότυπα 

προϊόντων που πρέπει να γίνονται εμφανή στον κοινωνικό περίγυρο. 

 

4. Μεσαία τάξη (middles class) περίπου το 35 %. Αποτελείται από εργάτες και 

υπαλλήλους μεσαίου μισθού. Μεσαία καταναλωτικά πρότυπα και προσπάθεια να 

παραμείνουν στην κοινωνική τους τάξ 

5. Εργατική τάξη (Working class) περίπου το 40 %. Αποτελείται από εργάτες που 

αμείβονται με τον μέσο εργατικό μισθό. Χαμηλά καταναλωτικά πρότυπα, φθηνές 

διακοπές και βασίζονται στην συναισθηματική και οικονομική υποστήριξη 

ισχυρότερων συγγενών τους. 

6. Ανώτερη   κατώτερη (Upper   lowers) περίπου το 10 %. Χαμηλόμισθοι εργάτες, 

ανειδίκευτοι, με πολύ χαμηλά εισοδήματα και χωρίς καταναλωτικές προτιμήσεις. 
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7. Κατώτερη (lower   lowers) περίπου το 8 %. Περιστασιακά εργαζόμενοι, με πολύ 

χαμηλά εισοδήματα, αλλά είναι καλοί καταναλωτές αγαθών που βοηθούν στην 

απόλαυση του ΄΄σήμερα΄΄. 

Στις παραπάνω κατηγορίες δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή άλλα όρια. Η προσπάθεια 

διαφοροποίησης γίνεται με βάση τον προσανατολισμό και τον σκοπό της ζωής, το 

ενδιαφέρον για το μέλλον ή το παρόν, ο προσανατολισμός στην καριέρα κ.λ.π. Τα 

χαρακτηριστικά αυτής της μορφής, βοηθούν τους ανθρώπους του marketing, να 

προβλέπουν κατά το δυνατόν την καταναλωτική συμπεριφορά των μελών των 

διάφορων αγορών στόχων, αλλά και να χαράζουν μια αποτελεσματική επικοινωνιακή 

στρατηγική. 
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Ο E. J. McCarthy προσδιορίζει μερικά βασικά χαρακτηριστικά και διαφορές που συνήθως 

έχουν τα μέλη των μεσαίων και των κατώτερων κοινωνικών τάξεων. 

 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΑΞΗ 

Σχεδιασμός-αποταμίευση για το μέλλον Ζουν για το παρόν 

Αναλύουν εναλλακτικές δυνατότητες Αίσθηση του ΄΄καλού΄΄ 

Αντιλαμβάνονται πως λειτουργεί ο κόσμος Έχουν μια απλοποιημένη ιδέα για το πώς 

δουλεύουν τα πράγματα 

Αισθάνονται τις ευκαιρίες, μπορούν να

επηρεάσουν τα πράγματα 

Αισθάνονται να ελέγχονται από τον κόσμο (το 

σύστημα) 

Έτοιμοι να αναλάβουν κινδύνους Κινούνται στα σίγουρα 

Σίγουροι για τις αποφάσεις τους Χρειάζονται βοήθεια για αποφάσεις 

Στοχεύουν σε ποιότητα και αξίες μακράς

διαρκείας 

Επιθυμούν πρόσκαιρη ικανοποίηση 

 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των καταναλωτών με βάση τον 

οικογενειακό κύκλο, γιατί είναι δεδομένο ότι έχει διαφορετικές ανάγκες ο καταναλωτής, 

ανάλογα με την δομή της οικογένειάς του, άσχετα αν ανήκει στην ανώτερη ή κατώτερη τάξη.  

 

 



	

26	

	

Μερικά στάδια του οικογενειακού κύκλου είναι: 

· Νέοι, ανύπαντροι, πτυχιούχοι, που μένουν με τους γονείς τους.  

Βασικός προσανατολισμός η διασκέδαση, χωρίς υψηλά ατομικά εισοδήματα. 

· Νιόπαντροι χωρίς παιδιά  

Κυρίως δημιουργούν το νοικοκυριό τους  

· Οικογένεια με ένα ή περισσότερα παιδιά  

Έξοδα παιδικών προϊόντων (τροφές, πάνες, ρούχα, σχολεία  ) 

· Αδειασμα της οικογένειας από τα ενήλικα παιδιά  

Έξοδα αποκατάστασης παιδιών  

· Συνταξιοδότηση γονέων  

Αύξηση δαπανών και προϊόντων ιατρικής φροντίδας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

27	

	

2.8.  Ο τρόπος ζωής  

Ο άνθρωπος, αν και από την φύση του έχει την ανάγκη να ανήκει σε μία ομάδα - 

΄΄κύκλο΄΄ (ον κοινωνικό), έχει ταυτόχρονα και την ανάγκη της εκδήλωσης του 

αυτοπροσδιορισμού του και της μοναδικότητάς του (το εγώ του). Αν και η μελέτη της 

προσωπικότητας των ανθρώπων, ως προς την καταναλωτική τους συμπεριφορά, δεν έχει 

δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, έχει όμως εντοπισθεί ότι οι ομάδες των καταναλωτών, 

έχουν πανομοιότυπη συμπεριφορά. Όταν απευθυνόμαστε σε μία ομάδα-στόχο (target group), 

ασχολούμαστε με την περιγραφή των χαρακτηριστικών των καταναλωτών και τον 

προσδιορισμό ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά, που να τους ξεχωρίζουν από τους άλλους 

καταναλωτές. Αυτά αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν σε διάφορα ερεθίσματα 

όπως ντύσιμο, χτένισμα κ.λ.π. Η προσπάθεια ταξινόμησης γίνεται με βάση τον τρόπο ζωής 

του καταναλωτή, με κοινωνικά, δημογραφικά ψυχογραφικά χαρακτηριστικά και σε 

συνδυασμό με πρότυπα ζωής, πολιτισμού και διάφορες χαρακτηριστικές συμπεριφορές 

ομάδων καταναλωτών.  

Την συμπεριφορά της κάθε ομάδας καταναλωτών, την επηρεάζουν σε σημαντικό 

βαθμό οι καθοδηγητές γνώμης (opinion leaders) και είναι άτομα που επηρεάζουν ευρύτερες 

κοινωνικές ομάδες στον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς και ιεράρχησης των αξιών τους. Συνήθως 

προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο (ηθοποιοί, τραγουδιστές κ.λ.π.) και είναι άτομα που 

έχουν ιδιαίτερη πρόσβαση στα τηλεοπτικά μέσα. Κάθε τομέας-τμήμα της αγοράς, έχει και 

τους δικούς του opinion leaders, όπως στην επιστήμη, στη μόδα (επώνυμα ρούχα), στον 

επιχειρηματικό κόσμο, στους νέους κ.λ.π. Ο τρόπος ζωής προσδιορίζεται από τις 

δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και τις γνώμες που έχουν οι καταναλωτές απέναντι στην 

εργασία τον ελεύθερο χρόνο και την κατανάλωση. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών 
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είναι ιδιαίτερα δύσκολος και σε καμία περίπτωση δεν είναι διαχρονικός. Σαν βασικά 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση του life style είναι:  

· οι διάφορες δραστηριότητες των ατόμων (συνήθειες, διακοπές, πώς περνούν τον ελεύθερο 

χρόνο τους, τα ψώνια τους κ.λ.π.)  

