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ΕΤΦΑΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΥΟΡΑ 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ 
εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, παξέρνληαο κνπ πξαθηηθή ή θαη πλεπκαηηθή 
ππνζηήξημε. 

Αξρηθά ινηπφλ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο κνπ, 
θ. Μάξθν Κνπξγηαληάθε, γηα ηελ ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο κνπ, παξά ηηο 
φπνηεο δπζθνιίεο, ηελ επζηνρία ησλ ζπκβνπιψλ ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ 
παξφηξπλζε ηνπ λα αλαιάβσ κηα εξγαζία ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία. 
πσο θαη ηελ θα. Γεσξγία Μαιακφξε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο πνπ κε ηε 
ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο εμέιημεο ηεο εξγαζίαο κνπ, 
ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ νινθιήξσζε θαη παξνπζίαζε ηεο. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ρσξίο ηελ βνήζεηα, 
ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ νπνίσλ, ε πξνζπάζεηα κνπ 
ζα ήηαλ πνιχ πην δχζθνιε. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θίιε κνπ 
Κσλζηαληίλα Καξαβά ε νπνία κε βνήζεζε πνιχ κε ηελ παξνπζία ηεο ζην 
Ζξάθιεην ελψ εγψ βξηζθφκνπλ αληνξίλε.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Ζ αγνξά ηνπ νίλνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή θαη πνιχπινθε, ελψ νη 
πξνηηκήζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα είλαη νίλνπ 
επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε απνηχπσζε ησλ ζχγρξνλσλ 
θαηαλαισηηθψλ πξνηηκήζεσλ γηα ην θξαζί ζηελ πεξηνρή ηεο αληνξίλεο. 

Μεζνδνινγηθά, ε παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηε ζχλζεζε δεπηεξνγελψλ θαη 
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ. Σα πξσηνγελή ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ έξεπλα αγνξάο ζε 
θαηαλαισηέο ηεο αληνξίλεο, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ δνκεκέλσλ 
εξσηεκαηνινγίσλ ηεο επηζθφπεζεο ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν έλα 
εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλεξψλνπλ ζαθήο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο φζνλ 
αθνξά ηα αγνξαζηηθά θξηηήξηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to investigate consumer behavior and preferences for wine 
products in Santorini, Greece. The first section of the thesis gives the theoretical 
back ground, while the second section presents the methodology and the results of 
the primary survey conducting in Santorini. According to the 152 local consumers 
participated in the survey, wine is the one of the most preferable alcohol drinks and 
consumer behavior seems to depend from different factors. The results of the 
research can be used from local wine firms in order to improve their product and 
marketing strategies. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Ο ηψκθνο (φπσο αλαθέξεηε ζηε Παππά, 2013) είπε φηη ε πκπεξηθνξά ηνπ 
Καηαλαισηή σο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην 
επηζηεκνληθφ πεδίν, ην νπνίν κεηαβάιιεηαη δπλακηθά. Ωο πεδίν ηνπ ΜΚΣ ε 
πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 
ηνπ 1960, νπφηε θαη θπθινθφξεζαλ ηα πξψηα βηβιία κε απνθιεηζηηθφ ζέκα ηε 
πκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή , ελψ ηα παλεπηζηήκηα πξφζθεξαλ αλάινγν κάζεκα 
γηα πξψηε θνξά ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970. Ζ πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή βαζίδεηαη 
ζε ηδέεο θαη ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηνλ άλζξσπν νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ απφ 
επηζηήκνλεο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ.. 

Ζ ζεσξία ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή κειεηά ην πψο νη άλζξσπνη παίξλνπλ 
απνθάζεηο γηα ην πψο ζα μνδέςνπλ ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ δηαζέζηκνπο, ζε 
δηάθνξα αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. πλεπψο ε ζεσξία ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ 
θαηαλαισηή πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα φπσο: 

 Ση αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο 

 Γηαηί ην αγνξάδνπλ 

 Πφηε ην αγνξάδνπλ 

 Απφ πνχ ζα ην αγνξάζνπλ 

 Πφζν ζπρλά ζα ην αγνξάζνπλ  

Ο ζηφρνο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή, 
έηζη ψζηε λα ππάξρεη επαλάιεςε ηεο αγνξάο.  

Ηθαλνπνίεζε είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο ή δπζαξέζθεηαο ελφο αηφκνπ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνθεηκεληθή ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο (ή ηνπ απνηειέζκαηνο) 
ελφο πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. πσο θαίλεηαη θαζαξά απφ απηφ 
ηνλ νξηζκφ, ε ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία ππνθεηκεληθήο απφδνζεο θαη 
πξνζδνθηψλ. Αλ ε απφδνζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο πξνζδνθίεο, ν πειάηεο είλαη 
δπζαξεζηεκέλνο. Αλ ε απφδνζε ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο, ν πειάηεο είλαη πνιχ 
ηθαλνπνηεκέλνο ή ελζνπζηαζκέλνο (Kotler, 2000) . 

Έηζη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ιάβνπλ ζνβαξά ππ’ φςε ηνπο ηηο πξνζδνθίεο ησλ 
θαηαλαισηψλ. Πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηη επεξεάδεη ηνλ θαηαλαισηή, ηελ δηαδηθαζία 
πνπ γίλεηαη πξηλ γίλεη ιήςε ηεο απφθαζε αγνξάο θαη λα επηιέμνπλ ηνπο ηχπνπο 
αγνξαζηψλ πνπ ζα εζηηάζνπλ. ια απηά κπνξεί κηα επηρείξεζε λα ηα αλαθαιχςεη κε 
ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο έξεπλαο (π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα, ζπλέληεπμε, παξαηήξεζε, 
θιπ). 

ηελ παξνχζα κειέηε ινηπφλ επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο θαηαλαισηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ζηα πξντφληα νίλνπ ηεο αληνξίλεο. πσο είλαη γλσζηφ ε αληνξίλε 
απνηειεί ηδαληθφ ηφπν γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ νηλνπαξαγσγήο. ήκεξα ν 
ακπειψλαο ηεο αληνξίλεο απνηειεί ηνλ πιένλ παξαδνζηαθφ ζε νιφθιεξν ηνλ 
Διιαδηθφ ρψξν.  
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Ζ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο έγηλε κέζσ έξεπλαο αγνξάο κε 
δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζε θαηαλαισηέο ηεο αληνξίλεο. Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ 
λα απαληήζνπλ πνηθίιεο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απνηππψλνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο 
ηάζεηο απέλαληη ζην θξαζί. 

ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε: ην «ζεσξεηηθφ 
κέξνο» θαη ην «εξεπλεηηθφ κέξνο». ην ζεσξεηηθφ κέξνο, ζην πξψην θεθάιαην 
αλαιχεηαη ν Θεξατθφο νίλνο. Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηεο πεξηνρήο ηεο 
αληνξίλεο, παξνπζηάδνληαη νη πνηθηιίεο νίλνπ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο 
θαζψο επίζεο θαη ηα ηνπηθά νηλνπνηία ηεο αληνξίλεο. ηελ ζπλέρεηα (θεθάιαηα δπν 
θαη ηξία) παξνπζηάδεηαη εθηεηακέλε αλάιπζε ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά 
ηνπ θαηαλαισηή. Ο φξνο Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά εκπεξηέρεη φιεο εθείλεο ηηο 
ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ - πξάμεηο ή παξαιήςεηο - πνπ 
νδεγνχλ ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε δηαθφξσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή ηε κε 
απνδνρή ηνπο. Καηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρνπλ παξνπζηαζηεί δηάθνξνη νξηζκνί. 
Δπίζεο ζεκαληηθέο είλαη θαη νη νξγαλψζεηο αιιά θαη ε λνκνζεζία πνπ πξνζηαηεχνπλ 
ηνλ θαηαλαισηή. 

Σν «εξεπλεηηθφ κέξνο» παξνπζηάδεη ηελ πξσηνγελή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έηζη, ην ηέηαξην θεθάιαην ζπγθεληξψλεη φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη ηα 
απνηειέζκαηά ηεο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο 
ησλ εξεπλεηψλ. 

 

 

  



- 10 - 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 – ΘΗΡΑΩΚΟ ΟΙΝΟ 

 

 

 

 

1.1. Η αντορίνη και το κλίμα της  

Ζ αληνξίλε βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ λεζηψλ Ίνπ θαη Αλάθεο. Απνηειεί ζχκπιεγκα ησλ 
λεζηψλ Θήξα, Θεξαζηά, Αζπξνλήζη, εθαίζηεηα (Παιηά Κακέλε)  θαη  Νέα Κακέλε, 
ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θξαηήξαο ηνπ εθαηζηείνπ. Δίλαη έλα απφ ηα ελεξγά εθαίζηεηα 
ηεο Διιάδαο φπσο θαη ηα Μέζαλα, ε Νίζπξν θαη ηε Μήιν. Ζ έθηαζή ηεο είλαη 76 
η.ρικ. θαη ην κήθνο ησλ αθηψλ ηεο 69 ρικ. Απέρεη 128 λαπηηθά κίιηα απφ ην ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά θαη 63 λ. κίιηα απφ ηελ Κξήηε. Σν φλνκα Θήξα ην πήξε απφ ηνλ κπζηθφ 
νηθηζηή Θήξα ηεο πάξηεο, πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην λεζί γχξσ ζηνλ 10ν αηψλα π.Υ. 
θαη ίδξπζε ηελ νκψλπκε πφιε ζην Μέζα Βνπλφ.  

Σν φλνκα αληνξίλε ην έδσζαλ ζην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ νη Δλεηνί θαη αλαθέξεηαη 
απφ ηνλ Άξαβα γεσγξάθν Δδξηζή, ην 1153. Δίλαη ζπλεθθνξά ησλ ιέμεσλ Santa 
Irene (Αγία Δηξήλε), πνπ ην πήξε ή απφ ηελ νκψλπκε εθθιεζία ζηνλ θάκπν ηεο 
Θεξαζηάο, ή απφ ηελ νκψλπκε παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή ζηελ Πεξίζζα, ε νπνία 
δελ ζψδεηαη. Ζ Θήξα, ε Θεξαζηά θαη ην Αζπξνλήζη, είλαη ππνιείκκαηα ηνπ 
πξντζηνξηθνχ ζηξνγγπινχ λεζηνχ. Πεξηβάιινπλ κηα βαζηά ζαιαζζηλή ιεθάλε, ζην 
θέληξν ηεο νπνίαο αλαδχζεθαλ ε Παιηά θαη ε Νέα Κακέλε. Απηή ε ιεθάλε είλαη πνπ 
νλνκάδεηαη Καιδέξα ή  Καιληέξα, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή γεσινγηθή νξνινγία. έρεη 
δηαζηάζεηο 8*5 ρικ. θαη βάζνο πνπ θηάλεη ηα 370 κ.  

Ζ αληνξίλε απνηειεί ην κφλν ζχκπιεγκα λεζηψλ ζην νπνίν νη νηθηζκνί δελ έρνπλ 
θηηζηεί ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, αιιά ζηηο άθξεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηεο 
Καιληέξαο. Δίλαη, επίζεο, έλα απφ ηα ειάρηζηα ζεκεία ζηνλ θφζκν φπνπ 
δηαηεξνχληαη αθφκα αξρηηεθηνληθά ζχλνια ππφζθαθσλ ζπηηηψλ ζην εθαηζηεηνγελέο 
έδαθνο. Ζ Καιληέξα θαη νιφθιεξν ην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ ηεο αληνξίλεο, έρνπλ 
ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο. Σν θπξίσο λεζί, ε Θήξα, έρεη ζρήκα 
εκηζέιηλνπ θαη βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθφηεξε ζέζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο. Ζ δπηηθή 
πιεπξά ηεο απνηειείηαη απφ ηα ηνηρψκαηα ηεο Καιληέξαο πνπ δηαηεξνχλ νινδψληαλε 
ηελ εηθφλα ηεο γεσινγηθήο ηζηνξίαο ηεο θαη απνηππψλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο 
εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηε Θήξα ππάξρνπλ πνιιά αμηφινγα ηζηνξηθά θαη 
πξντζηνξηθά επξήκαηα ηα νπνία ζψδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα θαη απφ ηα νπνία ηα 
πεξηζζφηεξα είλαη δηαζέζηκα ζην ηνπξηζηηθφ θνηλφ. Ζ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ μεθηλάεη απφ 
ηε πξντζηνξηθή πφιε ηνπ Αθξσηεξίνπ νη νπνία ππήξμε εκπνξηθφ θέληξν ηεο 
Αλαηνιηθήο κεζνγείνπ ζε πιήξε αθκή κέρξη ηε ζηηγκή γχξσ ζην 1700-1600 π.ρ., πνπ 
κηα κεγάιε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο αλάγθαζε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λα 
κεηαλαζηεχζνπλ. 
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Ο Αζεληφο, ζήκεξα είλαη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο αληνξίλεο θαη ην κνλαδηθφ γηα ηα 
επηβαηηθά πινία. ήκεξα ε αληνξίλε είλαη έλα απφ ηα δηαζεκφηεξα ηνπξηζηηθά 
θέληξα ηνπ θφζκνπ. Ο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ήηαλ 13.670 θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ 
απνγξαθή ηνπ 2001 ελψ ε απνγξαθή 2011 έδεημε φηη ν Γήκνο Θήξαο απαξηζκεί 
15.250 θαηνίθνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηε ζπλερψο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 
ηνπ λεζηνχ θπξίσο ιφγν ηεο κεγάιεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη 
αλαπηπρζεί ζην λεζί. Ζ αληνξίλε ζχκθσλα κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο Κιηκαηηθήο 
θαηάηαμεο Κoppen έρεη εχθξαην εξεκηθφ θιίκα (BWh) θαη καδί κε ηελ Αλάθε 
απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε κε απηνχ ηνπ είδνπο ην θιίκα. Έηζη, 
ην θιίκα ηεο αληνξίλεο είλαη ηδηφκνξθν θαη παξφιν πνπ είλαη ην πην λφηην λεζί ησλ 
Κπθιάδσλ είλαη θαη ην ςπρξφηεξν. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο βνξεηναλαηνιηθνχο 
αλέκνπο κε θαηαθιχδνπλ ην λεζί, σζηφζν ν ρεηκψλαο είλαη ήπηνο κε κέζε 
ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 10ν C. Σν ρεηκψλα παξνπζηάδνληαη ζπρλέο βξνρνπηψζεηο, 
ελψ ην θαινθαίξη δελ βξέρεη ζρεδφλ πνηέ κε απνηέιεζκα ε αληνξίλε λα απνηειεί 
πφιν έιμεο πνιιψλ ηνπξηζηψλ απ' φιν ηνλ θφζκν. ήκεξα ε ακπεινθαιιηέξγεηα 
απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ηνκέα αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηε αληνξίλε. H ηζηνξία 
ηεο ράλεηαη ζηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, φηαλ νη Φνίληθεο ηελ εηζήγαγαλ ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. ήκεξα ν ακπειψλαο ηεο αληνξίλεο 
απνηειεί ηνλ πιένλ παξαδνζηαθφ ζε νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Υσξίο φκσο ν 
ακπειψλαο ηεο λα είλαη θαη ην κνλαδηθφ πξντφλ ηνπηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Σν 
θιίκα ηεο αληνξίλεο θαζψο θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο παξέρνπλ θαη άιια 
ηνπηθά πξντφληα φπσο ε παξαδνζηαθή θάβα αληνξίλεο θαη ην ηνκαηάθη αληνξίλεο 
ηα νπνία είλαη γλσζηά γηα ηελ ππέξνρε γεχζε ηνπο. Ο Γήκνο Θήξαο είλαη δήκνο ηεο 
πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα λεζηά Θήξα θαη Θεξαζία θαζψο θαη 
ηηο γεηηνληθέο ηνπο λεζίδεο. Απαξηίδεηαη απφ 13 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηα νπνία είλαη 
ηα εμήο: Θεξαζίαο, Οίαο, Βνπξβνχινπ, Ζκεξνβηγιίνπ, Φεξψλ, Καξηεξάδνπ, 
Μεζαξηάο, Βφζσλα, Κακαξίνπ, Πχξγνπ, Μεγαινρσξίνπ, Αθξσηεξίνπ, Δκπνξείνπ. 
Πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη ηα Φεξά, φλνκα πνπ πξνήιζε απφ παξαθζνξά ηεο 
ιέμεο Θήξα θαη έρεη επηθξαηήζεη (Wikipedia.org). 

 

1.2. Η ιστορία της άμπελος της αντορίνης 

Οη ακπειψλεο ηεο αληνξίλεο είλαη απφ ηνπο πην ηδηφκνξθνπο ζηνλ θφζκν. Μηα απφ 
ηηο θπξηφηεξεο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ είλαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα, θαζψο ην ακπέιη 
επδνθηκεί ζηελ αληνξίλε φρη κφλν επεηδή αληέρεη ζηελ μεξαζία αιιά γηαηί είλαη έλα 
απφ ηα μπιψδε θπηά πνπ νη ξίδεο ηνπο δηαπεξλνχλ ηελ ζεξατθή γε. Οη ακπειψλεο 
ηεο αληνξίλεο έρνπλ έθηαζε 15.000 ζηξέκκαηα, είλαη απφ ηνπο αξραηφηεξνπο ζηνλ 
ειιαδηθφ ρψξν θπηεκέλνη ζε απηφξηδα θπηά απφ ηε ζηηγκή πνπ θπιινμήξα δελ 
έθηαζε πνηέ ζην λεζί. 

Απφ εθαηνληάδεο ρξφληα πξηλ νη αληνξηληνί έρνπλ αλαθαιχςεη έλα ηειείσο 
μερσξηζηψ ηξφπν θιαδέκαηνο ηνπ ακπειηνχ πνπ ην νλφκαδαλ «θνπινχξα». Πην 
ζπγθεθξηκέλα δίλνπλ ζηα θιήκαηα ην ζρήκα ηνπ θαιαζηνχ γηα λα γιηηψζνπλ ηνλ 
θαξπφ απφ ηπρφλ ζαξσηηθνχο αλέκνπο πνπ θαηαθιχδνπλ ην λεζί ρεηκψλα θαινθαίξη. 
Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα ζηαθχιηα πξνζηαηεχνληαη θαη σξηκάδνπλ κέζα ζηελ αγθαιηά 
ηεο ακπειηάο. Οη βξνρέο ζην λεζί είλαη ζπάληεο ηα ηξερνχκελα λεξά θαη νη πεγέο είλαη 
άγλσζηα. Παξφια απηά ην ακπέιη δελ ππνθέξεη απφ μεξαζία, πάξα κφλν ζε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο δειαδή, νη 
βξνρέο ηνπ ρεηκψλα εηζρσξνχλ αξγά θαη δχζθνια ζην έδαθνο πνπ ηηο θξάηα ζην 
βάζνο. Σν θαινθαίξη νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ ηξαβνχλ ην λεξφ πάιη πξνο ηελ επηθάλεηα 
ηξνθνδνηψληαο πάιη ηα θπηά. 
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Σέινο ηα κειηέκηα ηνπ Απγνχζηνπ επεκβαίλνπλ θαη εκπνδίδνπλ ηελ πγξαζία λα 
ζπγθεληξψλεηαη πάλσ ζηα ζηαθχιηα, εμαιείθνληαο ηνλ θίλδπλν αλεπηζχκεησλ 
αζζελεηψλ φπσο πεξνλφζπνξνο. Μία κηθξή επίπαζε κε ζεηάθη γηα πξφιεςε απφ ην 
σίδην απνηειεί ηε κφλε θξνληίδα ηνπ ζαληνξηληνχ ακπεινπξγνχ θαηά ησλ αζζελεηψλ 
ηεο ακπέινπ (Βαξβαξήγνο, 2001). 

 

1.3. Οίνος και τρόπος παραγωγής του στη αντορίνη 

1.3.1. Οίνος  

Οη δηάθνξεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηα «είδε ζηαθπιηψλ» φπσο έγξαθαλ νη παιαηφηεξνη, 
δελ είλαη φιεο πξνηθηζκέλεο κε ηνπο ίδηνπο γελεηηθνχο ραξαθηήξεο. Δθηφο απφ 
νξηζκέλεο εμσηεξηθέο δηαθνξέο, φπσο ην ρξψκα ηεο ξψγαο ησλ ζηαθπιηψλ θαη ν 
ρφλδξνο ή ιεπηφο θινηφο ηεο, ππάξρνπλ γελεηηθέο δηαθνξέο πνιχ πην θαζνξηζηηθέο 
γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θξαζηνχ. Δθδειψλνληαη ζην ρξψκα, ζην άξσκα θαη ηε γεχζε 
ηνπ, δειαδή ηνπο « νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηήξεο », ηνπο κφλνπο πνπ κπνξεί λα 
θξίλεη θαη λα αληηιεθζεί ν θαηαλαισηήο. Καη φπσο ε παηδεία δελ κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη κεγάινπο ηερλίηεο ηνπ ζηνίρνπ, ηνπ ρξσζηήξα θαη ηνπ πεληαγξάκκνπ, 
εάλ νη άλζξσπνη απηνί δελ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ραξηζκαηηθνί, έηζη θαη ε ηερλνινγία 
δελ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ παξαγσγή νίλσλ πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
εάλ ηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηνχληαη δελ πξνέξρνληαη απφ πνηθηιίεο πξνηθηζκέλεο κε 
γελεηηθνχο ραξαθηήξεο πςειήο νηληθήο πνηφηεηαο. Απφ ηελ ψξα φκσο πνπ ηξπγηέηαη 
ην ακπέιη θαη θφβεηαη ν «νκθάιηνο ιψξνο» κεηαμχ ζηαθπιηψλ θαη θπηνχ, ν ξφινο ηνπ 
αλζξψπηλνπ παξάγνληα είλαη θαζνξηζηηθφο ζηε δηακφξθσζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ 
ραξαθηήξσλ ηνπ θξαζηνχ, γηαηί κε ηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεη ν νηλνπνηφο κπνξεί 
λα αλαδείμεη, αιιά θαη λα θαηαζηξέςεη, ηα ζηνηρεία πνηφηεηαο κε ηα νπνία νη γελεηηθνί 
θαη νηθνινγηθνί παξάγνληεο πξνίθηζαλ ηα ζηαθχιηα ( Κνπξάθνπ – Γξαγψλα,1994). 

