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Κεφάλαιο πρώτο  Εισαγωγή στην έρευνα 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να 

τεθεί το ερευνητικό πρόβλημα, που πρόκειται να διερευνηθεί και το οποίο 

αποτέλεσε το βασικό κίνητρο. Aκολούθησε ο καθορισμός του 

επιδιωκώμενου κεντρικού σκοπού από μέρους της  ερευνήτριας, έτσι ώστε 

να αποδεικνύεται και η χρησιμότητα της έρευνας. Το επόμενο βήμα ήταν η 

αποσαφήνιση των επιμέρους στόχων σε συγκεκριμένες πτυχές του 

προβλήματος. Εκτός των παραπάνω στοιχείων, για την καλύτερη 

κατανόηση της παρούσας έρευνας κρίθηκε αναγκαίο, στο παρόν κεφάλαιο 

να γίνει αναφορά στον τόπο και το χρόνο που πραγματοποιήθηκε, καθώς και 

στη διαρθρωτική δομή της. Τέλος, γίνεται συνοπτική παρουσίαση της 

προσφοράς της έρευνας και καταγράφονται ενδεικτικά κάποιες από τις 

πιθανές μελλοντικές εφαρμογές στις οποίες θα μπορούσε να συνεισφέρει. 

 

1.2 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα ξεχωριστό προϊόν για τον Έλληνα 

καταναλωτή, αφού αυτό συνδέεται μαζί του όχι μόνο μέσω του τρόπου 

διατροφής του αλλά και εξαιτίας  πολλών κοινωνικών και θρησκευτικών 

παραδόσεων. 

Ελαιόλαδο υπάρχει στον ελλαδικό χώρο από την τρίτη χιλιετία π.Χ., 

όπως αποδεικνύουν οι αρχαιολογικές έρευνες στην Κνωσσό, όπου βρέθηκαν 

ελαιοπιεστήριο και πυθάρια για τη φύλαξή του (Λαμπράκη, 1999).  

Η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγική χώρα του κόσμου, μετά την 

Ισπανία και την Ιταλία και το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα κύρια 

εξαγωγικά της προϊόντα, δίνοντας απασχόληση σε χιλιάδες οικογένειες 

(ΙΟΒΕ, 2001). Τόσο οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, που είναι διασπαρμένες 
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σχεδόν σε όλη την επικράτεια, όσο και η αξία του προϊόντος δίνουν 

εντυπωσιακά μεγάλα μεγέθη στην πρωτογενή παραγωγή.  

Από την κλαδική μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών για την ελληνική αγορά του ελαιολάδου (ΙΟΒΕ, 2001) γίνεται 

γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος τόσο της εγχώριας κατανάλωσης όσο και 

των εξαγωγών γίνονται σε χύμα προϊόν, ενώ το τυποποιημένο-

συσκευασμένο αναφέρεται σε μικρό μόνο μέρος της συνολικής παραγωγής, 

εξαιτίας της σταδιακής μείωσης στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προς το τυποποιημένο ελαιόλαδο έως το 1998. Το 40% του ελληνικού 

ελαιολάδου- κατηγορίας έξτρα παρθένο- εξάγεται χύμα, κυρίως στην Ιταλία, 

όπου και αναμιγνύεται με κατώτερης ποιότητας ελαιόλαδα. Στη συνέχεια, 

διατίθεται στην παγκόσμια αγορά συσκευασμένο, ως ιταλικό προϊόν, 

αποφέροντας ιδιαιτέρως σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Ιταλία και 

περιορίζοντας ολοένα και περισσότερο το ελληνικό μερίδιο  στην 

παγκόσμια αγορά. Ένα επιπλέον αρνητικό στοιχείο σε βάρος των ελληνικών 

εξαγωγών, όπως αναφέρεται στην ίδια μελέτη, είναι η συνεχής ποιοτική 

βελτίωση των υπολοίπων ελαιοπαραγωγικών χωρών, με αποτέλεσμα σε 

μερικά χρόνια να παράγουν ελαιόλαδα ανταγωνιστικής ποιότητας προς το 

ελληνικό. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει όλο και περισσότερο και τη θέση 

του Έλληνα ελαιοπαραγωγού. Καθώς η Ιταλία έχει κατακτήσει τις 

παγκόσμιες αγορές με το τυποποιημένο ελαιόλαδο, έχει τη δυνατότητα να 

επιστρέφει ένα μέρος της υψηλής προστιθέμενης αξίας στον Ιταλό 

ελαιοπαραγωγό. Αυτό σημαίνει ότι τον κόπο του Έλληνα παραγωγού 

καρπώνεται σε μεγάλο βαθμό ο Ιταλός, ο οποίος ουσιαστικά ρυθμίζει και τις 

τιμές  σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατανάλωση χύμα ελαιολάδου θεωρείται 

σήμερα η κύρια αιτία συρρίκνωσης της ελληνικής ελαιοκομίας (Ζαμπούνης, 

2003). Όταν η αγορά του τυποποιημένου-συσκευασμένου ελαιολάδου 
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περιορίζεται στους 40-50 χιλ. τόνους ετησίως, κάθε προσπάθεια ανάπτυξης 

επιχειρήσεων που θα συνέβαλε στην ενίσχυση των εξαγωγών, απαιτώντας 

τεράστια ποσά χρηματοδότησης, θεωρείται επιχειρηματικά επικίνδυνη. 

Ο κλάδος της τυποποίησης ποτέ δεν απέκτησε στην Ελλάδα την ισχύ 

και την έκταση που έχει σε άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες, παρόλο που οι 

επιχειρήσεις τυποποίησης έχουν σχηματίσει ενώσεις, όπως ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) που αριθμεί 

60 μέλη, και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών Τυποποίησης Ελαιολάδου 

(ΕΣΒΙΤΕ) με 60 μέλη, επίσης.  

Η εγχώρια κατανάλωση είναι αρκετά υψηλή, δίνοντας στους Έλληνες 

την πρώτη θέση στην κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου. Η 

κατανάλωση αυτή δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί, εξαιτίας της 

σταθερότητας του εφοδιασμού και της αναγνώρισης της υψηλής 

διατροφικής του αξίας. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς, σε 

ποσοστό 60%, κατέχουν 3 μόνο επιχειρήσεις εθνικής εμβέλειας και 

ακολουθούν άλλες περίπου 50 επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων έχει 

τοπικό προσανατολισμό (ICAP, 2000). 

Ωστόσο, η εισβολή στην ελληνική αγορά των σπορελαίων, σε 

συνδυασμό με τη χαμηλότερη συγκριτικά τιμή διάθεσής τους, αλλά και τη 

συστηματική προώθησή τους μέσα από τις λειτουργίες του μάρκετινγκ, που 

τα προβάλλει σαν ίσης βιολογικής και διαιτιτικής αξίας με το ελαιόλαδο, 

κλονίζει ολοένα και περισσότερο τη θέση του, ακόμη και στην εσωτερική 

αγορά.  

Η τιμή του ελαιολάδου, η οποία εξαρτάται από την παραγόμενη ποσότητα 

και το ύψος των αποθεμάτων, αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα 

συρρίκνωσης της κατανάλωσής του και από τον Έλληνα καταναλωτή. 
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Από την άλλη πλευρά, το μόνο παρήγορο στοιχείο είναι η ολοένα 

αυξανόμενη διεθνής αναγνώριση των ευεργετικών του ιδιοτήτων και η 

σύνδεσή του με τη Μεσογειακή Δίαιτα. 

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες 

που επηρεάζουν την κατανάλωση, το πρόβλημα που καλείται να 

διερευνήσει η παρούσα έρευνα είναι η στάση του σύγχρονου Έλληνα 

καταναλωτή απέναντι στο ελαιόλαδο, ένα προϊόν με το οποίο έχει 

συμπορευθεί εδώ και πολλούς αιώνες. 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το ελαιόλαδο αποτελεί από τη μεριά της διατροφής ένα σημαντικότατο 

αγαθό για τον Έλληνα καταναλωτή, αφού αποτελεί φυσική πηγή λιπαρών 

για τον άνθρωπο. Είναι συνδεδεμένο εδώ και αιώνες με τη Μεσογειακή 

Δίαιτα, αλλά χρησιμοποιείται και σε πλήθος άλλων εκδηλώσεων και 

τελετών. Αξίζει, επομένως, να διερευνηθεί με την παρούσα εργασία η 

συμπεριφορά των καταναλωτών του 21ου αιώνα, και ιδιαίτερα στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, απέναντι σε ένα προϊόν που 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κουλτούρα και τον πολιτισμό του τόπου. 

Ο βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι 

προτιμήσεις και η στάση των καταναλωτών προς το ελαιόλαδο, στο πλαίσιο 

της Μεσογειακής Δίαιτας. Με την προσπάθεια αυτή επιδιώκεται ο  

εντοπισμός  των  παραγόντων που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους και η 

εξαγωγή  συμπερασμάτων, που θα πρέπει να αναδεικνύουν τα πιθανά 

προβλήματα στη διάθεση του ελαιολάδου. Πρωταρχική επιδίωξη είναι η 

καταγραφή των αντιλήψεων και της θέσης των σύγχρονων καταναλωτών 

απέναντί του, καθώς και οι αδυναμίες του προϊόντος που θα πρέπει να 
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αντιμετωπιστούν από μέρους των υπευθύνων, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμη 

περισσότερο η κατανάλωσή του. 

   

1.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι ειδικότεροι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: 

1. Να μελετηθεί  η κατανάλωση των τροφίμων που χαρακτηρίζουν το 

μοντέλο της  Μεσογειακής Δίαιτας και να διαπιστωθούν οι τυχόν 

παρεκκλίσεις από το μοντέλο αυτό.  

2. Να προσδιοριστεί αριθμητικά η κατανάλωση ελαιολάδου και να 

καθορισθεί η επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών 

των καταναλωτών στο ύψος αυτής. 

3. Να διαπιστωθεί η κατανάλωση του ελαιολάδου απέναντι στα 

υπόλοιπα λιπαρά και ειδικότερα ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους, 

έτσι ώστε να αναδειχθεί σε ποια σημεία και σε ποια έκταση έχουν 

κερδίσει αξιοσημείωτο μέρος της αγοράς. 

4. Να διαπιστωθεί η  προτίμηση των καταναλωτών απέναντι στο χύμα 

και στο τυποποιημένο ελαιόλαδο και να διερευνηθούν τα αίτια που 

οδηγούν τους καταναλωτές στην κατανάλωση αυτού, έτσι ώστε να 

γίνουν εμφανείς οι λόγοι παθογένειας της τυποποίησης και να 

αναδειχθούν πιθανοί τρόποι βελτίωσης της θέσης του τυποποιημένου 

ελαιολάδου. 

5. Να διαπιστωθεί αν το εμπορικό όνομα και η φήμη μιας εταιρείας 

επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει πως θα 

εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του ελαιολάδου που 

προσελκύουν την προτίμηση των καταναλωτών, καθώς και οι λόγοι 

εμπιστοσύνης προς κάποιες εταιρείες, που πιθανώς κυριαρχούν στην 

αγορά. 
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6. Να διερευνηθεί αν οι καταναλωτές γνωρίζουν τα στάδια επεξεργασίας 

του ελαιολάδου και τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. 

7.  Να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της 

συσκευασίας (μέγεθος, υλικό, ευκολία χρήσης) που ενδιαφέρουν 

περισσότερο τους καταναλωτές, έτσι ώστε να γίνουν και οι 

απαραίτητες τροποποιήσεις από μέρους των τυποποιητικών μονάδων. 

8.  Να μελετηθεί αν οι καταναλωτές διαβάζουν την ετικέτα της 

συσκευασίας και για ποια στοιχεία αυτής ενδιαφέρονται περισσότερο 

(οξύτητα, τόπος παραγωγής, πιστοποίηση, κλπ.), έτσι ώστε μέσω 

αυτής να επιτυγχάνεται πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών 

για τις ιδιότητες του ελαιολάδου. 

9.  Να διαπιστωθεί εάν ο παράγοντας «τιμή» παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην κατανάλωση ελαιολάδου και αν οι διάφορες τεχνικές του 

μάρκετινγκ (κουπόνια, δώρα κλπ.) συνεισφέρουν στην αύξηση της 

κατανάλωσής του. Μέσα από  το στόχο αυτό μπορούν να αναδειχθούν 

και οι αναμενόμενες αλλαγές από πλευράς εταιρειών στην 

τιμολόγηση του ελαιολάδου. 

10.  Να ελεγχθεί αν η διαφήμιση επηρεάζει την κατανάλωση ελαιολάδου 

και αν αξίζει τον κόπο κάποια εταιρεία να διαθέσει κονδύλια για 

διαφήμιση, έτσι ώστε να προωθήσει τις πωλήσεις της. 

11.  Να μελετηθεί αν η πληροφόρηση των καταναλωτών, σε θέματα που 

σχετίζονται με το ελαιολάδο, είναι σήμερα αρκετή και να 

καταγραφούν ποιοι φορείς ενημέρωσης είναι αποδοτικότεροι. Αυτό 

σημαίνει πως μέσα από τον στόχο αυτό θα γίνει προσπάθεια να 

διαφανούν ποιοι φορείς ενημέρωσης κρίνονται από τους καταναλωτές 

ως ανεπαρκείς και επομένως, ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα 

βήματα των υπευθύνων.  
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12.  Να γίνει διερεύνηση της ενδογενούς δομής της Μεσογειακής Δίαιτας, 

με την έννοια της ανάδειξης αξόνων-ομάδων τροφών, με τη χρήση 

στατιστικής ανάλυσης. 

13.  Να μελετηθούν οι λόγοι αγοράς ελαιολάδου, με την έννοια της 

ανάδειξης αξόνων-ομάδων ερωτήσεων, με τη χρήση στατιστικής 

ανάλυσης. 

14.  Να γίνει τυπολογία των καταναλωτών ως προς τους άξονες της 

Μεσογειακής Δίαιτας. Με βάση δηλαδή την κατανάλωση των 

τροφίμων που την χαρακτηρίζουν  να γίνει τμηματοποίηση των 

καταναλωτών με την ίδια συμπεριφορά. 

15.  Να γίνει τυπολογία των καταναλωτών ως προς τους παράγοντες που 

τους επηρεάζουν στην αγορά ελαιολάδου. Να ομαδοποιηθούν, 

δηλαδή, με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τους ως προς την αγορά 

ελαιολάδου. 

16.  Να αναδειχθεί ένα υπόδειγμα (μοντέλο) των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου. 

 

 

1.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Η έρευνα έγινε σε δείγμα 420 καταναλωτών του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Το  δείγμα κρίνεται αντιπροσωπευτικό του 

συνόλου του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος, και ως εκ 

τούτου τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας  μπορούν να γενικευθούν 

και να θεωρηθεί ότι αποδίδουν την εικόνα όλου του πληθυσμού. 

Η παρούσα διατριβή βασίζεται τόσο σε πρωτογενή, όσο και σε 

δευτερογενή στοιχεία. Τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
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αποτέλεσμα: α) της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε στο χρονικό 

διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2005 σε έξι ομάδες εστίασης 

καταναλωτών (consumer focus groups) των έξι ατόμων η καθεμία, και τα 

συμπεράσματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του 

ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας. Επιπλέον, για τη σύνταξη του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που προέκυψαν από 

προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάθους με καθηγητές 

διαιτολογίας, εκδότες-ερευνητές σε θέματα ελαιολάδου, γιατρούς διαφόρων 

ειδικοτήτων καθώς και ελαιοπαραγωγούς και β) της ποσοτικής έρευνας που 

διενεργήθηκε από το Μάϊο εως το Σεπτέμβριο του 2005 σε 420 άτομα του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

Τα δευτερογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από σχετική 

βιβλιογραφία, προγενέστερες έρευνες, μελέτες ICAP και ΙΟΒΕ, την 

Ε.Σ.Υ.Ε, τη Στατιστική Ανασκόπηση του Ελαιοκομικού Τομέα καθώς και  

πλήθος ηλεκτρονικών διευθύνσεων. 

 

1.6 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κάθε έρευνα αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες, 

χρήσιμες σε όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Ειδικότερα η 

παρούσα έρευνα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε όσους: 

 Ασχολούνται με θέματα διατροφικών συνηθειών (διαιτολόγους, 

ερευνητές, γιατρούς κλπ.) γιατί αποτυπώνει την κατάσταση που 

επικρατεί στη σύγχρονη κοινωνία. Καθώς η έρευνα αναφέρεται στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης,το δεύτερο μεγαλύτερο 

συγκρότημα στην Ελλάδα, μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για τις 

διατροφικές συνήθειες των σύγχρονων μεγαλουπόλεων της χώρας. 
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 Είναι υπεύθυνοι για τη σύσταση διατροφικών οδηγιών (κρατικοί φορείς, 

ιατρικοί σύλλογοι κλπ.) εξαιτίας ακριβώς της ανάδειξης μέσα από την 

έρευνα σχετικών προβλημάτων ή ελλείψεων. Έτσι δίνεται η ευκαιρία για 

τη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων και τη διαμόρφωση μιας καλύτερης 

διατροφικής πολιτικής από μέρους τους. 

 Ασχολούνται με τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας ελιάς και 

ελαιολάδου (υπεύθυνους ελαιουργείων, τυποποιητικών μονάδων κλπ.) 

γιατί μέσα από την έρευνα αναδεικνύονται αδυναμίες και σημεία 

υστέρησης του κλάδου. 

 Είναι υπεύθυνοι για το μάρκετιγκ του ελαιολάδου και επιδιώκουν να 

προβλέψουν τη μελλοντική εξέλιξη του προϊόντος μέσα στην ελληνική 

αγορά. Η μέτρηση των στάσεων των καταναλωτών ως προς το 

ελαιόλαδο κάνει φανερές και τις προτιμήσεις τους, σε σχέση με την 

αναμενόμενη ποιότητα, τιμή, συσκευασία κλπ. με αποτέλεσμα να 

δίνονται πλήθος πληροφοριών στα στελέχη των επιχειρήσεων, που είναι 

υπεύθυνα για την προώθηση του προϊόντος. 