· τα ενδιαφέροντά τους (διασκέδαση, μόδα, σπίτι κ.λ.π.)  

· οι γνώμες που έχουν (πολιτική, κοινωνία, οικονομία, εκπαίδευση, πολιτισμός, το μέλλον του 

πλανήτη κ,λ.π.)  

· τα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εκπαίδευση, εισόδημα, επάγγελμα, περιοχή διαμονής, 

συνήθειες της οικογένειας κ.λ.π.)  η διαφοροποίηση αυτών των χαρακτηριστικών συνιστά τα 

διάφορα life styles και καθορίζουν την υπαγωγή του ατόμου στις διάφορες κατηγορίες. 

 

Μετά από πολλές προσπάθειες Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Οργανισμών ή Ινστιτούτων, για 

τον ορισμό και την περιγραφή των χαρακτηριστικών των ομάδων, έχουμε φθάσει σε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι προσεγγίσεις είναι βέβαια διαφορετικές μεταξύ τους και ο 

κάθε φορέας προσεγγίζει το θέμα από την δική του σκοπιά.  

 

Σαν παραδείγματα έχουμε:  

α) Το κέντρο ερευνών του πανεπιστήμιου του Michigan κατέληξε σε μια λίστα αξιών που 

μπορεί να αποτελέσει βάση διαφοροποίησης των ομάδων στα life styles, όπως ο 

αυτοσεβασμός, η ασφάλεια, οι θερμές σχέσεις, η εκπλήρωση των επιθυμιών, το να είσαι 

αξιοσέβαστος, η χαρά και η απόλαυση κ.λ.π. 

β) Η AGB Hellas, μετά από μακροχρόνιες έρευνες, κατέληξε σε ένα διαχωρισμό της 

Ελληνικής κοινωνίας σε ομάδες με διαφορετικά life styles. Τα αποτελέσματα που 

αναφέρονται είναι παλαιότερων περιόδων και έχουν καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το 
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βασικό κριτήριο με το οποίο έγινε η διαφοροποίηση, είναι η τηλεοπτική συμπεριφορά των 

ατόμων. 

 

· Οι οικιακοί 12 %, νοικοκυρές, μέσης ηλικίας (μ.ο. 45 ετών), με σημείο αναφοράς το σπίτι 

και την οικογένεια (οικιακά). 

· Οι αποτραβηγμένοι 13 %, άτομα συντηρητικά, αυταρχικά, εσωστρεφή και πιστά στις αξίες 

και παραδόσεις (συνταξιούχοι). 

· Οι ευπρεπείς 12%, σαραντάρηδες, βολεμένοι, με υψηλά εισοδήματα και μόρφωση, πολιτική 

ισχύ, ανεπτυγμένη καταναλωτική συμπεριφορά και αίσθηση επικοινωνίας. 

· Οι ανικανοποίητοι 11%, τριανταπολλά, μέση οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με 

διάθεση για άνοδο. Θύματα των κοινωνικών αλλαγών των τελευταίων δεκαετιών. Υιοθετούν 

ταυτόχρονα, εκσυγχρονιστικές, παραδοσιακές και συντηρητικές απόψεις. Απορρίπτουν τα 

σύγχρονα πρότυπα αγοραστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς και ταυτόχρονα τα 

ακολουθούν. 

· Οι συμβατικοί 10%, νοικοκυραίοι, σαραντάρηδες, στήριγμα της κοινωνίας, χωρίς 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική ισχύ, με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Το καθήκον και ο 

συμβιβασμός είναι ο στόχος και το κριτήριο με το οποίο διαμορφώνουν τα πρότυπα 

συμπεριφοράς τους. Επιλέγουν δοκιμασμένα προϊόντα, είναι διστακτικοί, αποφεύγουν το 

καινούριο ή το διαφορετικό. 

· Οι ευαισθητοποιημένοι 9%, νέοι, συνήθως σπουδαστές, ανοικτοί στην επικοινωνία, 

μοντέρνοι, αντισυμβατικοί, εξωστρεφείς, ευαίσθητοι, δεκτικοί, επιλεκτικοί καταναλωτές. 

· Οι ανέμελοι 12%, νέοι περιορισμένης οικονομικής και κοινωνικής ισχύος, δέκτες κάθε 

μηνύματος, χωρίς τα κατάλληλα φίλτρα επεξεργασίας των κοινωνικών ερεθισμάτων. 
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Ακολουθούν τις κυρίαρχες τάσεις, μαγνητίζονται από την διαφήμιση, των περιοδικών και του 

τηλεοπτικού glamour. 

· Οι ανερχόμενοι 9%, Νέοι που συνήθως δεν κατάγονται από την πρωτεύουσα, με 

ανερχόμενη κοινωνική ισχύ, αντιπαραθέτουν τον δυναμισμό τους και τα νέα σύμβολα, 

απέναντι στην κατεστημένη κουλτούρα. Αναζητούν πλούτο και πολυτέλεια, και 

καταναλώνουν προϊόντα που ενισχύουν την διάκριση. Είναι μέσα στο ρεύμα της εποχής. 

 

· Οι εναλλακτικοί 12%, σαραντάρηδες και μεγαλύτεροι, η γενιά του Πολυτεχνείου, με 

κριτική σκέψη, υψηλή αντίληψη και μόρφωση, κοινωνική και πολιτισμική δύναμη. 

Νεωτεριστές, ασυμβίβαστοι, σέβονται τις υπερβατικές διαχρονικές αξίες. Επιλεκτικοί και 

ισχυροί καταναλωτές προϊόντων που επιβεβαιώνουν την κοινωνική τους ταυτότητα. 

 

Η χρήση καθιερωμένων τρόπων τμηματοποίησης της αγοράς, με όλα τα παραπάνω κριτήρια, 

είναι γνωστοί σε όλους, ιδίως στους ανταγωνιστές μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία 

ταύτιση στην επικοινωνιακή πολιτική. Η δουλειά του δημιουργικού Marketeer είναι, 

βασιζόμενος στις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, να ΄΄εφευρίσκει΄΄ νέες βάσεις 

κατάτμησης της αγοράς, συμπεριλαμβάνοντας, νέες ΄΄αποχρώσεις΄΄ που οι άλλοι δεν 

συνέλαβαν ακόμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3. Ο ρόλος της καταναλωτικής και οικολογικής συνείδησης 

στη διαµόρφωση του καταναλωτικού προτύπου.  

  

3.1 Οι καταναλωτικές οργανώσεις  

Ενάντια στις µεθόδους, πρακτικές και µηχανισµούς των επιχειρήσεων για υπερκέρδη 

έχουν αναπτυχθεί τα κινήµατα καταναλωτών τα οποία αποτελούν ενώσεις πολιτών που 

αντιδρούν συστηµατικά εναντίον των αυθαιρεσιών των επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές 

συσπειρώνονται και επιδιώκουν την προστασία τους. Επιδιώκουν να αποκτήσουν οι 

καταναλωτές µεγαλύτερη ωφελιµότητα από το διαθέσιµο προσωπικό τους εισόδηµα.  