 

1.3.2. Προετοιμασία αμπελιού 

χκθσλα κε ηνπο Κνπξάθνπ – Γξάγσλα (1994), λσξίο ην επηέκβξην, ακέζσο κφιηο 
ηειείσλε ν ηξχγνο, γηλφηαλ ε αθαίξεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ θιεκαηίδσλ κε ηα 
πξάζηλα αθφκα θχιια. Ήηαλ κία επέκβαζε πνπ δελ ππαγνξεπφηαλ απφ ηηο αλάγθεο 
ηνπ θπηνχ. Αληίζεηα κάιηζηα, ε πξψηκε αθαίξεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ θιεκαηίδσλ 
ην απνδπλακψλεη γηαηί, φζν θαηξφ ηα ζηαθχιηα σξηκάδνπλ, ην θπηφ επηζηξαηεχεη ηηο 
δπλάκεηο ηνπ λα ηα ζξέςεη, φπσο ν νξγαληζκφο ηεο γπλαηθάο πνπ έρεη ζηα ζπιάρλα 
ηεο παηδί, θαη κφλν κεηά ηνλ ηξπγεηφ ηα πξάζηλα αθφκα θχιια εξγάδνληαλ πηα γηα ην 
ίδην ην θπηφ, ψζηε λα κπνξέζεη λα απνζεζαπξίζεη, πξηλ πέζεη ζε ρεηκέξηα λάξθε, ηηο 
νπζίεο εθείλεο πνπ ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ ηελ άλνημε γηα λα βιαζηήζεη θαη λα 
ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαηά ηνλ εηήζην θχθιν ηεο δσήο ηνπ.  

Ζ αθαίξεζε ησλ θιεκαηίδσλ νινθιεξσλφηαλ αξγφηεξα θαηά ησλ Οθηψβξην-
Ννέκβξην νπφηε γηλφηαλ θαη γεληθφ θαζάξηζκα απφ αζζελή θαη απνμεξακέλα κέξε 
θαη απφ θαζεηί πνπ ακπεινπξγφο έθξηλε φηη δε ήηαλ ρξήζηκν γηα ην θιάδεκα πνπ 
αθνινπζνχζε.  
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Εικόνα 1.1 Αμπζλι Σαντορίνθσ 

Πθγι: Μ. Κάηθ(2014) 

 

1.3.3. Η Βεντέμα 

Απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ άξρηδαλ νη πξνεηνηκαζίεο θαη ε 
πξψηε δνπιεηά ηνπ θάζε λνηθνθχξε ήηαλ λα αζπξίζεη θαη λα παζηξέςεη ηελ θάλαβα 
θαη ηα ζθεχε ηεο. Πιέλαλε ινηπφλ ηηο άθνπξεο, ηα παηεηήξηα, ηα ιελά θαη γεληθά φια 
ηα ζθεχε ηεο θάλαβαο, Δπίζεο θαζάξηδαλ ηελ ηαξάηζα ή γεληθά ην ρψξν φπνπ ζα ηνλ 
έθαλαλ ιηάζηξα. Ζ επφκελε κέξα ήηαλ ε εκέξα ηνπ ηξχγνπ απφ λσξίο ην πξσί 
μεθηλνχζε ε δηαδηθαζία ηνπ καδέκαηνο ησλ ζηαθπιηψλ αθνχ γέκηδαλ φια ηα θνθίληα 
ηνπο έζηξσλαλ φια ηα ζηαθχιηα ηνπο ζε κηα ηαξάηζα θαη αθνχ έπεθηε ν ήιηνο ηα 
έβαδαλ ζην παηεηήξη ηνπο. Σα παηνχζαλ δηαθνξεηηθέο κέξεο αλάινγα κε ην είδνο 
θξαζί πνπ ήζειαλ λα θηηάμνπλ γηα παξάδεηγκα φηαλ ήζεια λα παξάγνπλ λπρηέξη ηα 
παηνχζαλ ηελ ίδηα κέξα. Αθνχ ηειείσλε ην πάηεκα κε ηα πφδηα ηα πεξλνχζαλ θαη 
απφ ην κάγγαλν γηα ηελ ηειεπηαία ζηαγφλα. Σν θξαζί πνπ έβγαηλε έπεθηε ζην ιηλφ θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζην βαξέιη. Μεηά απφ δέθα κέξεο πεξίπνπ έβγαδαλ ηνλ κνχζην απφ ηα 
βαξέιηα θαη ηα άθελαλ λα βξάζνπλ κέρξη ηηο 22 Οθησβξίνπ ε εκέξα ηνπ Αγίνπ 
Αβεξθίνπ φπνπ εθείλε ηελ εκέξα ήηαλ ε παξάδνζε λα αλνίγνληαη ηα βαξέιηα θαη λα 
δνθηκάδνληαη ηα θξαζηά (Καηζίπεο, 2001). 
 

1.4. Σα είδη Οίνου που παράγονται στη αντορίνη  

Παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ σξίκαλζε ησλ 
ζηαθπιηψλ θαη ηα ζπλέπεηα ζηελ ζπληέιεζε κνλαδηθά γεπζηηθψλ θξαζηψλ. Τπάξρνπλ 
φκσο αξθεηά είδε θξαζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε θάζε πεξηνρή ηεο αληνξίλεο, 
αλακηγλχνληαο δηάθνξεο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα πην 
δεκνθηιή ηα θξαζηά. 

 

1.4.1. Ασύρτικο 

Σν αζχξηηθν είλαη κηα ζπάληα πνηθηιία ζε παγθφζκην επίπεδν θαη κηα απφ ηηο 
ζπνπδαηφηεξεο πνηθηιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Πξνέξρεηαη απφ 
ηε αληνξίλε (αζχξηηθν - αληνξίλεο), αιιά εμαπιψζεθε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη 
έγηλε, απφ πιεπξάο πνηφηεηαο, κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο γεγελείο πνηθηιίεο. Γίλεη 
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θπξίσο ιεπθά μεξά θξαζηά, κεξηθά απφ ηα νπνία σξηκάδνπλ ζε βαξέιη. Ωζηφζν, 
νξηζκέλα γιπθά θξαζηά παξάγνληαη απφ ιηαζηφ ζηαθχιη (ιηαζηά θξαζηά) ηεο 
πνηθηιίαο αζχξηηθν. 

Σν αζχξηηθν είλαη κηα απφ ηηο πην ζπάληεο ιεπθέο πνηθηιίεο ακπέινπ κε δπλαηφηεηεο  
θαιιηέξγεζεηο ζε ζπλζήθεο δεζηνχ θαη μεξνχ θιίκαηνο, δηαηεξψληαο πςειή 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα . Πξφθεηηαη γηα κηα πνηθηιία πνπ εζηηάδεη ζηε δνκή, ζην 
εθρχιηζκα θαη ζην γεχζε  θαη ιηγφηεξν ζηνλ αξσκαηηθφ ραξαθηήξα. Σν 
αζχξηηθν θπξηαξρεί ζηνλ νίλν ΠΟΠ αληνξίλε, φπνπ πξνζθέξεη ιεπθά θξαζηά, κε 
ιεπηφηεηα. 

Δπίζεο είλαη θξαζί θαηάιιειν ζε άηνκα πνπ αλαδεηνχλ ιεπθά θξαζηά κε 
αληηζπκβαηηθφ, έληνλν ζηπι θαη εζηηάδνπλ ζηε δνκή θαη ηελ ππθλφηεηα. Πξνζθέξεη 
εληππψζεηο πνπ μεθεχγνπλ πνιχ απφ ην κέζν, «εκπνξηθά ζειθηηθφ» μεξφ ιεπθφ 
θξαζί, ελψ είλαη πνιχ θηιηθφ κε ην θαγεηφ, ηδίσο κε ην ςεηφ ςάξη θαη ηα ζαιαζζηλά 
ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζηηο ηαβέξλεο ηνπ λεζηνχ . ια ηα αζχξηηθα, ηφζν ηα 
δεμακελήο, φζν θαη απηά πνπ σξηκάδνπλ ζε βαξέιη, παιαηψλνπλ αζθαιψο γηα πέληε 
ή αθφκα θαη δέθα ρξφληα, κεξηθέο θνξέο πνιχ πεξηζζφηεξν. Σα γιπθά αζχξηηθα είλαη 
απιψο αηψληα, αθνχ, ν ρξφλνο φρη κφλν δελ ηα θνπξάδεη, αιιά ηα θαιπηεξεχεη 
(Δπψλπκν Διιεληθφ Κξαζί, 2015). 

 

1.4.2. Βινσάντο  

Σν βηλζάλην είλαη γιπθφ θξαζί, ιεπθφ ή θφθθηλν, πνπ θηηάρλεηαη απφ ιηαζηά 
ζηαθχιηα. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηα ζηαθχιηα αθνχ έρνπλ σξηκάζεη πνιχ θαιά, 
απιψλνληαη ζηνλ ήιην γηα κία έσο δπν εβδνκάδεο. Οθείιεη ην φλνκα ηνπ ζηελ Ηηαιηθή 
θξάζε Vin Santo (Άγην θξαζί ή θξαζί ηεο αληνξίλεο). Πεξηέρεη ζπλήζσο κεγάιν 
πνζνζηψλ ζαθράξσλ θαη γνεηεχεη κε ηε βεινχδηλε γεχζε πνπ δηαζέηεη. Σν πεξίθεκν 
απηφ γιπθφ θξαζί, πνπ εθδειψλεη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο αληνξίλεο, ζπκπιήξσλε ηηο 
γεπζηηθέο παλδαηζίεο ησλ αξρφλησλ ηνπ Μεζαίσλα θαη απνηεινχζε γηα πνιινχο 
αηψλεο ηε «ζεία κεηάιεςε» ζε φια ηα δηζθνπφηεξα ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο 
Παζψλ ησλ Ρσζηψλ. Σέινο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο 
Αλψηεξεο Πνηφηεηαο» θαη ππάγεηαη ζηνπο νίλνπο vqprd ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο 
«Οίλνη Πνηφηεηαο Παξαγφκελνη ζε Καζνξηζκέλε Πεξηνρή» (Βαξβαξήγνο, 2001 ). 

 

1.4.3. Νυκτέρι  

Σν Νπθηέξη φπσο θαη ην βηλζάλην αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο 
Αλψηεξεο Πνηφηεηαο». Σν ιεπθφ, μεξφ, πςειφβαζκν, παξαδνζηαθφ παιαησκέλν 
θξαζί ηεο αληνξίλεο απφ Αζχξηηθν. Ολνκάζηεθε έηζη, γηαηί νη ακπεινθαιιηεξγεηέο 
ηξπγνχζαλ ηα ζηαθχιηα ην πξσί θαη ηα επεμεξγάδνληαλ απζεκεξφλ, ψζηε ην πάηεκά 
ηνπο γηλφηαλ κέρξη αξγά ην βξάδπ θαη ε φιε θαηεξγαζία ηε λχρηα, πνπ νη 
ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειφηεξεο. Μηα άιιε εθδνρή είλαη φηη ιφγσ ηεο δέζηεο, 
μεθηλνχζαλ ην κάδεκα ησλ ζηαθπιηψλ ζρεδφλ λχρηα. εξβίξεηαη δξνζεξφ θαη 
ζπλνδεχεη ςάξηα ζηε ζράξα αιιά θαη παξαδνζηαθά πηάηα ηνπ λεζηνχ 
(ληνκαηνθεθηέδεο, θάβα θ.ά) (Δπψλπκν Διιεληθφ Κξαζί, 2015). 
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1.4.4. Νάμα  

Παξάγεηαη απφ κηα πνηθηιία Μαληειαξηάο θαη Αζχξηηθνπ νηλνπνίεζε θιαζζηθή 
ιηαζκέλσλ ζηαθπιηψλ θαη άκεζε εκθηάισζε. Έρεη ρξψκα έληνλν εξπζξφ, επσδηαζηφ 
κπνπθέην ηξηαληάθπιιν θαη παζραιηλψλ αλζψλ, ζπλνδεχεη ζαπκάζηα θξνχηα, θαη 
γιπθίζκαηα κε βάζε ηε ζνθνιάηα (Έλσζε Θεξατθψλ Πξντφλησλ, 2015 ). 

 

1.4.5. Αθήρι  

Σν αζήξη  είλαη κηα ιεπθή πνηθηιία ακπέινπ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο ε νπνία ππάξρεη 
απφ ηα αξραία ρξφληα θαη ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή κνλαδηθψλ μεξψλ θξαζηψλ 
ιεπθνχ ρξψκαηνο. Οη ηδηφηεηέο ηνπ αλαγλσξίζηεθαλ απφ ακπεινθαιιηεξγεηέο, ηεο 
ππφινηπεο Διιάδαο, νπφηε εμειίρζεθε ζε παξάγνληα νπζηαζηηθήο θαη εμαηξεηηθά 
θνκςήο έθθξαζεο ιεπθψλ θξαζηψλ ησλ Κπθιάδσλ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ. 
Σν αζήξη είλαη κηα πνηθηιία πνπ ηαηξηάδεη θαηαπιεθηηθά ζηηο ζπλζήθεο ηνπ άλπδξνπ 
θαη δεζηνχ θιίκαηνο. Γίλεη θξαζηά κε κέηξηα αξσκαηηθή έληαζε θαη αξψκαηα ιεπθψλ 
θαη θίηξηλσλ θξνχησλ, κέηξηα επίπεδα αιθνφιεο, κέηξηα νμχηεηα, θξεζθάδα θαη 
δσληάληα. Τπάξρνπλ πνιινί ακπειψλεο ζηελ ελδνρψξα κε αζήξη φκσο ηα θνξπθαία 
απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη ζηνλ νίλν ΠΟΠ αληνξίλε, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ην 
αζχξηηθν θαη ην αεδάλη. Οη Έιιελεο απνιακβάλνπλ ην αζήξη θαη σο απεξηηίθ, ηδίσο 
πξηλ απνιαχζνπλ έλα γεχκα κέζα ζηε θαινθαηξηλή πεξίνδν. Πξφθεηηαη γηα κηα 
πνηθηιία ακπέινπ πνπ δίλεη θξαζηά ηα νπνία πξέπεη λα θαηαλαισζνχλ ζην άκεζν 
κέιινλ, πεξίπνπ ζε δχν-ηξία ρξφληα απφ ηελ εζνδεία ηνπο, παξφηη ππάξρνπλ 
νξηζκέλα δείγκαηα ληειηθάηα θαη πνιπζχλζεηα, πνπ είλαη εμαηξεηηθά αθφκα θαη ζηα 
πέληε έηε ηνπο (Δπψλπκν Διιεληθφ Κξαζί, 2015 ). 

 

1.4.6. Αηδάνι 

Σν αεδάλη είλαη κηα πνηθηιία αηγαηνπειαγίηηθε ελψ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, κπνξεί λα 
ζεσξεζεί ελαιιαθηηθή έθθξαζε ησλ κεγάισλ ιεπθψλ θξαζηψλ ηεο αληνξίλεο, 
ζπκκεηέρνληαο ζην ραξκάλη πνπ πξσηαγσληζηεί ην αζχξηηθν. Δίλαη κηα ιεπθή 
πνηθηιία, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή μεξψλ θξαζηψλ ηνπ ίδηνπ ρξψκαηνο, 
πνπ παιαηψλνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ζε βαξέιη. Σν αεδάλη παξάγεη θξαζηά κε 
απαιφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα θαη δηαθξηηηθή φζθξεζε, κε αξψκαηα  πνπ ζπκίδνπλ 
θίηξηλα θξνχηα θαη ινπινχδηα. Έρεη κέηξηα αιθνφιε θαη νμχηεηα. πλήζσο, 
ην αεδάλη αλακεηγλχεηαη κε ην αζχξηηθν, επεηδή έρεη ηε κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα 
παξέρεη αξσκαηηθή πνιππινθφηεηα ζην ραξκάλη, ρσξίο λα παξεκβαίλεη ζηνλ 
νξπθηψδε ραξαθηήξα θαη ηελ εμαίξεηε δνκή ηνπ ηππηθνχ νίλνπ ΠΟΠ αληνξίλε. Δλ 
ηνχηνηο, νη ζπάληεο εκθηαιψζεηο ζθέηνπ αεδαλίνπ, αλ θαη εμαίξεηεο, είλαη ζπάληεο, 
αιιά ε εχξεζή ηνπο αμίδεη ηνλ θφπν. Σν αεδάλη βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 
Κπθιάδεο,  παξάγνληαο μεξά θαη γιπθά θξαζηά (Vinsanto) ζηνλ νίλν ΠΟΠ αληνξίλε, 
βξίζθεηαη επίζεο ζηε Νάμν θαη ζηελ Πάξν, αιιά δελ επηηξέπεηαη ζηα θξαζηά ηνπ 
ΠΟΠ Πάξνο. Γεδνκέλεο ηεο πςειήο πνηφηεηαο ηεο πνηθηιίαο, θαίλεηαη πσο είλαη 
ζέκα ρξφλνπ, ακπεινθαιιηεξγεηέο εθηφο Κπθιάδσλ λα αξρίζνπλ λα αλαθαιχπηνπλ 
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ην αεδάλη (Δπψλπκν Διιεληθφ Κξαζί, 2015). 
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1.5 Σα Σοπικά Οινοποιία  

 

1.5.1 SANTO WINES (ΕΝΨΗ ΘΗΡΑΩΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ) 

Ζ Έλσζε πλεηαηξηζκψλ αληνξίλεο - SantoWines ηδξχζεθε ην 1947 κε ζθνπφ 
πξνζηαηεπηνχλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
ηεο αληνξίλεο. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο νίλσλ ζην λεζί θαη έρεη κέρξη 
ζήκεξα εγγεγξακκέλα κέιε ηεο ην 100% ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγσγψλ, απφ ηα 
νπνία ηα 1000 είλαη ελεξγά. Ζ έδξα ηεο Santowines - ην νηλνπνηείν θαη ηα γξαθεία ηεο 
δηνίθεζεο- βξίζθεηαη ζηελ αληνξίλε, ζην παξαδνζηαθφ ρσξηφ Πχξγνο θαζψο θαη 
ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκα ζηελ Αζήλα. 

Ζ SantoWines αληαπνθξηλφκελε ζηηο απαηηήζεηο ηεο εγρψξηαο θαη ηεο δηεζλνχο 
αγνξάο εθζπγρξνλίδεηαη θαη ραξάδεη λέα ζηξαηεγηθή. Ζ θαηαζθεπή λένπ νηλνπνηείνπ, 
νη επελδχζεηο ζε λέα κεραλήκαηα θαη ην λέν εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ αλζξψπηλν 
δπλακηθφ ζπληέιεζαλ ζηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εληφο θαη 
εθηφο Διιάδαο. 

Σν Σκήκα Παξαγσγήο Οίλσλ ηεο SantoWines σο θχξην κέιεκα έρεη ηελ ζπλερή 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ κε ζεβαζκφ ζηελ 3500 εηψλ 
νηλνπνηεηηθή παξάδνζε ηνπ λεζηνχ. Οη νίλνη ΟΠΑΠ ηεο SantoWines ηπγράλνπλ 
δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη έρνπλ επαλεηιεκκέλα βξαβεπηεί ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο 
νίλνπ (Έλσζε Θεξατθψλ Πξντφλησλ, 2015). 

 

1.5.2 WINE MUSEUM KOUTSOYANNOPOULOS 

Σν Μνλαδηθφ, ζηελ Διιάδα, ππφζθαθν Μνπζείν Οίλνπ, 8 κέηξα θάησ απφ ηε γε θαη 
κήθνο 300 κέηξσλ, ζε ζρήκα ιαβχξηλζνπ, παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηνπ θξαζηνχ θαη 
ηε δσή ηνπ αληνξηληνχ ακπεινπξγνχ απφ ην 1660 έσο ην 1970. Με αλαπαξαζηάζεηο 
απφ θηλεηά θαη αθίλεηα νκνηψκαηα, απηφκαηε πξνζσπηθή ειεθηξνληθή μελάγεζε ζε 

δεθαηέζζεξηο γιψζζεο. 

Σν κνπζείν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αγάπε θαη ην κεξάθη πνπ είρακε γηα ηελ 
παξάδνζε θαη ην θξαζί, πνπ ζπλερίδνπκε λα παξάγνπκε κέρξη ζήκεξα, σο 4ε γεληά. 
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνπζείνπ νίλνπ ρξεηάζηεθαλ 21 ρξφληα ζθιεξήο δνπιεηάο κε 
ππνκνλή θαη επηκνλή. 

ην κνπζείν φια ηα ζέκαηα παξνπζηάδνληαη κε ζεηξά. Σα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ηνπ 
θξαζηνχ θαζψο θαη φια ηα κεραλήκαηα εθηίζεληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Σν θιάδεκα, 
ην φξγσκα ηεο γεο, ηνλ ηξχγν ην πάηεκα θαη ην δχγηζκα ησλ ζηαθπιηψλ. Σα ζπάληα 
εθζέκαηα, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ νηλνπνηήζεσο ζα κεηαθέξνπλ ηνλ επηζθέπηε 
ζε άιιε επνρή. Θα ηειεηψζεη ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζην γξαθείν ηνπ ηδξπηή ηνπ 
νηλνπνηείνπ Γξεγφξηνπ Κνπηζνγηαλφπνπινπ κε φια ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ 
θαη είδε γξαθείνπ ηνπ έηνπο 1870. 

ην ηέινο ν επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζεη ηέζζεξα απφ ηα θαιχηεξα 
θξαζηά πνπ παξάγεη ζήκεξα ην νηλνπνηείν καο, ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν 
γεπζηγλσζίαο. Οινθιεξψλνληαο, ν επηζθέπηεο θξαηά ζηε κλήκε ηνπ φιε ηε γλψζε 
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απφ ην ηαμίδη ηνπ ζην παξειζφλ. Ζ ηνπηθή θνπιηνχξα, ν ηξφπνο θαη νη δπζθνιίεο ηεο 
δσήο ζηα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ θξαζηνχ, καγεχνπλ θάζε ρξφλν ρηιηάδεο επηζθέπηεο 
πνπ επηζπκνχλ λα ηα εμεξεπλήζνπλ (Σν Μνπζείν Οίλνπ, 2015). 

 

1.5.3 DOMAINE SIGALAS (ΚΣΗΜΑ ΙΓΑΛΑ) 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1991, κε ηελ επσλπκία ΗΓΑΛΑ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ Δ.Π.Δ. Αξρηθά 
ην νηλνπνηείν ζηεγάζηεθε εθεί φπνπ παιαηφηεξα ήηαλ ε παξαδνζηαθή θάλαβα ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ Πάξη ηγάια. ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνχξγεζε, ην 1998, 
ζε ηδηφθηεην ρψξν, λέα κνλάδα παξαγσγήο, εκθηάισζεο θαη παιαίσζεο νίλσλ. 
Έθηνηε, θαη κεηά απφ ζπλερείο επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη επεθηάζεσλ 
δηακνξθψζεθε ε ζεκεξηλή παξαγσγηθή ππνδνκή κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη 
εκθηάισζεο 300.000 θηαιψλ εηεζίσο. Σα θξαζηά εμάγνληαη ζηε Γεξκαλία, Γαιιία, 
Βέιγην, Απζηξία, Οιιαλδία, Αγγιία, Κχπξν, Διβεηία, Υνλγθ-Κνλγθ, αγθάε, 
νπεδία, ηγθαπνχξε, Απζηξαιία, Βξαδηιία, ΖΠΑ θαη Καλαδά. 