 Είναι κρατικοί φορείς, υπεύθυνοι για τη χάραξη μιας 

αποτελεσματικότερης Αγροτικής Πολιτικής (τιμές, επιδοτήσεις κλπ.) 

 Είναι ερευνητές σε σχετικά θέματα και επιθυμούν να αντλήσουν 

στοιχεία ή να βασιστούν στο ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας. 

 

 

1.7 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η διατριβή αυτή απαρτίζεται από τα παρακάτω κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1 

Είναι το παρόν κεφάλαιο που θέτει το ερευνητικό πρόβλημα, το σκοπό και 

τους στόχους της έρευνας, πληροφορίες για τον τόπο και το χρόνο που 
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διενεργήθηκε η έρευνα, τη χρησιμότητά της, καθώς και τη δομή της 

διατριβής. 

 

Κεφάλαιο 2 

Περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Αναλύονται τα μοντέλα 

συμπεριφοράς καθώς και οι τεχνικές μέτρησης των στάσεων του 

καταναλωτή. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η έννοια και τα μοντέλα 

συμπεριφοράς του καταναλωτή, η έννοια της στάσης του καταναλωτή και 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε προγενέστερες έρευνες που αναφέρονται στη 

στάση των καταναλωτών απέναντι σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Στη συνέχεια 

γίνεται ανασκόπηση στις τεχνικές μέτρησης των στάσεων και εξετάζονται η 

έννοια και οι επιδράσεις του μάρκετινγκ στη συμπεριφορά του καταναλωτή, 

έτσι ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλες τεχνικές για την παρούσα έρευνα. 

 

Κεφάλαιο3 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το ελαιόλαδο. 

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση τόσο της  χημικής του σύστασης όσο και 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Ακολουθεί εκτενής παρουσίαση των 

ευεργετικών ιδιοτήτων του στην ανθρώπινη υγεία και στη συνέχεια δίνονται 

οικονομικά μεγέθη που αφορούν το ελαιόλαδο και καταδεικνύουν τη 

μεγάλη σημασία που έχει η προώθηση των πωλήσεών του για την Ελλάδα.  

 Τέλος στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δύο 

προγενέστερων ερευνών για τη στάση των καταναλωτών απέναντί του, 

εντοπίζοντας τις προτεραιότητες που θέτει ο καταναλωτής, προκειμένου να 

αυξηθεί η κατανάλωσή του.  
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Κεφάλαιο 4 

Περιλαμβάνει την ειδική βιβλιογραφία για τη Μεσογειακή Δίαιτα και την 

βιολογική αξία του ελαιολάδου. Εδώ γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 

αρχών της Μεσογειακής Δίαιτας και των αποτελεσμάτων των ερευνών για 

τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία.   

 

Κεφάλαιο5 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην 

ποιοτική έρευνα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται όλη η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, προκειμένου να υποβληθούν ερωτήσεις στους καταναλωτές 

των ομάδων εστίασης (focus groups) και γίνεται καταγραφή των 

αποτελεσμάτων της. 

 

Κεφάλαιο 6 

Γίνεται η παρουσίαση της ποσοτικής έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά  

διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας, ενώ στη 

συνέχεια περιγράφεται ο πληθυσμός που μελετήθηκε, καθώς και η μέθοδος 

δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια ακολουθεί μια 

σύντομη περιγραφή της δομής του ερωτηματολογίου και γίνεται λόγος για 

το δείγμα, τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων και τα ερευνητικά 

εργαλεία. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της στατιστικής ανάλυσης των 

δεδομένων. Ακόμη  στο παρόν  κεφάλαιο αποσαφηνίζονται ειδικοί 

μεθοδολογικοί και στατιστικοί όροι. 

 

Κεφάλαιο 7 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής 

έρευνας, καθώς και η στατιστική ανάλυση των στοιχείων. Πιο 
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συγκεκριμένα, δίνονται: α) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών του δείγματος, β) η περιγραφική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας και γ) ο στατιστικός έλεγχος των 

υποθέσεων. 

 

Κεφάλαιο 8 

Γίνεται διερεύνηση της ενδογενούς δομής της Μεσογειακής Δίαιτας και 

μελετώνται οι λόγοι αγοράς ελαιολάδου, με την έννοια της ανάδειξης 

αξόνων-ομάδων ερωτήσεων, με τη χρήση της μεθόδου της ανάλυσης σε 

κύριες συνιστώσες. 

Στη συνέχεια γίνεται τυπολογία των καταναλωτών ως προς τους άξονες της 

Μεσογειακής Δίαιτας και ως προς τους παράγοντες που τους επηρρεάζουν 

στην αγορά ελαιολάδου. Τέλος, παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα (μοντέλο) 

των παραγόντων που επηρεάζουν την ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου. 

 

Κεφάλαιο 9 

Στο κεφάλαιο αυτό ερμηνεύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

εκπόνηση της έρευνας και γίνονται προτάσεις για τα σημεία που κρίθηκε 

απαραίτητο. 
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Κεφάλαιο δεύτερο  Θεωρία της συμπεριφοράς καταναλωτή 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη θεωρία της έρευνας της 

συμπεριφοράς και της στάσης του καταναλωτή. Ειδικότερα, παρουσιάζονται 

η έννοια και τα μοντέλα συμπεριφοράς του καταναλωτή (βιολογικού 

κύκλου, οικονομικό, ιεράρχησης αναγκών, κοινωνιολογικό κλπ.),  η έννοια 

της στάσης του καταναλωτή και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε 

προγενέστερες έρευνες που αναφέρονται στη στάση των καταναλωτών 

απέναντι σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Στη συνέχεια γίνεται ανασκόπηση στις 

τεχνικές μέτρησης των στάσεων και εξετάζονται η έννοια και οι επιδράσεις 

του μάρκετινγκ στη συμπεριφορά του καταναλωτή, έτσι ώστε να επιλεγούν 

οι κατάλληλες τεχνικές για την παρούσα έρευνα.  

 

2.2.  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

φαινόμενο, που πάντοτε προσέλκυε το ενδιαφέρον των μελετητών. Ο 

Αριστοτέλης εντόπισε τρία βασικά κίνητρα που καθορίζουν τη 

συμπεριφορά, το λόγο, το πάθος και το ήθος. Ορισμένες σύγχρονες θεωρίες 

βασίζονται σε αυτές τις αριστοτελικές θέσεις για να ερμηνεύσουν τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Ωστόσο, η συμπεριφορά του ατόμου ως καταναλωτή είναι μια μόνο 

πτυχή της γενικής συμπεριφοράς του. Οι άλλες πτυχές αναφέρονται στην 

αποταμίευση, στην επένδυση, στην πολιτική, στην οικογένεια, στην 

κοινωνία, στην προσωπική ζωή, στη θρησκεία κλπ. Αλλά και αυτές ακόμη 

οι πτυχές επηρεάζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από την 

καταναλωτική συμπεριφορά. 

Η συμπεριφορά (behavior) αναφέρεται στις πράξεις που μπορούν να 

παρατηρηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Η παρατήρηση 
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βοηθάει να βρεθεί, σύμφωνα με τον  East (1997), πώς και γιατί τα άτομα 

αγοράζουν και χρησιμοποιούν τα διάφορα προϊόντα, πώς αντιδρούν στις 

διάφορες τιμές, στις διαφημίσεις και στις υπόλοιπες τεχνικές προώθησης 

προϊόντων, καθώς και ποιοί μηχανισμοί βοηθούν ή παραμποδίζουν την 

κατανάλωση.  Τότε μόνον υπάρχει σαφής αντίληψη της συμπεριφοράς και 

επομένως, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί  να διαφοροποιηθεί 

έστω και στο ελάχιστο.  

Η συμπεριφορά του καταναλωτή αφορά «τις αποφάσεις και τις 

σχετικές με αυτές δραστηριότητες των ατόμων που αναφέρονται ειδικά στην 

αγορά και τη χρησιμοποίηση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών» 

(Walters,1987, pp.8). 

Ο Σιώμκος (1994) δίνει τον ορισμό της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή ως «...όλες τις σχετικές με την αγορά προϊόντος 

δραστηριότητες, τις σκέψεις και τις επιδράσεις που συμβαίνουν πριν, στη 

διάρκεια και μετά την αγορά του προϊόντος, όπως αυτές πραγματοποιούνται 

από αγοραστές και καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και από 

αυτούς που επηρεάζουν την αγορά».  

Κατά καιρούς έχουν γίνει έρευνες για να περιγραφούν, τυποποιηθούν 

και προβλεφθούν οι διάφοροι τρόποι που πραγματοποιούνται οι 

αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών (Matsatsinis  and Samaras,2000). 

Οι Hawkins et al.,(1998) σημειώνουν ότι η γνώση της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς, γιατί μόνον έτσι μπορούν να γίνουν ξεκάθαρες οι διαδικασίες 

επιλογής και χρησιμοποίησης των  προϊόντων και των υπηρεσιών, οι οποίες 

επηρεάζουν όχι μόνον τον καταναλωτή αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 

Η κατανάλωση είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται σε τρία στάδια, που 

απαιτούν χρόνο. Τα τρία αυτά στάδια είναι: 
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 Το πρώτο που αναφέρεται σε ο,τιδήποτε συμβαίνει πριν από την καθαυτή 

αγορά. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης, ο εντοπισμός και η σύγκριση 

υποκατάστατων, η συλλογή πληροφοριών, η μελέτη τους και η τελική 

λήψη της απόφασης  για αγορά συγκεκριμένου προϊόντος είναι οι βασικές 

δραστηριότητες που περιλαμβάνει το στάδιο αυτό. 

 Το δεύτερο που αναφέρεται σε αυτή καθαυτή την αγορά. Ο χρόνος και ο 

τόπος που έγινε η αγορά, η ποσότητα που αγοράστηκε, η τιμή και οι όροι 

πληρωμής αναφέρονται στο στάδιο αυτό.  

 Το τρίτο  στάδιο που αναφέρεται σε όλα όσα ακολουθούν μετά από μία 

αγορά. Η χρήση του προϊόντος και ο απολογισμός των αποτελεσμάτων 

της χρήσης αυτής, δηλαδή πόσο ήταν  αναμενόμενο και πόσο τελικά 

ικανοποίησε το προϊόν τον καταναλωτή, είναι αντικείμενο μελέτης του 

σταδίου αυτού. 

 

2.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Ο σκοπός των μοντέλων στο πεδίο της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών είναι παρόμοιος με αυτόν των χαρτών. Προσπαθούν να 

παρουσιάσουν μια απλουστευμένη εκδοχή της σχέσης μεταξύ των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Αν για 

παράδειγμα, ο παράγοντας τιμή αλλάξει, τότε αλλάζει και η συμπεριφορά 

του καταναλωτή, ως προς το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά και διάφορα άλλα 

προϊόντα. Επομένως, όπως είναι δυνατό να υπάρχουν δύο διαφορετικοί 

χάρτες για την ίδια πόλη, είναι δυνατό να υπάρχουν και διαφορετικά 

μοντέλα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών.  

Ο αντικειμενικός σκοπός ενός μοντέλου είναι διμερής. Πρώτα να 

περιγράψει, να προβλέψει και να ελέγξει τη συμπεριφορά του καταναλωτή 

και έπειτα να βοηθήσει τους ερευνητές να αναπτύξουν καλύτερες υποθέσεις 
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και θεωρίες για τη σχέση που συνδέει τους παράγοντες με την τελική 

συμπεριφορά του καταναλωτή. Βέβαια, κανένα μοντέλο δεν ανταποκρίνεται 

πλήρως στο σκοπό του και απλώς περιορίζεται στην απλή περιγραφή 

φαινομένων. 

Υπάρχουν αρκετά υποδείγματα (μοντέλα) και θεωρίες συμπεριφοράς 

καταναλωτή που χρησιμοποιεί το μάρκετινγκ, για τη μελέτη, ερμηνεία και 

φυσικά την πρόγνωση. Κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και δεν 

μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν όταν εφαρμόζονται. 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν κάποια μοντέλα που θεωρούνται 

θεμελιώδη αλλά και αποτελούν τη βάση για αρκετές παραλλαγές. Εδώ 

πρέπει να τονισθεί ότι κάθε μοντέλο  βασίζεται σε σχέσεις συνάρτησης 

αίτιου και αιτιατού που διαφέρουν εντελώς από μοντέλο σε μοντέλο. 

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται γενικεύσεις που έχουν ως βάση τους ένα 

μόνο μοντέλο. Μόνον η επιλεκτική σύνθεση των μοντέλων θα επιτρέπει να 

γίνει μια σφαιρικότερη μελέτη  και επομένως να εξαχθούν ασφαλέστερα 

συμπεράσματα.  Γενικά, τα μοντέλα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

επιμέρους στοιχεία της γενικότερης θεωρίας που ασχολείται με τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. 

 

2.3.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

Το πώς δρα ένα άτομο ως καταναλωτής εξαρτάται από την ηλικία του 

ή το στάδιο του βιολογικού κύκλου που διανύει. Ένα μικρό παιδί 

καταναλώνει σχεδόν εντελώς διαφορετικά προϊόντα από έναν ηλικιωμένο. 

Το μοντέλο αυτό απομονώνει το δημογραφικό χαρακτηριστικό της ηλικίας 

και χρησιμεύει στο μάρκετινγκ  ως μέσο πρόγνωσης των μελλοντικών 

πωλήσεων για πολλά προϊόντα. Έτσι με τη μελέτη των δημογραφικών 

στατιστικών είναι εύκολο να προβλεφθούν οι μελλοντικές ευκαιρίες αλλά 
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και οι κίνδυνοι της αγοράς. Βασισμένοι στη διαπίστωση αυτή οι ερευνητές 

διαίρεσαν το βιολογικό κύκλο σε στάδια, με βάση τη διαφοροποίηση των 

καταναλωτικών προτύπων σε κάθε ηλικία. 

Σύμφωνα με τους Reynolds and Wells (1977) η διαίρεση αυτή μπορεί να 

είναι: 

 Τα πρώιμα έτη (early years), που περιλαμβάνει τα παιδιά εως 14 

ετών. Τα άτομα αυτής της ηλικίας δεν αγοράζουν συνήθως μόνα τους 

τα αγαθά που καταναλώνουν, αλλά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις 

αποφάσεις για αγορές των κηδεμόνων τους, είτε άμεσα με την ίδια την 

ύπαρξή τους (π.χ. ένα βρέφος χρειάζεται γάλα για τη διατροφή του), 

είτε έμμεσα με τις προτιμήσεις τους όταν είναι σε ηλικία που 

διαμορφώνουν προτιμήσεις. Τα άτομα αυτά δέχονται ισχυρές 

επιδράσεις από τη διαφήμιση, κυρίως τηλεοπτικές, αφού περνούν 

αρκετές ώρες της ημέρας στο σπίτι και δεν είναι σε θέση να κάνουν 

ασφαλείς συγκρίσεις μεταξύ των προϊόντων. Επιπλέον, η μεγάλη 

συνήθως αγάπη των γονιών και η υπερπροστασία που δείχνουν, έχουν 

ως αποτέλεσμα τη σημαντική διαφοροποίηση του οικογενειακού 

προϋπολογισμού. 

 Οι νέοι καταναλωτές (young consumers) ηλικίας από 15 έως 17 ετών, 

χαρακτηρίζονται έφηβοι και έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην 

καταναλωτική τους συμπεριφορά. Η ανάγκη για αποδοχή από τους 

φίλους, η τάση για ανεξαρτησία από τους γονείς καθώς και η 

προσπάθεια να γίνουν πιο ελκυστικοί στο άλλο φύλο, καθορίζουν τα 

είδη αλλά και τις ποσότητες που καταναλώνουν οι έφηβοι. Αν ληφθεί 

υπόψη  ότι στην ελληνική πραγματικότητα οι ηλικίες αυτές βρίσκονται 

σε πλήρη εξάρτηση από την οικογένεια, γίνεται φανερό ότι κάθε 
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καταναλωτική δραστηριότητα των εφήβων αντανακλάται στον 

οικογενειακό προϋπολογισμό. 

 Οι νέοι ενήλικες (young adults) είναι άτομα ηλικίας από 18 έως 34 

ετών. Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται : α) οι ανύπαντροι νέοι. 

Συνήθως είναι άτομα που κάνουν προσπάθειες για επαγγελματική και 

οικογενειακή αποκατάσταση. Επομένως οι δημόσιες σχέσεις, η 

εμφάνιση και η διασκέδαση απορροφούν το σημαντικότερο μέρος του 

προϋπολογισμού τους. β) οι νιόπαντροι χωρίς παιδιά. Η κατηγορία 

αυτή έχει τάση να ξοδεύει αλόγιστα, χωρίς πρόνοια για το μέλλον, και 

ιδιαίτερα σε οικιακό εξοπλισμό, αυτοκίνητα, ταξίδια και διασκέδαση. 

γ) οι νέοι γονείς. Σε αυτή την κατηγορία  η διασκέδαση περιορίζεται 

και υπάρχει γενικότερη επιδείνωση των οικονομικών.Το κύριο μέλημα 

είναι η απόκτηση κατοικίας και η ικανοποίηση των αναγκών των 

παιδιών. 