Έχουν σκοπό να κατοχυρώσουν τα δικαιώµατα των καταναλωτών, να αυξήσουν την 

δύναµη τους. Τα δικαιώµατα των καταναλωτών είναι:  

• ∆ικαίωµα στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών.  

• ∆ικαίωµα στην ασφάλεια.   

• ∆ικαίωµα στην πληροφόρηση.  

• ∆ικαίωµα στην επιλογή.  

• ∆ικαίωµα στην εκπροσώπηση.  

• ∆ικαίωµα στην αποζηµίωση.  

• ∆ικαίωµα στην εκπαίδευση.  

• ∆ικαίωµα σε ένα υγιεινό περιβάλλον.  

Τα κινήµατα καταναλωτών ευαισθητοποιούν τους πολίτες και επιδιώκουν την αγωγή 

των καταναλωτών. Με την αγωγή του καταναλωτή οι πολίτες πληροφορούνται και 

εκπαιδεύονται ώστε να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάµεσα στις πραγµατικές και τις 

εικονικές ή επιβαλλόµενες ανάγκες ώστε να κάνουν σωστές επιλογές, σύµφωνες µε τις 

ανάγκες τους και να διακρίνουν τη διαφορά ανάµεσα στην κατανάλωση και την υπερ-

κατανάλωση. Οι καταναλωτές και οι προµηθευτές είναι όλοι πολίτες και πρέπει να 
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αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις αποφάσεις τους και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στους 

ίδιους, στους συγγενείς τους, στην κοινωνία και στην αγορά. Οι συνθήκες εργασίας στη χώρα 

του καταναλωτή και σε άλλες χώρες (π.χ. η παιδική εργασία), η σπατάλη των µη 

ανανεώσιµων πόρων του πλανήτη και άλλα τέτοια θέµατα είναι στοιχεία που οι καταναλωτές 

πρέπει να έχουν στο µυαλό τους όταν λαµβάνουν αποφάσεις. Ο καταναλωτής πρέπει να 

συµπεριφέρεται ως υπεύθυνος αγοραστής προϊόντων και υπηρεσιών. Η έννοια καταναλωτής 

είναι ένα υποσύνολο της έννοιας του πολίτη και εποµένως ο υπεύθυνος καταναλωτής είναι 

και υπεύθυνος πολίτης. Καταναλωτής είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος υλοποιώντας το ρόλο 

του ως καταναλωτής, συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνίας, 

λαµβάνοντας υπόψη θέµατα ηθικής, προοπτικές, παγκόσµιες διαδικασίες και µελλοντικές 

συνθήκες. Ο υπεύθυνος καταναλωτής αναλαµβάνει τις ευθύνες του τόσο σε παγκόσµιο 

επίπεδο όσο και σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό, όσον αφορά την ικανοποίηση των 

αναγκών του και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του.  
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3.2. Τα οικολογικά κινήµατα και η ανακύκλωση  

Τα οικολογικά κινήµατα αντιµάχονται την περιβαλλοντική ρύπανση, την κλιµατική 

αλλαγή και άλλες διαταραχές του φυσικού περιβάλλοντος οι οποίες οφείλονται στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος για να 

επιτύχουν την ανθρώπινη ευηµερία και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Προτάσεις των 

οικολογικών κινηµάτων σε σχέση µε τον καταναλωτισµό είναι:  

• Ατοµική κατανάλωση ενέργειας µε δελτίο. Σε πλαστική κάρτα θα καταγράφεται κάθε 

ατοµική κατανάλωση µη ανανεώσιµης πηγής ενέργειας όπως η κατανάλωση ρεύµατος για 

συσκευές στο σπίτι, βενζίνη για το αυτοκίνητο, ταξίδι µε αεροπλάνο κ.τ.λ. Είναι υποχρέωση 

του καθενός να τηρεί το όριο ατοµικής κατανάλωσης.  

• Επέκταση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παρόλο τα εµπόδια που παρουσιάζονται µια 

που δεν υπάρχει πλέον άλλη επιλογή.  

• Οικιακή παραγωγή ρεύµατος.  

• Μετακίνηση µε τρένο, µε αυτοκίνητα που καταναλώνουν φιλική προς το περιβάλλον 

ενέργεια και µε ποδήλατα.  

• Αξιοποίηση του ηλιακού ρεύµατος και περιορισµός της χρήσης του φωτός που παράγεται 

από ηλεκτρικούς λαµπτήρες.   

• Περιορισµός των µετακινήσεων µε αεροπλάνο που αποτελεί µια από τις µεγαλύτερης πηγές 

µόλυνσης του περιβάλλοντος.  

• Συµµετοχή σε οικολογικά κινήµατα και κινήµατα καταναλωτών µε δράσεις για την 

αποτροπή της περαιτέρω µόλυνσης του περιβάλλοντος και προστασία του καταναλωτή.  

• Ιδιοπαραγωγή τροφίµων και περιορισµός της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκοµικών.  

• Χρησιµοποίηση των αντικειµένων που παρά την παλαιότητα και ενδεχοµένως µικρών 

ελαττωµάτων διατηρούν την χρηστική τους αξία.  

• Υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων.  

• Ανακύκλωση.  



	

34	

	

Η ανακύκλωση των απορριµµάτων είναι µια διαδικασία µε την οποία 

επαναχρησιµοποιείται εν µέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έµµεσα ή άµεσα αποτέλεσµα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην µορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό 

για τον άνθρωπο. Σε αυτήν την διαδικασία τα απορρίµµατα µετατρέπονται σε πρώτες ύλες µε 

τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. Ένα µέρος αυτής της διαδικασίας είναι η µετατροπή 

βλαβερών υλικών για το περιβάλλον σε λιγότερο ή καθόλου βλαβερά. Με αυτό τον τρόπο 

γίνεται οµαλότερα η επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά 

ολοκληρώνει την διαδικασία της ανακύκλωσης µε φυσικό τρόπο. Με την ανακύκλωση 

µπορούµε να πετύχουµε πολλά πράγµατα έτσι ώστε να ζήσουµε σε ένα καθαρό και υγιές 

περιβάλλον. Ένα από τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι η µείωση της κατανάλωσης πρώτων 

υλών και της χρήσης ενέργειας και ως εκ τούτου των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 

γιατί η ανακύκλωση αποτελεί µια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων.  

Η σηµασία της ανακύκλωσης είναι µεγάλη γιατί:  

• Μειώνονται τα απορρίµµατα και τα προβλήµατα διαχείρισης τους.  

• Εξοικονοµούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαµβάνονται συνεχώς από την φύση.  

• Μειώνεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.  

• Εξοικονοµείται ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων 

αντικειµένων.  

• Επιτυγχάνεται µακροπρόθεσµη πτώση των τιµών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ 

νέου παραγωγή νέας ύλης.  

• Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο µέλλον 

των παιδιών.  

• ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τοµείς θετικών ενεργειών για τη διάσωση του 

πλανήτη.  

• ∆ηµιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για την συµµετοχή στην βελτίωση του 

περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.  
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4. Απόψεις στοχαστών και επιστηµόνων  

Η έννοια της κατανάλωσης και της ικανοποίησης αναγκών απασχολεί τους στοχαστές 

από την αρχαιότητα ως σήµερα.  

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι την ευτυχία την απολαµβάνουµε όταν χρησιµοποιούµε τα 

υλικά αγαθά µε µέτρο και επισηµαίνει πως η µεσότητα είναι µεγαλοπρέπεια. Ο άσωτος είναι 

υπερβολικός στο ξόδεµα. Ο φιλάργυρος είναι υπερβολικός στο να µαζεύει χρήµατα και 

τσιγκούνης στο να ξοδεύει χρήµατα. Είναι εύκολο να δαπανήσεις χρήµατα. Να βρεις όµως σε 

ποιον, πότε, πόσα, γιατί και πως δεν είναι εύκολο. Γι’ αυτό το σωστό είναι αξιέπαινο και 

ωραίο. Και αν είναι δύσκολο να το πετύχει κάποιος τότε ας διαλέξει το λιγότερο κακό.  

Η Χριστιανική θρησκεία θεωρεί ότι ο άνθρωπος αποµακρύνθηκε από τον θεό λόγω 

της εγωιστικής τάσης για ισοθεϊα και διατάραξε τις σχέσεις του µε την υπόλοιπη δηµιουργία. 

Η εκκλησία δέχεται τα υλικά αγαθά προκειµένου να συντηρηθεί ο άνθρωπος. Όµως 

απορρίπτει την ανθρώπινη απληστία. Κατά την γνώµη της ο άνθρωπος είναι διαχειριστής της 

φύσης και όχι ιδιοκτήτης. Άρα θα πρέπει να µοιράζει σωστά τα υλικά αγαθά και να 

αντιµετωπίζει τον συνάνθρωπο ως αδερφό.  

Ο Άγγλος οικονοµολόγος Άνταµ Σµιθ (1723-1790) υπήρξε ο θεµελιωτής της σχολής 

των Κλασικών Οικονοµικών και υπέρµαχος της ελεύθερης αγοράς. Στο βιβλίο του «Ο 

Πλούτος των Εθνών» (1776) θεωρεί ότι «η κατανάλωση είναι ο µοναδικός στόχος και 

σκοπός όλης της παραγωγής». Το ατοµικό συµφέρον, ο καταµερισµός της εργασίας και το 

ελεύθερο εµπόριο οδηγούν συνεχώς σε οικονοµική ανάπτυξη και σε αύξηση του πλούτου. Ο 

πλούτος αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν όλα τα µέλη της κοινωνίας (και οι απλοί 

άνθρωποι) έστω και αν δεν είναι σε ίσες ποσότητες. Με ένα «αόρατο χέρι» η αγορά 

αυτορυθµίζεται χωρίς να απαιτείται καµία εξωτερική παρέµβαση. Έτσι το ενδεχόµενο 

πλεόνασµα παραγωγής που θα προκύψει θα καταναλωθεί από τον πληθυσµό που θα 

αυξάνεται.  

Ο Άγγλος Αιδεσιµότατος και οικονοµολόγος Τόµας Μάλθους (1766-1834) 

προέβλεψε αντίθετα ότι µία κοινωνία ευδαιµονίας είναι αδύνατο να επιτευχθεί γιατί η αύξηση 

του πληθυσµού ξεπερνά κάθε δυνατό µέσο συντήρησης. Η παραγωγή δεν θα µπορέσει να 

καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες του συνεχώς αυξανόµενου πληθυσµού. Οι φτωχότερες 
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τάξεις δεν έπρεπε να ενισχύονται οικονοµικά, η κατανάλωση τους έπρεπε να περιοριστεί έτσι 

ώστε να αποθαρρύνονται να αυξάνονται µε ανεξέλεγκτο τρόπο. Ο γεννηµένος στο Λονδίνο 

χρηµατιστής Ντέιβιντ Ρικάρντο (1772-1823) υποστήριζε ότι δεν µπορούσαν όλοι οι 

άνθρωποι να ανεβούν την κυλιόµενη σκάλα της προόδου. Κάποιοι θα συγκεντρώνουν το 

µεγαλύτερο κοµµάτι του πλούτου, καταναλώνοντας το µεγαλύτερο κοµµάτι της παραγωγής 

(χωρίς ενδεχοµένως να το αξίζουν) ενώ άλλοι θα παραµένουν φτωχοί.  

Ο Γερµανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος και οικονοµολόγος Καρλ Μαρξ (1818-1883) 

θεωρείται ο θεµελιωτής του κοµµουνισµού. Στο έργο του «Το Κεφάλαιο» (1867), περιγράφει 

τη διαδικασία αυτοκαταστροφής του καπιταλισµού και το τέλος της ατοµικής ιδιοκτησίας 

των µέσων παραγωγής. Τα κέρδη των επιχειρηµατιών θα µειώνονται όσο αντικαθίστανται οι 

εργάτες από µηχανές. Από µία η συνεχώς αυξανόµενη παραγωγή και από την άλλη η 

αδυναµία κατανάλωσης της από τους φτωχούς άνεργους θα οδηγήσουν στο τέλος της 

ελεύθερης αγοράς. Τότε τα µέσα παραγωγής θα κοινωνικοποιηθούν και τόσο η παραγωγή 

όσο και η κατανάλωση θα ρυθµίζονται από µία κεντρική εξουσία ανάλογα µε τις 

πραγµατικές ανάγκες του κόσµου και ο άνθρωπος θα ελευθερωθεί από την υλική απληστία.  

Ο Άγγλος οικονοµολόγος Τζων Κέινς (1883-1946) στο έργο του «Η Γενική Θεωρία 

της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήµατος» (1936), θεωρεί ότι η ελεύθερη αγορά σε 

ορισµένες περιπτώσεις είναι αδύνατο να αυτορυθµιστεί. Σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης το 

κράτος πρέπει να παρεµβαίνει τονώνοντας την κατανάλωση ενισχύοντας µε δηµόσιες 

δαπάνες τις κατώτερες τάξεις. Αυτό δηµιουργεί προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγής της 

απασχόλησης και οικονοµική ανάπτυξη.  

Ο Αµερικανός οικονοµολόγος Μίλτον Φρίντµαν (1912-2006) υπήρξε υπέρµαχος του 

φιλελευθερισµού. Αντίθετα από τον Κέινς υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κρατικός 

παρεµβατισµός και µικροδιορθώσεις ακόµη και σε περιπτώσεις οικονοµικής ύφεσης. Απλά 

προτείνει να υπάρξει ένα ελάχιστο κοινωνικό εισόδηµα που να εξασφαλίζει την κάλυψη των 

βασικών αναγκών των φτωχότερων.  