ήκεξα, ην ΚΣΖΜΑ ΗΓΑΛΑ ζπλερίδεη λα πινπνηεί ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ ζηξαηεγηθή 
ζηεξηδφκελν πάληα ζηηο ηξεηο βαζηθέο ηδξπηηθέο ηνπ αξρέο: δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ηελ 
παξάδνζε ηεο ζεξατθήο γεο, ηερλνγλσζία θαη πνηφηεηα (Δμειίζζνληαο ηελ 
παξάδνζε, 2012). 

 

1.5.4 ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ  

Σν Κηήκα Αξγπξνχ ηδξχζεθε ην 1903 απφ ην Γεψξγην Αξγπξφ, ζε κηα έθηαζε 
ακπειψλα 20 ζηξεκκάησλ ζηελ Δπηζθνπή Γσληά Θήξαο. Ο Γεψξγηνο Αξγπξφο 
αθνινχζεζε ηνλ παξαδνζηαθφ ζαληνξηληφ ηξφπν νηλνπνίεζεο, κε θχξην ζηφρν ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ πνπ παξήγαγε ν ακπειψλαο ηνπ θαη ηα θξαζηά ηνπ 
πξννξίδνληαλ θπξίσο γηα ηελ ηνπηθή αγνξά. Σν 1950 αλέιαβε ην νηλνπνηείν ν 
Μαηζαίνο Αξγπξφο, ν νπνίνο ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ παηέξα ηνπ, απμάλνληαο ηελ 
θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ζηα 60 ζηξέκκαηα. 

Σελ ζεκαληηθή αιιαγή ζην Κηήκα Αξγπξνχ, ηελ έθεξε ν λπλ ηδηνθηήηεο ηνπ, Γηάλλεο 
Αξγπξφο, ζηνλ νπνίνλ πεξηήιζε ην νηλνπνηείν ην 1974. Ο Γηάλλεο Αξγπξφο αχμεζε 
ηελ έθηαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ ακπειψλσλ ζε 260 ζηξέκκαηα, εθζπγρξφληζε ην 
νηλνπνηείν θαη εξγάζηεθε πνιχ ζθιεξά γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο 
πξψηεο χιεο.  

Ο ακπειψλαο ηνπ Κηήκαηνο Αξγπξνχ είλαη απηφξξηδνο θαη βξίζθεηαη ζηελ Δπηζθνπή 
Γσληά Θήξαο, ζε πςφκεηξν 35-150 m, κε πξνζαλαηνιηζκφ αλαηνιηθά-λνηηναλαηνιηθά 
θαη ηα θιήκαηα είλαη δηακνξθσκέλα ζηελ παξαδνζηαθή θνπινχξα. Ζ απφδνζε ηνπ 
ακπειψλα είλαη πεξίπνπ 350 - 500 Kg ζηαθχιηα αλά ζηξέκκα θαη ν ηξχγνο 
πξαγκαηνπνηείηαη 10 - 25 Απγνχζηνπ. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Γηάλλε Αξγπξνχ ραίξνπλ 
αλαγλψξηζεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κε κεγαιχηεξε δηάθξηζε απηή ηνπ 
πεξηνδηθνχ Wine θαη Spirits, πνπ θαηέηαμε ην Κηήκα Αξγπξνχ κέζα ζηα 100 θαιχηεξα 
νηλνπνηεία ηνπ θφζκνπ γηα ηηο ρξνληέο 2005 θαη 2006 (Κηήκα Αξγπξνχ, 2014). 
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1.5.5 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΦΑΣΖΗΔΑΚΗ 

Σν 1996 ν Υαξίδεκνο Υαηδεδάθεο πξαγκαηνπνίεζε ηελ αλακπέισζε ελφο κηθξνχ 
εγθαηαιεηκκέλνπ απφ ην 1956, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ ηεο αληνξίλεο, 
ακπειψλα. Ο ακπειψλαο απηφο ηνπ κηζνχ εθηαξίνπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 
330 κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ζην ρσξηφ Πχξγνο Καιιίζηεο, 
θαιιηεξγήζεθε βηνινγηθά κε ηε γεγελή πνηθηιία ηεο αληνξίλεο Αεδάλη. 

Έλα ππάξρνλ κηθξφ ππφζθαθν θηίζκα, κηα παξαδνζηαθή «ζπειηά» ηεο αληνξίλεο, 
κεηακνξθψλεηαη ην θαινθαίξη ηνπ 1997 ζε νηλνπνηείν ή Κάλαβα φπσο νλνκάδνληαη ηα 
νηλνπνηεία ζηε αληνξίλε. Οη πξψηεο θηάιεο θξαζηνχ ηνπ νηλνπνηείνπ ζα 
θπθινθνξήζνπλ ηνλ Μάην ηνπ 1999, κε ηε «αληνξίλε» εζνδείαο 1998 θαη ην εξπζξφ 
«Μαπξνηξάγαλν» εζνδείαο 1997. 

Απηή ήηαλ θαη ε αξρή γηα ην νηλνπνηείν Υαηδεδάθε. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη 
ακπειψλεο ηνπ νηλνπνηείνπ καο βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο Πξνζηαηεπφκελεο 
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) «αληνξίλε» θαη εηδηθφηεξα ζηα ρσξηά Πχξγνο 
Καιιίζηεο, Μεγαινρψξη, Δκπνξείν θαη Αθξσηήξη. 

Καιιηεξγνχκε ζπλνιηθά 10 εθηάξηα ακπειηψλ, ζε πςφκεηξν απφ 70 έσο θαη 350 
κέηξα, κε θπξίσο λφηην ή λνηηναλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο 
Αζχξηηθν, Αεδάλη θαη ηελ εξπζξή πνηθηιία Μαπξνηξάγαλν. ε φινπο ηνπο ακπειψλεο 
καο εθαξκφδνπκε ην ζχζηεκα ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. 

Ωο νηλνπνηείν ζπκπιεξψλνπκε ηελ παξαγσγή καο θαηά θχξην ιφγν απφ ζηαθχιηα 
ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ γηα ηελ παξαγσγή θπξίσο ιεπθψλ μεξψλ θξαζηψλ, 
ελφο εξπζξνχ μεξνχ, ηνπ γιπθνχ παξαδνζηαθνχ ζαληνξηληνχ θξαζηνχ Vinsanto, απφ 
ιηαζηά ιεπθά ζηαθχιηα θαη ηνπ γιπθνχ εξπζξνχ θξαζηνχ Βνπδφκαην, απφ ιηαζηά 
ζηαθχιηα ηεο νκψλπκεο πνηθηιίαο. 

Λεηηνπξγψληαο δε, κε βάζε ηε ζπκβνιαηαθή γεσξγία έρνπκε ήδε ζπλάςεη ζπκθσλίεο 
κε ακπεινπξγνχο νη νπνίνη είλαη θαη απηνί εληαγκέλνη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο 
βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη παξάγνπκε έσο ηψξα, δχν βηνινγηθνχο νίλνπο απφ ηηο 
πνηθηιίεο Αεδάλη (100% Αεδάλη - ΠΓΔ Κπθιάδεο) θαη Αζχξηηθν (100% Αζχξηηθν - 
ΠΟΠ αληνξίλε) (Οηλνπνηείν Υαηδεδάθεο, 2013). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 - ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ 

 

 

 

 

2.1. Σι είναι το Μάρκετινγκ; 

Σν κάξθεηηλγθ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ιεηηνπξγία έρεη λα θάλεη κε πειάηεο. Ο 
δηπιφο ζηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα ειθχζεη λένπο πειάηεο κε ηελ ππφζρεζε 
χςηζηεο αμίαο θαη λα απμάλεη ελψ δηαηεξεί ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο, παξέρνληαο 
ηνπο ηθαλνπνίεζε. Πηζαλφο νξηζκφο είλαη ε δηαρείξηζε θεξδνθφξσλ πειαηεηαθψλ 
ζρέζεσλ. Γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζσζηφ 
κάξθεηηλγθ. Μάξθεηηλγθ ππάξρεη παληνχ, ζην εκπνξηθφ θέληξν, ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο, ζηα πεξηνδηθά, ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζην 
ζρνιείν, ζηε δνπιεηά θαη ζε νηηδήπνηε άιιν. Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα ζρεηηθά 
κε ην κάξθεηηλγθ απ’ απηά πνπ κπνξεί λα αληηιεθζεί έλα αδηάθνξν κάηη ελφο 
θαηαλαισηή. Πίζσ απφ φια απηά ππάξρεη έλα καδηθφ δίθηπν αλζξψπσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν λα ηξαβήμνπλ ηελ 
πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή γηα αγνξά (Armstrong θαη Kotler, 2009). 

 

2.2 Ορισμός Μάρκετινγκ 

Σν κάξθεηηλγθ πιένλ δελ πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ζαλ ηελ επίηεπμε κηα πψιεζεο 
αιιά ζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. χκθσλα κε ηνλ λεφηεξν 
νξηζκφ πνπ έρεη δηαηππσζεί ην 2007 απφ ηελ Ακεξηθάληθε Έλσζε Μάξθεηηλγθ «ην 
Μάξθεηηλγθ είλαη κία δξαζηεξηόηεηα, έλα ζύλνιν δηαδηθαζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία, 
επηθνηλσλία, παξνρή θαη αληαιιαγή πξνζθνξώλ (offerings) πνπ έρνπλ αμία (value) 
γηα ηνπο πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ηελ θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο» (Μπαιηάο θαη 
Παπαζηαζνπνχινπ, 2013). 

 

2.2.1 ύνδεση Μάρκετινγκ και υμπεριφορά Καταναλωτή  

Οη Γεκεηξηάδεο θαη Σδσξηδάθεο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Μπαιηά θαη 
Παπαζηαζνπνχινπ, 2013) αλέθεξαλ φηη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή 
απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξεπλεηηθά πεδία ηεο επηζηήκεο ηνπ κάξθεηηλγθ. Σν 
κάξθεηηλγθ πθίζηαληαη ζε θάζε πεξίπησζε ελδηαθέξνληνο κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ 
ελφο πειάηε θαη κίαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ. Ζ έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο νδεγεί 
ζηελ έλλνηα ηεο αγνξάο, πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πειάηεο νη νπνίνη έρνπλ ηελ 
ίδηα αλάγθε ή επηζπκία λα θάλνπλ κία ζπλαιιαγή κε ζθνπφ λα ηελ ηθαλνπνηήζνπλ. Οη 
αλάγθεο απνηεινχλ ηελ νπζία ηεο έλλνηαο ηνπ κάξθεηηλγθ. Σν κάξθεηηλγθ δελ 
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δεκηνπξγεί αλάγθεο, αιιά επηδηψθεη α) λα ζπλδέζεη έλα πξντφλ κε κία νη 
πεξηζζφηεξεο αλάγθεο, β) λα αλαδείμεη ζε ζπλεηδεηφ επίπεδν αλάγθεο πνπ 
βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα, ππνζπλείδεηε κνξθή, γ) λα δηακνξθψζεη ηελ επηζπκία 
αγνξάο ελφο πξντφληνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε (ζπλεηδεηφ ή κε) αλαγθψλ.  

Ζ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ δεκηνπξγεί αμίεο ζηνλ θαηαλαισηή. νη 
ζηξαηεγηθέο απηέο αθνξνχλ : 

Αξρηθά ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ (market segmentation) θαη ηελ αλάδεημε 
επηκέξνπο ηκεκάησλ αγνξάο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Δπίζεο αθνξά 
ηε ζηφρεπζε (targeting) ησλ ηκεκάησλ αγνξάο κε ηελ πην κεγάιε ειθπζηηθφηεηα, ηελ 
αλάπηπμε κηαο δηαθξηηήο εηθφλαο γηα ην πξντφλ ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ 
(positioning) ,ζηελ νπνία λα απνηππψλεηαη μεθάζαξα ε πξφηαζε αμίαο (value 
positioning).Σέινο αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ 
κείγκαηνο κάξθεηηλγθ (marketing mix) ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο θαη 
επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην κέγηζην βαζκφ. Σν κείγκα κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη 
ηα γλσζηά θαη σο (4) Ρ, δειαδή Product (πξντφλ), Price (ηηκή), Place (δηαλνκή), 
Promotion (πξνβνιή).  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ κηα επηρείξεζεο 
είλαη λα πξνζθέξεη έλα πξντφλ πνπ ν θαηαλαισηήο ζεσξεί φηη ηνλ αθνξά, είλαη 
δηαθνξεηηθφ θαη έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

 

2.3 Ορισμός καταναλωτικής συμπεριφοράς 

Ο φξνο Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά εκπεξηέρεη φιεο εθείλεο ηηο ζθέςεηο, ηα 
ζπλαηζζήκαηα, ηηο ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ - πξάμεηο ή παξαιήςεηο - πνπ νδεγνχλ ζηελ 
αγνξά θαη ηε ρξήζε δηαθφξσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή ηε κε απνδνρή ηνπο. Καηά 
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρνπλ παξνπζηαζηεί δηάθνξνη νξηζκνί. χµθσλα µε ηνλ 
ηψµθν (1994, ζει. 24) σο ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή νξίδεηαη: «…όιεο νη 
ζρεηηθέο µε ηελ αγνξά πξντόληνο δξαζηεξηόηεηεο, νη ζθέςεηο θαη νη επηδξάζεηο πνπ 
ζπκβαίλνπλ πξηλ, ζηε δηάξθεηα, θαη µεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο, όπσο απηέο 
πξαγκαηνπνηνύληα από αγνξαζηέο θαη θαηαλαισηέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 
θαζώο θαη από απηνύο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά». Έλαο αθφκα νξηζκφο πνπ δίλεηε 
απφ ηελ American Marketing Association (Bennett 1995) θαη νξίδεηε σο: «ηε 
δπλακηθή ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο γλώζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 
κέζσ ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ζηε δσή ηνπο». 

 

2.4. Διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων 

Ο ηψκθνο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Γξεγνξίνπ θαη Θενδψξνπ, 2012) ηφληζε φηη ε 
αγνξαζηηθή δηαδηθαζία μεθηλάεη πνιχ πξηλ απφ ηελ αγνξά θαζψο έρεη θαη ζπλέπεηεο 
φρη κφλν εθείλε ηε ζηηγκή αιιά θαη πνιχ αξγφηεξα. ηαλ ηα άηνκα έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα πινπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηαηί ππάξρεη ε αληίζηνηρε αγνξαζηηθή 
δχλακε, ηφηε νη επηζπκίεο ηνπο γίλνληαη απαηηήζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ ηψκθνο (αλαθέξεηαη ζηνπο Γξεγνξίνπ θαη Θενδψξνπ, 2012) ηα 
βαζηθά ζηάδηα ιήςεο απφθαζεο είλαη ηα εμήο: 
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1.Αλαγλώξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Problem recognition). 

Ζ δηαδηθαζία αγνξάο μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θαηαλαισηέο αληηιεθζνχλ ηελ 
χπαξμε κηαο αλάγθεο – πξφβιεκα. χκθσλα κε ην ηψκθν (2002) ν θαηαλαισηήο γηα 
λα αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε ελφο πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζεη φηη 
ππάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο ησξηλήο θαηάζηαζεο θαη ηεο επηζπκεηήο 
θαηάζηαζεο. 

Ζ αλάγθε ή επηζπκία κπνξεί λα πξνέιζεη είηε κέζα απφ θαζεκεξηλά θπζηνινγηθά 
ζπλαηζζήκαηα ή λα δεκηνπξγεζεί απφ θάπνην απξφνπην γεγνλφο. ε απηφ ην ζηάδην 
ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα θίλεηξα 
ή ηνπο παξάγνληεο απηνχο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη 
πσο ζα αληαπνθξηζνχλε ζηηο επηζπκίεο ηνπ ππνςεθίνπ αγνξαζηή γηα ηθαλνπνίεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Οη άλζξσπνη ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ ζπιιέγνληαο 
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηα εξεζίζκαηα ηα νπνία πξνμελνχλ ελδηαθέξνλ 
ζηνπο θαηαλαισηέο γηα θάπνην πξντφλ. Έηζη, αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ 
ψζηε λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή θαη λα ηνλ νδεγνχλ ζην δεχηεξν 
ζηάδην ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (Kotler, 
2000). 

 

2. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ (Information search). 

Σα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ κφιηο αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθε μεθηλνχλ ηελ δηαδηθαζία 
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πνηα κέζα κπνξνχλ λα ηελ ηθαλνπνηήζνπλ. Ο 
θαηαλαισηήο πξηλ πάξεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη 
πιεξνθνξίεο. Ζ αγνξαζηηθή απφθαζε κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 
κάξθεηηλγθ (δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε / δηαδίθηπν, ελεκεξσηηθά έληππα). Ο 
εζσηεξηθφο θφζκνο ηνπ θαηαλαισηή ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κία αληθαλνπνίεηε αλάγθε (need arousal). Γηα λα είλαη έλα 
εξέζηζκα απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη ζε αξρηθά λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ 
θαηαλαισηή (attention), ζα πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα λα ην αληηιεθζεί δειαδή λα 
θαηαιάβεη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο πνπ ην ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε (perception) θαη 
ηέινο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηελ κλήκε ηνπ (retention). 

Έλαο θαηαλαισηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο κέζσ ή ηεο εμσηεξηθήο αλαδήηεζεο 
(external search) ή ηεο εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο (internal search). 

ηελ εμσηεξηθή αλαδήηεζε ν θαηαλαισηήο ζπκπεξηιακβάλεη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 
απφ ην πεξηβάιινλ φπσο δηαθεκίζεηο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηειεφξαζε, 
δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε θ.η.ι.. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη 
αλάκεζα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αλάκημε ηνπ θαηαλαισηή, δειαδή 
ζηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα ςψληα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ (Beatty and 
Smith,1987).ηαλ έλαο θαηαλαισηήο έρεη απνθαζίζεη γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο 
κπνξεί λα ςάμεη αιιά θαη λα κελ ςάμεη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Αλ έλαο 
θαηαλαισηήο φκσο έρεη δπλαηή παξφξκεζε γηα έλα πξντφλ πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί θαη 
είλαη θνληά ηνπ ηφηε ν θαηαλαισηήο είλαη πξφζπκνο λα ην αγνξάζεη. 

Αλ φρη, ε αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή ίζσο λα «απνζεθεπζεί» ζηε κλήκε ηνπ. Ο 
θαηαλαισηήο κπνξεί λα ςάμεη ιίγν αθφκα, πηζαλφλ λα ζηακαηήζεη θηφιαο ην ςάμηκν ή 
αθφκα θαη λα ςάμεη πην δξαζηήξηα γηα πιεξνθνξίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αλάγθε. 

ηαλ φκσο ν θαηαλαισηήο ςάρλεη γηα πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ηδηαίηεξα 
πξνο ηηο: 
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 Πξνζσπηθέο Πεγέο, (νηθνγέλεηα, θίινη, γείηνλεο, γλσξηκίεο) 

 Δκπνξηθέο Πεγέο, (δηαθήκηζε, πσιεηέο, βηηξίλεο,dealers) 

 Γεκφζηεο Πεγέο, (κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, νξγαληζκνί) 

 Δκπεηξηθέο πεγέο, (ρεηξηζκφο, ρξήζε ηνπ πξντφληνο)  

Ζ θάζε πεγή πιεξνθνξηψλ έρεη δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ζε θάζε πξντφλ αιιά θαη ζε 
θάζε θαηαλαισηή. κσο ν θαηαλαισηήο παίξλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα έλα 
πξντφλ απφ εκπνξηθέο πεγέο, δειαδή απφ πεγέο ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη εκπνξηθέο 
πεγέο πεξηζζφηεξν πιεξνθνξνχλ ην θαηαλαισηή ελψ νη πξνζσπηθέο πεγέο είλαη 
πην αμηφπηζηεο. 

 

3. Αμηνιόγεζε δηαθόξσλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. (Evaluation of alternatives) 

Κάζε άηνκν δηαθέξεη ζηνλ ηξφπν δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Οη θαηαλαισηέο βιέπνπλ 
απηφ πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ ζαλ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε ζηελ αλάγθε ηνπο. 

ην ζηάδην απηφ ν αγνξαζηήο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη, αμηνινγεί ηηο 
ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηε 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ. χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέιεη λα έρεη ην 
επηζπκεηφ πξντφλ θαηαιήγεη ζε απηφ πνπ ηηο πιεξνί πεξηζζφηεξν. Οη ελέξγεηεο ηνπ 
κάξθεηηλγθ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ ηξφπν πψιεζεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην 
απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. Καη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ν πσιεηήο δψζεη 
έκθαζε ζηα νθέιε πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή θαη φρη απιά ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. 

 

4. Απόθαζε αγνξά (Purchase Decision) 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ νδεγνχλ ηνλ αγνξαζηή ζηελ απφθαζε 
αγνξάο ή απφξξηςεο ηνπ πξντφληνο. ε απηφ ην ζεκείν ν αγνξαζηήο πξέπεη λα πάξεη 
ηελ απφθαζε απφ πνχ ζα αγνξάζεη απηφ πνπ επηζπκεί, πφηε ζα ην αγνξάζεη θαη κε 
πνην ηξφπν ζα ην πιεξψζεη. πλήζσο νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ ην πξντφλ πνπ 
πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν. κσο, έλα ζηάδην πξηλ ηελ απφθαζε αγνξάο φπσο 
βιέπνπκε ζην (ρήκα 2.1) ππάξρεη έλα αθφκα ζηάδην ην ζηάδην ηεο «πξόζεζεο 
αγνξάο» ν φξνο απηφο ζηε πξάμεο ζεκαίλεη ζπλήζσο θάηη ην «ζίγνπξα 
αλακελφκελν» γη’ απηφ θαη ζπλήζσο δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνηα κνληέια δηαδηθαζίαο 
απφθαζεο. Ωζηφζν ππάξρνπλ 2 παξάγνληεο  πνπ παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηελ 
«απφθαζε αγνξάο» θαη ζηελ «ζπκπεξηθνξά κεηά ηελ αγνξά». 