 Τα μεσαία έτη (middle years) περιλαμβάνουν ηλικίες από 35 έως 54 

ετών. Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται: α) τα άτομα που διανύουν 

την περίοδο της «γεμάτης φωλιάς» όπου το κύριο μέλημα της 

οικογένειας είναι η μόρφωση και η αποκατάσταση των παιδιών και β) 

τα άτομα που διανύουν την περίοδο «της άδειας φωλιάς» όταν τα 

άτομα έχουν περισσότερο χρόνο και χρήμα στη διάθεσή τους , αφού 

τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι, αλλά τα προβλήματα υγείας 

συνήθως περιορίζουν τις επιλογές τους. Είδη πολυτελείας που 

προσδίδουν κύρος, ταξίδια και προστασία της υγείας απορροφούν το 

μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος. 

 Οι ηλικιωμένοι (older consumers) από 55 ετών και άνω. Τα άτομα 

στην ηλικία αυτή αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται και τα προβλήματα 

υγείας επιδεινώνονται. Τα φάρμακα, η υγιεινή διατροφή, οι 
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ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και τα διαρκή αγαθά που 

απευθύνονται σε αυτές τις ηλικίες, καλύπτουν το σημαντικότερο 

μέρος της κατανάλωσης. 

Παρόμοια διαίρεση του κύκλου της ζωής κάνει και ο Chisnall (1995) 

προσθέτοντας ένα τελευταίο στάδιο που περιλαμβάνει το συνταξιούχο 

καταναλωτή χωρίς σύντροφο.     

 
2.3.2 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, ο καταναλωτής προσπαθεί  με 

ορισμένο εισόδημα να μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση των αναγκών του.  

Ο Σιώμκος (2002) περιγράφει το υπόδειγμα του οικονομικού ανθρώπου, το 

οποίο αναφέρεται στον ορθολογικό καταναλωτή ο οποίος ως ένα τελείως 

λογικό άτομο κρίνει αντικειμενικά και κατατάσσει κάθε εναλλακτικό προϊόν 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, και τελικά επιλέγει εκείνο που του δίνει 

μεγαλύτερη αξία.  

Το μοντέλο προβλέπει ότι ο καταναλωτής είναι πλήρως ενημερωμένος για 

όλες τις μάρκες των προϊόντων και τις ιδιότητές τους, ενώ ταυτόχρονα 

θεωρεί τον καταναλωτή απαλλαγμένο από συνήθειες και συναισθήματα, να 

αποφασίζει εντελώς λογικά. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή, σύμφωνα με τους Κιτσοπανίδη 

και Καμενίδη (1992), είναι: 

 Το εισόδημα των καταναλωτών φαίνεται να είναι πρωταρχικής 

σημασίας. Τόσο το παρόν όσο και το μελλοντικό εισόδημα του 

καταναλωτή παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς τις ποσότητες 

κατανάλωσης. Όταν το εισόδημα είναι υψηλό ή αναμένεται να αυξηθεί 

στο μέλλον τότε ο καταναλωτής δαπανά και ζητά πιο πολλά τρόφιμα που 

είναι πρώτης ανάγκης. Από την άλλη πλευρά όμως σύμφωνα με το νόμο 
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του Εngel οι φτωχότεροι άνθρωποι είναι αυτοί που ξοδεύουν τη 

μεγαλύτερη αναλογία των εισοδημάτων τους για τη διατροφή.  Με το ίδιο 

σκεπτικό γίνεται και η υποκατάσταση μεταξύ των τροφίμων. Καθώς 

δηλαδή αυξάνεται το εισόδημα ο καταναλωτής στρέφεται σε πιο ακριβά 

είδη διατροφής όπως κρέας και τυριά κι απομακρύνεται από τρόφιμα 

όπως το ψωμί και οι πατάτες.  Οι μελλοντικές προοπτικές (Economist 

Intelligence Unit, 1994) προβλέπουν μείωση του ποσοστού του κατά 

κεφαλήν εθνικού εισοδήματος που θα δαπανάται σε είδη διατροφής 

καθώς προβλέπεται επίσης και στροφή των καταναλωτών σε τρόφιμα 

υψηλής θερμιδικής απόδοσης (Tangermann, 1986).  

 Η τιμή του προϊόντος. Η αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή 

επηρεάζεται αντιστρόφως ανάλογα από την τιμή του προϊόντος. Η σχέση 

μεταξύ τιμής και κατανάλωσης δεν είναι απλή, μολονότι γενικά, καθώς η 

τιμή ενός τροφίμου ανεβαίνει, η ποσότητα που καταναλώνεται μειώνεται. 

Ωστόσο, η κατανάλωση ενός τροφίμου γενικά αυξάνεται σε μικρότερο 

βαθμό από ότι η αύξηση του εισοδήματος, στα πλαίσια πάντα της 

ελαστικότητας ζήτησης του προϊόντος. 

 Οι τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων. Η αγοραστική συμπεριφορά 

του καταναλωτή για ένα προϊόν επηρεάζεται ανάλογα με την τιμή ενός 

ανταγωνιστικού. 

 Οι τιμές των συμπληρωματικών προϊόντων. Η τιμή ενός προϊόντος 

επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα την αγοραστική συμπεριφορά του 

καταναλωτή για το συμπληρωματικό προς αυτό προϊόν. 

 Η αποταμίευση και η επένδυση. Όταν ο καταναλωτής αποταμιεύει ή 

επενδύει, προσπαθεί να μειώσει το μέρος του εισοδήματος που 

καταναλώνει. 
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 Το ύψος των σταθερών δαπανών. Όταν οι σταθερές δαπάνες είναι 

υψηλές, λιγότερο εισόδημα μένει στον καταναλωτή να δαπανήσει για 

κατανάλωση τροφίμων. 

 Οι ευκολίες πληρωμής. Όταν γίνονται ευκολίες πληρωμής στους 

καταναλωτές για την αγορά διαρκών αγαθών, μεγαλύτερα ποσά 

απομένουν για κατανάλωση τροφίμων.   

Ωστόσο, οι οικονομικοί παράγοντες για να είναι σημαντικοί και 

αποτελεσματικοί προϋποθέτουν σύμφωνα με το Solomon (1996): α) ότι ο 

καταναλωτής είναι πλήρως ενημερωμένος για το περιβάλλον και την αγορά 

ενός προϊόντος και β) ότι ο καταναλωτής ενεργεί πάντα με απώτερο σκοπό 

τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησής του  από τη διάθεση χρόνου, χρήματος 

και ενέργειας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το οικονομικό μοντέλο θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως μία ανεπαρκής θεωρία γιατί όπως υποστηρίζουν οι Bennet 

και Kassarjian (1972): α) δεν μπορεί να ελεχθεί στην πράξη-ακριβέστερα 

εξηγεί πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ο καταναλωτής, αλλά όχι πώς 

συμπεριφέρεται στην πραγματικότητα.  β) το προϊόν αποτελεί το κέντρο του 

και όχι ο καταναλωτής. Επικεντρώνεται στα μέσα ικανοποίησης των 

αναγκών και όχι στις καθαυτές ανάγκες των καταναλωτών. γ) δεν είναι 

πλήρες. Θέτει ως δεδομένη προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές έχουν τέλεια 

πληροφόρηση και πάντα σταθερές προτιμήσεις. 

Ως ένα βαθμό, ωστόσο, το οικονομικό μοντέλο είναι χρήσιμο για το 

μάρκετινγκ γιατί τονίζει: 

1. Την ανάγκη της προβολής των αγαθών και ιδιαίτερα της 

διαφήμισης. 

2. Τη σπουδαιότητα της κατανόησης της αξίας ενός προϊόντος όπως 

αυτή την αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο καταναλωτής. 
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3. Το σημαντικό ρόλο που παίζει η τιμή ενός προϊόντος.  

Ο Μαγνήσαλης (1997)  υποστηρίζει ότι η αγορά ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας επηρεάζεται κυρίως από οικονομικούς και δημογραφικούς 

παράγοντες (εισόδημα, ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, η κατανομή και ο 

ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού κλπ.), αλλά και από οργανωτικούς 

παράγοντες (βαθμός οργάνωσης της οικονομίας, ο ρόλος μιας επιχείρησης 

κλπ.)   

 

2.3.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Τα αγαθά με τη χρησιμότητα που έχουν αποτελούν μέσα ικανοποίησης 

αναγκών. Ποια αγαθά θα αγοράσει ο καταναλωτής εξαρτάται από ποιες 

ανάγκες του θέλει να ικανοποιήσει. Η επιλογή είναι επιβεβλημένη, αφού το 

εισόδημα του καταναλωτή είναι περιορισμένο ενώ οι ανάγκες απεριόριστες.  

Ανάγκη είναι μια βασική απαίτηση του σώματος που πρέπει οπωσδήποτε να 

ικανοποιηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση. Από την άλλη 

πλευρά, επιθυμία είναι κάθε όχι απαραίτητη απαίτηση που αν ικανοποιηθεί 

θα προκαλέσει στο άτομο ευχαρίστηση (πχ.  διασκέδαση, μόρφωση κλπ.) 

Όσο περισσότερες ανάγκες-επιθυμίες ικανοποιεί ο καταναλωτής, τόσο 

περισσότερο αυξάνεται το βιοτικό του επίπεδο και η ευημερία του. 

Οι ανάγκες του καταναλωτή αποτελούν τη βασικότερη πηγή των κινήτρων 

της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Η συμπεριφορά των ατόμων εξαρτάται 

από τη σπουδαιότητα που έχει κάθε ανάγκη για τον καθένα  καταναλωτή  

(Τσαγκλάνος, 1980). 

Η πιο απλή ταξινόμηση των αναγκών είναι σε δύο μεγάλες ομάδες:  

1. Τις φυσιολογικές, που ικανοποιούν τις βιολογικές λειτουργίες του 

σώματος και  

2. Τις ψυχολογικές που αναφέρονται στις λειτουργίες της ψυχής. 
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Ωστόσο τίθεται το ερώτημα της ιεράρχησης τους, αφού από τη μια μεριά 

είναι απεριόριστες και από την άλλη κάποιες επείγουν. 

Απαντώντας σε αυτό το ερώτημα ο A. Maslow  (1954) ιεράρχησε   τις 

ανθρώπινες ανάγκες σε πέντε επίπεδα μιας πυραμίδας. Η ιεράρχηση σε αυτό 

το σχήμα έχει την έννοια ότι ο καταναλωτής θα προσπαθήσει να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του επόμενου επιπέδου, μόνον όταν έχουν 

ικανοποιηθεί αυτές του προηγούμενου. Είναι θέμα χρόνου και βαθμού 

ικανοποίησης του καταναλωτή, το ανέβασμα από το ένα επίπεδο στο 

επόμενο. 

Αυτο-πραγμάτωσης
Εκτίμησης
Αποδοχής

Ασφάλειας
Φυσιολογικές

 
 
 

Πηγή: Maslow A., (1954), : Motivation and Personality, Harper and Row, New York 

Διάγραμμα 2.1: Η πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών κατά Maslow 

 

 Φυσιολογικές ανάγκες. Εδώ ανήκουν αυτές που σχετίζονται με τις 

βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος (πχ. πείνα, δίψα κλπ.). Η 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών είναι προϋπόθεση για το ανέβασμα του 

καταναλωτή σε επόμενο στάδιο της πυραμίδας και ανώτερο πολιτιστικό 

επίπεδο. Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών θεωρείται δεδομένη στους 

οικονομικά ανεπτυγμένους λαούς. 

 Ανάγκες για ασφάλεια. Πρόκειται για το στάδιο όπου ο καταναλωτής 

ξεπερνά τους φόβους του απέναντι σε φυσικούς και ψυχολογικούς 

κινδύνους. Με άλλα λόγια νιώθει σίγουρος τόσο για το παρόν όσο και για 
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το μέλλον απέναντι σε κινδύνους όπως ληστείες, ατυχήματα, ασθένειες, 

ανεργία, γηρατιά κλπ.  

 Ανάγκες για αγάπη και αποδοχή. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, και 

αφού ξεπεράσει τα δύο προηγούμενα στάδια υποκινείται για κοινωνική 

συμμετοχή και δράση. Η φιλία, η οικογένεια, η συμμετοχή σε 

οργανωμένες ομάδες κλπ. Προϋποθέτουν αποδοχή από τους άλλους. 

 Ανάγκες εκτίμησης. Οι ανάγκες της κατηγορίας αυτής προκύπτουν 

ακριβώς από την κοινωνικότητα του καταναλωτή. Αντιπροσωπεύουν την 

προσπάθεια για κατάκτηση φήμης, κύρους, αναγνώρισης από τους 

άλλους και φυσικά προϋποθέτουν επιτυχία, διάκριση και επιτεύγματα. 

Ακριβώς σε αυτό το σημείο βασίζεται τόσο το μεμονομένο άτομο όσο και 

ολόκληρη η κοινωνία για την προαγωγή του πολιτισμού. 

 Ανάγκες για αυτοπραγμάτωση. Πρόκειται για τις βαθύτερες ανάγκες 

που νιώθει το άτομο για γνώση, αυτοέκφραση και αυτοκαταξίωση. Σε 

αυτό το επίπεδο σύμφωνα με τον Μaslow πολύ λίγα άτομα έχουν τη 

δυνατότητα να φτάσουν ακριβώς εξαιτίας της φύσης των αναγκών αλλά 

και της δυσκολίας να ξεφύγει κανείς από τις κοινωνικές επιταγές.  

Για την ιεράρχηση των αναγκών ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα: 

 Η ικανοποίηση των αναγκών μιας επόμενης κατηγορίας μόνον αφόσον 

έχει προηγηθεί πλήρης ικανοποίηση της προηγουμένης, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως μονόδρομος. Η μετακίνηση σε ανώτερο επίπεδο της 

πυραμίδας μπορεί να συμβεί έστω και με μια μερική ικανοποίηση του 

κατώτερου. Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε η έρευνα Μαγνήσαλη (1981) 

όπου φαίνεται ότι οι περισσότερες ανάγκες συνυπάρχουν κι επομένως 

καταργείται ως ένα βαθμό, η απόλυτη ιεράρχηση.  
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Πίνακας 2.1: Επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών του μέσου ανθρώπου σύμφωνα με την 
πυραμίδα του Maslow 

Κατηγορία αναγκών Ποσοστό% 

1. Φυσιολογικές ανάγκες 85 
2. Ανάγκες για ασφάλεια   70 
3. Ανάγκες για αγάπη και του να ανήκεις κάπου 50 

4. Ανάγκες εκτιμήσεως 40 

5. Ανάγκες για αυτοπραγμάτωση 10 
 
Πηγή: Μαγνήσαλης Γ. Κ.: (1981), « Καταναλωτική», εκδ. Θ.Π.Τυροβολά, Αθήνα, σελ. 127 
 

Η κατάργηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι 

άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο (ηλικία, φύλο, εισόδημα, τρόπος 

ζωής, προσωπικότητα, κοινωνικό περιβάλλον κλπ.) 

 Δύο ή και περισσότερες κατηγορίες αγαθών μπορούν να ικανοποιηθούν 

ταυτόχρονα από το ίδιο αγαθό. Για παράδειγμα, ένας πίνακας ζωγραφικής 

ικανοποιεί την ανάγκη για κοινωνικότητα, αλλά και για γνώση και 

αυτοέκφραση, ένα ωραίο δείπνο με φίλους ικανοποιεί την 

αυτοσυντήρηση αλλά και την αποδοχή και την κοινωνικότητα. 

Ωστόσο, η ιεράρχηση των αναγκών είναι απαραίτητη για το 

μάρκετινγκ, αφού εντοπίζει ποια συγκεκριμένη ανάγκη των καταναλωτών 

προορίζεται να καλύψει ένα προϊόν. Με άλλα λόγια δίνει την ευχέρεια στους 

ειδικούς μάρκετινγκ να τροποποιήσουν τόσο το προϊόν, όσο και να το 

προωθήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουν την πλήρη ικανοποίηση 

του καταναλωτή. Αυτό επίσης μπορεί να σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει 

τη δυνατότητα να εξελίξει με τέτοιο τρόπο το προϊόν του ώστε αυτό να 

ικανοποιεί περισσότερες από μία ανάγκες του καταναλωτή. 

Επίσης η ιεράρχηση βοηθά στην καλύτερη τμηματοποίηση της 

αγοράς, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ να αναγνωρίζουν καλύτερα τις 

ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Τότε μόνο μπορούν να 
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προωθήσουν ένα προϊόν, όταν αυτό ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες 

της συγκεκριμένης ομάδας (πχ.  ένα αυτοκίνητο πρέπει να έχει αρκετά 

συστήματα προστασίας για να αγοραστεί από καταναλωτές με ανάγκες 

ασφάλειας). 

Εξάλλου, γνωρίζοντας σε ποιο τμήμα της αγοράς απευθύνονται οι 

υπεύθυνοι μάρκετινγκ, μπορούν να προβλέψουν με ασφάλεια ποιες θα είναι 

και οι επόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Όταν για παράδειγμα ανεβαίνει 

το οικονομικό επίπεδο μιας χώρας, η ανάγκη για ένδυση μετατοπίζεται από 

βιολογική και σε κοινωνική (πχ. ακριβότερα ρούχα που να προσδίδουν 

κύρος).  

 

2.3.4 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και ζει μέσα σε οργανωμένες 

κοινωνικές ομάδες. Έτσι, προκειμένου να αποδείξει με έργα ότι ανήκει σε 

μια συγκεκριμένη ομάδα, εκτός των άλλων υιοθετεί και το καταναλωτικό 

πρότυπο της ομάδας αυτής. Για το κοινωνιολογικό μοντέλο, ο άνθρωπος 

αποτελεί ένα παθητικό μιμητή της καταναλωτικής συμπεριφοράς μιας 

συγκεκριμένης ομάδας, της οποίας είναι ή θα ήθελε να γίνει μέλος. 