Ο Γερµανοαµερικανός κοινωνικός ψυχολόγος Έριχ Φροµ (1900-1980) στο έργο του 

«Πειθαρχία & Ελευθερία» υποστηρίζει ότι η σύγχρονη κοινωνία δηµιουργεί ένα είδος 

ανθρώπου που αποκαλείται homo consumens - ο άνθρωπος καταναλωτής. Βασική του 

επιδίωξη είναι να καταναλώνει. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχοντας στην πραγµατικότητα το 
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αίσθηµα της κατάθλιψης και της µοναξιάς προσπαθεί να το αντιµετωπίσει συχνά µε την 

υπερκατανάλωση τροφής και κάνοντας πολλά ψώνια.  

Επιλέγοντας µεταξύ πολλών διαφορετικών επιλογών νιώθει ελευθερία. Αυτό αποτελεί 

ένα ψυχολογικό φαινόµενο, µία ασθένεια. Προτείνει ότι άνθρωπος πρέπει να καταφέρει να 

γεµίσει το ψυχικό του κενό αντιµετωπίζοντας το άγχος του και την κατάθλιψη, έτσι ώστε να 

απελευθερωθεί από τα δεσµά της καταναλωτικής µανίας.  

Ο Καναδοαµερικανός, Τζων Κέννεθ Γκαλµπρέιθ (1908-2006) στο βιβλίο του «Η 

κοινωνία της Αφθονίας» (1958) υποστηρίζει ότι η διαφήµιση και τεχνικές πωλήσεων έχουν 

ως στόχο την τεχνητή δηµιουργία αναγκών που πριν δεν υπήρχαν. Αν δεν υπήρχε η 

διαφήµιση και οι τεχνικές πωλήσεων η επιπλέον χρησιµότητα που δηµιουργεί η αύξηση της 

παραγωγής είναι µηδέν. Η διατήρηση της απασχόλησης σε υψηλά επίπεδα, την οποία 

εξασφάλιζε η αύξηση της παραγωγής δεν φαίνεται πλέον να ισχύει γι’ αυτό απαιτείται 

αλλαγή της σκέψης που αφορά τη θεωρία της καταναλωτικής ζήτησης ώστε να κατανοηθεί 

καλύτερα η κοινωνία της ευδαιµονίας.  

Ο κοινωνιολόγος Ζίγκµουντ Μπαόυµαν γεννήθηκε στο Πόζναν της Πολωνίας το 

1925. Στα βιβλία του « Η εργασία, ο καταναλωτισµός και οι νεόπτωχοι» (1998) και «Ζωή για 

κατανάλωση» (2008) παρουσιάζει τις απόψεις του για την καταναλωτική κοινωνία.  

Για να αυξηθεί η ικανότητα προς κατανάλωση δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα 

άτοµα να αναπαυθούν. Θα πρέπει να εκτίθενται σταθερά µε «δολώµατα» σε νέους 

πειρασµούς. Η καταναλωτική κοινωνία αποπλανεί πελάτες «έτοιµους και πρόθυµους να 

αποπλανηθούν». Η εργασιακή ευελιξία προσδίδει ευελιξία και στην ταυτότητα του κάθε 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος συµβιβάζεται µε την ιδέα αυτή αφού στην κοινωνία των 

καταναλωτών (σε  14 αντίθεση µε την κοινωνία που προϋπήρξε και έδινε έµφαση στην 

παραγωγή) η εργασία δεν αντιµετωπίζεται ως ηθική ενασχόληση αλλά αποκλειστικά ως µέσο 

πρόσβασης σε απολαυστικές εµπειρίες ανεξαρτήτως χρόνου, εργασίας και προσπάθειας που 

θα απαιτηθεί. Τίποτε που χαρακτηρίζεται από διάρκεια δεν πρέπει να οικοδοµηθεί. Όλα 

έχουν «µέγιστη επίδραση και άµεση παλαίωση». Ο Μπάουµαν προκρίνει ως διέξοδο την 

υιοθέτηση της ηθικής της ζωής.  

Προτείνει  
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α) βασικό καθολικό εισόδηµα,  

β) αξιοποίηση του φυσικού ανθρώπινου ενστίκτου της δηµιουργικότητας µε αντικατάσταση 

της ηθικής της πληρωµένης εργασίας από την ηθική της δεξιοτεχνίας και  

γ) η συλλογική εθελοντική απλότητα να καταστεί η εναλλακτική λύση στη συλλογική  

εξαθλίωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Το ελληνικό καταναλωτικό πρότυπο 

  

1. Σύµφωνα µε την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας που διενεργήθηκε το 2009 και δηµοσιεύθηκε το 2010 το ελληνικό 

καταναλωτικό πρότυπο διαµορφωνόταν ως εξής:  

 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική υπηρεσία 

 

ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΕΟΠ 
2008   

ΕΟΠ 
2004   

ΕΟΠ 2004-
2008 

Αξία σε € 
Κατανομή σε 

%  Αξία σε € 
Κατανομή σε 

%  ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
Σύνολο 2117,67 100 1792,28 100 18,2
Είδη διατροφής 347,4 16,4 306,44 17,1 13,4
Οινοπνευματώδη ποτά & καπνός 68,39 3,2 71,52 4 -4,4
Είδη ένδυσης και υπόδησης 174,24 8,2 150,15 8,4 16
Στέγαση 249,55 11,8 191,6 10,7 30,2
Διαρκή αγαθά 149,45 7,1 134,49 7,5 11,1
Υγεία 142,1 6,7 128,17 7,2 10,9
Μεταφορές 283,36 13,4 225,83 12,6 25,5
Επικοινωνίες 94,04 4,4 80,95 4,5 16,2
Αναψυχή και πολιτισμός 102,05 4,8 90,11 5 13,3
Εκπαίδευση 64,82 3,1 51,34 2,9 26,3
Ξενοδοχεία,εστιατόρια κλπ 229,79 10,9 172,24 9,6 33,4
Διάφορα αγαθά κι υπηρεσίες 212,48 10 189,42 10,6 12,2
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Πηγή : Ελληνική Στατιστική υπηρεσία 

 

Οι µεγαλύτερες δαπάνες αφορούν τα είδη διατροφής, τη στέγαση και τις µεταφορές. 