Ο πξψηνο παξάγνληαο είλαη νη «επηδξάζεηο ησλ άιισλ πξνζώπσλ» ζηελ 
απφθαζε αγνξάο. ηαλ έλα πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην θαηαλαισηή θαη έρεη 
ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε γηα ην πξντφλ κπνξεί θαη λα επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή 
αληίζηνηρα ζηελ απφθαζή ηνπ. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη «έλα ηπραίν γεγνλόο». Ζ πξφζεζε αγνξάο απφ έλαλ 
θαηαλαισηή δηακνξθψλεηαη κε βάζε θάπνηνπο παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην 
αλακελφκελν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ηελ αλακελφκελε ηηκή θαη ηα αλακελφκελα 
νθέιε απφ έλα πξντφλ. ηαλ ν θαηαλαισηήο ζθνπεχεη λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ 
πξντφληνο απξφβιεπηνη παξάγνληεο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ πξφζεζε αγνξάο.  
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ρήκα 2.1: Δπέθηαζε κνληέινπ δηαδηθαζίαο απφθαζεο ηνπ αγνξαζηή (θαη νη 
παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ κηα πξφζεζε αγνξάο απφ ην λα γίλεη απφθαζε αγνξάο). 
Πεγή: (Γξεγνξίνπ θαη Θενδψξνπ, 2012). 

 

5. πκπεξηθνξά κεηά ηελ αγνξά (Post purchase Behavior). 

Ο θαηαλαισηήο αθνχ έρεη θάλεη ηελ αγνξά πνπ επηζπκνχζε, αμηνινγεί ην πξντφλ. 
Γειαδή βιέπεη αλ πιεξνί ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, αλ άμηδε ηα ρξήκαηά ηνπ, αλ ηνπ 
πξνζθέξεη απηά πνπ δεηνχζε. Αλ ν θαηαλαισηήο έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ 
αγνξά ηνπ πξντφληνο ηφηε ε αγνξά ζα επαλαιεθζεί  θαη ζα πξνηείλεη ην πξντφλ θαη 
ζε άιινπο. 

 

2.5. Προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

συμπεριφορά του καταναλωτή 

Ο Coleman (1983) κειέηεζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Οη θαηαλαισηέο δελ παίξλνπλ απνθάζεηο ζην αέξα 
αληηζέησο παίξλνπλ απνθάζεηο κέζα απφ ψξηκεο ζθέςεηο. 

χκθσλα κε ηνπο Μπαιηά θαη Παπαζηαζνπνχινπ (2013) αλαιχνληαη πην αλαιπηηθά 
νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δηαθξίλνληαη ζε 
πνιηηηζκηθνχο, θνηλσληθνχο, πξνζσπηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο. 

 

2.5.1. Πολιτισμικοί - Πολιτιστικοί Παράγοντες 

Οη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο: ηελ Κνπιηνχξα θαη ηελ 
Τπφ-θνπιηνχξα. 

Με ηελ έλλνηα «θνπιηνχξα» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη 
αληηιήςεσλ πνπ απνθηά έλα άηνκν κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Ζ θνπιηνχξα είλαη ν 

Αναγνώριςθ του 

προβλιματοσ 

Αναηιτθςθ 

Πλθροφοριών 

Αξιολόγθςθ  

εναλλακτικών 

λφςεων 

Απόφα

ςθ 

αγοράσ 

Επιδράςεισ 

των άλλων 

προςώπων  

Ένα τυχαίο 

γεγονόσ 

Συμπεριφο

ρά μετά 

τθν αγορά 

 Πρόκεςθ 

αγοράσ 



- 24 - 

πην βαζηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ επηζπκηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 
αηφκνπ. Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη θάηη πνπ ζηε κεγαιχηεξε ηνπ έθηαζε 
καζαίλεηαη. Καζψο ν άλζξσπνο κεγαιψλεη απνθηάεη έλα ζχλνιν αμηψλ, αληηιήςεσλ, 
πξνηηκήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ πνπ 
θαηεπζχλνπλ ε νηθνγέλεηα θαη άιινη βαζηθνί ζεζκνί. 

Ζ θνπιηνχξα ρσξίδεηε ζε 3 επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γλσζηηθά ζηνηρεία θαη πεπνηζήζεηο 

Πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ λνεηηθψλ ή ιεθηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ αληαλαθινχλ 
ηελ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε θαη γλψζε ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε θάπνηνλ ή θάηη 
(θάπνην άιιν άηνκν, θαηάζηεκα, πξντφλ). 

 Αμίεο θαη Νφξκεο 

 Δίλαη έλα είδνο πεπνηζήζεσλ άιια δηαθέξνπλ ζην φηη είλαη ζρεηηθά ιίγεο ζε αξηζκφ, 
δηαηεξνχληαη ζην ρξφλν θαη αιιάδνπλ δχζθνια, δελ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα 
γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο θαη είλαη επξέσο απνδεθηέο απφ ηα κέιε κίαο θνηλσλίαο. 

 χκβνια θαη έζηκα 

Υαξαθηεξίδνληαη σο ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηεινχλ θνηλσληθά απνδεθηνχο 
ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Σα έζηκα ζπλζέηνπλ κία 
ζπκπεξηθνξά ξνπηίλαο ησλ αηφκσλ. 

Ζ θνπιηνχξα κπνξεί λα δηδαρζεί κε 3 ηξφπνπο. Ο πξψηνο είλαη ε επίζεζε κάζεζεο ε 
νπνία δηδάζθεηαη κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα. Ζ αλεπίζεκε κάζεζε ηελ νπνία 
εθιακβάλεη ν άλζξσπνο απφ ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη 
ηξίηνλ κε ηερληθή κάζεζε φπνπ δηδάζθεηε απφ δαζθάινπο θαη γεληθά απφ ηελ 
εθπαίδεπζε.  

Ζ «ππνθνπιηνύξα» είλαη ην ππνζχλνιν ηεο θνπιηνχξαο κέζα ζηελ νπνία 
ππάξρνπλ θνηλέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο πξνηχπσλ πνπ θάλνπλ ηελ δηαθνξά ηεο 
κίαο αμίαο απφ ηεο άιιεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ππφ-θνπιηνχξεο είλαη ε εζληθφηεηα, ε 
γιψζζα, ε ζξεζθεία θαη ε θπιή. 

Ζ γιψζζα κπνξεί αλ είλαη ιεθηηθή θαη κε. Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο απνηειεί έλα 
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζηηθνχ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ην ζχλνιν ησλ 
ιέμεσλ θαη θξάζεσλ φζν θαη φια ηα ζχκβνια επηθνηλσλίαο γηα παξάδεηγκα 
εθθξάζεηο πξνζψπνπ. 

Ζ ζξεζθεία αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ζε κνξθή θαη πεξηερφκελν πίζηε ζε Θεφ, ζε 
Θενχο ή γεληθφηεξα ζε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο θαη αληίζηνηρνη απφδνζε ιαηξείαο. 

Ζ θπιή αλαθέξεηαη ζε ζχλνιν αλζξψπσλ κε θνηλή θαηαγσγή θαη θνηλά γελεηηθά 
γλσξίζκαηα φπσο ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο. 

 

2.5.2. Κοινωνικοί Παράγοντες  

Απηνί νη παξάγνληεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ηνπ 
θαηαλαισηή. χκθσλα κε ηνπο Μπαιηά θαη Παπαζηαζνπνχινπ (2013) Οη 
παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο:  
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 Κνηλσληθή Σάμε 

Οη θνηλσληθέο ηάμεηο είλαη θάπνηεο ζρεηηθά νκνηνγελείο θαη δηαξθείο ππνδηαηξέζεηο 
κέζα ζε κία θνηλσλία νη νπνίεο είλαη ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλεο θαη ησλ νπνίσλ ηα κέιε 
έρνπλ θνηλέο αμίεο, ελδηαθέξνληα θαη ζπκπεξηθνξά. Κάζε θνηλσλία ρσξίδεηαη ζε 
θνηλσληθέο ηάμεηο ηα ζπλήζε θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αηφκσλ ζε απηέο είλαη 
ην εηζφδεκα, ε θαηαγσγή, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θ.α. Οη θνηλσληθέο ηάμεηο έρνπλ 
πνιιά ραξαθηεξηζηηθά, αξρηθά ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κία ηάμε έρνπλ ηελ ηάζε λα 
ζπκπεξηθέξνληαη κε πνην παξφκνην ηξφπν, επίζεο, αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε 
ζηελ νπνία αλήθεη θάζε άηνκν ζεσξείηαη φηη θαηέρεη αλψηεξε ή θαηψηεξε ζέζε. 
Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή ζέζε ζηελ νπνία αλήθεη έλα άηνκν θαίλεηαη απφ έλα πιήζνο 
κεηαβιεηψλ, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εηζφδεκα, ν πινχηνο, ε κφξθσζε, θαη ε 
θαηεχζπλζε ησλ αμηψλ, θαη φρη απφ κία κεκνλσκέλε κεηαβιεηή. Αθφκα, ηα άηνκα 
κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ κία θνηλσληθή ηάμε ζηελ άιιε ζηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο ηνπο. Οη θνηλσληθέο ηάμεηο δείρλνπλ ζαθείο πξνηηκήζεηο πξντφληνο θαη κάξθαο 
ζε ηνκείο φπσο ε έλδπζε, ε επίπισζε, αλαςπρή θαη ηα απηνθίλεηα.  

 Κνηλσληθνί Ρόινη 

Δίλαη νη αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν κέινο κίαο νκάδαο 
αλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη (π.ρ. πξντζηάκελνο, εξγαδφκελνο). Δίλαη ε ’δχλακε’ 
πνπ πεγάδεηε απφ ην άηνκν ζηε θάζε ζέζε. πλήζσο γίλεηαη επηινγή πξντφλησλ πνπ 
αληαλαθινχλ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο θαη λα εληζρχνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 
θνηλσλία. 

 Οκάδεο Αλαθνξάο 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ επεξεάδεηαη απφ πνιιέο νκάδεο. Οη νκάδεο αλαθνξάο 
επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Ωο 
νκάδα αλαθνξάο λνείηαη ην ζχλνιν δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ 
ζεκείν αλαθνξάο θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ ζε φηη αθνξά ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο 
ηνπ απέλαληη ζε θαηαλαισηηθά πξντφληα, αιιά επίζεο ηηο αγνξαζηηθέο ηνπ 
απνθάζεηο. 

Οη νκάδεο αλαθνξάο δηαρσξίδνληαη κε δχν ηξφπνπο: 

1νο Σξόπνο 

 ηνλ πξψην ηξφπνο δηαρσξηζκνχ είλαη νη νκάδεο ζπκκεηνρήο νη νπνίεο έρνπλ 
άκεζε επηξξνή πάλσ ζε έλα άηνκν. Δίλαη νη νκάδεο φπνπ ην άηνκν αλήθεη, αζθεί 
θαη δέρεηαη επηδξάζεηο, φπσο ε νηθνγέλεηα, νη θίινη, θαη νη ζπλάδειθνη.  

 Έλα άηνκν κπνξεί λα αλήθεη επίζεο θαη ζε δεπηεξεύνπζεο νκάδεο ζηηο νπνίεο 
ππάξρεη ιηγφηεξν επαθή θαη ηείλνπλ λα είλαη πην ηππηθέο γηα παξάδεηγκα εξγαηηθά 
ζσκαηεία, επαγγεικαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.  

 Οη άλζξσπνη κπνξεί λα επεξεάδνληαη επίζεο θαη απφ νκάδεο ζηηο νπνίεο δελ 
αλήθνπλ. Απηέο νη νκάδεο είλαη νη νκάδεο ζηηο νπνίεο έλα άηνκν ζα επηζπκνχζε 
λα αλήθεη θαη νλνκάδνληαη νκάδεο βιέςεσλ. 

 Καη ηέινο είλαη ε νκάδα απόξξηςεο ζηελ νπνία έλα άηνκν απνξξίπηεη ηηο αμίεο ή 
ηε ζπκπεξηθνξά. 
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2νο Σξόπνο 

 Τπάξρνπλ νη νκάδεο κέινπο ζηελ νπνία είηε αλήθεη έλα άηνκν ήδε, είηε πιεξνί 
ηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη κέινο, γηα παξάδεηγκα επαγγεικαηηθφο 
ζχλδεζκνο. 

 Ηδαληθή νκάδα ζηελ νπνία δελ είλαη εθηθηφ λα γίλεη κέινο θάπνην άηνκν παξφιν 
πνπ έρεη πηνζεηήζεη ηηο αμίεο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηεο νκάδαο, κία ηέηνηα 
νκάδα είλαη ε Οιπκπηαθή. 

 Επίζεκε νκάδα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κία νξηζκέλε δνκή θαη κία γλσζηή 
ιίζηα κειψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο, ηέηνηεο 
νκάδεο είλαη νη ζξεζθεπηηθέο ηα δεθαπεληακειέο ζπκβνχιηα ηνπ ζρνιίνπ θ.α. 

 Μία αθφκα νκάδα είλαη ε αλεπίζεκε ε νπνία ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο είλαη 
ιηγφηεξν δνκεκέλε θαη είλαη πηζαλψλ λα βαζίδεηαη ζηε θηιία ή αθφκα θαη ζε θνηλά 
ζπκθέξνληα. 

 Θεηηθή είλαη ε νκάδα φπνπ αξέζεη ζην άηνκν θαη ζα ήζεια λα αλήθεη. 

 Δλψ αξλεηηθή είλαη κία νκάδα φπνπ έλα άηνκν απνθεχγεη θάζε ζρέζε π.ρ νη 
έθεβνη από ηνπο γνλείο ηνπ. 

 

Οη νκάδεο αλαθνξάο αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ αζθνχλ επηξξνή δηαθξίλνληαη ζε ηξηο 
ηχπνπο: 

o Πιεξνθνξηαθόο φπνπ έλα άηνκν δπζθνιεχεηαη λα αμηνινγήζεη έλα πξντφλ ή 
κάξθα κε βάζε ηελ δηθή ηνπ γλψκε ή παξαηήξεζε. 

o Καλνληζηηθόο /Υξεζηηθόο φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλεηαη έηζη 
ψζηε λα εθπιεξψζεη ηηο πξνζδνθίεο κίαο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κηα 
αληακνηβή ή λα απνθχγεη θάπνηνπ είδνπο ηηκσξία.  

o Σαύηηζεο φηαλ έλα άηνκν πξνζπαζεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ νκάδα αλαθνξάο. 

 

Καθοδηγηηές γνώμης και Ειδικοί αγοράς. 

Ζ εκαζία ησλ θαζνδεγεηψλ γλψκεο θαη ησλ εηδηθψλ αγνξάο ζην κάξθεηηλγθ είλαη λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία δηάδνζεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ αγνξά –
ζηφρν θαη λα δεκηνπξγεζεί ζεηηθή εηθφλα γηα ηε κάξθα. εκαληηθφ εξγαιείν ηνπ Buzz 
Marketing είλαη ε ρξήζε θνηλσληθήο δηθηχσζεο, παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε δηάζεζε ηνπ 
brand θαη ρξήζε ηνπ brand ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

 

Καθοδηγηηές γνώμης  

Άηνκα πνπ ζεσξνχληαη εηδηθνί ζε κία θαηεγνξία πξντφλησλ θαη απνηεινχλ πεγή 
άληιεζεο πιεξνθνξηψλ κφλν γη’ απηή ηελ θαηεγνξία. Μέζσλ ησλ αλαθνξψλ πνπ 
θάλνπλ ζε πξντφληα / κάξθεο επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο άιισλ θαηαλαισηψλ. 
Δθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζηα ΜΜΔ, δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε γλψζε θαη εκπεηξία ζε 
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ζρέζε κε ην πξντφλ θαη ηηο επηκέξνπο κάξθεο, δνθηκάδνπλ πξψηνη λέα πξντφληα θαη 
ηα άηνκα πνπ ζπλήζσο επεξεάδνπλ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε. 

 

Ειδικοί αγοράς 

Άηνκα ηα νπνία έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα πνιιά είδε πξντφλησλ, θαηαζηεκάησλ θαη 
ινηπψλ δεδνκέλσλ ησλ αγνξψλ. Ο εηδηθφο αγνξάο ζεσξείηαη εηδήκσλ ζε 
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Αληινχλ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε λα 
κνηξάδνληαη ηηο γλψζεηο ηνπο κε άιινπο θαηαλαισηέο, κεγηζηνπνηνχλ ηελ πξνζσπηθή 
ηνπο ρξεζηκφηεηα. 

Μέζνδνη Αλαγλψξηζεο θαζνδεγεηψλ γλψκεο  

 Τπνθεηκεληθή κέζνδνο, ε κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ην άηνκν 
ιεηηνπξγεί ζαλ θαζνδεγεηήο γλψκεο. 

 Μέζνδνο ηνπ βαζηθνχ πιεξνθνξηνδφηε κε απηή ηε κέζνδν επηιέγνληαη βαζηθνί 
πιεξνθνξηνδφηεο ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Μέζνδνο απηνπξνζδηνξηζκνχ, έρνπκε φηαλ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη 
ζε κία ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα κεηξήζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 
αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο θαζνδεγεηή γλψκεο. 

 Ζ Κνηλσληθνκεηξηθή κέζνδνο δεηείηαη απφ ηα άηνκα λα αλαθέξνπλ ζε πνηνο 
δίλνπλ ζπκβνπιέο θαη ζε πνηνπο απεπζχλνληαη γηα λα πάξνπλ ζπκβνπιέο γηα 
δηάθνξα πξντφληα. 

 

2.5.3. Δημογραφικοί παράγοντες 

Δθηφο απφ ηνπο πνιηηηζκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ππάξρνπλ θαη νη 
δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηνπο επξχηεξνπο πξνζσπηθνχο 
παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη : 

 Φχιιν 

 Ζιηθία θαη θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηεο νηθνγέλεηαο  

 Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν –Δπάγγεικα- Οηθνλνκηθή -Καηάζηαζε  

 

Σν θύιιν ηνπ θαηαλαισηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 
αξρηθά, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή αλαγθψλ ησλ επηκέξνπο 
θχιισλ. Σν θχιιν απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ αλάινγα κε ηελ 
θαηεγνξία πξντφληνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αξρηθά έλα ζηέιερνο κάξθεηηλγθ γηα 
λα κπνξέζεη λα ηκεκαηνπνίεζε ηελ αγνξά  

Ζ ειηθία είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ζηελ 
ζπκπεξηθνξά ελφο θαηαλαισηή φπσο θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε ή αιιηψο ε 
θάζε ηνπ θύθινπ δσήο ηεο νηθνγέλεηαο. Γεληθά, ηα πξντφληα πνπ πξνηηκά ν 
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θαηαλαισηήο ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηά επηζπκεί 
κεγαιψλνληαο ή φηαλ απνθηήζεη παηδηά. 

Δθηφο απφ ηελ ρξνλνινγηθή ειηθία, ε ειηθία νξίδεηε θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Οη θχξηνη 
ηχπνη είλαη νη εμήο: 
 
 

Πίλαθαο 2.1 Πεξηγξαθή δηαθφξσλ ηχπσλ ειηθηψλ. 

 Σχπνο  
Ζιηθίαο 

Πεξηγξαθή 

Υξνλνινγηθή Ο αξηζκφο ησλ εηψλ πνπ έρεη δήζεη ην άηνκν απφ ηε γέλλεζε ηνπ. 

Βηνινγηθή Ζ ειηθία ηελ νπνία ζα είραλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κε παξφκνην 
ζψκα θαη πλεχκα 

Κνηλσληθή Ζ ειηθία πνπ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη 
ζπλήζεηεο. 

Γλσζηηθή Ζ ειηθία πνπ ην άηνκν ζεσξεί φηη είλαη ζε ζρέζε κε ηελ απηφ-εηθφλα 
ηνπ. 

Τπνθεηκεληθή Ζ απηφ-αληηιακβαλφκελε έληαμε ζε κία ειηθηαθή νκάδα. 

Πξνζσπηθή Υσξίδεηαη ζηελ ειηθία ζηελ νπνία λνηψζεη ην άηνκν φηη είλαη,ζηελ 
ειηθία ζηε νπνία ην άηνκν δείρλεη φηη είλαη θαη ζηελ ειηθία βάζεη ηνλ 
ελδηαθεξφλησλ ηνπ. 

Πεγή: Πξνζαξκνγή απφ Barak θαη Schiffman (1981) θαη Evans, Jamel θαη Foxall 
(2009) 

 
Δθηφο απφ ηελ ειηθία, νη θαηαλαισηηθέο επηινγέο ελφο αηφκνπ επεξεάδνληαη θαη απφ 
ηη θάζη ηοσ κύκλοσ ζωής ηης οικογένειας. Τπάξρεη ην θιαζηθφ κνληέιν ηνπ 
θχθινπ δσήο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν απφ εξγέλε έσο ειηθησκέλν 
κε ηελ αληίζηνηρνη αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Βέβαηα κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ νη 
αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο γίλνληαη φιν θαη πην θαλεξέο ζην 
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη έηζη απαηηείηε λα γίλεη πξνζαξκνγή γηα λα κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο κεηαμχ ησ αηφκσλ. 

Έλαο ζεκαληηθφο δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο είλαη ηο εκπαιδεσηικό επίπεδο, ην 
νπνίν επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη έλαο θαηαλαισηήο. πρλά 
ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζπλδέεηαη κε ην επάγγεικα θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, είηε κεκνλσκέλνη είηε 
ζε ζπλδπαζκφ, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζπλήζσο απφ κφλνη ηνπο γηα κία 
απνηειεζκαηηθή ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Οη εηδηθνί ηνπ marketing πξέπεη λα 
εξεπλήζνπλ ηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδεηαη ν θαηαλαισηήο απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο 
παξάγνληεο γηα ηελ νξζή ηκεκαηνπνίεζε (Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνχινπ, 2013). 
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2.6. Σύποι αγοραστικής συμπεριφοράς 

Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη έλαο θαηαλαισηήο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα 
κε ην βαζκφ αλάκεημεο ηνπ κε έλα πξντφλ αιιά θαη κε ηελ χπαξμε δηαθνξψλ κεηαμχ 
ησλ ελαιιαθηηθψλ καξθψλ ηηο νπνίεο αμηνινγεί. Ο Assael (1992) κε βάζε ηηο 2 
παξαπάλσ δηαζηάζεηο δηαθξίλεη ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο ηχπνπο αγνξαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο. 