Παρατηρώντας λοιπόν τι κάνουν οι άλλοι και πώς σκέφτονται αποφασίζει τι 

θα αγοράσει ο ίδιος. Οι σημαντικότερες κοινωνικές ομάδες ή μέθοδοι οι 

οποίες επηρεάζουν τον καταναλωτή και επομένως είναι και οι πιο 

σημαντικές για το μάρκετινγκ είναι: 

 Η οικογένεια. Οι εμπειρίες που αποκτά κανείς ιδιαίτερα κατά τα παιδικά 

χρόνια είναι τόσο ισχυρές που τον συνοδεύουν κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της ζωής του. Ιδιαίτερα, συνήθειες στη διατροφή, στον τρόπο 

ζωής αλλά και τα πρότυπα που υιοθετεί κανείς είναι αναμφίβολα 

επιδράσεις της οικογένειας. 
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 Για το μάρκετινγκ ειδικότερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των 

ρόλων μέσα στην οικογένεια. Ποιος αποφασίζει για την αγορά ενός 

προϊόντος, ποιος την πραγματοποιεί, ποιος ελέγχει αν η αγορά ήταν 

επιτυχημένη και μια σειρά ακόμη ερωτημάτων είναι που καθοδηγούν τους 

ερευνητές του μάρκετινγκ. Ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει το μάρκετινγκ 

είναι ο κύκλος της ζωής της οικογένειας, που αναφέρθηκε παραπάνω 

(ανύπαντρος, νιόπαντρα ζευγάρια, γεμάτη ή άδεια φωλιά, κλπ.) Τα διάφορα 

στάδια του κύκλου της ζωής είναι σημαντικά γιατί καθορίζουν την 

καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων. 

 Η κοινωνική τάξη. Με τον όρο κοινωνική τάξη εννοούνται κάποιες 

υποομάδες της κοινωνίας για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες αξίες, ο ίδιος 

τρόπος ζωής, και τα ίδια ενδιαφέροντα κλπ. Πολλοί παράγοντες παίζουν 

ρόλο για να καθορίσουν σε ποια κοινωνική τάξη ανήκει κάποιος, οι 

σημαντικότεροι από τους οποίους θεωρούνται η εξουσία, το εισόδημα, το 

επάγγελμα, η μόρφωση, η οικογενειακή καταγωγή, η εθνική καταγωγή, η 

θρησκεία,η φυλή κλπ. 

Ο Coleman, όπως αναφέρεται στο Σιώμκο (2002) υποστήριξε ότι οι 

κοινωνικές τάξεις είναι πολυδιάστατες και διαφοροποιούνται μεταξύ τους 

με βάση τρεις κεντρικούς παράγοντες: την οικονομική θέση, τα μορφωτικά 

προσόντα, και τα πρότυπα συμπεριφοράς (φιλοδοξίες, ψυχαγωγικές 

συνήθειες, συμμετοχή στα κοινά).  Η καταναλωτική συμπεριφορά 

διαφοροποιείται από τάξη σε τάξη. Με βάση αυτά τα κριτήρια  οι Warner  et 

al (1960) διακρίνουν έξι κοινωνικές τάξεις: 1) ανώτατη, 2) ανώτερη 3) άνω 

μεσαία 4) κάτω μεσαία 5) κατώτερη και 6) κατώτατη. Η κοινωνική τάξη σε 

μεγάλο βαθμό συμμετέχει στη διαμόρφωση της απόφασης σχετικά με τα 

προϊόντα και τα καταστήματα τα οποία θα επιλέξει ο καταναλωτής.  
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Υπάρχουν διαφορές στο είδος, την ποιότητα και το στυλ των ρούχων που 

εντοπίζονται σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Τα κριτήρια μιας 

οικογένειας για την αγορά κατοικίας, το είδος αναψυχής, τα καταστήματα 

που προτιμούν αλλά και πλήθος άλλων στοιχείων αποδεικνύουν τη 

διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, 

κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο  για τους ανθρώπους του μάρκετινγκ. 

 Η ομάδα αναφοράς. Αποτελεί μια ομάδα με έναν αριθμό μελών, που 

χρησιμεύει περισσότερο ως σημείο σύγκρισης. Μπορεί να είναι 

πρωτογενής (φίλοι, συγγενείς κλπ), ή δευτερογενής (πολιτικά κόματα, 

επαγγελματικές οργανώσεις, σωματεία κλπ) και η επικοινωνία μαζί τους 

μπορεί να είναι συχνή αλλά και αραιή. Οι πρωτογενείς ομάδες είναι 

περισσότερο συνεκτικές και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και κατά 

συνέπεια ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στη συμπεριφορά (Blyhte, 1997). 

Έχει ενδιαφέρον για τους ερευνητές του μάρκετινγκ ποιες συγκεκριμένες 

ομάδες αναφοράς επηρεάζουν τον καταναλωτή και σε ποιο βαθμό. 

 Οι καθοδηγητές γνώμης. Είναι άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις πάνω 

σε ένα θέμα και επηρεάζουν τόσο με τα λόγια τους, όσο και με τις 

πράξεις τους μια ομάδα ατόμων ή και γενικότερα την κοινωνία. Τα άτομα 

αυτά έχουν επίδραση στους καταναλωτές σε ένα συγκεκριμένο τομέα, 

πάνω στον οποίο έχουν και τις ειδικές γνώσεις τους (πχ. διατροφή, 

αυτοκίνητα, μόδα κλπ.).  

Οι καθοδηγητές γνώμης είναι συνήθως «δημιουργημένοι» από ανθρώπους 

του μάρκετινγκ και οι οποίοι τους χρησιμοποιούν κυρίως για τηλεοπτικές 

εκπομπές, μέσω των οποίων γίνεται ο επηρεασμός μεγάλων κοινωνικών 

ομάδων. 

 Η διαπροσωπική επικοινωνία. Η μετάδοση πληροφοριών από στόμα σε 

στόμα, από φίλους ή γνωστούς, η οποία μάλιστα δεν είναι εμπορική και 

 29



Κεφάλαιο δεύτερο  Θεωρία της συμπεριφοράς καταναλωτή 

άρα αντικειμενική γίνεται εύκολα αποδεκτή από τους καταναλωτές. Η 

επανάληψη συνθημάτων μεταξύ φίλων (πχ. «έλα Αλέκο», «το κινητό 

θέλει το Γερμανό του») γίνεται ευχάριστα και στο τέλος οδηγεί στην 

εμπέδωση του μηνύματος. 

 Ο πολιτισμός. Ένα σύνολο ιδεών, αξιών, συνηθειών και στάσεων 

εμπεριέχονται σε αυτό που ονομάζουμε πολιτισμό και κληρονομείται από 

γενιά σε γενιά. Φυσικό όμως είναι να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα 

και από περιοχή σε περιοχή αφού η θρησκεία, η γεωγραφική καταγωγή 

και πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή 

του. 

Γενικά, για το κοινωνιολογικό υπόδειγμα, ο καταναλωτής αποτελεί 

μέρος του συνόλου από το οποίο δεν μπορεί να αποσπαστεί. Για το 

μάρκετινγκ το μοντέλο αυτό είναι χρήσιμο γιατί υπογραμμίζει την άμεση 

επίδραση που έχει το κοινωνικό περιβάλλον στον καταναλωτή, παρέχει 

συγκεκριμένα κριτήρια για τμηματοποίηση της αγοράς και υπενθυμίζει στον 

καταναλωτή να μην ξεφεύγει από τις προσταγές της κοινωνικής του τάξης.  

Ωστόσο, στο κοινωνιολογικό μοντέλο παρουσιάζεται η ισοπεδωτική 

επίδραση του συνόλου ως προς το μεμονωμένο καταναλωτή. 

 
2.3.5 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Εισηγητής αυτού του μοντέλου υπήρξε ο Ρώσος φυσιολόγος Ivan 

Pavlov, ο οποίος επανέλαβε αρκετές φορές ένα πείραμα με ζώα για να 

μελετήσει τις αντιδράσεις τους. Πιο συγκεκριμένα απέδειξε την άμεση 

σύνδεση του κτύπου ενός κουδουνιού με την ετοιμότητα των σκύλων για 

τροφή.  

  Με βάση τη θεωρία του η μάθηση είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης 

των παρακάτω μεταβλητών: 1) ορμή, που είναι η εσωτερική δύναμη που 
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υποκινεί το άτομο να κάνει κάτι. 2) ερέθισμα, που διεγείρει τις ορμές, 3) 

νύξη, που αποτελεί ένα δευτερεύον ερέθισμα που από μόνο του δεν θα 

μπορούσε να έχει αποτέλεσμα, αλλά καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο ή τον 

τρόπο με τον οποίο αντιδρά ένα άτομο, 4) ανταπόκριση, που είναι η 

αντίδραση του ατόμου στα ερεθίσματα και στις νύξεις και 5) επανίσχυση, 

που σημαίνει ενδυνάμωση της ίδιας ανταπόκρισης όταν το άτομο έχει 

ικανοποιηθεί.  

Με βάση τη θεωρία του Pavlov «η μάθηση στηρίζεται πάνω στην 

αρχή του σχηματισμού των εξαρτημένων αντανακλαστικών καθώς και στη 

δημιουργία των πρόσκαιρων δεσμών στον εγκέφαλο, οι οποίοι αποτελούν τη 

φυσιολογική τους βάση» (Μαγνήσαλης, 1981). Επομένως η συμπεριφορά 

μαθαίνεται και καταλήγει να γίνει μια αυτόματη, μηχανιστική, και 

τυποποιημένη αντίδραση στα διάφορα ερεθίσματα που αντιλαμβάνεται το 

άτομο και καταγράφονται στη μνήμη του. 

Οι νεώτερες θεωρίες δίνουν λιγότερη έμφαση στο ρόλο του νευρικού 

συστήματος και προτείνουν ότι η γνώση και οι πληροφορίες αποτελούν 

προϋπόθεση για τη μάθηση. Ο Skinner (1983) προτείνει πως η συμπεριφορά 

των ανθρώπων εξαρτάται από το αποτέλεσμα που αναμένουν. Βασισμένοι 

σε προηγούμενη γνώση τους ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να  

ανταμοιφθούν ή να αποφύγουν κάποια τιμωρία. Η σκέψη, η ανάλυση και η 

κατά καιρούς επίλυση των προβλημάτων εμπλουτίζουν τη γνώση, πάνω 

στην οποία θα στηριχθεί η επόμενη συμπεριφορά. 

Το μοντέλο της μάθησης βοηθά το μάρκετινγκ να συνδέσει τα αγαθά 

με τις ορμές. Πρέπει για τους επιχειρηματίες να είναι απολύτως ξεκάθαρο 

ποιες ανάγκες ικανοποιούνται με τα συγκεκριμένα προϊόντα τους. Επίσης, 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές μπορεί να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών μέσω των σωστών ερεθισμάτων και 
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νύξεων. Επανισχύει την πρόθεση του καταναλωτή να ξαναγοράσει ένα 

προϊόν θυμίζοντάς του μια προηγούμενη ικανοποίηση. Τέλος το υπόδειγμα 

της μάθησης καθορίζει την ακριβή σχέση μεταξύ προϊόντος και 

καταναλωτού, αφού ένα συγκεκριμένο μήνυμα έχει περάσει στον 

καταναλωτή. Εάν ο επιχειρηματίας θεωρεί ότι η σχέση αυτή τον ικανοποιεί 

δεν τροποποιεί το μήνυμα. Εάν όμως θεωρεί ότι η σχέση αυτή δεν είναι 

συμφέρουσα, προσπαθεί μέσω μιας καινούριας διαφήμισης ή καμπάνιας να 

περάσει το μήνυμα που αυτός θέλει να γνωρίζουν οι καταναλωτές. 

Το αρνητικό σημείο του μοντέλου μάθησης είναι ότι αντιμετωπίζει 

τον καταναλωτή ως έρμαιο της προσφερόμενης γνώσης και της διαρκούς 

επανίσχυσής της. 

 

2.3.6 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ (Howard-Sheth,     

1977) 

Το μοντέλο αυτό αποτελεί συνδυασμό αλλά και εμπλουτισμό των 

προηγούμενων μοντέλων. Βασίζεται στο επιχείρημα ότι η ενέργεια για 

αγορά είναι κάτι ως επίλυση ενός προβλήματος λογικής, και ότι η 

αγοραστική διαγωγή δεν είναι τυχαία, αλλά συστηματική, που προκαλείται 

από ερεθίσματα (inputs) και καταλήγει σε ενέργειες  (outputs).  
 

Μήνυμα
Marketing

(Δεδομένα
    Inputs)

    Μέσο 
Ενημέρωσης

Καταναλωτής
Αγοραστική 
Συμπεριφορά

 (output)

 
Πηγή: Howard A. J, Sheth N. J.: (1977), “The Theory of Buyer Behavior”, New York: John Willey & 

Sons, pp. 53 
Διάγραμμα 2.2: Σχηματική παράσταση του μοντέλου του μαύρου κουτιού 

 

Η θεωρία αυτή προσπαθεί να εξηγήσει πώς λειτουργεί το λεγόμενο 

«μαύρο κουτί», δηλαδή μεταξύ εισροών και εκροών. Έτσι το άτομο 
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οδηγείται σε αποφάσεις σχετικά με την αγορά ή την απόρριψη ενός 

προϊόντος. Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο μαύρο κουτί δεν είναι γνωστό, 

αλλά σημαντικό ρόλο παίζουν δύο ομάδες παραγόντων. Η μία ομάδα 

αποτελείται από προσωπικές μεταβλητές. 

Μάθηση
  Στάσεις
    Αξίες
Πεποιθήσεις

Προσωπικές μεταβλητές

Προσωπι-
  κότητα

Τρόπος
  ζωήςΑντίληψηΥποκίνηση

 
Πηγή: Howard A. J, Sheth N. J.: (1977), “The Theory of Buyer Behavior”, New York: John Willey & 

Sons, pp. 72 
Διάγραμμα 2.3: Σχηματική παράσταση των προσωπικών μεταβλητών στο μοντέλο του μαύρου κουτιού 

 
Οι προσωπικές μεταβλητές είναι: 

1) Η υποκίνηση. Αποτελεί στην ουσία το κίνητρο που ωθεί ένα άτομο, 

και αυτό μπορεί να είναι η αναγνώριση μιας ανάγκης, (βραχυχρόνιας ή 

μακροχρόνιας) ή οι φιλοδοξίες των ατόμων. Οι φιλοδοξίες γενικά δεν είναι 

σταθερές και εξαρτώνται κάθε φορά από τον κοινωνικό περίγυρο και το 

περιβάλλον του ατόμου.  

2) Η αντίληψη. Είναι η ερμηνεία που δίνει ένα άτομο στα αντικείμενα 

ή στις ιδέες που παρατηρεί ή που του έρχονται στην προσοχή διαμέσου των 

αισθήσεών του (Walters, 1987).  Η αντίληψη είναι καθαρά προσωπική 

υπόθεση αφού το ίδιο ακριβώς ερέθισμα μπορεί δύο άτομα να το 

αντιλαμβάνονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο σημαντικότερος 

παράγοντας που επηρεάζει την αντίληψη είναι η προσοχή, που αποτελεί 

προϋπόθεση. Ωσόσο το άτομο έχει επιλεκτική αντίληψη μόνο για τα 
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ερεθίσματα που το ενδιαφέρουν, δηλαδή εκτίθεται, προσέχει, ερμηνεύει 

διατηρεί και δρα μόνο για όποια ερεθίσματα θέλει αυτό.   

 3) Η μάθηση. Κάνοντας χρήση της θεωρίας του Pavlov, το μαύρο 

κουτί δέχεται ότι ο καταναλωτής τόσο μέσω εμπειριών όσο και μέσω 

παρατήρησης του περιβάλλοντος μαθαίνει και υιοθετεί μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά.    

4) Η στάση. Είναι «η αντίδραση σε κάποιο άτομο ή κατάσταση με ένα 

θετικό ή αρνητικό τρόπο» (Μαγνήσαλης, 1981). Η στάση ενός ατόμου για 

ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή αγαθό ή ιδέα επηρεάζεται από τις 

πληροφορίες  που έχει και τον τρόπο που τις επεξεργάζεται.  

5) Η προσωπικότητα. Είναι το σύνολο των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που κάνουν κάθε άτομο να ξεχωρίζει από τα άλλα. Παρά 

τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων είναι δυνατό να 

γίνουν κάποιες ομαδοποιήσεις, βασισμένες σε κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Έτσι υπάρχουν οι δραστήριοι, οι κοινωνικοί, οι 

αναποφάσιστοι κλπ. τύποι ανθρώπων.  

 6) Ο τρόπος ζωής. Περιλαμβάνει τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών, 

πώς ξοδεύουν το χρόνο και τα χρήματά τους, ποια είναι η γνώμη τους και 

πώς συμπεριφέρονται στις καθημερινές συνθήκες. 

Η άλλη ομάδα παραγόντων  αναφέρεται σε μεταβλητές του 

περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται το άτομο. 
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Πηγή: Howard A. J, Sheth N. J.: (1977), “The Theory of Buyer Behavior”, New York: John Willey & 
Sons, pp. 84 

  Ομάδες 
Αναφοράς   Πολιτισμός

Μεταβλητές περιβάλλοντος

Προσωπική
  επιρροή

Κοινωνική
    τάξη

Οικογένεια

Διάγραμμα 2.4: Σχηματική παράσταση των μεταβλητών του περιβάλλοντος στο μοντέλο του μαύρου 
κουτιού 

 
Τα παράγωγα (outputs) στο μοντέλο αυτό αποτελούνται από πέντε 

φάσεις, που αρχίζουν με την προσοχή και καταλήγουν στην αγορά ενός 

προϊόντος: 

1) Την αναγνώριση του προβλήματος. Εδώ διαπιστώνεται το κίνητρο, 

ή η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην 

επιθυμητή κατάσταση.  