Η µεγαλύτερη αύξηση δαπανών αφορούσε (σε σχέση µε το 2004) τις δαπάνες για ξενοδοχεία, 

καφενεία και εστιατόρια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδη διατροφής

Οινοπνευματώδη ποτά & 
καπνός

Είδη ένδυσης και 
υπόδησης

Στέγαση

Διαρκή αγαθά

Υγεία
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  2. Σύµφωνα µε την έρευνα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που αφορά τους 

Εθνικούς Λογαριασµούς, η Τελική Κατανάλωση της περιόδου 2001-2010 έχει ως εξής:  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2001 – 2010 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010

Σε εκατοµµύρια € Σε σταθερές τιµές   127980  138598 146385 157079 168395 176229 189022  200933 211249 206030

Πραγµατική ατοµική κατανάλωση   111646  120285 128469 137932 149429 154161 164899  176794 182801 178340

 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική υπηρεσία 

 

 

Σύµφωνα µε την έρευνα της BCG (The Boston Consulting Group) µε τίτλο 

«Πλοήγηση στα Νέα ∆εδοµένα των Καταναλωτών» που διεξήχθη το Μάρτιο-Απρίλιο του 

2011 παράλληλα σε 21 χώρες, όπου ερωτήθηκαν σχεδόν 25.000 καταναλωτές (εκ των οποίων 

800 από την Ελλάδα) προκύπτουν νέα δεδοµένα στην κατανάλωση λόγω της τρέχουσας 

οικονοµικής κρίσης. Το µοντέλο της υπερκατανάλωσης που κυριάρχησε κατά την 

προηγούµενη δεκαετία είναι πλέον ξεπερασµένο. Οι πολίτες δεν είναι απλά αδύναµοι 

οικονοµικά για να το υποστηρίξουν αλλά και απρόθυµοι. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη 

προσαρµογής της σχέσης µε τον καταναλωτή, ώστε να αντιµετωπιστεί θετικά η πρόκληση 

των καιρών και να µάθουµε να ζούµε όλοι στο νέο οικονοµικό περιβάλλον. Τα νέα δεδοµένα 

αφορούν:   

• Έµφαση και αναβάθµιση της κατανάλωσης στο σπίτι, µε την οικογένεια καιφίλους.  

• Την πρόθεση των καταναλωτών να ξοδέψουν περισσότερα υπό προϋποθέσεις και σε 

ορισµένες κατηγορίες (φρέσκα τρόφιµα, γαλακτοκοµικά, παιδικός ρουχισµός, κλπ). Επίσης, 

ιδιαίτερη σηµασία δίνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν στον καταναλωτή 

σηµαντική τεχνική διαφορά ή καλύτερο αποτέλεσµα.  



	

42	

	

• Την άµεση και πρακτική προσαρµογή των καταναλωτών στην κύρια τάση να ξοδεύουν 

λιγότερα. Οι καταναλωτές κυνηγούν τις καλύτερες τιµές και νιώθουν ικανοποίηση όταν τις 

εντοπίζουν.  

• Την εναρµόνιση της επικοινωνίας µε τη σωστή σειρά αξιών. Η “εξοικονόµηση”, η “υγεία” 

και “οι αγορές µου να αξίζουν τα χρήµατα τους” είναι στη κορυφή της λίστας των 

καταναλωτικών αξιών.  

• Την «έξυπνη» αξιοποίηση του διαδικτύου και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που 

δηµιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε αυτούς που µπορούν και το 

εκµεταλλεύονται καταλλήλως.  

Συνέπεια των παραπάνω είναι να επέλθουν αξιοσηµείωτες αλλαγές στην αγοραστική 

συµπεριφορά των καταναλωτών οι οποίοι αποκτούν ολοένα αυξανόµενη καταναλωτική 

συνείδηση σε σχέση µε το παρελθόν. Σύµφωνα µε την έρευνα προκύπτει ότι οι Έλληνες 

µείωσαν τις δαπάνες τους και θα τις µειώσουν και άλλο στο µέλλον. Οι κατηγορίες που 

φαίνονται ότι θα πληγούν περισσότερο όσον αφορά τα τρόφιµα είναι τα οινοπνευµατώδη 

ποτά και οι µπύρες ενώ όσον αφορά τα µη τρόφιµα είναι τα κοσµήµατα-αξεσουάρ και τα fast 

food. Τα φρέσκα φαγητά, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και η κατανάλωση στο σπίτι -σε 

αντιδιαστολή µε την διασκέδαση και την κατανάλωση εκτός σπιτιού- είναι οι κατηγορίες οι 

οποίες φαίνεται πως ευνοούνται περισσότερο από την νέα, πιο συνειδητή-ορθολογική 

καταναλωτική συµπεριφορά των Ελλήνων.  

Οι Έλληνες καταναλωτές δηλώνουν πως αναβάλλουν µεγάλα έξοδα τα οποία 

µπορούν να περιµένουν, µειώνουν κατά πολύ τα έξοδα τους στα µη-απαραίτητα και δείχνουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον για προσφορές δίνοντας µικρότερη σηµασία στην µάρκα.  

Τέλος, οι Έλληνες καταναλωτές δήλωσαν πως για να εκτονώσουν το άγχος τους 

προτιµούν να περνούν χρόνο µε την οικογένεια τους και µε τους φίλους τους.  

 Οι παραπάνω έρευνες υποδηλώνουν ότι το ελληνικό καταναλωτικό πρότυπο αλλάζει 

µε κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη µείωση της κατανάλωσης. Η ανάγκη σωστών 

καταναλωτικών επιλογών που ικανοποιούν πραγµατικές ανάγκες είναι πλέον µονόδροµος για 

µεγάλο µέρος του πληθυσµού. 
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Η Δ/νση Οικονομικών & Βραχυχρόνιων Δεικτών της Γενικής Γραμματείας Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή, με βάση το έτος 1999=100,0, του μηνός Ιανουαρίου 2006, έχει ως εξής: 

Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) του μηνός 

Ιανουαρίου 2006, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2005, προκύπτει αύξηση κατά 

3,2%, έναντι αυξήσεως 4,0% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2005 προς 

το 2004. 

Επισημαίνεται ότι η διαμόρφωση της δωδεκάμηνης μεταβολής του Γενικού Δείκτη 

Τιμών Καταναλωτή στο 3,2% οφείλεται, κατά ένα μεγάλο μέρος, στη διαφορετική 

ημερομηνία έναρξης των χειμερινών εκπτώσεων του έτους 2006 (23/1/06), σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους (1/2/05). 

 Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιανουάριο 2006, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 

2005, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι αυξήσεως 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 

σύγκριση του προηγούμενου έτους, επισημαίνοντας ότι η ανωτέρω απόκλιση οφείλεται, 

κυρίως, στη διαφορετική ημερομηνία έναρξης των φετινών χειμερινών εκπτώσεων.  

 Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 05 - Ιανουαρίου 06, σε σύγκριση 

προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 04 – Ιανουαρίου 05, παρουσίασε 

αύξηση 3,5%, έναντι αυξήσεως 3,0% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα 

δωδεκάμηνα.  
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Σε έρευνα που διεξήχθει το 2006 συγκριτικά με το 2005, παρουσιάστηκαν οι εξής 

μεταβολές :  

α) Κατά 3,9% της ομάδας ‘’ Ένδυση και υπόδηση’’, λόγω των γενικών χειμερινών  

εκπτώσεων. 

 β) Κατά 0,9% της ομάδας ‘’ Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες ‘’, λόγω 

των γενικών χειμερινών εκπτώσεων. 

 γ) Κατά 0,1% της ομάδας ‘’ Άλλα αγαθά και υπηρεσίες ‘’, αφενός, λόγω των γενικών 

χειμερινών εκπτώσεων και αφετέρου, λόγω επαναφοράς μέρους των τιμών, στα κουρεία – 

κομμωτήρια, στα επίπεδα πριν από τη χορήγηση του Δώρου Χριστουγέννων. 