 

2.6.1. Πολύπλοκη αγοραστική συμπεριφορά  

ηαλ ν βαζκφο αλάκεημεο ηνπ θαηαλαισηή κε ην πξντφλ πςειφο θαη ππάξρνπλ 
κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καξθψλ ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη σο 
πνιχπινθε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο δελ δηαζέηεη ζπλήζσο κεγάιε 
πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κάξθεο πξντφλησλ, αιιά πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαη έηζη θαηαιήγεη ζε κία εθηεηακέλε ιήςε 
αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ.(Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνχινπ, 2013) 

2.6.2. Αγοραστική συμπεριφορά μείωση της ασυμφωνίας 

Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκπεξηθνξά κείσζε ηεο 
αζπκθσλίαο, φηαλ ν βαζκφο αλάκεημεο ηνπ θαηαλαισηή κε ην πξντφλ είλαη πςειφο, 
αιιά δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καξθψλ. Ο θαηαλαισηήο 
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία θαη ζε θάπνηα ζηηγκή αθνχ έρεη ιάβεη 
θαη εθαξκφζεη ηελ απφθαζε αγνξάο, ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε κάξθα πνπ επέιεμε δελ 
παξνπζηάδεη αμηφινγεο δηαθνξέο κε ηηο ππφινηπεο κάξθεο. ε απηφ ην ζεκείν ε 
επηρείξεζε πξέπεη λα επέκβεη ζηελ κεηά-αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή 
κέζσ δηαθεκίζεσλ κε ηα θαηάιιεια κελχκαηα κε απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηηο πηζαλέο 
ακθηβνιίεο πνπ ηπρφλ ζα έρεη γηα ηε κάξθα πνπ επέιεμε (Μπαιηάο θαη 
Παπαζηαζνπνχινπ, 2013). 

 

2.6.3. Αγοραστική συμπεριφορά αναζήτησης της ποικιλίας  

ηαλ ν βαζκφο αλάκεημεο ηνπ θαηαλαισηή κε ην πξντφλ είλαη ρακειφο θαη ππάξρνπλ 
κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καξθψλ, ηφηε ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 
ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ηεο πνηθηιίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 
ν θαηαλαισηήο πεηξακαηίδεηε κε λέεο γη’ απηφλ κάξθεο πην πνιχ γηα αλαδήηεζε 
πνηθηιίαο παξά έιιεηςεο ηθαλνπνίεζεο απφ άιιεο κάξθεο. (Μπαιηάο θαη 
Παπαζηαζνπνχινπ, 2013) 

 

2.6.4. Αγοραστική συμπεριφορά από συνήθεια 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο αλάκεημεο ηνπ θαηαλαισηή κε ην πξντφλ είλαη 
ρακειφο, θαη παξάιιεια δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καξθψλ, ε 
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκπεξηθνξά απφ ζπλήζεηα. Απηή ε 
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη φηαλ ην πξντφλ δελ έρεη κεγάιε αμία γηα ηνλ 
θαηαλαισηή. Οη θαηαλαισηέο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ αγνξά ηέηνησλ πξντφλησλ 
απφ ζπλήζεηα, ρσξίο λα αλαδεηνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο, νχηε λα αμηνινγνχλ ηηο 
ππφινηπεο κάξθεο αλαδεηψληαο θάπνηα πνπ λα είλαη αλψηεξε. ε απηή ηε κνξθή 
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αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο νη δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο είλαη εθηηζέκελνη νη 
θαηαλαισηέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ νηθεηφηεηα κε ηε κάξθα θαη ηειηθά λα ηελ 
επηιέμνπλ γηαηί ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν γλψξηκε (Γξεγνξίνπ θαη Θενδψξνπ, 2012). 

 

2.7. Σύποι λήψης αγοραστικών αποφάσεων 

Ζ αγνξά ελφο πξντφληνο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα γηα παξάδεηγκα, 
πνηφλ πξντφλ λα αγνξάζεη, πνηα κάξθα λα πξνηηκήζεη, απφ πνχ λα ελεκεξσζεί, απφ 
πνχ ζα ην αγνξάζεη, πψο ζα ην πιεξψζεη θ.α. Γηα λα ιάβεη ν θαηαλαισηήο ηηο 
ζρεηηθέο απνθάζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα αθνινπζεί δηάθνξα ζηάδηα πνπ μεθηλνχλ 
κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο, ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία 
πιεξνθνξηψλ, αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ καξθψλ, αγνξά θαη ηέινο κεηά- αγνξαζηηθή 
αμηνιφγεζε. Παξφια απηά ππάξρνπλ ηξείο ηχπνη ιήςεο αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ, νη 
νπνίνη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ην ρξόλν θαη ηελ πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεθζεί ε απφθαζε απφ ηνλ θαηαλαισηή. Αλαιπηηθφηεξα: 

 Δθηεηακέλε ιήςε απνθάζεσλ: Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ιήςεο απνθάζεσλ 
απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή πξνηηκάηαη φηαλ 
δελ ππάξρνπλ πνιιέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ, δελ ππάξρεη 
πξνεγνχκελε εκπεηξία ρξεζηκνπνηψληαο ην θαη γεληθά φηαλ αληηιακβάλεηαη 
φηη ν θίλδπλνο απφ ηελ θαηαλάισζε ή ρξήζε ηνπ πξντφληνο είλαη κεγάινο. 
ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κίαο απφθαζεο, ν θαηαλαισηήο αζρνιείηαη κε ηνλ 
θαζνξηζκφ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ επηινγήο, αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 
κλήκε ηνπ, θαζψο θαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ καξθψλ. Έηζη ν ππεχζπλνο κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη θαηαλαισηήο δηαζέηεη πιεξνθφξεζε γηα ηε δηθή 
ηνπ κάξθα θαη φηη ηε εληάζζεη ζηνλ θαηάινγν ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπ επηινγψλ 
ηνπ. εκαληηθφ ζεκείν είλαη ηα κέζα πιεξνθφξεζεο θαη ζηα κελχκαηα πνπ 
ζηέιλνληαη, γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη 
δηαθεκίζεηο ηνχ είλαη πιήξσο αληηιεπηέο. 

 

 Πεξηνξηζκέλε ιήςε απνθάζεσλ: ηελ πεξηνξηζκέλε ιήςε απνθάζεσλ ν 
θαηαλαισηήο δελ θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη 
αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ καξθψλ. Βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξνεγνχκελε 
εκπεηξία θαη αλαδεηά ειάρηζην αξηζκφ πιεξνθνξηψλ απφ ην εμσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ, ελψ ηείλεη λα αμηνινγεί ιηγφηεξεο ελαιιαθηηθέο θαη ιηγφηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. Ο ιφγνο απηήο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο λα είλαη δηφηη ρξεζηκνπνηεί ην ίδην πξντφλ θαη άιιε θνξά κε 
απνηέιεζκα λα έρεη δηακνξθψζεη άπνςε γηα ην ηη ςάρλεη. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ε επηρείξεζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε θαη λα 
εμαζθαιίζεη φηη ν θαηαλαισηήο έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 
ζεκαληηθέο γη’ απηφλ, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη κάξθα. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο 
είλαη δηαζέζηκεο ζην θαηαλαισηή κέζσ δηαθεκίζεσλ, ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ 
πξντφλησλ, κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ησλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ, ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, θ.α. 

 

 Απηφκαηε ιήςε απνθάζεσλ ή απφ ζπλήζεηα: Απηφο ν ηξφπνο ιήςεο 
απφθαζεο είλαη κε ηελ κηθξφηεξε δηαδηθαζία πξνζπάζεηαο ζε ρξφλν 
ελαζρφιεζεο, ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη γεληθά επηινγήο κίαο κάξθαο. Οη 
Peter, Olson and Grunert (2009) επηζήκαλα φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 
πξντφληα ησλ νπνίσλ ε αγνξά βαζίδεηαη ζηελ απηφκαηε ιήςε απφθαζεο, ν 
θαηαλαισηήο δελ έρεη θαλέλα θίλεηξν λα αλαδεηήζεη λέεο πιεξνθνξίεο, αθνχ 
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νη δηεξγαζίεο αγνξάο βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο νη νπνίεο 
αλαθαινχληαη ζηε κλήκε ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 
πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ 
αγνξά (Μπαιηάο, Παπαζηαζνπνχινπ, 2013). Ζ έληνλε ρξήζε πξνσζεηηθήο 
ελέξγεηαο είλαη έλα ηξφπνο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ρακειφ κεξίδην 
αγνξάο, λα ζπάζνπλ ηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία απφ ζπλήζεηα, ηδηαίηεξα ζηα 
ζεκεία πψιεζεο κε θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ζην ξάθη, θάλνληαο αηζζεηή ηελ 
παξνπζία ηνπο θαη απνζπψληαο ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή. κσο είλαη 
πνιχ ζεκαληηθφ ε επηρείξεζε λα παξνπζηάζεη κία ελαιιαθηηθή πξφηαζε, 
δηαθνξεηηθή απφ ηηο ππάξρνπζεο αληαγσληζηηθέο κάξθεο, κία «βειηησκέλε 
έθδνζε». 
 

Τπάξρεη φκσο θαη ε άιιε πιεπξά φπνπ νη ηζρπξέο επηρεηξήζεηο κε πςειφ κεξίδην 
αγνξάο έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηελ πεξίπησζε ηεο απηφκαηεο ιήςεο αγνξαζηηθψλ 
απνθάζεσλ φπνπ ν θαηαλαισηήο δελ εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο κάξθεο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο κε ζθνπφ λα πεηχρεη ηελ ζπλερή παξνπζία ηνπ πξντφληνο ζην θαηάιιειν 
ξάθη. 

Απφ ηα παξαπάλσ νη Bloch θαη Bruce (1986), Celsi θαη Olson (1988) κειέηεζαλ φηη νη 
ηξείο ηχπνη αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ (εθηεηακέλε, πεξηνξηζκέλε, απηφκαηε) 
ζπλδένληαη ηζρπξά κε ηνπο ηξείο βαζκνχο αλάκεημεο ηνπ θαηαλαισηή (πςειή, κέηξηα, 
ρακειή). Δηδηθφηεξα, έρεη βξεζεί φηη νη θαηαλαισηέο πνπ επηδεηθλχνπλ πςειή 
αλάκεημε αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, πξνζνρή θαη πξνζπάζεηα φηαλ αλαδεηνχλ 
θαη επεμεξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο πξντνληηθέο πιεξνθνξίεο, αμηνινγνχλ δηάθνξεο 
κάξθεο θαη γεληθά εκπιέθνληαη ζε πην πνιχπινθεο αγνξαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε 
κε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ρακειή αλάκεημε (Μπαιηάο θαη Παπαζηαζνπνχινπ, 
2013.) 

 

2.8. Σα είδη καταναλωτών 

ηελ επνρή πνπ δνχκε ππάξρεη ξαγδαία εμέιημε ζηνλ ηερλνινγηθφ θαη κε ηνκέα. Ο 
άλζξσπνο ζπλερψο θαηαθιχδεηαη απφ πιήζνο λέσλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέεο αλάγθεο. Άξαγε είλαη πξαγκαηηθέο απηέο νη αλάγθεο γηα 
ηνλ θάζε θαηαλαισηή; Πνηνο θαηαλαισηήο κπνξεί λα δηαθξίλεη; 

Τπάξρνπλ ηξηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 
ζχγρξνλε αγνξά: α) ν ελεκεξσκέλνο θαηαλαισηήο, β) ν θαηαλαισηήο κε θξηηηθή 
ζθέςε, γ)ν θαηλνηφκνο θαηαλαισηήο. 

 

2.8.1. Ενημερωμένος Καταναλωτής 

Με βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη επνρέο, ππήξμαλ πνιιέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηη 
ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο θαηαλαισηήο κέζα ζηελ αγνξά. Αθξαία ζα 
ήηαλ ε ιχζε λα κελ αγνξάδνπλ πξντφληα νη θαηαλαισηέο. Οη ζπλήγνξνη ησλ 
θαηαλαισηψλ θη νη «δεκηνπξγνί» ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο πηζηεχνπλ φηη κφλν φηαλ νη 
θαηαλαισηέο εθπαηδεπηνχλ θαη ελεκεξσζνχλ , ηφηε ζα επηιέμνπλ ζσζηά ηα πξντφληα 
πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη. Έηζη ε έλλνηα ηεο πιήξνπο ελεκέξσζεο , γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα ακθηζβεηνχκελα πξντφληα θαη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο 
κάξθεηηλγθ , είλαη ηεξάζηηεο .Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
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γλσξίδνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο κηαο κάξθαο , ηα ζπζηαηηθά 
ελφο πξντφληνο, ηηο αθξηβέο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ θαη ηα 
πξαγκαηηθά ζηνηρεία κηαο δηαθήκηζεο. ηνπο θαηαλαισηέο παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο απφ κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ : ηελ λνκνζεζία , ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
θαηαλαισηή, ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ 
θαηαλαισηή. Άξα, ζπκπεξαίλεηε φηη φζν πην ελεκεξσκέλνο είλαη έλαο θαηαλαισηήο, 
ηφζν θαιχηεξεο επηινγέο θάλεη (Παξιηάξνπ, 2005). 

 

2.8.2. Καταναλωτής με κριτική σκέψη  

Οη Ozanne and Murray, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Παξιηάξνπ (2005) ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε ε ζρέζε ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ πσιεηή είλαη άληζε. Οη πσιεηέο έρνπλ 
πάληα ην «πάλσ ρέξη» δηφηη κπνξνχλ θαη ειέγρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αληαιιάζζνληαη, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο θαη 
κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έηζη ψζηε λα 
πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο. Γηα λα επηιέμεη ινηπφλ ζσζηά έλαο θαηαλαισηήο ζα 
πξέπεη λα έρεη θξηηηθή ζθέςε. Γελ ζα πξέπεη λα παξαζχξεηε εχθνια απφ έλαλ 
πσιεηή θαη λα δείρλεη γξήγνξα ηελ πξνηίκεζή ηνπ , ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηα ίδηα 
πξντφληα δηαθνξεηηθψλ καξθψλ θαη έπεηηα λα παίξλεη απφθαζε. Φπζηθά γηα λα έρεη 
θάπνηνο θξηηηθή ζθέςε ζα πξέπεη πξψηα λα είλαη ελεκεξσκέλνο. 

  

2.8.3. O Καινοτόμος καταναλωτής 

Οη Ozanne and Murray, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Παξιηάξνπ (2005), γεληθά νη 
θαηαλαισηέο ζήκεξα είλαη αλνξγάλσηε θαη απιεξνθφξεηνη . Μφλν κε νξγαλσκέλε 
θίλεζε απφ θαηλνηφκνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα αιιάμεη απηφ .Λφγσ 
αληαλαθιαζηηθψλ νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα αςεθήζνπλ ή λα απνδνθηκάζνπλ ηηο 
παξαδνζηαθέο ηδέεο θαηαλάισζεο είηε λα θαζνξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο 
αλεμάξηεηα απφ ηελ αγνξά. ε πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαισηέο απνθαζίζνπλ λα 
απνκαθξπλζνχλ απφ ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα απηφ δελ ζα ζεκαίλεη φηη ζα 
απνμελψλνληαη απφ ηελ αγνξά ιφγσ αληαλαθιαζηηθψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 - ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ  

 

 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

Ωο πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ λφκσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 
ζθνπφ έρνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ηηο 
δίθαηεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 
πιεξνθνξηψλ ζην ρψξν ηεο αγνξάο. 

Οη λφκνη είλαη ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο απάηεο ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο θαη ηηο άδηθεο πξαθηηθέο γηα ηελ απφθηεζε πιενλεθηεκάησλ ζηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ λνκνζεζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζπλήζσο 
πξνζθέξεη επηπιένλ πξνζηαζία γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ηηο θνηλσλίαο. 

Οη λφκνη πξνζηαζίαο θαηαλαισηή είλαη έλα είδνο θξαηηθψλ θαλφλσλ πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηή 
(παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα θξάηνο κπνξεί λα απαηηήζεη λα εκπεξηέρνληαη ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο ηνπ πξντφληνο- ηδηαίηεξα ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηίζεηαη ζέκα δεκφζηαο 
αζθάιεηαο ή δεκφζηαο πγείαο, φπσο ηξφθηκα) (el.wikipedia.org). 

 

3.2. Άσκηση πολιτικής προστασίας του καταναλωτή  

ηελ Διιάδα ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ ηεινχλ ππφ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο. Σν δίθαην ηνπ θαηαλαισηή έρεη σο ππξήλα ηνλ λφκν 
2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ» (ΦΔΚ Α΄ 191/16.11.1994) (φπσο ηζρχεη 
κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.3587/2007 φπνπ έγηλε ε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 
2005/29 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 149)» (ΦΔΚ Α΄ 
152/10.07.2007). 

Σν Διιεληθφ Κξάηνο κεξηκλά ηδίσο γηα: 

α) ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ. 

β) ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα.  

γ) ηελ νξγάλσζε ηνπο ζε ελψζεηο θαηαλαισηψλ. 

δ) ην δηθαίσκα αθξφαζήο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

ε) ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ εππξφζβιεησλ 
νκάδσλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά, ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηνλ 
θαηαλαισηή, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο 
βηψζηκεο θαηαλάισζεο (ΦΔΚ 191 Α’ /16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 1994). 
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ην πιαίζην ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή έρνπλ ζεζπηζηεί αθφκα θάπνηνη 
ζπκπιεξσκαηηθνί λφκνη: 

Νφκνο 2328/1995 «Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο ηνπηθήο 
ξαδηνθσλίαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο ξαδηνηειενπηηθήο αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ Α΄ 159/3.8.1995). 

Νφκνο 3043/2002 «Δπζχλε ηνπ πσιεηή γηα πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα θαη έιιεηςε 
ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 192/21.08.2002). 

Νφκνο 3709/2008 «Γηθαηψκαηα - ππνρξεψζεηο επηβαηψλ θαη κεηαθνξέσλ ζηηο 
ηαθηηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 
ζχκθσλα κε ην Ν.4150/2013. 

Νφκνο 3758/2009 «Δηαηξείεο Δλεκέξσζεο νθεηιεηψλ γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 68/05.05.2009). 

Νφκνο 3869/2010 «Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 130/03.08.2010). 

Νφκνο 4161/2013 «Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα ελήκεξνπο δαλεηνιήπηεο, 
ηξνπνπνηήζεηο ζην λ.3869/2010 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 143/14.06.2013). 

Νφκνο 4224/2013 «Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο Διιεληθφ 
Δπελδπηηθφ Σακείν Αμηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιιεο επείγνπζεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 288/31.12.2013). 

Οη λφκνη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζηελ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο ηεο 
επξσπατθήο έλσζεο, αθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά θάπνηεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. 
(ΤΝΖΓΟΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ, 2007). 

 

3.3. Κρατικοί φορείς προστασίας του καταναλωτή στην Ελλάδα  

Ζ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
θαηαλαισηή θαη ηελ δεκηνπξγία νξγαληζκψλ νη νπνίνη βνεζνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα 
βειηηψζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ζηελ θαηαλαισηηθή αγνξά θαη λα αθνπζηνχλ νη απφςεηο 
ηνπο θαη ηα παξάπνλα ηνπο. Οξγαληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ 
πξνζηαζία θαηαλαισηψλ πεξηιακβάλνπλ θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 
απηφλνκνπο επηρεηξεζηαθνχο νξγαληζκνχο φπσο πξαθηνξεία θαη κε-θπβεξλεηηθνχο 
νξγαληζκνχο. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή είλαη κηα λέα Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ ζπζηήζεθε κε ηνλ 
λ. 3297/2004 θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Λεηηνπξγεί σο 
εμσδηθαζηηθφ φξγαλν ζπλαηλεηηθήο επίιπζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, αιιά θαη 
σο ζπκβνπιεπηηθφο ζεζκφο ζην πιεπξφ ηεο πνιηηείαο γηα ηε ζεξαπεία πξνβιεκάησλ 
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. ηελ επνπηεία ηεο Αξρήο ππάγνληαη θαη νη 
Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ πνπ εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρηαθέο 
Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο. ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο βξίζθεηαη ν ππέξ-
ζχλδεζκνο γηα ηελ κεηαθνξά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο «πλήγνξνο ηνπ 
θαηαλαισηή» (ΤΝΖΓΟΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ, 2007). 

Δπίζεο ππάξρεη ην ΚΔ.Π.ΚΑ.–Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ ην νπνίν είλαη κε 
θεξδνζθνπηθή, κε θπβεξλεηηθή, παλειιαδηθή Έλσζε Καηαλαισηψλ.  
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3.3.1.Σο ΚΕΠΚΑ 

Σν ΚΔ.Π.ΚΑ.–Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ - είλαη κε θεξδνζθνπηθή, κε 
θπβεξλεηηθή, παλειιαδηθή Έλσζε Καηαλαισηψλ. Δδψ θαη εηθνζηνθηψ ρξφληα, 
αγσλίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ Καηαλαισηψλ, ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Ηδξχζεθε ην 1982. Δίλαη ε κνλαδηθή κεγάιε Έλσζε Καηαλαισηψλ, πνπ έρεη έδξα ηε 
Θεζζαινλίθε. Σν ΚΔ.Π.ΚΑ. είλαη Οξγάλσζε κε ππαξθηά κέιε, κε θαηαζηαηηθέο 
ιεηηνπξγίεο (πξνγξακκαηηθέο - απνινγηζηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο, δεκνζίεπζε ζηελ 
ηζηνζειίδα καο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ απνινγηζκνχ, αηξεηφ αλά ηξηεηία 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαη Διεγθηηθή Δπηηξνπή). Γηνηθείηαη, απφ 9κειέο Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην, φια ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη θαζαξά εζεινληέο. Δίλαη ε πξψηε Έλσζε 
Καηαλαισηψλ, πνπ αλαγλσξίζηεθε θαη θαηαγξάθεθε ζην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ 
Ν.2251/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3587/2007. Έρεη ζπκβάιιεη, νπζηαζηηθά, κε 
ηελ αμηφπηζηε θαη ζπλερή ηνπ δξάζε ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ Καηαλαισηηθνχ 
Κηλήκαηνο ζηε ρψξα καο. 