2) Την αναζήτηση πληροφόρησης. Εάν το άτομο θεωρήσει ότι οι 

πληροφορίες που διαθέτει δεν είναι αρκετές, αρχίζει η αναζήτηση 

εξωτερικών πληροφοριών. Σύμφωνα με τους Tzimitra-Kalogianni et 

al. (2002), για να αγοράσει κάποιος καταναλωτής ένα προϊόν, θα 

πρέπει πρώτα να είναι ενήμερος-πληροφορημένος γιαυτό το προϊόν, 

αλλιώς δεν θα προχωρήσει στην αγορά του. Στα πλαίσια της 

αναζήτησης αυτής γίνονται δεκτές οι γνώμες φίλων, συγγενών ή 

ειδικών, καθώς προσπαθεί το άτομο να σχηματίσει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα.  

3) Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. Οι πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν μπορεί να οδηγούν σε περισσότερες από μία λύσεις 

του προβλήματος. Ο καταναλωτής καλείται σε αυτό το σημείο να 
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αξιολογήσει όλες τις πιθανές προτάσεις, έχοντας στο μυαλό του τί 

ακριβώς προσδοκά από την συγκεκριμένη αγορά, και τελικά επιλέγει 

αυτή που θεωρεί καλύτερη. Ο καταναλωτής κάνει χρήση των 

κριτηρίων αξιολόγησης  μέσω των οποίων συγκρίνει τα προϊόντα με 

βάση κάποια χαρακτηριστικά τους. 

4) Την αγορά. Αυτό το στάδιο αναφέρεται σε αυτή καθαυτή την 

αγοραστική πράξη. Ο τόπος, ο χρόνος και άλλα πρακτικά θέματα 

είναι που πρέπει να απασχολήσουν τον καταναλωτή. Οι αγορές 

διακρίνονται, σύμφωνα με τον East σε σημαντικές, 

επαναλαμβανόμενες, αναγκαστικές και ομαδικές. 

5) Αξιολόγηση. Σε αυτό το στάδιο ο καταναλωτής καλείται να 

αξιολογήσει όλα τα προηγούμενα στάδια και να κρίνει ποια θα είναι η 

πιθανή συμπεριφορά του σε επόμενες αγορές. 

Το πρότυπο των Howard-Sheth, αποτελεί μια καλή προσπάθεια 

περιγραφής και εξήγησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς, αλλά έχει και 

μερικές ατέλειες:  οι φάσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος μερικές 

μεταβλητές, οι πιθανότητες λάθους στις μετρήσεις, ο μη ακριβής 

διαχωρισμός μεταξύ ενδογενών και εξωγενών μεταβλητών, η δυσκολία 

καθορισμού και μέτρησης πολλών υποθετικών και άλλων μεταβλητών κλπ. 
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2.3.7 TO ΜΟΝΤΕΛΟ Engel, Kollat, Blackwell  

Μια άλλη θεωρία επεξήγησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς 

παρουσιάζεται από τους Engel, Kollat, Blackwell (1973), που εξετάζουν τον 

τρόπο αποφάσεων ενός ατόμου σε σχέση με την ψυχολογία του. Δέχονται 

ότι μέσα στο μαύρο κουτί συνυπάρχουν τα εξής στοιχεία: 1) η διαδικασία 

πληροφόρησης και επεξεργασίας των εισερχομένων σημάτων, 2) η 

διαδικασία της απόφασης για αγορά και 3) οι μεταβλητές του περιβάλλοντος 

και αυτές του νου του ατόμου που επηρεάζουν τις αποφάσεις του κέντρου 

ελέγχου.  

Η συμπεριφορά του καταναλωτή ελέγχεται από τον εγκέφαλο του 

ανθρώπου. Το κέντρο αυτό περιέχει τη μνήμη- δηλαδή τις πληροφορίες και 

εμπειρίες του ατόμου, κριτήρια αξιολόγησης, διαθέσεις ή στάσεις, και 

γενικά την προσωπικότητα και τους μηχανισμούς που ελέγχουν την είσοδο 

των πληροφοριών. 

Συγκρατημένες Πληροφορίες και Εμπειρίες. Ο καταναλωτής μαθαίνει με 

την πείρα να φυλάσσει πληροφορίες στη μνήμη ή στο υποσυνείδητο και έτσι 

μαθαίνει να αντιδρά σε ερεθίσματα, κατά τρόπο σταθερό και 

προδιαγεγραμμένο.Το άτομο επίσης μπορεί να υιοθετεί και να αφομοιώνει 

και τις εμπειρίες άλλων. 

Κριτήρια Αξιολόγησης. Ανάλογα με τις εμπειρίες και με τις απαιτήσεις 

που έχει κάποιος, θέτει κριτήρια με τα οποία συγκρίνει πράγματα και 

γεγονότα και αποφαίνεται για την αξία τους και τη χρησιμότητά τους. 

Σκοπός τους είναι να λειτουργήσουν ως οδηγοί σε συγκρίσεις εναλλακτικών 

λύσεων. 

Στάσεις- Διαθέσεις. Είναι η ψυχική και πνευματική ετοιμότητα για 

αντίδραση, που είναι αποτέλεσμα των εμπειριών και κατευθύνει τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή. 
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Προσωπικότητα. Μνήμη, εμπειρίες, στάσεις κλπ. συνθέτουν την 

προσωπικότητα του ατόμου, που δεν είναι άλλο από τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τις ενέργειες κάποιου και ακόμη εκείνα που υποκινούν και 

κατευθύνουν τις πράξεις του.  

Φίλτρο. Η προσωπικότητα και ο εγκέφαλος ενός ατόμου δεν είναι πάντα 

ανοιχτοί σε όλες τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Ένας μηχανισμός 

διαλογής, κάτι σαν φίλτρο έχει αναπτυχθεί και αφήνει να περάσουν μόνο 

όσα ενδιαφέρουν το άτομο. Έτσι, μερικά από τα εισερχόμενα ερεθίσματα θα 

παραμερισθούν, ενώ άλλα θα τύχουν προσοχής. 

 

2.4 ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Ο καταναλωτής πέρα από τις επιθυμίες και τις ανάγκες, τις οποίες 

προσπαθεί το σύγχρονο μάρκετινγκ να ικανοποιήσει, αναπτύσσει και 

διαμορφώνει στάσεις (attitudes), οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη 

συμπεριφορά του (Ζώτος, 1984). 

Οι στάσεις είναι αρκετά δυνατές και κατευθυντήριες  δυνάμεις, που 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις των καταναλωτών και τις αγοραστικές τους 

συνήθειες. Συμβάλουν στην εκλεκτική διαλογή των ερεθισμάτων του 

περιβάλλοντος και τείνουν να απορρίπτουν όσα έρχονται σε σύγκρουση με 

τις κρατούσες πεποιθήσεις του ατόμου. Οι στάσεις μπορούν να 

προσδιορισθούν ως γνωστικές καταστάσεις ετοιμότητας για θετική ή 

αρνητική αντίδραση σε κάποιον ή κάτι. Περιλαμβάνουν σκέψεις, γνωστικές 

λειτουργίες και συναισθήματα και ποικίλουν σε ένταση.  

Αυτό που ενδιαφέρει τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ, είναι να 

κατανοήσουν το πώς σχηματίζονται, μετρώνται και πώς αλλάζουν οι 

στάσεις. Σε γενικές γραμμές, σχηματίζονται με βάση τις πληροφορίες που 

έχουν τα άτομα 1) είτε από παλιές τους εμπειρίες για ένα προϊόν, άτομο ή 
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ιδέα,  2) από τις σχέσεις τους με την οικογένεια, φίλους, συλλόγους κλπ. και 

3) από δευτερογενείς ομάδες και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. 

Η στάση θεωρείται ότι συνίσταται από τρία στοιχεία (Betts et al.,1996): 

1. Το γνωστικό συστατικό (cognitive component), ο τρόπος δηλαδή με 

τον οποίο γίνεται αντιληπτό το αντικείμενο για το οποίο υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη στάση και τα πιστεύω του ατόμου για το αντικείμενο αυτό. 

2. Το συναισθηματικό συστατικό (affective component), η 

ευχαρίστηση ή η δυσαρέσκεια την οποία νιώθει κάποιος για το 

αντικείμενο της στάσης. 

3. Το βουλητικό συστατικό (conative component), η διάθεση για δράση 

προς το αντικείμενο της στάσης. Το στοιχείο αυτό συνδέεται και με τις 

προθέσεις για ενέργεια, που όμως μπορεί να μην πραγματοποιηθούν, 

παρόλο ότι προϋπάρχουν τα δύο πρώτα στοιχεία. 

Οι στάσεις και τα στοιχεία τους, τείνουν να διατηρούν μια ισορροπία και 

αντιδρούν σε αλλαγές και τις διάφορες επιδράσεις. Οι άνθρωποι έχουν 

κάποιο κίνητρο για να διατηρούν την προσωπικότητά τους και για το σκοπό 

αυτό ελέγχουν τις εξωτερικές επιδράσεις. Γι αυτό το λόγο η αλλαγή των 

στάσεων θεωρείται δύσκολη. Επιπλέον πρέπει να τονισθεί ότι οι στάσεις 

ενυπάρχουν μέσα σε ένα γενικότερο σύνολο και κάθε προσπάθεια αλλαγής 

μιας στάσης μπορεί να συγκρουσθεί με τις υπόλοιπες του συνόλου.  

Η αντίσταση αλλαγής μιας στάσης σχετίζεται και με το ύψος των 

πληροφοριών που έχει το άτομο προκειμένου να διαμορφώσει τη στάση 

εξαρχής. Όσο περισσότερες πληροφορίες κατέχει ήδη το άτομο, τόσο 

δυσκολότερα αλλάζει μια στάση του. Και για να αλλάξει χρειάζονται 

περισσότερες, καλύτερες και πειστικότερες πληροφορίες από αυτές που 

υπήρχαν.  
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Από την πλευρά των υπευθύνων του μάρκετινγκ χρειάζεται μεγάλη 

προσπάθεια για να αλλάξει η στάση των καταναλωτών. Πρέπει να δοθούν οι 

κατάλληλες πληροφορίες επιχειρώντας να επηρεάσουν ένα ή περισσότερα 

από τα τρία συστατικά της στάσης. Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές έχουν 

ρίξει το μεγαλύτερο βάρος επηρεασμού των καταναλωτών, 

χρησιμοποιώντας μόνο το συναισθηματικό συστατικό. Η αλλαγή αυτή στην 

έμφαση όμως δεν συνεπάγεται και μείωση της σημασίας των άλλων δύο.  

Οι στάσεις επηρεάζονται (Μαγνήσαλης, 1981) κυρίως από τους 

παρακάτω παράγοντες: 1) τις υπάρχουσες πληροφορίες, 2) τη συμμετοχή σε 

μια ομάδα 3) το περιβάλλον και 4) τις επιθυμίες. Σύμφωνα με το 

Μαγνήσαλη, η τροποποίηση αυτή με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα τριών 

παραγόντων: 

 Τα χαρακτηριστικά των στάσεων (ακρότητα, πολυπλοκότητα, 

διασύνδεση, συμφωνία, ισχύς και μέγεθος επιθυμιών, σύστημα αξιών). 

 Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου (ευφυία, πειθώ, 

δεκτικότητα, γνωστικές ανάγκες και τρόπος ζωής, συμμετοχή σε 

ομάδες). 

 Ο τρόπος επικοινωνίας (η σπουδαιότητα του μηνύματος, η κατάσταση 

του ατόμου που λαμβάνει το μήνυμα κλπ.) 

Γενικά, οι στάσεις μπορούν να προσφέρουν πολύ σημαντικές 

πληροφορίες στους ερευνητές του μάρκετινγκ, και γιαυτό το λόγο θα πρέπει 

συνεχώς να παρακολουθούν τις μεταβολές τους. 

 

2.4.1 ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Οι άνθρωποι δεν καταναλώνουν τροφή μόνον για λόγους επιβίωσης 

και φυσιολογίας. Η τροφή όπως και κάθε άλλο προϊόν, έχει και συμβολική 

έννοια, πέρα από την πραγματική της αξία. Και αυτό πηγάζει κυρίως από το 
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πολιτισμικό υπόβαθρο του καταναλωτή. Και λέγοντας πολιτισμό, εννοούμε 

τη συμπύκνωση της γνώσης, των πιστεύω, των στάσεων και της 

συμπεριφοράς μιας ομάδας ανθρώπων, και η οποία εξελίσσεται κατά τη 

διάρκεια της ζωής των ατόμων. Το περιβάλλον και οι πολιτισμικές επιρροές 

καθορίζουν τις διατροφικές του συνήθειες και τη συμπεριφορά του απέναντι 

στα τρόφιμα.  Η κοινωνική τάξη, στην οποία ανήκει ένα άτομο, ή μια 

οικογένεια καθορίζει και τον τρόπο ζωής της, ακόμη και την αγορά 

τροφίμων (Asp, 1999). 

Μερικές πολιτισμικές αξίες είναι κοινές για όλες τις κοινωνίες, ενώ 

άλλες περιορίζονται μέσα σε ορισμένα γεωγραφικά όρια. Το πού μένει 

ένας καταναλωτής επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά του. Οι κάτοικοι 

αστικών, ημιαστικών ή αγροτικών περιοχών δείχνουν να έχουν διαφορετικές 

προτιμήσεις ως προς τα μέρη ενός σφάγιου που αγοράζουν ( Tzimitra-

Kalogianni,1997). Τα ποσά που δαπανώνται για την κατανάλωση γευμάτων 

εκτός σπιτιού διαφέρουν μεταξύ οικογενειών αστικών και αγροτικών 

περιοχών (Barkema, et al.,1991).  

Μια συγκεκριμένη πολιτισμική αξία θεωρείται και η διατήρηση της 

υγείας με την λήψη υγιεινής τροφής.  Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως στη Δυτική Ευρώπη, εδώ και δεκαετίες, και διαμόρφωσε τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, στρέφοντάς την προς την κατανάλωση 

υγιεινών προίόντων. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την υγεία τους 

εκφράζεται στις αγοραστικές τους επιλογές. Συνεχώς μειώνεται η αγορά των 

τροφίμων που θεωρούνται ανθυγιεινά, ενώ αντίθετα αυξάνεται η αγορά των 

τροφίμων που θεωρούνται ότι συμβάλλουν στη διατήρηρση της υγείας. Η 

ζήτηση για παράδειγμα των φρούτων και των λαχανικών θα συνεχίσει να 

αυξάνεται εξαιτίας της στροφής των καταναλωτών για μια πιο υγιεινή δίαιτα 

(Barkema et al., 1991). Ωστόσο, οι έρευνες ακόμη συνεχίζονται για τον 
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καθορισμό των υγιεινών τροφών και καθημερινά τα δεδομένα αλλάζουν. 

Αναμφισβήτητα, όμως το πρότυπο της Mεσογειακής Δίαιτας, που δίνει 

έμφαση στο ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι αυτό που μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως το πλέον υγιεινό. 

Σημαντικό εξάλλου, ρόλο στην επιλογή τροφίμων παίζουν και οι 

θρησκευτικές δεσμεύσεις. Απαγορεύσεις ή περιορισμοί τροφών 

επιβάλλονται εξαιτίας της θρησκείας, κυρίως στις εβραϊκές, ινδουϊστικές και 

μουσουλμανικές κοινότητες. 

Πέρα από την πλήρη απαγόρευση κάποιων τροφίμων, υπάρχουν και 

οι περίοδοι νηστειών στους Καθολικούς αλλά και στους Ορθόδοξους 

Χριστιανούς. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα σε όλες τις 

θρησκείες, που συμβολίζουν κάποιο γεγονός και καταναλώνονται 

παραδοσιακά σε συγκεκριμένες ημέρες (π.χ. αρνί στη γιορτή της 

Ανάστασης). Φυσικά, όλες αυτές οι θρησκευτικές δεσμεύσεις έχουν 

διαφορετική ισχύ στις διάφορες ομάδες καταναλωτών, ανάλογα με το βαθμό 

πίστης και υπακοής του καθενός στις θρησκευτικές επιταγές. 

 

2.4.2  ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΥΓΙΕΙΝΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

Σε έρευνα (Barkema, et al.,1991) που έγινε στη Ν. Ζηλανδία ως προς 

τις διαθέσεις των καταναλωτών απέναντι στα υγιεινά τρόφιμα και στη 

σύσταση των τροφών που προκαλούν καρδιακά νοσήματα, βρέθηκε ότι το 

φύλο, η ηλικία και η μόρφωση των καταναλωτών παίζουν σημαντικό ρόλο.  

Οι γυναίκες ( Rappoport et al.,1993) γνωρίζουν περισσότερο από τους 

άνδρες ποια τρόφιμα είναι υγιεινά και ενδιαφέρονται περισσότερο για τα 

ποιοτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά των τροφών (Moon et al.,1998). 
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Αντίθετα οι άνδρες επηρεάζονται περισσότερο από την τιμή των προϊόντων 

( Guinard et al.,1997). 

Σε πρόσφατη έρευνα (Zandstra et al.,2001) που έγινε στην Ολλανδία, 

με σκοπό τη διερεύνηση της στάσης των καταναλωτών απέναντι στις 

επιπτώσεις των διατροφικών τους συνηθειών, βρέθηκε ότι οι καταναλωτές 

που ενδιαφέρονται για την υγεία τους προτιμούν να καταναλώνουν τρόφιμα 

με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν υψηλή 

προτίμηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Και οι δύο 

προαναφερθείσες προτιμήσεις τους  έχουν σκοπό την πρόσληψη τροφής με 

λίγες θερμίδες, έτσι ώστε να διατηρείται η καλή φυσική κατάσταση αυτών 

των καταναλωτών και να προλαμβάνονται οι χρόνιες ασθένειες. 

Η αντίδραση των καταναλωτών (Misra et al.,1997) απέναντι σε μια 

αυξητική ορμόνη Recombinant Porcine Somatotropin, που χρησιμοποιείται 

για την πάχυνση των ζώων, απέδειξε ότι οι γυναίκες, τα άτομα 30-39 ετών ή 

πάνω από 50 ετών, καθώς και αυτοί που είχαν ανώτερη εκπαίδευση ήταν 

περισσότερο επιφυλακτικοί.  