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών 

 α) Κατά 0,9% της ομάδας ‘’ Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά ‘’, λόγω αύξησης 

των τιμών, κυρίως, στα είδη : ψάρια νωπά, πατάτες νωπές, λαχανικά νωπά, ελαιόλαδο. Μέρος 

της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στα φρούτα νωπά. 

 β) Κατά 0,7 % της ομάδας ‘’ Στέγαση ‘’ , λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, στα είδη: 

ενοίκια κατοικιών, δημοτικά τέλη, πετρέλαιο θέρμανσης. 

 γ) Κατά 0,5% της ομάδας ‘’ Υγεία ‘’, λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, των ιατρικών 

και οδοντιατρικών υπηρεσιών. 

 δ) Κατά 0,5% της ομάδας ‘’ Μεταφορές ’’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των 

καυσίμων αυτοκινήτου (βενζίνης) και των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 

αυτοκινήτου. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών των 

αυτοκινήτων, καθώς και από την επαναφορά μέρους του κομίστρου των ταξί στα επίπεδα 

πριν από τη χορήγηση του Δώρου Χριστουγέννων.  

 ε) Κατά 0,1% της ομάδας ‘’ Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια ‘’, λόγω αύξησης, 

κυρίως, του φαγητού εκτός οικίας  

Ι Ι. Σύγκριση Ιανουαρίου 2006, με Ιανουάριο 2005 
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Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 3,2% το μήνα Ιανουάριο 2006, σε 

σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2005, προήλθε από τις ακόλουθες 

μεταβολές: 

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών 

 α) Κατά 1,6% της ομάδας ‘’ Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά ‘’, λόγω αύξησης, 

κυρίως, των τιμών, στα είδη: δημητριακά και παρασκευάσματα, κρέατα γενικά, 

γαλακτοκομικά και αυγά, πατάτες νωπές, γλυκά-ζαχαρωτά, ελαιόλαδο, ξηροί καρποί. Μέρος 

της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών, κυρίως, στα είδη: λαχανικά 

νωπά, φρούτα νωπά. 

β) Κατά 3,3% της ομάδας ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’, λόγω αύξησης των 

τιμών των τσιγάρων και των μη σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών. 

 γ) Κατά 10,2% της ομάδας ‘’ Στέγαση ‘’, λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, των 

ενοικίων κατοικιών, των ειδών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας, της 

ύδρευσης-αποχέτευσης, των δημοτικών τελών, των υπηρεσιών κοινοχρήστων, του 

ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου θέρμανσης, του υγραερίου και των στερεών καυσίμων. 

 δ) Κατά 0,5% της ομάδας ‘’ Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες ‘’, λόγω 

αύξησης των τιμών, κυρίως, στα έπιπλα-καλύμματα δαπέδου, στα είδη καθαρισμού και στις 

οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών, 

λόγω της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης των χειμερινών εκπτώσεων στα διαρκή αγαθά. 

 ε) Κατά 4,0% της ομάδας ‘’ Υγεία ‘’, λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, των 

ιατρικών, οδοντιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών και της νοσοκομειακής περίθαλψης . 

 στ) Κατά 4,8% της ομάδας ‘’ Μεταφορές ’’, λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, των 

ανταλλακτικών αυτοκινήτου, των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου, των 

καυσίμων αυτοκινήτου (βενζίνης),των διοδίων του κομίστρου των ταξί και των ναύλων των 

πλοίων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών των 

αυτοκινήτων. 

 ζ) Κατά 0,5% της ομάδας ‘’ Επικοινωνίες ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των 

τηλεφωνικών υπηρεσιών. 
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 η) Κατά 1,9% της ομάδας ‘’ Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες ‘’, λόγω 

αύξησης των τιμών, κυρίως, στα είδη: άνθη, υπηρεσίες αναψυχής, βιβλία-εφημερίδες-

περιοδικά-γραφικά. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών 

των ειδών οπτικοακουστικού εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

	

Ομάδες αγαθών & υπηρεσιών  
Σταθμίσεις 
ΕΟΠ 98/99  

ο/οο  2006 2005 Δ  (%)  2005  2006 Δ  (%) 

1 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά   184,89
89 
122  1 121  0,90 9 120  2 119  0,3

2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός   38,87
87 
133  7 133  0,00 0 129  4 129  0,0

3 Ένδυση και υπόδηση   99,06
06 
122  2 127  ‐3,90 9 122  9 122  0,0

4 Στέγαση   117,13
13 
141  9 140  0,70 7 128  8 128  0,2

5 Διαρκή αγαθά‐Είδη νοικοκυριού και   86,41
41 
112  2 113  ‐0,90 9 111  6 111  0,1

Υπηρεσίες                      

6 Υγεία  69,07
07 
128  1 127  0,50 5 123  2 122  0,3 

7 Μεταφορές  129,81
81 
119  9 119  0,50 5 114  4 113  1,1 

8 Επικοινωνίες   37,55 55 77 1 77  0,00 0 76  7 75  1,4 

9 Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες  49,01
01 
118  1 118  0,10 1 115  8 115  0,0 

10 Εκπαίδευση  27,43
43 
129  3 129  0,00 0 124  6 124  0,0 

11 Ξενοδοχεία – Καφέ ‐ Εστιατόρια   96,61
61 
134  8 134  0,10 1 131  2 131  ‐0,1 

12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες   64,17
17 
121  5 121  ‐0,10 1 118  6 118  0,0 

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  1000
00 
123  6 123  ‐0,10 1 119  8 119  0,3 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική υπηρεσία 
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6. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  H ΕΣΥΕ κατηγοριοποιεί τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον ΔΚΤ 

σε 12 ομάδες και δημοσιεύει κάθε μήνα, πέραν από το γενικό δείκτη, ΔΚΤt, και τους 

επιμέρους δείκτες των ομάδων.  Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες:   

1.    Είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά, 

2.    Οινοπνευματώδη ποτά και καπνός,  

3.    Είδη ένδυσης και υπόδησης 

4.    Στέγαση, ύδρευση, καύσιμα, και φωτισμός κύριας και δευτερεύουσας ή εξοχικής 

κατοικίας  

5.    Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης-οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης και οικιακές 

υπηρεσίες 

6.    Υγεία 

7.    Μεταφορές 

8.    Επικοινωνίες 

9.    Αναψυχή και πολιτισμός 

10.  Εκπαίδευση 

11.  Ξενοδοχεία, Καφενεία και Εστιατόρια 

12.  Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες   
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 Οι σταθμίσεις των επιμέρους ομάδων στον ΔΤΚ έχουν εκτιμηθεί με βάση την 

τελευταία ΕΟΠ, που έγινε την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2004 έως τον Ιανουάριο του 

2005, και τις τότε καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών.  Η έρευνα αυτή περιλάμβανε 

6.555 νοικοκυριά πανελλαδικώς.  Τη μεγαλύτερη στάθμιση στον ΔΚΤ έχει η ομάδα #1 (είδη 

διατροφής) και ακολουθούν οι ομάδες #7 (μεταφορές), #4 (στέγαση) και #11 (ξενοδοχεία, 

καφενεία, εστιατόρια).   
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Πίνακας 1: Οι 12 ομάδες αγαθών και υπηρεσιών του ΔΤΚ 