Σν ΚΔ.Π.ΚΑ. παξεκβαίλεη, δπλακηθά, γηα ηε δηακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ 
πξνζηαηεχεη ηνλ Καηαλαισηή, ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Δπεηδή πηζηεχνπκε φηη ε 
πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή δελ επηηπγράλεηαη κε κεκνλσκέλνπο λφκνπο, αιιά κέζσ 
ηεο ελζσκάησζεο ηεο πξνζηαζίαο απηήο ζε φιε ηε λνκνζεζία, εθπξνζσπνχκε ηνπο 
Καηαλαισηέο θαη παξεκβαίλνπκε, ζε Σνπηθφ, Δζληθφ, θαη Γηεζλέο επίπεδν θαη ζε 
φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

Σν ΚΔ.Π.ΚΑ. εθπξνζσπεί ηνπο θαηαλαισηέο, ζε ηνπηθφ επίπεδν (Δπηηξνπή Φηιηθνχ 
Γηαθαλνληζκνχ Ν. Θεζζαινλίθεο, Οξγαληζκφ Λατθψλ Αγνξψλ Θεζζαινλίθεο, 
Δπηηξνπή Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ Γηαθνξψλ ηνπ Ο.Α..Θ.), ζε εζληθφ επίπεδν 
(Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή – Ο.Κ.Δ., Δζληθφ πκβνχιην Καηαλαισηψλ θαη 
Αγνξάο - Δ..Κ.Α., Δπηηξνπή Γ.Δ.Κ.Ο., Δζληθφ πκβνχιην Ζιεθηξνληθψο Δπηρεηξείλ – 
Δ..Ζ.Δ., Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δλψζεσλ Καηαλαισηψλ ηνπ Δ..Κ.Α., Δπηηξνπή 
Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, Δζληθφ Γίθηπν Πξφιεςεο Αηπρεκάησλ θαη Βίαο – Δ.Γη.Π.Α.Β., 
Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ - 
Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.), ζε επξσπατθφ επίπεδν (Δπξσπατθή πκβνπιεπηηθή Οκάδα 
Καηαλαισηψλ – ECCG, Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δλψζεσλ Καηαλαισηψλ–B.E.U.C., 
Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δθπξνζψπεζεο ησλ Καηαλαισηψλ ζηελ 
Πηζηνπνίεζε – A.N.E.C., Δπξσπατθή πκκαρία γηα ηε Γηαθάλεηα - ALTER – EU, 
Δπξσπατθφ Γίθηπν Παλεπηζηεκίσλ γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε - EUCEN) θαη ζε δηεζλέο 
επίπεδν (Γηεζλή Οξγάλσζε Καηαλαισηψλ – C.I., Γηεζλή Οξγάλσζε Τγείαο - H.A.I 
θαη Γηαηιαληηθφ Γηάινγν Καηαλαισηψλ–T.A.C.D.). Σν ΚΔ.Π.ΚΑ. ζπκκεηέρεη ζηε 
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers – ICANN. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2004, έσο θαη ην 
2007, ν Πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.Π.ΚΑ., θ. Νηθφιανο Σζεκπεξιίδεο, ήηαλ ν πληνληζηήο ηνπ 
Δ..Κ. Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008, ν Πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.Π.ΚΑ. είλαη Μέινο ηεο 
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ..Κ.Α. Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ε Γεληθή 
Γξακκαηέαο ηνπ ΚΔ.Π.ΚΑ. δηνξίζηεθε ηαθηηθφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο πκβνπιεπηηθήο 
Οκάδαο Καηαλαισηψλ – ECCG. 

Με πξσηνβνπιία ηνπ ΚΔ.Π.ΚΑ., ηδξχζεθε, ην 1999, ε Οκνζπνλδία Δλψζεσλ 
Καηαλαισηψλ Διιάδνο- Ο.Δ.Κ.Δ., ε νπνία απνηειείηαη απφ 9 Οξγαλψζεηο, πνπ δελ 
είλαη ζθξαγίδεο, έρνπλ θαηαζηαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πινχζηα ζπλερή δξάζε: 

1. ΚΔ.Π.ΚΑ.- Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ 
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2. ΚΔ.Π.ΚΑ.- Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ Νάνπζαο  

3. ΚΔ.Π.ΚΑ.- Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ Μνπδαληψλ 

4. ΚΔ.Π.ΚΑ.- Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ Κνδάλεο 

5. ΔΝ.ΚΑ.- Έλσζε Καηαλαισηψλ Γξάκαο 

6. ΔΝ.ΚΑ.- Έλσζε Καηαλαισηψλ Ρνδφπεο 

7. ΔΝ.ΚΑ.- Έλσζε Καηαλαισηψλ Βφινπ 

8. ΚΔ.Π.ΚΑ.- Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ Πξέβεδαο 

9. Τ.Π.ΚΑ.– χιινγνο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ Έδεζζαο 

 

Δπίζεο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ππξήλεο θαη ζε αξθεηέο άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 

 

Σν ΚΔ.Π.ΚΑ. ελεκεξψλεη ηνπο Καηαλαισηέο, κε δειηία ηχπνπ, παξεκβάζεηο 
ηειενπηηθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ζηνλ έληππν ηχπν, εκεξίδεο, κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, 
επηζθέςεηο ζε ζρνιεία, κε έξεπλεο θαη ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο. ηα πιαίζηα ηεο 
ελεκέξσζεο ησλ Καηαλαισηψλ, ην ΚΔ.Π.ΚΑ. εθδίδεη, ζε κεληαία βάζε, ην πεξηνδηθφ 
«Καηαλαισηηθά Βήκαηα», έλα πξαγκαηηθφ εξγαιείν, γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε, 
ελεκέξσζε θαη πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ. 7.500 αληίηππα δηαλέκνληαη, θάζε 
δίκελν, ζηα κέιε ησλ Οξγαλψζεσλ ηεο Ο.Δ.Κ.Δ., θαη ζε Καηαλαισηέο, πνπ 
επηζθέπηνληαη ηα γξαθεία ησλ παξαπάλσ Οξγαλψζεσλ θαζψο θαη ζε θνξείο ηεο 
Πνιηηείαο θαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Ζ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ γίλεηαη κε 
ηδίνπο πφξνπο θαη εζεινληηθή δεκνζηνγξαθία, δηφηη ην ΚΔ.Π.ΚΑ. δελ δέρηεθε πνηέ θαη 
δε δέρεηαη δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο εμάξηεζεο ηεο Οξγάλσζήο 
καο, απφ ηνπο δηαθεκηδφκελνπο. Απηφ, βέβαηα, καο ζηεξεί πνιχηηκνπο πφξνπο γηα ηε 
βειηίσζε ησλ εθδφζεψλ καο. 

Σν ΚΔ.Π.ΚΑ. είλαη, ίζσο, ε κνλαδηθή ειιεληθή Έλσζε Καηαλαισηψλ, ε νπνία 
κεζνιαβεί, γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, κεηαμχ Καηαλαισηψλ – Πξνκεζεπηψλ. Σν 
2009, ην ΚΔ.Π.ΚΑ. θαηέγξαςε 11.766 παξάπνλα – θαηαγγειίεο Καηαλαισηψλ. Σν 
99,60% απηψλ ησλ θαηαγγειηψλ επηιχζεθαλ, πξνο φθεινο ησλ Καηαλαισηψλ, ράξε 
ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΚΔ.Π.ΚΑ. (Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ, 2010). 

 

3.3.2. υνήγορος του καταναλωτή 

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή είλαη κηα λέα Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ ζπζηήζεθε κε ηνλ 
λ. 3297/2004 θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Λεηηνπξγεί σο 
εμσδηθαζηηθφ φξγαλν ζπλαηλεηηθήο επίιπζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, αιιά θαη 
σο ζπκβνπιεπηηθφο ζεζκφο ζην πιεπξφ ηεο πνιηηείαο γηα ηε ζεξαπεία πξνβιεκάησλ 
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. ηελ επνπηεία ηεο Αξρήο ππάγνληαη θαη νη 
Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ πνπ εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρηαθέο 
Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο. 
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Με ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Αξρήο, ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ελαξκνλίδεηαη κε ηε 
ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο Πξάζηλεο 
Βίβινπ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ Γηακεζνιαβεηψλ πνπ είλαη 
επηθνξηηζκέλνη κε ηελ αληηκεηψπηζε θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, αιιά θαη κε κηα ζεηξά 
άιισλ λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην δήηεκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηέηνησλ 
ζεζκψλ ζε επίπεδν θξαηψλ-κειψλ θαη πεξαηηέξσ ζηε δεκηνπξγία ελφο Γηαθνηλνηηθνχ 
Γηθηχνπ εζληθψλ Οξγάλσλ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή επηιακβάλεηαη ησλ ππνζέζεσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ 
απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ ζρεηηθήο ελππφγξαθεο αλαθνξάο ελφο ηνπιάρηζηνλ ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ αθφηνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο βιαπηηθήο γη’ απηφλ πξάμεο ή παξάιεηςεο 
πνπ ζπληζηά ηελ θαηαλαισηηθή δηαθνξά. Δπίζεο, επηιακβάλεηαη κε φκνην ηξφπν θαη 
αηηεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ ή ελψζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 
πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ άιινπο 
θαζηεξσκέλνπο θνξείο εμψδηθεο ξχζκηζεο επί κέξνπο θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή δελ επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ 
ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ Αξρψλ ή αλαθνξψλ πνπ θξίλνληαη πξνδήισο αφξηζηεο, 
αβάζηκεο, αζήκαληεο ή πνπ αζθνχληαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ ή θαηά παξάβαζε 
ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο (πλήγνξνο Καηαλαισηή, 2007). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 – ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΗ 

ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΟΝΣΑ ΟΙΝΟΤ ΣΗ 

ΑΝΣΟΡΙΝΗ 

 

 

 

 

4.1. κοπός της έρευνας 

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα απνδεηθλχεη  
ηελ αμία ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. ηελ ζεσξία θάζε επηρείξεζε 
πξέπεη λα εθαξκφδεη ηερληθέο ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ γηα λα εληνπίδεη ηηο επηζπκίεο-
αλάγθεο  ησλ πειαηψλ , ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο , ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 
ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη γεληθφηεξα φηη έρεη ζρέζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά 
ησλ θαηαλαισηψλ.  

θνπφο ηεο πξσηνγελήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα 
πξντφληα νίλνπ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο . 

Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο κειεηήζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα 
γχξσ απφ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, εξσηήζεθαλ γηα πηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν, πηα θξηηήξηα ιακβάλνπλ πξηλ 
πξνβνχλ ζηελ αγνξά ηνπ, θαη γεληθά ηε ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα πξντφληα 
νίλνπ. Πην αλαιπηηθά, ηέζεθαλ επξχηεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα φπσο: 

 Πφζν πξνηηκνχλ νη θαηαλαισηέο ην θξαζί ζε ζρέζε κε άιια αιθννινχρα πνηά; 

 Πφζν ελεκεξσκέλνη είλαη γηα ην θξαζί; 

 Πφζν ζπρλά θαηαλαιψλνπλ θξαζί θαη πνηα είδε θξαζηνχ πξνηηκνχλ; 

 Πνχ θαηαλαιψλνπλ ζπλήζσο ην εκθηαισκέλν θξαζί; 

 Καηά πφζν επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο, ηελ ηηκή, ηελ επσλπκία, ηελ 
ζπζθεπαζία θαη ηελ πνηθηιία, φηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ εκθηαισκέλν θξαζί; 

 Απφ πνχ πξνκεζεχνληαη ζπλήζσο ην εκθηαισκέλν θξαζί θαη πφζα ρξήκαηα 
μνδεχνπλ ζπλήζσο ζηελ αγνξά κηαο θηάιεο θξαζηνχ; 

Ζ απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα αλακέλεηαη λα απνηππψζεη ηηο 
θαηαλαισηηθέο ηάζεηο ησλ αγνξαζηψλ θξαζηνχ ζηελ αληνξίλε θαη λα βνεζήζεη ηηο 
επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ νίλνπ λα αλαπηχμνπλ ηελ κειινληηθή ηνπο ζηξαηεγηθή 
γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο θαιχηεξεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά. 
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4.2. Μεθοδολογία Έρευνας 

Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηιέρζεθε έλα κεζνδνινγηθφ 
πιαίζην ηεζζάξσλ δηαθξηηψλ ζηαδίσλ.  

 

ηάδην 1: ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο  

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο , ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή 
θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ, απαηηήζεθε ε ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ (βι. πξνεγνχκελα θεθάιαηα), θαζψο θαη ε απαξαίηεηε 
βηβιηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα:  

 Οξηζηηθνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο έξεπλαο: Πξφθεηηαη γηα δηεξεπλεηηθή έξεπλα 
αγνξάο (exploratory survey) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 
ησ δπλαηνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. 

 Οξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

 Δπηιέρζεθαλ νη νκάδεο –ζηφρνη γηα ηελ έξεπλα: Κάηνηθνη λήζνπ αληνξίλεο. 

 Δπηιέρζεθε σο κέζν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πεδίνπ ε κέζνδνο ηνπ 
δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Καζνξίζηεθε ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ (εξσηεκαηνινγίσλ): 
Γεηγκαηνιεςία επθνιίαο. 

 

ηάδην 2: ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν κέζν ην νπνίν επηιέρζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζηελ 
παξνχζα έξεπλα ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ζεσξείηαη ην 
βαζηθφηεξν κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπλεληεπθηή θαη εξσηνχκελνπ ζηηο έξεπλεο 
αγνξάο. Ωο κηα κέζνδνο - ηερληθή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ έρεη, φπσο φιεο νη 
κέζνδνη, ηα φξηα ηεο θαη κπνξεί λα παξέρεη νξηζκέλνπ ηχπνπ πιεξνθνξίεο. Ο 
εξσηνχκελνο ζα πξέπεη αλ απαληήζεη ζε εξσηήζεηο, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ 
πιεξνθνξίεο κε ην ηη ζθέθηεηαη, ηη πξνηηκάεη, ηη ην ελδηαθέξεη θαη ηη ηνλ επεξεάδεη. 

Με απηή ηε ινγηθή απνθαζίζηεθε αξρηθά ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην:  

 Οη πξαγκαηηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο δείρλνπλ λα δηαηππψλνληαη θαη λα 
απαληψληαη κε ζρεηηθή επθνιία. Έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
απαληεζνχλ κε εηιηθξίλεηα , φπσο γηα παξάδεηγκα νη εξσηήζεηο νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο ή ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

 Οη εξσηήζεηο γλψκεο ή πίζηεο, φπνπ ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ 
ηνπο εξσηψκελνπο, ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε γλψκε ηνπο γηα ην ζέκα, ή ηη 
λνκίδνπλ φηη μέξνπλ. Έηζη ζε θάπνηεο έξεπλεο ή ζε κηα αλαδήηεζε γλψκεο 
θξίλεηαη αλαγθαίν , λα δηεξεπλεζεί αξρηθά ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο ηνπ 
εξσηψκελνπ πάλσ ζε έλα ζέκα. Θα πξέπεη λα κειεηεζνχλ, φπσο επίζεο 
απνβιέπεη θαη ζην ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ.   
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Ζ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζνξίζηεθε απφ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλα. Γηα 
ην εξσηεκαηνιφγην, επηιέρζεθε ε πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ λα είλαη θιεηζηνχ 
ηχπνπ, κε ζθνπφ λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη κελ πξνθιεζεί θφπσζε 
ζηνπο εξσηψκελνο θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη πξνεπηιεγκέλεο 
απαληήζεηο αθνινπζνχλ ηελ ινγηθή ηεο θιίκαθαο Likert.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θαηαλαισηψλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά ηελ 
ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά ηνπ θξαζηνχ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο , ηελ γλψκε 
ηνπο θαη γεληθά ηελ γλσξίδνπλ. Σέινο ε ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα, αλαθέξεη ηελ 
άκεζε ζρέζε πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο κε ηα πξντφληα νίλνπ ηεο αληνξίλεο θαζψο 
θαη κε φηη έρεη ζρέζε κε απηά.  

Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

ηάδην 3: πιινγή ζηνηρείσλ 

Ζ δηαλνκή θαη ιήςε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα 
Γεθεκβξίνπ 2014 - Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Δπηιέρζεθε δεηγκαηνιεςία βνιηθή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εχξεζε ησλ 
θαηαλαισηψλ επηιέρζεθαλ ηξία θεληξηθά ζεκεία ζηε αληνξίλε κε κεγάιε ππθλφηεηα 
θαη δηάθνξεο ειηθίεο. Σν πξψην ζεκείν ήηαλ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ ηα Φεξά, 
εθεί ππάξρνπλ φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. Σν 
δεχηεξν κέξνο ήηαλ ην ρσξηφ Δκπνξείν ην κεγαιχηεξν ρσξηφ ζε έθηαζε θαη 
πιεζπζκφ , ην νπνίν εμππεξεηεί ηε λφηηα αληνξίλε απφ πιεπξά θαηαζηεκάησλ. Καη 
ηέινο επηιέρηεθε ην ρσξηφ Οία γηα ιφγνπο γεσγξαθηθνχο.  

Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε ηελ 
κέζνδν ηεο απιήο ζπλέληεπμεο, πην ζπγθεθξηκέλα έγηλε επίζθεςε ζε δηάθνξα 
θαηαζηήκαηα θαθεηέξηεο, αιιά θαη ηπραία ζην δξφκν. Σα εξσηεκαηνιφγηα 
ζπκπιεξψζεθαλ απφ δηάθνξεο ειηθίεο .πλνιηθά κνηξάζηεθαλ 155 εξσηεκαηνιφγηα 
θαη απαληήζεθαλ 152. πλεπψο ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ήηαλ πεξίπνπ 98%. 

 

ηάδην 4: Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ 

Μεηά ηε ζπιινγή ηλ εξσηεκαηνινγίσλ δεκηνπξγήζεθε έλα αξρείν ζην πξφγξακκα 
Microsoft Excel φπνπ εθεί έγηλε ε θσδηθνπνίεζε θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη 
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ (δηαγξάκκαηα, ππνινγηζκνί δηακέζσλ, θιπ ) 

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηηο θσδηθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα ηηο απαληήζεηο επηινγήο πνπ βαζίδνληαη ζε θιίκαθα Likert.  
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 4.3. Αποτελέσματα έρευνας 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξσηνγελνχο 
έξεπλαο κε ηε ρξήζε πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

 

 
 

Γξάθεκα 1. Φύιν εξσηεζέλησλ 

 
πσο παξαηεξείηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, φζνλ αθνξά ην θχιν ην δείγκα ήηαλ 
κνηξαζκέλν (50% γπλαίθεο θαη 50% άληξεο). 
 
 

 

Γξάθεκα 2. Ηιηθία εξσηεζέλησλ 

ην γξάθεκα 2 παξαηεξείηαη ε ειηθία πνπ δειψλνπλ νη εξσηεζέληεο. Δδψ 
παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 33,55% 
δειψλεη 41 – 55 εηψλ θαη ην 30,29% δειψλεη 26 – 40 εηψλ. Οη ειηθίεο απηέο είλαη 
ελδεηθηηθέο γηα θαηαλάισζε αιθνφι θαη γηα δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο σο 
πξνο ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ην θξαζί πνπ απνηειεί έλα 
ηδηαίηεξν πξντφλ. 
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ΓΤΝΑΘΚΑ 
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Γξάθεκα 3. Εηήζην εηζόδεκα εξσηεζέλησλ 

 

ζνλ αθνξά ζην εηήζην εηζφδεκα ησλ εξσηεζέλησλ, παξαηεξείηαη φηη ην 40,13%, ε 
πιεηνλφηεηα δειαδή ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη ην εηζφδεκα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν 
ησλ 12.000 επξψ εηεζίσο, γεγνλφο πνιχ ινγηθφ δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο, ελψ δελ 
είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ ησλ 34,21%. 
 

.  

Γξάθεκα 4.Μνξθσηηθό επίπεδν εξσηεζέλησλ 

πσο παξαηεξείηαη ζην γξάθεκα 4, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, δειαδή ην 34,21%, 

δειψλεη φηη αλήθεη ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ελψ ην 30,92% δειψλνπλ φηη είλαη 

απφθνηηνη Α.Δ.Η. – Σ.Δ.Η. ή αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ην 

30,26% δειψλνπλ απφθνηηνη ιπθείνπ. 
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Γξάθεκα 5. Επάγγεικα - ελαζρόιεζε εξσηεζέλησλ 

 

Ωο πξνο ηελ απαζρφιεζε – επάγγεικά ηνπο, νη εξσηεζέληεο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 
θαη κε πνζνζηφ 34,21% δειψλνπλ ηδησηηθνί ππάιιεινη, ελψ ην 32,89% δειψλνπλ 
απηναπαζρνινχκελνη θαη ην 10% δεκφζηνη ππάιιεινη. Σέινο ην 23,03% δελ 
δηεπθξηλίζε ην επάγγεικά ηνπο. 

 

 

Γξάθεκα 6. Πξνηηκεηέν αιθννινύρν πνηό πξνο θαηαλάισζε 
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Σν θξαζί απνηειεί ηελ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε πξνο θαηαλάισζε ηεο ζπληξηπηηθήο 
πιεηνςεθίαο ησλ εξσηεζέλησλ θαζψο ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 61,84 %, ζε ζχγθξηζε 
κε άιια δεκνθηιή αιθννινχρα πνηά φπσο ε κπχξα, πνπ ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 
15,13%. Αθνινπζεί ε ξαθί κε 9,21%. 
 

 

Γξάθεκα 7. Ελεκέξσζε εξσηεζέλησλ γηα ην θξαζί 

 

πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 7, ην 36,18% δειψλνπλ κέηξηα ελεκεξσκέλνη γηα ην 

θξαζί θαη ην 30,92% ιίγν ελεκεξσκέλνη. Πνιχ κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δειψλνπλ πάξα πνιχ ελεκεξσκέλνη γηα ην θξαζί (9,21%), 

γεγνλφο φρη αλακελφκελν θαζψο είλαη θνηλά γλσζηφ φηη ην θξαζί δηαζέηεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεχζεο 

 

 

Γξάθεκα 8. πρλόηεηα θαηαλάισζεο θξαζηνύ 
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Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα 
Πνιύ 

9,211% 

30,921% 

36,184% 

14,474% 

9,211% 

Πόζν ελεκεξσκέλνη είζηε γηα ην θξαζί ; 
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20,000%
25,000%
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40,000%

7,237% 

32,237% 
36,842% 

23,684% 

Πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε θξαζί; 
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (36,84%) δειψλεη φηη θαηαλαιψλεη θξαζί 
1 κε 2 θνξέο ην κήλα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ γξαθήκαηνο 8. 
Με πνζνζηηαία δηαθνξά πεξίπνπ ηεζζάξσλ κνλάδσλ, ην 32,24% ηνπ δείγκαηνο 
δειψλεη θαηαλάισζε νίλνπ 1 κε 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σν 23,68% δειψλεη φηη 
ζπάληα θαηαλαιψλεη θξαζί θαη ηέινο έλα πνζνζηφ ησλ 7,24% δειψλεη φηη 
θαηαλαιψλεη θξαζί θαζεκεξηλά. 
 

 

Γξάθεκα 9. Πξνηίκεζε ρξώκαηνο θξαζηνύ. 

 

Απφ ην γξάθεκα 9 πξνθχπηεη, χζηεξα απφ ηελ εξψηεζε ηη ρξψκα θξαζί πξνηηκάεη 

θάπνηνο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 53,95% δήισζε φηη 

είλαη νπαδφο ηνπ ιεπθνχ θξαζηνχ. ε δεχηεξε ζέζε, κε πνζνζηφ 39,47% έξρεηαη ην 

θφθθηλν θξαζί θαη ηειεπηαίν, κε 6,58% ην ξνδέ. 