Ωστόσο, το εισόδημα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές ως προς τα τρόφιμα. Γενικά, 

νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα έχουν μεγαλύτερες ποιοτικές απαιτήσεις 

από τα τρόφιμα που αγοράζουν, ενώ τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος 

περιορίζονται σε αγορές βασικών μόνο τροφίμων, που θεωρούνται είδη 

πρώτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να αγοράζουν τα φθηνότερα και τα 

χαμηλότερης διατροφικής αξίας τρόφιμα (Petrovici and Ritson,2000). 
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2.4.3 ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι λογικό να απασχολεί τους 

καταναλωτές, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες κατά τις οποίες 

παρατηρήθηκαν γεγονότα που κλόνισαν την εμπιστοσύνη τους απέναντι 

στους παραγωγούς και στις διαδικασίες παραγωγής. Η νόσος των τρελών 

αγελάδων το 1996, στην Αγγλία, (Bovine Spongiform Encephalopathy, 

BSE), η προληπτική σφαγή δέκα εκατομμυρίων χοίρων στην Ολλανδία, για 

να σταματήσει η εξάπλωση μετραδοτικού πυρετού το 1997, και ο 

εντοπισμός διοξινών (Verbeke, 2001) σε ζώα στο Βέλγιο το 1999, είναι λίγα 

μόνο παραδείγματα προβλημάτων που έγιναν ευρέως γνωστά.  Πάμπολλες 

είναι ακόμη οι περιπτώσεις νοθειών και λαθεμένων χρήσεων χημικών που 

συνέβησαν σε προϊόντα όπως το κρασί, το ελαιόλαδο, οι χυμοί φρούτων  τα 

ψάρια, τα τυριά κλπ. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κλονίσθηκε και η 

ανάγκη για περισσότερους και καλύτερους ελέγχους έγινε ακόμη πιο 

επιτακτική. Έτσι ο έλεγχος που εφαρμόζεται σήμερα στα τρόφιμα αφορά τις 

φυσικές και χημικές ενώσεις που μπορεί να υπάρχουν σε αυτά, στις 

συνθήκες υγιεινής, στη θρεπτική αξία και στην αυθεντικότητα των 

προϊόντων (Anklam and Battaglia,2001). 

Το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν από μόνοι τους  να 

προσδιορίσουν τους πιθανούς κινδύνους που τους απειλούν μέσω των 

τροφίμων, τους αναγκάζει να εμπιστεύονται τις βιομηχανίες και τις 

οργανωμένες μονάδες παραγωγής. Εξάλλου, είναι πιθανό μεγάλος αριθμός 

καταναλωτών να έχει λανθασμένενα κριτήρια για την ασφάλεια ενός 

τροφίμου. Μη ορατοί κίνδυνοι όπως υπολείμματα φυτοφαρμάκων, χημικά 

πρόσθετα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα κλπ. είναι αδύνατο να 

ανιχνευθούν από τους καταναλωτές και κάνουν ιδιαίτερα σημαντικό το να 
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καθορισθούν τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που το καθιστούν ασφαλές 

(Torjusen, et al.,2001). 

Έρευνες (Saba and Vassalo, 2002) έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι 

καταναλωτές είναι αντίθετοι στην παραγωγή γενετικά τροποποιημένων 

τροφίμων. Η έρευνα Eurobarometer   του 2001, έδειξε ότι το 70,9% των 

Ευρωπαίων δεν θέλουν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα στο πιάτο τους. 

Θεωρούν ότι τα παραγόμενα οφέλη είναι λιγότερα από τους πιθανούς 

κινδύνους που θα προκύψουν στο μέλλον από τη χρήση αυτών των 

προϊόντων τόσο για την υγεία των καταναλωτών όσο και για το περιβάλλον 

(Grimsrud et al., 2004). 

Ο σκεπτικισμός όμως αυτός και οι επιφυλάξεις είναι πιο έντονες 

ανάμεσα στους ευρωπαίους καταναλωτές, αντίθετα με τους αμερικανούς 

που δέχονται πιο άκριτα την κατανάλωση των γενετικά τροποποιημένων 

προϊόντων (Smith De Waal, 2003). 

Έρευνες των διαθέσεων των καταναλωτών (Ton Nu C et al.,1996) 

έδειξε ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ασφαλή προϊόντα, δεν έχει 

σχέση με το φύλο, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών, 

αλλά καθορίζεται περισσότερο από την ύπαρξη ανηλίκων παιδιών στην 

οικογένεια. Ωστόσο, το εισόδημα βρέθηκε  να επηρρεάζει τις επιλογές των 

ατόμων, αφού οι υψηλότερες οικονομικά τάξεις είναι περισσότερο πρόθυμες 

να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά, για αγορά καλύτερων θρεπτικών 

τροφίμων. 

Από την πλευρά της ποιότητας, η έννοια της ποιότητας είναι για τους 

καταναλωτές υποκειμενική. Επομένως, όταν χαρακτηρίζουν ένα προϊόν 

ποιοτικό εννοούν ότι αυτό ανταποκρίνεται στις δικές τους προσωπικές 

απαιτήσεις (Moskowitz, 1995). Εξάλλου, αφού τα τρόφιμα πολλές φορές 

υπόκεινται σε κάποια επεξεργασία πριν αγορασθούν από τον καταναλωτή, 
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αλλάζει σε σημαντικό βαθμό η εμφάνιση και η γεύση τους, χαρακτηριστικά 

από τα οποία πολύ συχνά κρίνει εάν ένα προϊόν είναι ποιοτικό ή όχι. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

θεωρούνται  ως προδιαγραφές των τροφίμων (Αρβανιτογιάννης κ.ά., 2001). 

Τέτοια είναι η απουσία τοξικών ουσιών (οργανικές ενώσεις, ορμόνες, 

εντομοκτόνα, πρόσθετα, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς αρωματικές ενώσεις 

και φυσικές ουσίες), η απουσία παθογόνων μικροοργανισμών, η χρήση 

κατάλληλων υλικών συσκευασίας, η κατάλληλη χημική σύνθεση, η 

θρεπτική και ενεργειακή αξία, οι επιθυμητές οργανοληπτικές ιδιότητες, η 

ικανοποιητική εμφάνιση, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής και, τέλος, η 

διαφοροποιούμενη τιμή σε σχέση με την ποιότητά του. 

 

2.4.4 ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Σημαντική εξέλιξη στη συσκευασία των τροφίμων σημειώθηκε τα 

τελευταία 200 χρόνια με μεγαλύτερο επίτευγμα την ανακάλυψη του 

λευκοσίδηρου και την κατασκευή ερμητικά κλειστών κονσερβών. 

Το υλικό συσκευασίας που προτιμούν οι καταναλωτές εξαρτάται από 

το είδος του τροφίμου. Έτσι για κομπόστες, μαρμελάδα ροδάκινο 

(Καμενίδου και άλλοι, 2002), το μέλι (Καμενίδου και άλλοι, 2002) και τα 

κρασιά (Tzimitra et al.,1999) προτιμούν το γυαλί, ενώ για τους χυμούς το 

χαρτί τύπου tetrapack.  

Η συσκευασία, πέρα από τους υπόλοιπους στόχους που εξυπηρετεί 

(προστασία, συντήρηση κλπ.), προσελκύει την προσοχή του καταναλωτή 

προβάλλοντας τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος και τον πληροφορεί για τη 

φύση, τη σύνθεση του προϊόντος κλπ. και είναι δυνατό να επηρεάσει την 

αντίληψή του για την ποιότητα του τροφίμου. 
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Η συσκευασία αποτελεί το μέσο επικοινωνίας του παραγωγού με τον 

αγοραστή με αποτέλεσμα την προώθηση των πωλήσεων. Ορισμένες από τις 

πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία απαιτούνται από τη 

νομοθεσία ενώ άλλες όχι, αλλά όλες θα πρέπει να είναι σαφεί και ειλικρινείς 

(OECD 1997).  Οι ασαφείς πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες 

του ελαιολάδου είναι η αιτία που οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές 

καταναλώνοντας ραφιναρισμένο ελαιόλαδο, έχουν την εντύπωση ότι 

καταναλώνουν έξτρα παρθένο (Αποστολάκης και Δράκος, 2000). Επίσης οι 

πληροφορίες δεν θα πρέπει να είναι παραπλανητικές, όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά των τροφίμων, τη φύση και τη σύνθεσή τους, την 

προέλευση και τον τρόπο παραγωγής τους.  

Ως προς τις ενδείξεις Π.Ο.Π.  (Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης) και Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), που 

πολλές φορές αναγράφονται στις συσκευασίες, σε έρευνα που έγινε στην 

Αγγλία ( Bonnet and Simioni, 2001) για το γαλλικό τυρί Camembert φάνηκε 

ότι στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για 

άλλα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την ποιότητα σε ένα τρόφιμο και 

όχι για τον τόπο προέλευσής του. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, οι καταναλωτές 

μόνο σε ένα μικρό ποσοστό είναι ενήμεροι για τις ενδείξεις αυτές, και 

ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν τον ακριβή ορισμό των 

Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. (Φωτόπουλος κά., 2000). 

Στη συσκευασία δεν πρέπει να προβάλλονται ισχυρισμοί σχετικά με 

αποτελέσματα και ιδιότητες που δεν διαθέτει το προϊόν, ούτε να υπονοεί ότι 

η διατροφή με αυτό έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όταν στην 

πραγματικότητα όλα τα παρόμοια προϊόντα διαθέτουν ακριβώς τις ίδιες 

ιδιότητες. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να αναγράφονται στη συσκευασία 
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στοιχεία που προσδίδουν στο συσκευασμένο προϊόν ικανότητες ίασης ή 

πρόληψης ασθενειών (Μπλούκας, 2004). 

Από την άλλη, η συσκευασία θα πρέπει να διευκολύνει τον 

καταναλωτή ως προς την χρήση του προϊόντος. Ειδικότερα η ανάλογη λαβή 

για την μεταφορά, το εύκολο άνοιγμα, η δυνατότητα σταδιακής χρήσης του 

τροφίμου, το ζέσταμα/ψήσιμο σε φούρνο μικροκυμάτων, η διαφάνεια ώστε 

να φαίνεται άμεσα το τρόφιμο και άλλοι παράγοντες είναι που κάνουν τον 

καταναλωτή να δείχνει προτίμηση σε συγκεκριμένες συσκευασίες. 

Η συσκευασία, ωστόσο, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

οικονομικές δυνατότητες του καταναλωτή και να μην αυξάνει δυσανάλογα 

το κόστος του προϊόντος. 

Επίσης θα πρέπει να μην δημιουργεί πρόβλημα ρύπανσης, αλλά να 

είναι φιλική ως προς το περιβάλλον. Οι περισσότεροι καταναλωτές είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν για μια πιο «οικολογική» συσκευασία, αλλά 

βέβαια μέσα σε κάποια λογικά όρια (Thogersen, 1996). 

 

2.4.5 ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

 Όλο και περισσότεροι καταναλωτές ανησυχούν για τα υπολλείματα 

των φυτοφαρμάκων πάνω στα τρόφιμα που καταναλώνουν. Ταυτόχρονα, η 

ύπαιθρος και το περιβάλλον καταστρέφονται από τις σύγχρονες μορφές 

γεωργίας.  

Το ενδιαφέρον για τα βιολογικά προϊόντα, ωστόσο, αναζωπυρώθηκε 

όταν κάποιοι ερευνητές (Thompson and Kidwell, 1998), ασχολήθηκαν με το 

αν τα υπολλείματα των φυτοφαρμάκων που βρέθηκαν σε παιδικές τροφές 

που απευθύνοταν σε παιδιά με χαμηλό βάρος, ήταν μέσα στα επιτρεπτά 

όρια. 

 48



Κεφάλαιο δεύτερο  Θεωρία της συμπεριφοράς καταναλωτή 

Πάντως, ο αριθμός των καταναλωτών σε κάθε χώρα, που είναι 

ενήμεροι για τα βιολογικά τρόφιμα, είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής 

ανάπτυξης της βιολογικής αγοράς σε κάθε χώρα και της ιδιαίτερης 

στρατηγικής προώθησης που ακολουθείται. Για παράδειγμα, στην Τουρκία 

(Rundgren, 2000), μόνο ένα 9% του πληθυσμού γνωρίζουν την ύπαρξη των 

βιολογικών προϊόντων, ενώ στην Ελλάδα (Φωτόπουλος και Κρυστάλλης, 

2002) το 81,5% του πληθυσμού δηλώνει ενήμερο. 

Διάφορες έρευνες (Wandel and Bugge,1997) έδειξαν ότι οι 

κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τους καταναλωτές στην αγορά βιολογικών 

προϊόντων είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται χημικά για την παραγωγή τους, 

είναι πιο θρεπτικά και πιο υγιεινά, και έχουν πιο πλούσια γεύση και άρωμα. 

Αντίθετα, η υψηλή τιμή τους, η όχι τέλεια εμφάνισή τους, αλλά και η 

διαθεσή τους από περιορισμένο αριθμό καταστημάτων, είναι οι κυριότεροι 

λόγοι που αποτρέπουν τους καταναλωτές. 

Σε άλλη έρευνα (Gil et al., 2000) που έγινε στην Ισπανία, 

διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων είναι σε άμεση 

συνάρτηση με το ενδιαφέρον του καταναλωτή για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει, πώς άτομα που ενδιαφέρονται για την 

υγιεινή διατροφή είναι συνήθως αυτά που εκδηλώνουν και ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για οικολογικά θέματα. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι σύμφωνα 

με την έρευνα, αυτοί οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να διαθέσουν και 

μεγαλύτερα ποσά για να εξασφαλίσουν βιολογικά τρόφιμα.  

Σε έρευνα που έγινε στην Δανία (Grunert and Juhl,1995), με την  

τεχνική της ανάλυσης σε συστάδες (cluster analysis), το δείγμα των 

καταναλωτών χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες: τους μη αγοραστές 

βιολογικών προϊόντων, τους περιστασιακούς αγοραστές και τους τακτικούς 

αγοραστές. Από την έρευνα προέκυψε ότι όσοι έχουν έντονα οικολογικά 
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ενδιαφέροντα είναι πιθανότερο να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα. 

Επομένως ο τρόπος ζωής και οι στάσεις των καταναλωτών απέναντι σε 

οικολογικά θέματα πρέπει να είναι αντικείμενο έρευνας, όταν οργανώνονται 

στρατηγικές πρόωθησης βιολογικών προϊόντων. 

Γενικά πολλοί ερευνητές (Park and Lohr,1996), θεωρούν ότι η ζήτηση 

για βιολογικά προϊόντα συνεχώς αυξάνεται, αν και οι παράγοντες της τιμής 

και της διαθεσιμότητας, και η διστακτικότητα των γεωργών να στραφούν 

στη βιολογική γεωργία αποτελούν τα σοβαρότερα εμπόδια. 

Ωστόσο, το φύλο και η ηλικία και η παρουσία παιδιών στην 

οικογένεια, είναι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ενδιαφέρον 

για υγιεινή διατροφή ( Bower et al., 2003). Πιο συγκεκριμένα οι γυναίκες 

καθώς και οι ηλικιωμένοι που έχουν συνήθως περισσότερα προβλήματα 

υγείας είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για προϊόντα που έχουν ευεργετικές 

επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα άτομα αυτά είναι διατεθειμένα 

να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά για την διατροφή τους. Αντίθετα οι 

άνδρες δείχνουν σημαντικά μικρότερο ενδιαφέρον για τέτοια τρόφιμα. Οι 

ερευνητές δικαιολογούν αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων, 

αφού οι γυναίκες είναι συνήθως που μεριμνούν για τη διατροφή όλων των 

μελών μιας οικογένειας. Γενικά, διαφαίνεται (Jolly et al.,1989) ότι η 

πλειοψηφία των καταναλωτών δεν είναι πρόθυμη να πληρώσει κάποιο 

επιπλέον ποσό για την αγορά βιολογικών προϊόντων, η να προτιμήσει 

προϊόντα που υστερούν σε εμφάνιση. Όσο περισσότερες είναι οι κηλίδες 

στην επιφάνεια ενός βιολογικού προϊόντος , τόσο μικρότερη είναι η 

πιθανότητα αγοράς του. 

Τελευταία εφαρμόζεται η τεχνική της τμηματοποίησης της αγοράς για 

να διαχωριστεί η συνολική ζήτηση ενός προϊόντος. Η τμηματοποίηση 

εξυπηρετεί στην καλύτερη αναγνώριση των τμημάτων, τα οποία έχουν 

 50



Κεφάλαιο δεύτερο  Θεωρία της συμπεριφοράς καταναλωτή 

κοινά χαρακτηριστικά, με βάση γεωγραφικούς, δημογραφικούς, 

ψυχολογικούς και λοιπούς παράγοντες. Ειδικότερα οι παράγοντες που 

καθορίζουν τα τμήματα της αγοράς είναι: οι αγοραστικές συνήθειες και τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, η στάση απέναντι στο περιβάλλον, τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τιμή του προϊόντος και η υγεία.  Σύμφωνα 

με αυτή την τμηματοποίηση γίνεται ευκολότερη η αναγνώριση των αναγκών 

κάθε τμήματος και επομένως μπορούν καλύτερα να ανταποκριθούν οι 

παραγωγοί στις ανάγκες αυτές. Οι Φωτόπουλος και Κρυστάλλης (2002) 

διακρίνουν τους έλληνες καταναλωτές σε τεσσερεις ομάδες:  

• Τους βιομαχητικούς, οι οποίοι είναι οι φανατικοί καταναλωτές 

των βιολογικών προϊόντων, αλλά είναι πολύ μικρός ο αριθμός 

τους. 