 

Κατηγορία δαπάνης 

Συντελεστής 

στάθμισης 

στον ΣΔΤΚ 

 (%) 

1. Είδη διατροφής και μη    

    μη οινοπνευματώδη ποτά 18,96 

2. Οινοπνευματώδη ποτά και   

    Καπνός 4,19 

3. Είδη ένδυσης και υπόδησης  8,66 

4. Στέγαση, Ύδρευση, Καύσιμα,  

    και φωτισμός κύριας και  

    δευτερεύουσας ή εξοχικής  

    Κατοικίας 11,12 

5. Διαρκή αγαθά οικιακής  

    Χρήσης – Οικιακά είδη  7,86 
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    άμεσης κατανάλωσης και 

    Οικιακές υπηρεσίες 

6. Υγεία 7,52 

7. Μεταφορές 12,38 

8. Επικοινωνίες 4,65 

9. Αναψυχή και πολιτισμός 4,72 

10. Εκπαίδευση 2,78 

11. Ξενοδοχεία, Καφενεία και  

      Εστιατόρια 10,06 

12. Διάφορα αγαθά και  

      Υπηρεσίες 7,10 

                     Σύνολο 100,00 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική υπηρεσία 

 

 Με την πάροδο του χρόνου οι καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών προφανώς 

μεταβάλλονται και για να είναι αντιπροσωπευτικό το καλάθι της νοικοκυράς του ΔΚΤ, 

χρειάζεται να γίνουν κάποιες προσαρμογές.  Πράγματι, τόσο τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 

περιλαμβάνονται στον ΔΚΤ όσο και το ειδικό τους βάρος – οι συντελεστές στάθμισης,-  

αναθεωρούνται ανά πενταετία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας κάθε φορά 
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"Πλούσια Νοικοκυριά": 
>2780,75 €, 

29,5% του δείγματος

"Φτωχά 
Νοικοκυριά": 
<1191,75 €,

21,7% του 
δείγματος

Διάμεσο Μηνιαίο 
Εισόδημα: 1986.25 €

66 νοικοκυριά με 
εισόδημα ≥8000 €

Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ).   Οι ΕΟΠ γίνονται κάθε πέντε έτη και με 

τη βοήθειά τους, καταγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες των νοικοκυριών. Με βάση την 

κατανομή των δαπανών αυτών, ορίζονται να αγαθά και οι συντελεστές τους στον ΔΤΚ, που 

ισχύουν για τα επόμενα 5 έτη. 

Διάγραμμα 2.3: Ιστόγραμμα μηνιαίου καθαρού συνολικού εισοδήματος ελληνικών 

νοικοκυριών 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική υπηρεσία 
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Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από τη γραμμή 

φτώχειας περιγράφονται στον Πίνακα Π.1 του Παραρτήματος.  Βεβαίως, τα νοικοκυριά αυτά 

δεν είναι αναγκαστικά φτωχά με την έννοια της απόλυτης φτώχειας.  Είναι απλώς τα 

φτωχότερα στην Ελλάδα.  Σημειώνεται ότι στη πολιτική αντιπαράθεση των κομμάτων στη 

Βουλή των Ελλήνων και στον Τύπο, η σημαντική αυτή διαφορά μεταξύ «κινδύνου φτώχειας» 

και «απόλυτης φτώχειας» δεν αποσαφηνίζεται επαρκώς. 

 

Πίνακας 2:  Μερίδια καταναλωτικών δαπανών νοικοκυριών που ανήκουν σε 

διαφορετικά εισοδηματικά κλιμάκια 

 

 

Κατηγορία Δαπάνης 

Συντελεστές στάθμισης (%) ομάδων Δ.Τ.Κ. 

Φτωχοί 

(Εισόδημα<1.192€) 

Πλούσιοι 

(Εισόδημα>2.781€) 

1. Είδη διατροφής και μη    

    μη οινοπνευματώδη ποτά 24,12 15,60 

2. Οινοπνευματώδη ποτά και   

    Καπνός 4,18 3,71 

3. Είδη ένδυσης και υπόδησης  7,38 9,35 

4. Στέγαση, Ύδρευση, Καύσιμα,  

    και φωτισμός κύριας και  19,75 8,03 
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    δευτερεύουσας ή εξοχικής  

    Κατοικίας 

5. Διαρκή αγαθά οικιακής  

    Χρήσης – Οικιακά είδη  

    άμεσης κατανάλωσης και 

    Οικιακές υπηρεσίες 6,84 8,31 

6. Υγεία 9,71 6,95 

7. Μεταφορές 5,98 14,90 

8. Επικοινωνίες 4,81 4,60 

9. Αναψυχή και πολιτισμός 2,95 5,56 

10. Εκπαίδευση 1,03 3,73 

11. Ξενοδοχεία, Καφενεία και  

      Εστιατόρια 7,57 11,53 

12. Διάφορα αγαθά και  

      Υπηρεσίες 5,66 7,73 

                     Σύνολο 100,00 100,00 

 

  Πηγή : Ελληνική Στατιστική υπηρεσία 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η κοινωνία έχει καταντήσει μια καταναλωτική κοινωνία. Το μάρκετινγκ, η διαφήμιση μέσω 

των ΜΜΕ καθώς η πληθώρα των αγαθών και υπηρεσιών και η απότομη ευημερία έχουν 

καταστήσει  τον άνθρωπο σε υπερκαταναλωτικό όν.  

Η κατανάλωση θα πρέπει να γίνεται με μέτρο, προσέχοντας ιδιαιτέρως την ποιότητα και την 

ποσότητα. Η αλόγιστη κατανάλωση οδηγεί σε σπατάλη. Σε περίοδο κρίσης, όπως διανύει η 

ανθρωπότητα σήμερα, ο υπερκαταναλωτής είναι καταδικασμένος να δυστυχήσει.  

Οι αρχαίοι Έλληνες μας άφησαν παρακαταθήκη ένα σοφό ρητό. Μέτρον άριστον.    

Η κατανάλωση θα πρέπει να γίνεται βασιζόμενη στις πραγματικές ανάγκες, να υπάρχει 

σεβασμός στο περιβάλλον, να υπάρχει έλεγχος στα προϊόντα που καταναλώνουμε αν 

παράγονται με βάση τον ανθρωπισμό και όχι την εκμετάλλευση (παιδική εργασία κλπ.). 

Βασικότερο από όλα είναι η ποιοτική κατανάλωση, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι που 

μπορεί να πλήξουν την υγεία ή γενικά τον άνθρωπο.  

Ίσως η κρίση που διανύει σήμερα η χώρα μας, να είναι σταθμός ώστε οι Έλληνες να γίνουν 

συνειδητοί και ποιοτικοί καταναλωτές.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

Εθνική ΣτατιστικήΥπηρεσία της Ελλάδος, 2003, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 
2004/2005, Κωδικοί Ειδών και Υπηρεσιών, Χαρακτηριστικών του Νοικοκυριού και της 
Κατοικίας, Εισοδημάτων, Νομών και Χωρών. 

 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 2004a, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 
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