 

 

Γξάθεκα 10 Πξνηίκεζε μεξόηεηαο θξαζηνύ 

 

39,474% 

6,579% 

53,947% 

Ση ρξώκα θξαζί πξνηηκάηε ; 

Κόθθηλν 

Ρνδέ 

Λεπθό 

36,842% 

14,474% 

28,289% 

20,395% 

Σι ξηρότητασ προτιμάται να είναι το 
κραςί ; 

Ξεξό 

Ηκίμεξν 

Ηκίγιπθν 

Γιπθό 



- 46 - 

πσο θαίλεηαη απφ ην γξάθεκα 10 νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο, πνζνζηφ 36,84%, 

πξνηηκνχλ ην θξαζί μεξφ, ελψ ην 28,29% πξνηηκάεη ην θξαζί εκίγιπθν. Έλαο ζηνπο 

πέληε θαηαλαισηέο (20,39%) πξνηηκά ην γιπθφ θξαζί θαη ην 14,47% ησλ 

εξσηεζέλησλ εκίμεξν. 

 

 

Γξάθεκα 11 Απνηειέζκαηα πξνηίκεζεο ζηα αθξώδε θξαζηά 

 

πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 11, ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 

πξνηίκεζεο γηα ηνπο αθξψδεηο νίλνπο, ην 38,16% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη 

δελ ηνπ αξέζεη, θαη κε ην ίδην πνζνζηφ απάληεζε «έηζη θαη έηζη». Σν 23,68% ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε φηη ηνπ αξέζεη ν αθξψδεο νίλνο. 

 

 

Γξάθεκα 12 Η ζεκαληηθόηεηα ην θξαζί λα είλαη βηνινγηθήο παξαγσγήο 

 

Σν γξάθεκα 12 δείρλεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 36,18%, ελδηαθέξεηαη πάξα πνιχ 
ην θξαζί λα είλαη βηνινγηθήο παξαγσγήο. Γηα ηνλ ίδην παξάγνληα, ην 26,97% 
ελδηαθέξεηαη «πνιχ», ην 17,11% «κέηξηα», θαη κε ην ίδην πνζνζηφ 9,87% δελ 
ελδηαθέξεηαη θαζφινπ ή ελδηαθέξεηαη ιίγν ην θξαζί λα είλαη βηνινγηθήο παξαγσγήο. 

 

23,684% 

38,158% 

38,158% 

αο αξέζνπλ ηα αθξώδε θξαζηά ; 

Ναη 

Όρη 

Έηζη θαη 
έηζη 

9,868% 

9,868% 

17,105% 

26,974% 

36,184% 

Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα εζάο λα είλαη 
βηνινγηθήο παξαγσγήο ; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Μέηξηα 

Πνιύ 

Πάξα Πνιύ 
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Γξάθεκα 13 Μέξνο θαηαλάισζεο εκθηαισκέλνπ θξαζηνύ 

 
Πάλσ απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 61,84% 

απάληεζε φηη ζπλήζσο θαηαλαιψλεη εκθηαισκέλν θξαζί φηαλ πεγαίλεη γηα θαγεηφ, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηα πνζνζηά ηνπ γξαθήκαηνο. Σν 26,32% θαηαλαιψλεη 

εκθηαισκέλν θξαζί ζην ζπίηη θαη ην 11,84% θαηαλαιψλεη φηαλ πεγαίλεη ζε έλα κέξνο 

γηα δηαζθέδαζε. 

 

 

Γξάθεκα 14 Πξνηίκεζε πξνέιεπζεο εκθηαισκέλνπ θξαζηνύ 

 

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

ην ζπίηη Όηαλ 
πεγαίλεηε γηα 

θαγεηό 

Όηαλ 
πεγαίλεηε γηα 
δηαζθέδαζε 

26,316% 

61,842% 

11,842% 

πλήζσο πνπ θαηαλαιώλεηε εκθηαισκέλν 
θξαζί; 

,000% 20,000% 40,000% 60,000% 80,000%

αληνξηληό 

Ειιεληθό 

Δηεζλεο 

73,026% 

23,026% 

3,947% 

Ση πξνέιεπζεο πξνηηκάηε λα είλαη ην 
εκθηαισκέλν θξαζί ; 
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Απφ ην γξάθεκα 14 πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 73,03% πξνηηκά ην 

εκθηαισκέλν ηεο θξαζί λα είλαη αληνξηληφ. Σν 23,03% ζέιεη ην εκθηαισκέλν ηεο 

θξαζί λα είλαη Διιεληθφ, ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 3,95% δελ ηελ ελνριεί ην 

εκθηαισκέλν θξαζί ηεο λα πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, λα είλαη Γηεζλέο. 

 

 

Γξάθεκα 15 Οη πην γλσζηνί αληνξηληνί παξαγσγνί θξαζηνύ 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δεκνθηιήο παξαγσγνχο θξαζηνχ, ην 41,45% γλσξίδεη ηελ 

ΔΝΩΖ ΘΖΡΑΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ. Σν 30,26% γλσξίδνπλ ην 

ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΟΠΟΤΛΟ, 24,34% ην ΚΣΖΜΑ ΗΓΑΛΑ, 23,68% ην ΑΡΓΤΡΟ, ην 

15,13% ην ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ, 12,50% ηε CAVANNA ΡΟΤΟΤ θαη ηνλ ΜΠΟΤΣΑΡΖ, 

8,55% ηνλ ΓΑΒΑΛΑ, 7,89% ηνλ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ θαη 6,58% ηνλ ΓΑΗΑ. Σν 3,95% 

είπαλ φηη γλσξίδνπλ ηνπο ζαληνξηληνχο νηλνπαξαγσγνί ΑΡΒΑΝΗΣΖ, ΓΑΜΑΚΖΝΟ 

θαη ΝΟΜΗΚΟ. Καη ηέινο 2,63% γλσξίδνπλ ην νηλνπνηείν  ΥΡΤΟ. 
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20,000%

25,000%

30,000%

35,000%

40,000%

45,000% 41,447% 

30,263% 

12,500% 

15,132% 

23,684% 
24,342% 

12,500% 
7,895% 

3,947% 

2,632% 

3,947% 

8,553% 

3,947% 

6,579% 

Ποιοφσ αντορινιοφσ παραγωγοφσ γνωρίζετε; 
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Γξάθεκα 16(α) Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε πνηθηιία. 

 

 

 

 

Γξάθεκα 16(β) Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ηηκή. 
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8,55% 
6,58% 

11,84% 

38,82% 

34,21% 

Πόζν ζαο επεξεάδεη ζηελ αγνξά θξαζηνύ ν ηόπνο 
πξνέιεπζεο ; 
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8,55% 

29,61% 

34,21% 

23,68% 

Πόζν ζαο επεξεάδεη ζηελ αγνξά θξαζηνύ ε ηηκή ηνπ ; 
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Γξάθεκα 16(γ) Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε επσλπκία. 

 

 

 

 

Γξάθεκα 16(δ) Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπζθεπαζία. 
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Πόζν ζαο επεξεάδεη ζηελ αγνξά θξαζηνύ ε επσλπκία; 
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Πόζν ζαο επεξεάδεη ζηελ αγνξά θξαζηνύ ε 
ζπζθεπαζία; 
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Γξάθεκα 16(ε) Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε πνηθηιία. 

 

Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο γηα ηα αγνξαζηηθά θξηηήξηα 
ζηελ επηινγή ηνπ εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ. Σα θξηηήξηα πνπ παξαηέζεθαλ ζηνπο 
εξσηψκελνπο είλαη: ηφπνο πξνέιεπζεο, ηηκή, επσλπκία, ζπζθεπαζία θαη πνηθηιία 
θξαζηνχ. Αζξνίδνληαο ηηο επηινγέο «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ» ζε θάζε θξηηήξην, ηα 
απνηειέζκαηα θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο είλαη: 

 Ο ηφπνο πξνέιεπζεο (73,03%) 

 Ζ ηηκή (57,89% «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ») 

 Ζ πνηθηιία (54,61%) 

 Ζ επσλπκία (46,71%) 

 Ζ ζπζθεπαζία (25,00%) 
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Πόζν ζαο επεξεάδεη ζηε αγνξά θξαζηνύ ε πνηθηιία ; 
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Γξάθεκα 17 Απόςεηο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ Ειιεληθώλ εκθηαισκέλσλ θξαζηώλ 

 

ην γξάθεκα 17 θαίλεηαη πσο ην 40,13% ησλ εξσηεζέλησλ βξίζθεη ηηο ηηκέο ησλ 

Διιεληθψλ εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ κέηξηεο. Ακέζσο κεηά, ην 35,53% ζεσξεί ηηο ηηκέο 

ησλ Διιεληθψλ εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ θαιέο, ην 13,82%  αξθεηά θαιέο, ην 5,92% 

πνιχ θαιέο θαη κφιηο 4,61% ηηο βξίζθεη απαξάδεθηεο. 

 

 

Γξάθεκα 18 Πξνζθνξά εκθηαισκέλσλ θξαζηώλ σο δώξν  

 

Σν 33,55% ησλ εξσηεζέλησλ, ζηελ εξψηεζε αλ επηιέγνπλ λα πξνζθέξνπλ σο δψξν 

εκθηαισκέλν θξαζί , απάληεζε κεξηθέο θνξέο, φπσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα 18. Σν 

επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 26,32% απάληεζε φηη ζπάληα επηιέγεη εκθηαισκέλν 

θξαζί σο δψξν. Αληίζεηα, ην 22,37% δήισζε φηη πεγαίλεη ζπρλά σο δψξν 

εκθηαισκέλν θξαζί. Σν 9,87% ζηελ ίδηα εξψηεζε απάληεζε πνιχ ζπρλά θαη ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ, ην 7,89% δήισζε πνηέ. 

4,605% 

40,132% 

35,526% 

13,816% 

5,921% 

Σηο ηηκέο ησλ Ειιεληθώλ εκθηαιισκέλσλ 
θξαζηώλ ηηο ζεσξείηαη ; 

Απαξάδεθηεο 

Μέηξηεο 

Καιέο 

Αξθεηά Καιέο 

Πνιύ Καιέο 

7,895% 

26,316% 

33,553% 

22,368% 

9,868% 

Επηιέγεηε λα πξνζθεξέηε σο δώξν εκθηαισκέλα 
θξαζηά ; 

Πνηέ 

πάληα 

Μεξηθέο θνξέο 

πρλά 

Πνιύ πρλά 
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Γξάθεκα 19 Πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο από ην πιήζνο ησλ επηινγώλ πνπ πξνζθέξεηαη 
ζε έλα bar/restaurant, όηαλ θάπνηνο επηιέγεη έλα πνηήξη θξαζί 

 

Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν δειψλεη ην 40,79% ηνπ δείγκαηνο απφ ην πιήζνο ησλ 
επηινγψλ πνπ πξνζθέξεηαη ζε έλα bar/restaurant, φηαλ θάπνηνο επηιέγεη έλα πνηήξη 
θξαζί (γξάθεκα 19). Σν 32,89% δειψλεη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 11,18% δειψλεη 
πνιχ επραξηζηεκέλν. Μφιηο ην 4,61% δήισζε πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

 

 

Γξάθεκα 20 Από πνύ πξνκεζεύεηαη θάπνηνο ην θξαζί ηνπ, ζπλήζσο 

 

11,184% 

32,895% 

40,789% 

10,526% 

4,605% 

Είζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην πιήζνο ησλ επηινγώλ 
πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ζε bar/ restaurant, όηαλ 

επηιέγεηε θξαζί ζε πνηήξη; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηα 

Πνιύ 

Πάξα Πνιύ 

17,105% 

11,842% 

62,500% 

1,974% 

,000% 

6,579% 

Από πνύ πξνκεζεύεζηε ζπλήζσο θξαζί; 

Κάβεο 

νύπεξ Μάξθεη 

Σνπηθνύ 
Παξαγσγνύο-
Οηλνπνηεία 
Ζαραξνπιαζηεία 

Εθζέζεηο 
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ην γξάθεκα 20 παξαηεξείηαη πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (62,50%) ησλ 
εξσηεζέλησλ πξνκεζεχεηαη θξαζί απφ ηνπηθνχο παξαγσγνχο θαη νηλνπνηεία. Σν 
17,11% ην πξνκεζεχεηαη απφ θάβεο, ην 11,84% απφ ηα ζνχπεξ - κάξθεη, ην 6,58% 
απφ δηάθνξα άιια κέξε, άιια θαη θαλέλαο απφ εθζέζεηο. Μφιηο ην 1,97% 
πξνκεζεχεηαη ην θξαζί απφ δαραξνπιαζηεία. 

 
 

 

Γξάθεκα 21 Πνζό δαπάλεο γηα ηελ αγνξά κηαο θηάιεο εκθηαισκέλνπ θξαζηνύ ζην 
νύπεξ-Μάξθεη. 

 
ηελ εξψηεζε πφζν μνδεχνπλ  ζπλήζσο γηα ηελ αγνξά κηαο θηάιεο εκθηαισκέλνπ 

θξαζηνχ ζην ζνχπεξ-κάξθεη, ην 44,74% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε απφ 11 έσο 

20€. Σν 32,24% δαπαλά γηα ηελ αγνξά κηαο θηάιεο απφ 6 έσο 10€. Σν 11,84% απφ 1 

έσο 5€ θαη ην 11,18% απφ 21€ θαη πάλσ. 

 

 

Γξάθεκα 22 Πνζό δαπάλεο γηα ηελ αγνξά κηαο θηάιεο εκθηαισκέλνπ θξαζηνύ ζην 
εζηηαηόξην 

11,842% 

32,237% 

44,737% 

11,184% 

Πόζν μνδεύεηε ζπλήζσο γηα ηελ αγνξά κηαο 
θηάιεο εκθηαισκέλνπ θξαζηνύ ζην νύπεξ 

Μάξθεη ; 

1€ - 5€ 

6€ - 10€ 

11€ - 20€ 

> 21€ 

26,974% 

42,105% 

30,921% 

Πόζν μνδεύεηε ζπλήζσο γηα ηελ αγνξά κηαο 
θηάιεο εκθηαισκέλνπ θξαζηνύ ζην 

εηζηαηόξην ; 

6€ - 10€ 

11€ - 20€ 

> 21€ 
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Σν 42,11% ησλ εξσηεζέλησλ, φπσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα 22, απάληεζε φηη μνδεχεη 

ζπλήζσο απφ 11 έσο 20€ φηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζεη κηα θηάιε εκθηαισκέλνπ 

θξαζηνχ ζε έλα εζηηαηφξην. Σν 30,92%, ζηελ ίδηα εξψηεζε απάληεζε απφ 21€ θαη 

πάλσ ελψ ην 26,97% δαπαλεί απφ 6 έσο 10€. 

 

 

Γξάθεκα 23 Αγνξά θξαζηνύ από ειεθηξνληθό θαηάζηεκα 

 
 

ην γξάθεκα 23 βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ δελ ζα 

επέιεγαλ λα αγνξάζνπλ απφ ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

 

 

79,605% 

9,211% 

7,895% 

2,632% 

,658% 

Θα αγνξάδεηε θξαζί από ειεθηξνληθό θαηάζηεκα; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 
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Γλσξίδεηε εκθηαισκέλα θξαζηά πνπ 
παξάγνληαη ζηε αληνξίλε ; 

Ναη 

Όρη 
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Γξάθεκα 24 Εάλ είλαη γλσζηά εκθηαισκέλα θξαζηά πνπ παξάγνληαη ζηε αληνξίλε 

 

Ζ εξψηεζε ηνπ γξαθήκαηνο 24 είλαη εξψηεζε ηχπνπ λαη ή φρη. Με ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία 94,08% νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο ΝΑΗ γλσξίδνπλ εκθηαισκέλα 

θξαζηά πνπ παξάγνληαη ζηε αληνξίλε. Πνζνζηφ 5,92% ζηελ ίδηα εξψηεζε 

απάληεζε ΟΥΗ. 

 

 

Γξάθεκα 25 Είδε αληνξηληώλ νίλσλ 

 

ην εξψηεκα πνηα αληνξηληά θξαζηά γλσξίδεηε, ην 62,50% απάληεζε ην Βηλζάλην. 

Σν γξάθεκα 25 δείρλεη επίζεο φηη ην 25,66% γλσξίδεη ην Νπρηέξη, ην 24,34% ην 

Νάκα, 7,89% ην Αζήξη, 5,26% ην Αεδάλη, ην 4,61% ηε Μαπξνδάθλε, ην 0,66%  ην 

Αηιαληίο, 1,32% ην Θαιαζζίηε θαη ην Βνπδφκαην, ην 1,97%  ην Μαπξνηξάγαλν θαη ην 

2,63%ην Μέληδν. 

 

,000%
10,000%
20,000%
30,000%
40,000%
50,000%
60,000%
70,000% 62,500% 

25,658% 

7,895% 

24,342% 

,658% 
1,316% 

1,316% 

1,974% 
5,263% 

4,605% 
2,632% 

Ποια αντορινιά κραςιά γνωρίζετε ; 
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Γξάθεκα 26 πρλόηεηα αγνξάο αληνξηληνύ θξαζηνύ 

 

ηελ εξψηεζε ηνπ πνζφ ζπρλά αγνξάδεηε αληνξηληφ θξαζί, ην 36,84% απάληεζε 

κεξηθέο θνξέο, ην 24,34% ζπάληα, ην 19,08% ζπρλά, ην 14,47% πνιχ ζπρλά θαη ην 

5,26% δελ αγνξάδεη πνηέ φπσο δειψλεη ην γξάθεκα 26. 

 

 

Γξάθεκα 27(α) Πόζν ηα αληνξηληά θξαζηά είλαη πνηνηηθά. 

 

5,263% 

24,342% 

36,842% 

19,079% 

14,474% 

Αγνξάδεηε εκθηαισκέλν αληνξηληό 
θξαζί; 

Πνηέ 

πάληα 

Μεξηθέο θνξέο 

πρλά 

Πνιύ πρλά 
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0,00% 1,97% 

17,11% 

29,61% 

51,32% 

Πόζν ηα αληνξηληά θξαζηά είλαη πνηνηηθά ; 
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Γξάθεκα 27(β) Πόζν ηα αληνξηληά θξαζηά έρνπλ ειθπζηηθή ζπζθεπαζία. 

 

Γξάθεκα 27(γ) Πόζν ηα αληνξηληά θξαζηά έρνπλ πξνζηηέο ηηκέο 

 

Οη θαηαλαισηέο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηα θξαζηά πνπ παξάγνληαη ζηελ 
αληνξίλε κε ηα θξηηήξηα: πνηφηεηα, ειθπζηηθή ζπζθεπαζία θαη πξνζηηή ηηκή. 
Αζξνίδνληαο ηηο επηινγέο «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ» ζε θάζε θξηηήξην, ηα 
απνηειέζκαηα θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο είλαη: 

 Πνηφηεηα (80,92% «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», 17,11% αξθεηά)   

 Πξνζηηή ηηκή (53,95% «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», 36,84% αξθεηά)  

 Διθπζηηθή ζπζθεπαζία (41,45% «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», 40,79% αξθεηά) 
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Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα 
Πνιύ 

0,66% 

8,55% 

36,84% 
33,55% 

20,39% 

Πόζν ηα αληνξηληά θξαζηά έρνπλ ειθπζηηθή 
ζπζθεπαζία; 
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3,95% 

13,82% 

41,45% 

27,63% 

13,16% 

Πόζν ηα αληνξηληά θξαζηά έρνπλ πξνζηηέο ηηκέο; 
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Γξάθεκα 28 Επίζθεςε ζε θάπνην θηήκα/νηλνπνηείν ζηε αληνξίλε 

 

ηελ εξψηεζε ηχπνπ ΝΑΗ/ΟΥΗ ηνπ γξαθήκαηνο 28, ην 80,26% ησλ εξσηεζέλησλ 
δειψλεη φηη έρεη επηζθεθζεί θάπνην θηήκα - νηλνπνηείν ζηε αληνξίλε.  

 

 

Γξάθεκα 29 ε πνην αληνξηληό νηλνπνηείν πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε 

 

Σν 38,16% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο ην νηλνπνηείν πνπ έρνπλ επηζθεθζεί 
ζηε αληνξίλε είλαη ηεο Έλσζεο Θεξατθψλ Πξντφλησλ. Σν 25,66% έρνπλ επηζθεθζεί 
ην νηλνπνηείν ηνπ Κνπηζνγηαλφπνπινπ θαη 13,82% ην νηλνπνηείν ηνπ Μπνπηάξε. Σν 

80,263% 

19,737% 

 Έρεηε επηζθεθηεί θάπνην θηήκα/ 
νηλνπνηείν ζηε αληνξίλε ; 

Ναη 

Όρη 

38,158% 

25,658% 
13,816% 

4,605% 

13,816% 

12,500% 

1,974% 5,263% 

Ποιο αντορινιό οινοποιείο 
πραγματοποιθιηκε επίςκεψη 

Santo wines

Κουτςογιανόπουλοσ 

Μπουταρη 

Canava Ροφςςου 

Αργυροφ 

ιγάλα 

Γαβαλά 

Χατζηδάκη 
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γξάθεκα 29 δείρλεη επίζεο πσο ην 12,50% ησλ  εξσηεζέλησλ επηζθέθζεθαλ ην 
νηλνπνηείν ηγάια θαη ην 13,82% ην νηλνπνηείν Αξγπξνχ. Δπίζεο ην 4,61% ηελ 
Κάλαβα Ρνχζζνπ, θαη ην άιιν 5,26% ηνπ Υαηδεδάθε θαη ηέινο ην 1,97% ηνπ Γαβαιά.  

 

 

 

Γξάθεκα 30 Επίζθεςε ζε θάπνηα έθζεζε/εθδήισζε θξαζηνύ ζηε αληνξίλε. 

 

ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ επηζθεθηεί θάπνηα έθζεζε / εθδήισζε θξαζηνχ ζηε 
αληνξίλε ζην Ν. Ζξαθιείνπ, ην 51,32% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε "φρη" θαη ην 
48,68% απάληεζε "λαη". 