• Τους βιοδιαιτητικούς, οι οποίοι εμφανίζουν μέτρια συχνότητα 

κατανάλωσης αλλά ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και 

προτίθενται να αγοράσουν περισσότερα βιολογικά προιόντα, αν 

αφιερώσουν περισσότερο ποσοστό του εισοδήματός τους και 

περισσότερο χρόνο. 

• Τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αυτοί που 

καταναλώνουν βιολογικά πρϊόντα με μικρή συχνότητα, γιατί τους 

ενοχλεί η περιορισμένη ποικιλία και η υποδεέστερη εμφάνιση.  

• Τους αδιάφορους για τα βιολογικά προϊόντα καταναλωτές που 

αγοράζουν αποκλειστικά συμβατικής καλλιέργειας τρόφιμα και 

αδιαφορούν για τα περιβαλλοντικά θέματα.  

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της ελληνικής αγοράς, έρευνες 

(Καλδής και Γαρδέλη, 1997) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως απαιτείται 

ένα πιο οργανωμένο δίκτυο εμπορίας καθώς και ένα πιο αξιόπιστο σύστημα 

ελέγχου και πιστοποίησης, έτσι ώστε να πεισθεί ο Έλληνας καταναλωτής 
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και να εμπιστεύεται τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Μια αξιόπιστη 

ετικέτα προσδίδει στο προϊόν περισσότερο κύρος, αφού οι καταναλωτές 

δείχνουν να το εμπιστεύονται πλήρως (Giannakas, 2002). 

Σχετικά με τις πηγές πληροφόρησης, οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι 

καταναλωτές ενημερώνονται πρώτιστα από την τηλεόραση (Chinnici et al., 

2002) και  τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων (Φώτη κά., 2002) και 

έπειτα από άλλες πηγές όπως ο τύπος. Ειδικότερα ο έλληνας καταναλωτής 

ενημερώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Τσακιρίδου, 2001) και 

πιστεύει πως θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερα 

οργανωμένες ενημερωτικές εκστρατείες από το κράτος (Papadaki et 

al.,2003).  

 

2.4.6  ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

Σε έρευνες (Leather, 1995) που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι 

χαμηλότερες οικονομικά τάξεις καταναλώνουν λιγότερα φρούτα και 

λαχανικά, σε σύγκριση με τις υψηλότερες οικονομικά τάξεις. Τα λαχανικά 

δεν προσλαμβάνονται ως κύρια τροφή, παρά μόνον συνοδεύουν κάποιο 

άλλο τρόφιμο. Τα φρούτα θεωρούνται υγιεινά και δροσιστικά, ευχάριστα 

στη γεύση και καταναλώνονται περισσότερο για ευχαρίστηση. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι δαπάνες για λαχανικά, φρούτα και ψάρια 

συνεχώς αυξάνονται σε αντίθεση με τις δαπάνες για κρέας και ψωμί. 

Ωστόσο, σε έρευνα (Φωτόπουλος κά., 2000) που αποσκοπούσε να 

καταγράψει την «προθυμία πληρωμής» των καταναλωτών για φρούτα και 

συγκεκριμένα τα μήλα Ζαγοράς, όταν υπάρχει η ένδειξη Π.Ο.Π, έδειξε ότι 

όταν ο καταναλωτής είναι ενήμερος, προτίθεται να πληρώσει προκειμένου 

να αγοράσει ποιοτικό προϊόν. 
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Tο 60%  των ανδρών και το 62% των γυναικών ( Σιώμκος, 1994) ενώ είναι 

επιφυλακτικοί ως προς τα φθηνά προϊόντα, δυσφορεί με τη συνεχή άνοδο 

των τιμών.  

Βέβαια, περιορισμούς στην κατανάλωσή των φρούτων και 

λαχανικών, αποτελούν η εποχικότητά τους, και η δυσκολία συντήρησής 

τους.  Επιπλέον δύσκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μέσω της 

διαφήμισης μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις των καταναλωτών αφού για 

τα συγκεκριμένα τρόφιμα δηλώνουν ότι δεν επηρεάζονται (Τζίμητρα κ.ά., 

1999). 

Σχετικά με τους χυμούς, οι έρευνες (Cliff et al.,1997) που έγιναν 

έδειξαν ότι οι καταναλωτές προτιμούν τους φυσικούς χυμούς του εμπορίου, 

γιατί τους θεωρούν δροσιστικούς και υγιεινούς. Καταναλώνονται κυρίως με 

το πρωινό και ιδιαίτερα από άτομα που κάνουν δίαιτα, και η τιμή τους 

θεωρείται αρκετά υψηλή. Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια 

προτιμώνται οι ατομικές συσκευασίες (Καμενίδου καιΤζίμητρα-

Καλογιάννη, 1998).  Ως προς τη γεύση τους, τα πιο γλυκά προϊόντα 

καταναλώνονται πιο ευχάριστα από τα λιγότερο γλυκά (Latheenmaki and 

Tuorila,1997), ενώ τα παιδιά δεν έδειξαν συγκεκριμένη προτίμηση σε 

κάποιο χαρακτηριστικό, και δεν βρέθηκαν γευστικές διαφορές ως προς το 

φύλο (Cliff et al., 1997).  

Σε έρευνα (Δημολιάτης και Χαρίση, 2001), που έγινε στην πόλη των 

Ιωαννίνων, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος του ψωμιού που 

καταναλώνουν οι κάτοικοι της πόλης, τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν από 

τους ερευνητές απογοητευτικά. Το ψωμί ολικού αλεύρου αποτελεί από 

μόλις 1% μέχρι το πολύ 4% της συνολικής κατανάλωσης ψωμιού. Σχεδόν 

όλο το υπόλοιπο είναι από αλεύρι λευκό, «τύπου 70». Κάθε αρτοποιός 

παρασκευάζει από 1 μέχρι 12 διαφορετικά είδη ψωμιού, για τα οποία 
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χρησιμοποιούνται 28 διαφορετικά ονόματα, συχνά ελάχιστα δηλωτικά του 

πραγματικού περιεχομένου τους, που προκαλούν πλήρη σύγχυση στον 

καταναλωτή. «Βελτιωτικά» δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν οι 21 από τους 25 

αρτοποιούς, αποκλειστικά μαγιά 2, και μαγιά+προζύμι οι 23. Τέλος, κατά 

κανόνα αγνοούν τη σύνθεση των αλεύρων που χρησιμοποιούν, έχουν 

ελάχιστες γνώσεις υγιεινής του ψωμιού, ενώ η χρήση «βελτιωτικών» ουσιών 

θεωρείται επαγγελματικό μυστικό. Η κατανάλωση υγιεινού ψωμιού (ολικού 

αλεύρου) είναι εξαιρετικά χαμηλή, κάτω του 5% της ολικής κατανάλωσης 

ψωμιού, ποσοστό που κατά την εκτίμηση των ερευνητών αποτελεί καλή 

ένδειξη και για το σύνολο της χώρας, είναι δε ιδιαίτερα ανησυχητικό αν 

θεωρηθεί ως δείκτης ποιότητας της συνολικής διατροφής.  

Ως προς το κρέας το ψάρι και τα προϊόντα τους, οι μελέτες 

(Tzimitra, 1997) έδειξαν ότι το φρέσκο κρέας (Marshall, 1995), και τα 

θαλασσινά φρέσκα ψάρια είναι αυτά που προτιμώνται περισσότερο από 

τους καταναλωτές (Yannakopoulos et al.,1994). Πιο υγιεινά θεωρούνται το 

ψάρι και το κοτόπουλο και τρίτο έρχεται το μασχαρίσιο κρέας. Γενικά, οι 

καταναλωτές δείχνουν να προτιμούν τα περισσότερο άπαχα κρέατα και τα 

μικρής ηλικίας σφάγια. Αυτό ήταν ιδιαίτερα φανερό στην περίπτωση των 

αρνιών, όπου τα αρνιά γάλακτος θεωρούνται πιο υγιεινά ενώ τα βαρύτερα 

αρνιά ότι έχουν πιο πολύ πάχος. Σε αυτές τις έρευνες επίσης έγινε φανερό 

ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών. Ειδικότερα οι άνδρες προτιμούν περισσότερο το κόκκινο 

κρέας για το κύριο γεύμα τους, ενώ το λευκό κρέας θεωρείται ιδανικό για 

δίαιτες και ελαφριά γεύματα. 

Οι Έλληνες καταναλωτές δεν προτιμούν το κατεψυγμένο κρέας, 

επειδή το θεωρούν λιγότερο θρεπτικό, με λιγότερες βιταμίνες και μεταλλικά 
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στοιχεία αλλά και επειδή δεν το συστήνουν οι γιατροί για την παιδική 

διατροφή (Tzimitra, 1996). 

  Η ηλικία των καταναλωτών βρέθηκε να επηρεάζει τις προτιμήσεις 

τους για την αγορά κατεψυγμένων προϊόντων, καθώς και η μόρφωση αλλά 

και η ύπαρξη παιδιών επηρεάζουν τις επιλογές τους, ως προς το μέρος του 

σφάγιου και την ποιότητα του κρέατος. 

Οι καταναλωτές δείχνουν επίσης προτίμηση στα χυμώδη κρέατα ( 

Zimoch and Gullet, 1997), χαρακτηριστικό που έχει σχέση με πώς το 

αντιλαμβάνεται κανείς κατά τη διάρκεια της μάσησης, και από τη 

θερμοκρασία μαγειρέματος. 

 Για τα γαλακτοκομοκά προϊόντα, οι μελέτες έδειξαν ότι οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, 

την οικογενειακή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, 

η ηλικία επηρεάζει την ποσότητα γαλακτοκομικών που καταναλώνει κανείς, 

και καθορίζει τα γευστικά κριτήρια.  Τα παιδιά προτιμούν το σοκολατούχο 

γάλα, με 6% περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ενώ τα νεαρά άτομα με 5% 

περιεκτικότητα σε ζάχαρη (Hough et al.,1997). Οι διαφοροποιήσεις που 

παρατηρούνται εξαιτίας του φύλου έχουν περισσότερο σχέση με την 

προτίμηση των γυναικών για άπαχα προϊόντα, ενώ οι άνδρες ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την τιμή. Οι γυναίκες, επιπλέον, είναι αυτές που 

επηρεάζονται περισσότερο από τις διαφημίσεις σε προϊόντα γάλακτος 

(Kinnucan and Forker,1986), μάλλον γιατί είναι συνήθως επιφορτισμένες με 

την αγορά των τροφίμων όλης της οικογένειας. Ωστόσο, τα τυριά με χαμηλά 

λιπαρά χαρακτηρίζονται ως άγευστα ακόμη και από τις γυναίκες (Vickers 

and Mullan,1997). Οι καταναλωτές γενικά προτιμούν τα πλήρη σε λιπαρά 

τυριά που τα θεωρούν και τα πιο εύγευστα. 
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Ως προς τον τόπο αγοράς, είναι  φανερή η  προτίμηση των Ελλήνων 

καταναλωτών να ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ. Πιο συγκεκριμένα οι 

άνδρες σε ποσοστό 69% και οι γυναίκες σε ποσοστό 74%, καταγράφουν τις 

αγορές τους και προτιμούν το σούπερ μάρκετ.  Άλλες μελέτες δείχνουν ότι ο 

έλληνας καταναλωτής προτιμά να αγοράζει κρασί από το σούπερ μάρκετ 

και κάβες (Tzimitra et al.,1999), φρούτα από την λαϊκή αγορά (Φωτόπουλος 

κ.ά., 2000), κομπόστες, χυμούς και μαρμελάδες από το σούπερ μάρκετ 

(Καμενίδου και Τζίμητρα-Καλογιάννη,1998), τσίχλες από το περίπτερο 

(Τατάνης, 2000), μέλι από παραγωγούς (Αρβανιτίδης, 2002) και κρέας από 

το παραδοσιακό κρεοπωλείο (Tzimitra, 1997) για να κόβεται αυτό τη στιγμή 

της αγοράς, στην ποσότητα ακριβώς που επιθυμούν. 

 

 

2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Είναι αρκετά δύσκολο να συνδεθεί η συμπεριφορά των καταναλωτών με 

τη μέτρηση των στάσεών του. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες τεχνικές μέτρησης 

των στάσεων του καταναλωτή, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

1) Ποιοτική έρευνα.  

Στην ποιοτική έρευνα επιχειρείται, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, 

να εξάγει ο ερευνητής συμπεράσματα για τα αισθήματα και τις στάσεις των 

καταναλωτών απέναντι σε ορισμένα προϊόντα, τα κριτήρια των 

προτιμήσεών τους κλπ. 

Οι τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι οι συνεντεύξεις βάθους 

και οι προβολικές τεχνικές. Η πρώτη τεχνική χρησιμοποιεί έναν αριθμό  

έμμεσων ερωτήσεων και ζητά από τον καταναλωτή να εκφράσει ελεύθερα  

τη γνώμη του, τα συναισθήματά του και την αντίδρασή του για ένα προϊόν, 

ή για μια συνήθειά του. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό αριθμό ερωτήσεων, ο 
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ερευνητής καθοδηγεί τη συζήτηση εκεί όπου αυτός θέλει, και ζητά από τον 

ερωτώμενο να εκφράσει τις γενικότερες απόψεις του πάνω σε ένα θέμα.  

Οι προβολικές τεχνικές περιλαμβάνουν την παρουσίαση στους 

ερωτώμενους ασαφών ή ελλειπτικών και αόριστων ερεθισμάτων, τα οποία 

πρέπει μόνοι τους να συμπληρώσουν. Με την τεχνική αυτή καταγράφονται 

συμπεριφορές που δεν είναι δυνατό να εκμαιευτούν με απευθείας 

ερωτήσεις, είτε γιατί πρέπει να ανασυρθούν από το υποσυνείδητο, είτε γιατί 

δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές (Hughes, 1974). 

Η ποιοτική έρευνα μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένα, δηλαδή ξεχωριστά 

με καθένα ερωτώμενο, είτε με συγκέντρωση μικρού αριθμού  ερωτώμενων 

στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα (Chisnall in Tzimitra, 1991), τις ομάδες 

εστίασης (consumer focus groups).   

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν επομένως, είναι αφενός σχετικά 

υποκειμενικά, και αφετέρου δεν μπορούν να γενικευθούν σε ολόκληρο τον 

πληθυσμό (Σιώμκος, 2002). Ωστόσο, η συλλογή πληροφοριών με τον τρόπο 

αυτό διευκολύνει τον ερευνητή στη σύνταξη τυποποιημένου 

ερωτηματολογίου για την ποσοτική έρευνα που θα ακολουθήσει. 

2) Έρευνα στάσεων.  

Πρόκειται ουσιαστικά για την περισσότερο γνωστή μέθοδο θεματικής 

ανάλυσης των στάσεων του καταναλωτή και στην οποία κάθε μεταβλητή 

στάσης περιλαμβάνει τα καλύτερα από άποψη φαινομενικής εγκυρότητας 

(face validity) θέματα. Οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι  

συνδυάζονται και ανάγονται με έναν απλό δείκτη σε κλίμακα, τη γνωστή 

κλίμακα στάσεων (attitude scale). Αυτές οι κλίμακες στάσεων αποτελούν 

στην ουσία, μια προσπάθεια δημιουργίας ενός αντικειμενικού συστήματος 

μέτρησης. Ωστόσο, εκ των προτέρων απαραίτητη είναι η δημιουργία ενός 

οργάνου μέτρησης, για να γίνει ο προσδιορισμός του βαθμού έντασης της 
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στάσης του ατόμου. Η τεχνική της μεθόδου συνίσταται στην παρουσίαση σε 

κάθε ερωτώμενο μιας σειράς προτάσεων με διαβάθμιση, έτσι ώστε αυτός να 

δηλώνει για κάθε μία από αυτές το βαθμό συμφωνίας του ή διαφωνίας του 

(Σιάρδος, 1997). Οι σημαντικότερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

κλίμακες είναι: 

 Η κλίμακα του Thurstone, που παρουσιάζεται με τη μορφή μιας 

σειράς διαβαθμισμένων προτάσεων που δίνονται στο άτομο, το 

οποίο καλείται να δηλώσει αν συμφωνεί ή διαφωνεί. 

 Η κλίμακα του Likert, που παρουσιάζεται με τη μορφή 

προτάσεων γύρω από ένα θέμα και το άτομο καλείται να 

απαντήσει για κάθε μία από αυτές σημειώνοντας αν συμφωνεί 

απόλυτα, συμφωνεί, δεν έχει γνώμη, διαφωνεί ή διαφωνεί 

απόλυτα. 

 Η κλίμακα του Guttman, που παρουσιάζεται με τη μορφή 

κλιμακογράμματος, δηλαδή ενός αριθμού προτάσεων που 

καλείται το άτομο να ταξινομήσει σύμφωνα με τις διαβαθμίσεις 

που του έχουν ήδη δοθεί. 

 Η κλίμακα του Osgood, που παρουσιάζεται με τη μορφή μιας 

σειράς διπολικών κλιμάκων επτά σημείων, και καλούνται οι 

ερωτώμενοι να αξιολογήσουν ένα αντικείμενο κατά μήκος της 

σειράς αυτής. 

3) Έρευνα με ερωτηματολόγιο. 

  Πρόκειται για την ποσοτική έρευνα που χρησιμοποιεί ως όργανο 

μέτρησης των στάσεων ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Εξαιτίας του 

μεγάλου μεγέθους του δείγματος που παίρνει μέρος στην έρευνα, αλλά και 

της τυχαιότητας που επιλέγεται αυτό, τα αποτελέσματα θεωρούνται ασφαλή 

και τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να γενικευτούν (Σιώμκος, 
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2002). Η ποσοτική έρευνα, εξαιτίας της χρήσης δομημένου 

ερωτηματολογίου, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους και είναι 

περισσότερο αξιόπιστη. 