 

 

Γξάθεκα 31 ε πνηα εθδήισζε/έθζεζε θξαζηνύ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επίζθεςε ζηε 
αληνξίλε 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γξάθεκα 31 δειψλνπλ φηη ε εθδήισζε / 
έθζεζε θξαζηνχ πνπ έρεη επηζθεθζεί ζηε αληνξίλε ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 
είλαη απηή ηεο Γηνξηήο Κξαζηνχ κε πιήζνο αηφκσλ 44 ζηα 74 άηνκα. Δπίζεο 12 

48,684% 51,316% 

Έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα έθζεζε/ 
εθδήισζε θξαζηνύ ζηε αληνξίλε ; 
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Πνηα εθδήισζε/έθζεζε θξαζηνύ έρεηε 
επηζθεθζεί ζηε αληνξίλε; 
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άηνκα έρνπλ πάεη ζηελ εθδήισζε/έθζεζε θξαζηνχ ηνπ Κνπηζνγηαλφπνπινπ θαη ηέινο 
κε 5 ζηελ εθδήισζε / έθζεζε θξαζηνχ Selini ηεο αληνξίλεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 

 

5.1 υμπεράσματα 

Ζ αληνξίλε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ακπειψλεο ζηελ Διιάδα, πνπ 
έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο απφ ακπεινθαιιηεξγεηέο θαη νηλνπνηνχο.‘Eρνπλ 
δηνξγαλσζεί δεθάδεο δηεζλή αιιά θαη εζληθήο εκβέιεηαο θαη αθξναηεξίνπ ζπλέδξηα κε 
ζέκα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο, παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο, 
ηεο νηλνπνίεζεο, κε ηνπο ληφπηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο θαη νηλνπαξαγσγνχο λα είλαη 
απφ ηνπο πην ελεκεξσκέλνπο θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο σο πξνο ην αληηθείκελν θαη 
ην πξντφλ ηνπο, ζηελ Διιάδα (Santorini-living.blogspot.gr). 

Παξ’ φια απηά ε έξεπλα έδεημε φηη νη θαηαλαισηέο- πνιίηεο δελ είλαη θαη ηφζν 
ελεκεξσκέλνη γηα ην θξαζί, αλ θαη ε πιεηνςεθία έρεη πξνηίκεζε απφ πιεπξάο 
αιθννινχρσλ πνηψλ ζην νίλν, πνζνζηνχ 61,84% κε δηαθνξά ηε κπχξα πνπ έρεη 
πνζνζηφ 15,13%. Απηφ ίζσο λα ζπκβαίλεη ιφγν παξάδνζεο, δηφηη απφ παιηά νη 
άλζξσπνη θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξν θξαζί ην νπνίν παξήγαγαλ νη ίδηνη θαη νη 
ζπλζήθεο δελ ηνπο επέηξεπαλ λα αγνξάζνπλ άιιν είδνο αιθννινχρσλ πνηά. 

Ζ έξεπλα έδεημε επίζεο φηη ην 61,84% θαηαλαιψλεη θξαζί φηαλ πεγαίλεη γηα θαγεηφ 
θαη ην 26,32% ζην ζπίηη. Μφιηο έλαο ζηνπο δέθα δήισζε φηη θαηαλαιψλεη θξαζί θαηά 
ηελ έμνδφ ηνπ γηα δηαζθέδαζε (π.ρ. ζε έλα bar).  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηφ πνπ ζεσξνχλ νη θαηαλαισηέο σο ην πην 
ζεκαληηθφ γηα ηελ επηινγή ελφο θξαζηνχ είλαη αξρηθά ν ηφπνο πξνέιεπζεο ηνπ θαη ε 
ηηκή ηνπ. Δπίζεο  ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε πνηθηιία θαη ε επσλπκία.  

ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε γηα ηελ γλψκε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ 
ειιεληθψλ θξαζηψλ ην 63,82% απάληεζε φηη είλαη θαιέο έσο κέηξηεο. Σν 62,50% 
πξνκεζεχεηαη θξαζί απφ ηνπηθνχο παξαγσγνχο-νηλνπνηεία θαη πνιχ ιηγφηεξν απφ 
νπνπδήπνηε αιινχ (εληχπσζε πξνθαιεί ην πνζνζηφ ηνπ 0% ζηηο εθζέζεηο). Μεγάιν 
είλαη ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ γλσξίδεη θξαζηά πνπ παξάγνληαη ζηελ 
αληνξίλε.  

κσο είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί κία παξαηήξεζε, ζηελ εξψηεζε πνπ έγηλε γηα 
ην πνηα αληνξηληά θξαζηά γλσξίδνπλ ην 62,50% φπνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν  
πνζνζηφ απάληεζε ην Βηλζάλην, 25,66% απάληεζε ην Νπρηέξη θαη ην 24,34% ην 
Νάκα ελψ θαλείο δελ απάληεζε ην Αζχξηηθν ην νπνίν αλήθεη ζηνπο νίλνπο ΠΟΠ 
αληνξίλεο. 

Αλαθνξηθά κε ην πφζν ζπρλά αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο θξαζί ην 61,18% απάληεζε 
κεξηθέο θνξέο έσο ζπάληα. κσο ζηελ εξψηεζε πνπ έγηλε ζην πφζν μνδεχνπλ ζην 
θξαζί φηαλ πεγαίλνπλ ζνχπεξ κάξθεη ην 76,98% απάληεζε 6-20 επξψ, ελψ ην 
11,84% απάληεζε φηη μνδεχεη απφ 1 - 5 επξψ θαη πάλσ απφ 21 επξψ. Δλψ ζε 
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εζηηαηφξην κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ 30,92% πνπ μνδεχεη πάλσ απφ εηθνζηέλα 
επξψ.  

Δλδηαθέξνλ είλαη ην ζεκείν φπνπ παξαηεξείηε ην πφζν αδηάθνξε είλαη ε αγνξά 
θξαζηνχ απφ ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζε πνζνζηφ, 79,60% λα κε αγνξάδεη απφ 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, παξφιν ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. 

Σν 80,93% πηζηεχεη φηη είλαη πνιχ έσο πάξα πνιχ πνηνηηθά πξντφληα, ην 69,13% 
έρνπλ πνιχ έσο κέηξηεο ηηκέο θαη ην 33,55% πνιχ ειθπζηηθή ζπζθεπαζία. 

Παξαηεξεί θαλείο φηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο επηζθέςεηο ζε εθδειψζεηο 
θξαζηνχ, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο αληνξίλεο πνπ δελ έρεη επηζθεθζεί 
θάπνηα εθδήισζε είλαη 51,32%, κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα κελ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε απηφ, λα κελ πξνσζνχληαη πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο λα 
κελ ελεκεξψλνληαη. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε δηαθξίλνληαη δηάθνξνη ηχπνη αγνξαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ φπσο αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ζπλήζεηα. Καζψο 
θαη δηάθνξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο , γηα παξάδεηγκα ν θνηλσληθφο παξάγνληαο 
ηεο θνπιηνχξαο θαη απηφ ην βιέπνπκε ζηελ πξνηίκεζή ηνπο λα θαηαλαιψλνπλ θξαζί. 

 

Μελλοντικές Προεκτάσεις 

Ζ παξαπάλσ έξεπλα πξέπεη λα ζεσξεζεί πξνθαηαξθηηθή. Παξ’ φια απηά κπνξεί 
θαλείο λα εληνπίζεη ζεκεία ζηελ πξνψζεζε ησλ ζαληνξηληψλ θξαζηψλ πνπ πζηεξνχλ. 
Σν πξψην θαη ζεκαληηθφ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε επαθή ηνπο κε 
ηνλ ηνκέα ηνπ νίλνπ δηφηη είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ζα ην 
πξνσζήζνπλ θαιχηεξα απφ νπνηνδήπνηε είδνο δηαθήκηζεο . πγθεθξηκέλα πξέπεη 
λα ελεκεξψλνπλ θαη λα πξνζειθχζνπλ νη νηλνπαξαγσγνί ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ θαη εηδψλ εζηίαζεο γηα ηελ πξνψζεζε νίλνπ. Γηαηί φπσο θαίλεηαη 
παξαπάλσ αθφκα θαη νη εκεδαπνί θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν θξαζί ζε ηαβέξλεο.  

Δπίζεο πξέπεη νη νηλνπαξαγσγνί θαη νη ακπεινθαιιηεξγεηέο λα δψζνπλ κεγαιχηεξε 
έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ θξαζηνχ κε απνηέιεζκα ε επσλπκία λα ζπλνδεχεηαη θαη 
απφ ηελ θαιή θήκε θαη ζπλεπψο λα είλαη αληάμηα ηεο ηηκήο ηνπ. 

Σέινο πξνηείλεηαη κηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν έηζη ψζηε λα 
αλαθαιπθζεί ην κέγεζνο , αλ ππάξρεη, αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ Θεξατθνχ νίλνπ αιιά 
θαη δίλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ αλά γεσγξαθηθφ 
ηκήκα. Δπίζεο πξέπεη λα δηεμαρζνχλ ζπλεληεχμεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ 
νηλνπαξαγσγνχο θαη ακπεινθαιιηεξγεηέο γηα λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο ζηελ 
δήηεζε ησλ νίλσλ αλά πεξηφδνπο. 

Ζ αλαθάιπςε ινηπφλ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ 
ζεξατθνχ νίλνπ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπο αλαγθψλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
επηπιένλ εξεπλψλ ζα είλαη  πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 
βνεζεζνχλ φιεο νη νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ βειηίσζε ησλ 
πξντφλησλ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε-ελεκέξσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 
θαηαλαισηψλ αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαη πηζαλψλ πην απαηηεηηθψλ. 

  



- 64 - 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

Βαξβαξήγνο, Ν. θαη Καηζίπεο,Φ.,2001. αληνξίλε, Θήξα, Θεξαζζία, Αζπξνλήζη, 
Ηθαίζηεηα. Αζήλα: Δθδφζεηο Αδάκ. 
 
Γξεγνξίνπ, Γ. θαη Θενδψξνπ, Μ. 2012. Μειέηε ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηώλ 
θνηηεηηθνύ επίπινπ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, Σ.Δ.Η. Λάξηζαο, Σκήκα ρεδηαζκνχ 
θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ, Σειεπηαία πξφζβαζε 30/05/2015, Γηαζέζηκν 
ζην: http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Grigoriou_Theodorou_2012.pdf 
 
Έλσζε Θεξατθώλ Πξντόλησλ,2015, Γηαζέζηκν ζην: http://www.santowines.gr/el/# , 
Σειεπηαία Πξφζβαζε 31/05/2015 
 
Εμειίζζνληαο ηελ Παξάδνζε, 2012 Γηαζέζηκν ζην : http://www.sigalas-
wine.com/greek/index.asp, Σειεπηαία Πξφζβαζε  31/09/2015 
 
ΕΠΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΙ.2015, Γηαζέζηκν ζην: 
(http://www.newwinesofgreece.com/) ,Σειεπηαία πξφζβαζε 30/05/2015 

 
Ζιηνπνχινπ, Κ. 2004. ρηδνηππία θαη πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, Παλεπηζηήκην 
Αηγαίνπ, ρνιή Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο. Σειεπηαία Πξφζβαζε 30/05/2015, 
Γηαζέζηκν ζην:  http://stat-
athens.aueb.gr/~jbn/courses/diplomatikes/business/Iliopoulou%282004%29.pdf 
 
Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηώλ, Γηαζέζηκν ζην : http://www.kepka.org/ Σειεπηαία 
πξφζβαζε 31/05/2015 
 
Κνπξάθνπ – Γξαγσλά, . 1994. Η αληνξίλε ηεο αληνξίλεο, Δθδφζεηο: Ίδξπκα Φάλε 
Μπνπηάξε 
 
Κηήκα Αξπξνύ,2014 Γηαζέζηκν ζην: http://www.estate-argyros.com/Greek-Estate-
Argyros-white.html, Σειεπηαία Πξφζβαζε 31/09/2015  
 
Μπαιηάο, Γ. θαη Παπαζηαζνπνχινπ, Π. 2013. πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, Δθδφζεηο: 
Rosili 
 
Οηλνπνηείν Υαηδεδάθεο,2013, Γηαζέζηκν ζην: http://www.hatzidakiswines.gr/, 
Σειεπηαία Πξφζβαζε 31/09/2015  
 
Παππά Υ. 2013 . Θεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή θαη πλαηζζεκαηηθή 
Ννεκνζύλε : Μηα γεληθή αλαζθόπεζε θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηελ ιήςε αγνξαζηηθώλ 
απνθάζεσλ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ 
Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ, Σειεπηαία πξφζβαζε 31/05/2015 , Γηαζέζηκν ζην : 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/7918/1/%CE%94%CE%B9%CF
%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%
A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83
%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7% 
 
Παξιηάξνπ, Α-Δ. 2005. Υάξηηλε θαη Πιαζηηθή ζπζθεπαζία ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο: 
Δηεξεύλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην Σκήκα 

http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Grigoriou_Theodorou_2012.pdf
http://www.santowines.gr/el/
http://www.sigalas-wine.com/greek/index.asp
http://www.sigalas-wine.com/greek/index.asp
http://www.newwinesofgreece.com/
http://stat-athens.aueb.gr/~jbn/courses/diplomatikes/business/Iliopoulou%282004%29.pdf
http://stat-athens.aueb.gr/~jbn/courses/diplomatikes/business/Iliopoulou%282004%29.pdf
http://www.kepka.org/
http://www.estate-argyros.com/Greek-Estate-Argyros-white.html
http://www.estate-argyros.com/Greek-Estate-Argyros-white.html
http://www.hatzidakiswines.gr/
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/7918/1/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%25
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/7918/1/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%25
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/7918/1/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%25
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/7918/1/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%25
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/7918/1/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%25


- 65 - 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο , Σειεπηαία Πξφζβαζε 31/05/2015, Γηαζέζηκν 
ζην:  http://www.monochrom.gr/UserFiles/parliarou.pdf 
 
πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή , Γηαζέζηκν ζην: 
http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_establish.html, Σειεπηαία Πξφζβαζε 
31/05/2015 
 
Σν Μνπζείνπ Οίλνπ,2015, Γηαζέζηκν ζην : http://www.wine-museum-
koutsoyannopoulos.gr/gr/to-mouseio, Σειεπηαία πξφζβαζε 31/09/2015 
 
Armstrong, G θαη Kotler, P. 2009. Εηζαγσγή ζην κάξθεηηλγθ, Δθδφζεηο: Δπίθεληξν 
 
Kotler, P. 2000, Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη Αλάιπζε, ρεδηαζκόο, Τινπνίεζε, Έιεγρνο, 
Δθδφζεηο   INTERBOOKS, Α’ Σφκνο. 
 
Santorini-living.blogspot.gr,2014, Γηαζέζηκν ζην 
http://santorini-living.blogspot.gr/, Σειεπηαία πξφζβαζε 31/05/2015 
 
Wikipedia.org, Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή  , Γηαζέζηκν ζην: 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B
1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%
CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE), Σειεπηαία πξφζβαζε 31/05/2015 
 
Wikipedia.org,αληνξίλε , Γηαζέζηκν: 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8
1%CE%AF%CE%BD%CE%B7), Σειεπηαία πξφζβαζε, 31/05/2015 
 

Πηγή Εικόνας  

Μ .Καδή (2014) ,Σειεπηαία πξφζβαζε 31/05/2015 http://www.yes-i-do.gr/yesido-the-
blog/korres-santorini 

  

http://www.monochrom.gr/UserFiles/parliarou.pdf
http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_establish.html
http://www.wine-museum-koutsoyannopoulos.gr/gr/to-mouseio
http://www.wine-museum-koutsoyannopoulos.gr/gr/to-mouseio
http://santorini-living.blogspot.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://www.yes-i-do.gr/yesido-the-blog/korres-santorini
http://www.yes-i-do.gr/yesido-the-blog/korres-santorini


- 66 - 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

ν παξόλ εξωηεκαηνιόγην δηεξεπλά αθελόο ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηωλ θαηαλαιωηώλ ηεο 

Ραληνξίλεο ζηελ αγνξά ηνπ θξαζηνύ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο κε ηίηιν «Έξεπλα θαηαλαιωηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηα πξνϊόληα νίλνπ ζηε 

Ραληνξίλε».  

Όιεο νη απαληήζεηο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο. Παξαθαιώ απαληήζηε κε 

εηιηθξίλεηα. 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

1. Φύιν 

 Άλδξαο  Γπλαίθα   

2. Ηιηθία 

  18 – 25    26 – 40   41 – 55    56 θαη άλω  

 

3. Δηήζην Δηζόδεκα 

 ≤ 12.000€   13.000€-24.000€    25.000€-30.000€    ≥31.000€  

 

4. Μνξθωηηθό επίπεδν 

 Απόθνηηνο ιπθείνπ  Α.Ε.Θ./ .Ε.Θ./ Θδηωηηθή Ρρνιή  Λεηαπηπρηαθό  Άιιν 

 

5. Δπάγγεικα/ Δλαζρόιεζε 

 Απηαπαζρόιεζε/ 

Επηρεηξεκαηίαο 

 Θδηωηηθόο 

ππάιιεινο 

 Δεκόζηνο 

ππάιιεινο 

 Άιιν 

 

Β. ηάζε θαηαλαιωηώλ ζηελ αγνξά ηνπ θξαζηνύ 

 

1. Πνηό από ηα παξαθάηω αιθννινύρα πνηά πξνηηκάηε λα θαηαλαιώλεηε 

πεξηζζόηεξν; 

 Λπύξα  Ιξαζί  Παθί  Ξύδν  Πεηζίλα  Άιια 

 

2. Πόζν ελεκεξωκέλνη είζηε γηα ην θξαζί; 

 Ιαζόινπ   Κίγν  Λέηξηα  Ονιύ  Οάξα πνιύ 

 

3. Πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε θξαζί; 

 Ιαζεκεξηλά  1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα  1-2 θνξέο ηνλ κήλα  Ρπάληα 
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4. Ση ρξώκα θξαζηνύ πξνηηκάηε; 

 Ιόθθηλν  Πνδέ  Κεπθό 

 

5. Ση μεξόηεηαο πξνηηκάηε λα είλαη ην θξαζί:  

 Νεξό   Ηκίμεξν   Ηκίγιπθν  Γιπθό  

 

6. αο αξέζνπλ ηα αθξώδε θξαζηά; 

 Μαη  Όρη   Έηζη θαη έηζη  

 

7. Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα εζάο λα είλαη ην θξαζί βηνινγηθήο παξαγωγήο; 

 Ιαζόινπ  Κίγν  Λέηξηα  Ονιύ  Οάξα πνιύ 

 

8. πλήζωο πνπ θαηαλαιώλεηε εκθηαιωκέλν θξαζί; 

 Ρην ζπίηη  Όηαλ πεγαίλεηε γηα θαγεηό 

(εζηηαηόξηα, ηαβέξλεο, θιπ.) 

 Όηαλ πεγαίλεηε γηα δηαζθέδαζε 

(κπαξ, θιακπ, θαθεηέξηεο) 

9. Πξνηηκάηε λα αγνξάδεηε; 

 Εκθηαιωκέλν θξαζί  Χύκα θξαζί  Δελ αγνξάδω, απηνπαξάγω  

 

10. Ση πξνέιεπζεο πξνηηκάηε λα είλαη ην εκθηαιωκέλν θξαζί ; 

 Ραληνξηληό  Ειιεληθό  Δηεζλέο 

 

11. Πνηνύο αληνξηληνύο παξαγωγνύο γλωξίδεηε; 

_____________________________________________(παξαθαιώ αλαθέξεηε) 

 

12. Καηά πόζν ηα παξαθάηω θξηηήξηα ζαο επεξεάδνπλ ζηελ αγνξά/ επηινγή ζαο 

εκθηαιωκέλνπ θξαζηνύ: 

 Ιαζόινπ Κίγν Λέηξηα Ονιύ Οάξα 

Ονιύ 

Σόπν Πξνέιεπζεο      

Σηκή      

Δπωλπκία      

πζθεπαζία      

Πνηθηιία      

 

13. Σηο ηηκέο ηωλ ειιεληθώλ εκθηαιωκέλωλ θξαζηώλ ηηο ζεωξείηε: 

 Απαξάδεθηεο  Λέηξηεο  Ιαιέο  Αξθεηά Ιαιέο  Ονιύ θαιέο 

 

14. Δπηιέγεηε λα πξνζθέξεηε ωο δώξν εκθηαιωκέλα θξαζηά; 

 Ονηέ  Ρπάληα  Λεξηθέο θνξέο  Ρπρλά  Ονιύ Ρπρλά 
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15. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην πιήζνο ηωλ επηινγώλ πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ζε 

bar/ restaurant, όηαλ επηιέγεηε θξαζί ζε πνηήξη; 

 Ιαζόινπ  Κίγν  Αξθεηά  Ονιύ  Οάξα πνιύ 

 

16. Από πνύ πξνκεζεύεζηε ζπλήζωο θξαζί; 

 Ιάβεο   Ζαραξνπιαζηεία 

 Ρνύπεξ Λάξθεη   Εθζέζεηο 

 νπηθνύο Οαξαγωγνύο- Ξηλνπνηεία   Άιιν ………….………….…….(πξνζδηνξίζηε) 

 

17. Πόζν μνδεύεηε ζπλήζωο γηα ηελ αγνξά κηαο θηάιεο εκθηαιωκέλνπ θξαζηνύ  

Ρην supermarket;  1€ - 5€  6€ - 10€  11€ - 20€  > 21€ 

Ρην εζηηαηόξην;   6€ - 10€  11€ - 20€  > 21€ 

 

18. Θα αγνξάδαηε θξαζί από έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα (από ην internet); 

 Ιαζόινπ  Κίγν  Αξθεηά  Ονιύ  Οάξα πνιύ 

 

Γ. ηάζε θαηαλαιωηώλ ζηα πξνϊόληα νίλνπ πνπ παξάγνληαη ζηε αληνξίλε ; 

1. Γλωξίδεηε εκθηαιωκέλα θξαζηά πνπ 

παξάγνληαη ζηε αληνξίλε ; 

 Μαη  Όρη 

Αλ λαη, παξαθαιώ αλαθέξεηε ελδεηθηηθά_____________________________ 

 

2. Αγνξάδεηε εκθηαιωκέλν Σαντορινιό κρασί; 

 Ονηέ   Ρπάληα  Λεξηθέο 

θνξέο 

 Ρπρλά  Ονιύ Ρπρλά 

 

3. Καηά πόζν ζεωξείηε όηη ηα εκθηαιωκέλα αληνξηληά θξαζηά: 

 Ιαζόινπ Κίγν Αξθεηά Ονιύ Οάξα 

πνιύ 

Δίλαη πνηνηηθά;      

Έρνπλ ειθπζηηθή ζπζθεπαζία;      

Έρνπλ πξνζηηέο ηηκέο;      

 

4. Έρεηε επηζθεθηεί θάπνην θηήκα/ νηλνπνηείν ζηε αληνξίλε ; 

 

 

Αλ λαη, παξαθαιώ αλαθέξεηε _____________________________ 

 

5. Έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα έθζεζε / εθδήιωζε θξαζηνύ ζηε αληνξίλε ; 

 Μαη  Όρη 

  

Αλ λαη, παξαθαιώ αλαθέξεηε _____________________________ 

 Μαη  Όρη 