Σύμφωνα με αυτή την τεχνική η έρευνα των στάσεων του 

καταναλωτή γίνεται με τη υποβολή ενός αριθμού ερωτήσεων άλλες από τις 

οποίες είναι κλειστού τύπου, άλλες πολλαπλής επιλογής και άλλες άμεσες ή 

έμμεσες. 

Οι μετρήσεις γίνονται με τη χρήση κλιμάκων. Πιο συγκεκριμένα οι 

κλίμακες που χρησιμοποιούνται είναι: η ονομαστική, η τακτική, η κλίμακα 

ισοδιαστημάτων και η αναλογική. Ειδικότερα οι πολυθεματικές μεταβλητές 

(στάσεις, αξίες κλπ.) μετρώνται με τακτική κλίμακα (Σιάρδος, 1997). 

Οι τύποι των τακτικών κλιμάκων είναι: 

 Κλίμακες απλής βαθμολόγησης, που περιλαμβάνουν τις κλίμακες 

γραφικής βαθμολόγησης (Osgood), θεματικής βαθμολόγησης και 

συγκριτικής βαθμολόγησης. 

 Κλίμακες αθροιστικής βαθμολόγησης, που περιλαμβάνουν τις 

κλίμακες εννοιολογικής διαφοροποίησης, την κλίμακα κοινωνικής 

απόστασης, την κλίμακα Thurstone, την κλίμακα Likert και την 

κλίμακα Guttman. 

Στην ποσοτική έρευνα, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι παράγοντες 

της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. Η αξιοπιστία αναφέρεται στην 

ικανότητα της χρησιμοποιούμενης μεθόδου, να δίνει τα ίδια αποτελέσματα 

σε πιθανή επανάληψη της ίδιας έρευνας (Δαουτόπουλος, 2002), ενώ η 

εγκυρότητα αναφέρεται στο αν το όργανο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε 

μέτρησε αυτό που πραγματικά επεδίωκε ο ερευνητής. 
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2.6  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

2.6.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Όπως σε κάθε επιστήμη, έτσι και στο μάρκετινγκ, οι ορισμοί είναι 

απαραίτητοι για εννοιολογικούς και διαχωριστικούς λόγους. Πολλές φορές 

όμως έχουμε για την ίδια επιστήμη διαφορετικούς ορισμούς, αφού είναι 

δυνατό να υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες των μελετητών. 

Μερικοί από αυτούς είναι: 

- «Μάρκετινγκ είναι ένα συνολικό σύστημα επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων σχεδιασμένο έτσι ώστε να προγραμματίζει, να 

τιμολογεί, να προβάλλει και να διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες που 

ικανοποιούν ανάγκες σε παρόντες και σε δυνητικούς πελάτες» 

(Stanton, 1978), 

- «Μάρκετινγκ είναι το σύνολο των ενεργειών μιας επιχείρησης, που 

αποβλέπουν στην αναγνώριση (επισήμανση) των αναγκών του 

καταναλωτή, στην ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές και στη δημιουργία ζήτησης για 

αυτά τα προίόντα και τις υπηρεσίες, με σκοπό τις επικερδείς 

πωλήσεις» (Παπαδημητρίου, 1986) 

- «Μάρκετινγκ αποτελεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών 

από τον παραγωγό στον καταναλωτή ή χρήστη» (Committee on 

Definitions, Marketing Definitions, 1960) 

- «Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης 

της σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής και διανομής ιδεών, αγαθών 

και υπηρεσιών, ώστε να δημιουργηθούν συναλλαγές που ικανοποιούν 

σκοπούς ατόμων και οργανισμών» (Bennett,1995). 
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2.6.2 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Ο καταναλωτής δεν επηρεάζεται μόνο από εσωτερικές γνωστικές 

διαδικασίες, αλλά δέχεται και ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον. Το 

περιβάλλον αγοράς δημιουργεί σωρεία ερεθισμάτων που επιδρούν στον 

καταναλωτή. Πού βρίσκεται το συγκεκριμένο μαγαζί σε σχέση με τα 

υπόλοιπα, πώς είναι σχεδιασμένο, ποια η ταξινόμηση των προϊόντων, αν 

υπάρχει μουσική, αν υπάρχει συνωστισμός, κλπ. επιδρούν στη στάση του 

καταναλωτή. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει ο τύπος του μαγαζιού, αν 

δηλαδή πρόκειται για υπέρ- ή  super- αγορά, για εξειδικευμένο κατάστημα ή 

πλανόδιο πωλητή.  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν αυτό που ονομάζεται μίγμα 

μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, τα τέσσερα σημεία αναφοράς του μίγματος 

μάρκετινγκ είναι: η τιμολόγηση, το προϊόν, η διανομή και η προώθηση. 

 Πιο αναλυτικά το άριστο μίγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει: 

1) Την κατάλληλη τιμή. Οι καταναλωτές συχνά είναι προετοιμασμένοι να 

πληρώσουν ένα προϊόν σε υψηλότερη τιμή, όταν αυτό ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες τους. Έτσι οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ πρέπει να 

γνωρίζουν τα όρια προθυμίας του καταναλωτή για το προϊόν, άσχετα με το 

κόστος παραγωγής του.  

Πολλές εταιρείες συνεχίζουν να τιμολογούν τα προϊόντα τους βάσει του 

κόστους παραγωγής τους προσθέτοντας απλά ένα ποσό που αντιπροσωπεύει 

το κέρδος τους. Από την πλευρά των καταναλωτών αυτό δεν αποτελεί τη 

σωστή μέθοδο για δύο λόγους: 

 είτε γιατί του φαίνεται υπερβολική, αδιαφορώντας για το πραγματικό 

κόστος κι επομένως το προϊόν παραμένει στο ράφι, 
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 είτε γιατί του φαίνεται πολύ χαμηλή η τιμή και αρχίζει να υποψιάζεται 

πιθανά ελαττώματα. 

Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, η εταιρεία χάνει ένα μεγάλο μέρος του 

πιθανού της κέρδους. Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ θα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τους την «αναμενόμενη τιμή» ζήτησης, δηλαδή την 

τιμή που προσδοκά ο αγοραστής. 

Οι καταναλωτές σπανίως προτιμούν το φθηνότερο προϊόν που θα 

βρούν εξαιτίας μόνο της τιμής του. Γενικά προτιμούν την καλύτερη σχέση 

μεταξύ τιμής και ικανοποίησης των αναγκών τους, και αυτό απαιτεί 

συνήθως αρκετή έρευνα. Για μερικούς μάλιστα, αποτελεί μια πολύ 

ευχάριστη διαδικασία η ανακάλυψη των πραγματικών ευκαιριών.  

Από την άλλη πλευρά, για μερικούς καταναλωτές ίσως να είναι 

ευχαρίστηση το να πληρώσουν ένα προϊόν σε υψηλή τιμή, είτε γιατί έτσι 

εντυπωσιάζουν τους άλλους, είτε γιατί έτσι ικανοποιείται το αίσθημα 

καταναλωτισμού.  

Γιαυτό οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί, 

αφού οι προθέσεις των καταναλωτών είναι απρόβλεπτες. Το πιο σημαντικό 

στοιχείο στη στρατηγική κοστολόγησης, είναι να βρεθεί ποια τιμή θα 

θεωρηθεί λογική από τους επίδοξους αγοραστές, και γιαυτό το λόγο η 

έρευνα αγοράς θα πρέπει να αποβλέπει στην εξακρίβωση της τιμής που 

αναμένουν οι καταναλωτές για το συγκεκριμένο προϊόν. 

2) Το κατάλληλο προϊόν. Το προϊόν αποτελεί ένα σύνολο πλεονεκτημάτων, 

πέρα από την πραγματική του υπόσταση. Η πραγματική του χρήση και τα 

πλεονεκτήματά του βασίζονται στην ορθολογική κρίση του καταναλωτή, 

αλλά δεν είναι μόνο αυτά που επηρρεάζουν. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα 

προϊόν επιδρά στην κρίση του αγοραστή εξαιτίας: 
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 Του σχεδιασμού της συσκευασίας. Έτσι, αυξάνεται η προσέλκυση της 

προσοχής των καταναλωτών. 

 Της εμφάνισης. Η εμφάνιση του προϊόντος αυξάνει την ικανοποίηση 

του καταναλωτή. 

 Της τοποθέτησης και των μεθόδων διανομής. Επηρρεάζουν τη στάση 

των καταναλωτών, όταν τους εξυπηρετούν. Επίσης μπορεί να 

προσφέρουν ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της αγοράς. 

 Η φήμη της εταιρείας /παραγωγού. Αυτή επηρρεάζει τόσο λογικά όσο 

και συναισθηματικά τους καταναλωτές, αφού υπάρχει μια 

συναισθηματική σύνδεση με τη συγκεκριμένη εταιρεία/παραγωγό. 

 Η εικόνα της μάρκας/φίρμας του προϊόντος. Επιδρά τόσο λογικά όσο 

και συναισθηματικά στους καταναλωτές. 

Έτσι, ο αγοραστής πιστεύει ότι κερδίζει από την αγορά του προϊόντος, 

όχι μόνον από την πραγματική  χρήση του, αλλά αυτοκαταξιώνεται και 

ικανοποιεί τις αισθητικές του ανάγκες. Οι υπέυθυνοι μάρκετινγκ θα πρέπει 

να ερευνούν για τις γενικότερες ανάγκες των καταναλωτών  και να 

προσθέτουν στο προϊόν και επιπλέον ιδιότητες πέρα από τις καθαρά 

πρακτικές. 

3) Την κατάλληλη διανομή. Ο τόπος αγοράς, από την άλλη, αποτελεί 

σημαντικό σημείο αναφοράς. Όχι μόνο γιατί εξυπηρετεί καλύτερα τους 

αγοραστές, αλλά γιατί συνδέεται και με το ίδιο το προϊόν. Η αγορά 

προϊόντων από καταλόγους, σε λαϊκές ή καταστήματα κλπ. προσφέρει στον 

καταναλωτή και μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Σε αυτό το σημείο οι ειδικοί 

μάρκετινγκ θα πρέπει να ζυγίζουν και  τι είναι ευχάριστο (συναίσθημα). 

4) Την κατάλληλη προώθηση. Η προώθηση, αποτελεί την πιο γνωστή 

πλευρά του μάρκετινγκ και προσπαθεί με τον πιο ενεργό τρόπο να 

επηρεάσει τη γνώμη  των καταναλωτών. Κατά την προώθηση επιδιώκεται : 
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 η επικοινωνία με τον καταναλωτή, 

 να πειστεί ο καταναλωτής να δοκιμάσει το προϊόν, 

 να αλλάξει στάση, μερικές φορές έναντι του προϊόντος. 

Επειδή όμως η στάση των καταναλωτών είναι κάτι που μαθαίνεται με το 

χρόνο, οι δραστηριότητες προώθησης προσφέρουν νέες πληροφορίες στον 

καταναλωτή κι επηρρεάζουν τη γνώμη του, η οποία μπορεί να βασίζεται όχι 

μόνο στις προσωπικές του εμπειρίες αλλά και στην παρατήρηση εμπειριών 

άλλων καταναλωτών. Η προώθηση αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: 

 Την προώθηση πωλήσεων 

 Τη διαφήμιση 

 Το προσωπικό πωλήσεων 

 Τις δημόσιες σχέσεις 

Η προώθηση πωλήσεων ενδιαφέρεται για την προσωρινή αύξηση των 

πωλήσεων. Μπορεί να επιτυγχάνεται με μια συμφωνία, ένα δώρο, ένα 

δείγμα του προϊόντος, μια προσφορά «π.χ. δύο στην τιμή του ενός», ένα 

διαγωνισμό, μια κλήρωση κλπ. 

Τις περισσότερες φορές λειτουργούν με σκοπό να αποσπάσουν την προσοχή 

κάποιου: 

 Ο καταναλωτής καθώς ψάχνει για κάτι διαφορετικό παρατηρεί μια 

προσφορά και κάνοντας λογικές σκέψεις θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή 

την προσφορά. 

 Η δοκιμή ενός δείγματος αποσκοπεί στο να γνωρίσει ο καταναλωτής 

το προϊόν, αφού έτσι ή αλλιώς του δίνεται εντελώς δωρεάν. 

Αυτή η τεχνική έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν ακολουθεί μια 

συνέντευξη ή συμπλήρωση ερωτηματολογίου ή κάποιο σχόλιο για τη χρήση 

του προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να 

 64



Κεφάλαιο δεύτερο  Θεωρία της συμπεριφοράς καταναλωτή 

απαντήσουν σε δείγματα που αποστάλησαν μέσω ταχυδρομείου ή στον 

τύπο. 

Η προώθηση πωλήσεων είναι πιο αποτελεσματική στην αρχή της 

παρουσίασης ενός προϊόντος, αλλά μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε όλα τα 

στάδια στον κύκλο ζωής του προϊόντος. Προσελκύει την προσοχή του 

καταναλωτή κι αυξάνει το ενδιαφέρον του ενώ, από την άλλη πλευρά, το 

ίδιο το προϊόν δημιουργεί την επιθυμία για επαναλαμβανόμενη χρήση. 

Αν το προϊόν αποτελεί μια καινοτομία, καλό θα ήταν η προώθηση 

πωλήσεων να στοχεύει στους «νεωτεριστές» καταναλωτές γιατί αυτοί είναι 

πιθανότερο να υιοθετήσουν τη μακρόχρονη χρήση του. 

Το δεύτερο στοιχείο της προώθησης είναι η διαφήμιση. 

Είναι η πληρωμένη επικοινωνία μέσω κάποιου μέσου ενημέρωσης και ίσως 

η πιο σημαντική μέθοδος με την οποία οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ 

προσπαθούν να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα προϊόντα τους. 

Στις περισσότερες διαφημίσεις υπάρχει μονομερής μετάδοση 

μηνύματος και μόνον οι θετικές πλευρές του προϊόντος προβάλλονται. Αυτό 

μπορεί να συνεπάγεται τελικά απώλεια της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών. 

Επίσης, η συχνότητα επανάληψης μιας διαφήμισης είναι πολύ 

σημαντικό θέμα, αφού όσο συχνότερα παρακολουθεί τη διαφήμιση ένας 

καταναλωτής, τόσο ισχυρότερα του εντυπώνεται. Έχει διαπιστωθεί ότι ο 

καταναλωτής αρχίζει να δυσφορεί με τη διαφήμιση, όταν την έχει 

παρακολουθήσει πάνω από 15 φορές κι αρχίζει να τη βρίσκει εκνευριστική. 

Ωστόσο,  η διαφήμιση έχει το μειονέκτημα ότι η επικοινωνία είναι 

μονόδρομη και δεν μπορεί να ανατροφοδοτήσει το ερέθισμα. Σε αυτό το 

σημείο, είναι απαραίτητο το προσωπικό πωλήσεων. Δηλαδή, σε αυτό το 

στάδιο ένας πωλητής, συνδιαλέγεται με τον πιθανό αγοραστή με σκοπό την 
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επίτευξη της πώλησης. Ο πωλητής συνήθως έχει ως αρχικό σκοπό να 

ανακαλύψει τις ανάγκες του πελάτη, έπειτα του παρουσιάζει μια πιθανή 

πρόταση και στη συνέχεια επιμένει στην πιο πιθανή επιλογή του αγοραστή. 

Το προσωπικό πωλήσεων χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνασμάτων και 

μεθόδων, ώστε να ενισχύσει τη θετική εικόνα του αγοραστή για το προϊόν, 

και να τον προετοιμάσει ψυχολογικά ώστε να απαντήσει καταφατικά στην 

τελική ερώτηση «θα το αγοράσετε;»  Δημιουργούν, συνήθως, πιο έντονο το 

αίσθημα μιας ανικανοποίητης ανάγκης, παρέχουν όλες τις σχετικές 

πληροφορίες και βοηθούν τον καταναλωτή να αξιολογήσει θετικά το 

προϊόν.  

Ένα ακόμη στοιχείο της προώθησης είναι οι δημόσιες σχέσεις 

(Public Relations), οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν θετική 

εντύπωση απέναντι στην εταιρεία/παραγωγό και βασίζονται στο 

συναίσθημα. Οι δραστηριότητες των δημοσίων σχέσεων μπορεί να είναι 

τέτοιες ώστε να αντιδρούν στα παράπονα των καταναλωτών ή στην 

αρνητική δημοσιότητα ή να προάγουν την εικόνα της εταιρείας/παραγωγού, 

οργανώνοντας εκδηλώσεις ή με δελτία τύπου. Έτσι, οι δημόσιες σχέσεις 

προσπαθούν να αλλάξουν μια εντύπωση ή φήμη της εταιρείας ή να 

καθιερώσουν μια καλή εικόνα γιαυτή, δρώντας με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

επηρρεάσουν τη λογική σκέψη των καταναλωτών. 
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Κεφάλαιο τρίτο  Το ελαιόλαδο 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια γενικότερη παρουσίαση του 

ελαιόλαδου. Γίνεται μια αναφορά στην προέλευση και την καλλιέργεια 

της ελιάς, στην επεξεργασία του ελαιόκαρπου, στα θρεπτικά συστατικά 

που περιέχει καθώς και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου. 

Ακολουθεί εκτενής παρουσίαση των ευεργετικών ιδιοτήτων του στην 

ανθρώπινη υγεία, για να γίνει αντιληπτή η μεγάλη θρεπτική του αξία. Στη 

συνέχεια δίνονται οικονομικά μεγέθη που αφορούν το ελαιόλαδο και 

καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία που έχει η προώθηση των πωλήσεών 

του για την Ελλάδα. Τέλος στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα δύο προγενέστερων ερευνών για τη στάση των 

καταναλωτών απέναντί του, εντοπίζοντας τις προτεραιότητες που θέτει ο 

καταναλωτής, προκειμένου να αυξηθεί η κατανάλωσή του.  

 

3.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 Η ιστορία της ελιάς αρχίζει πριν ανακαλυφθεί η γραφή. 

Πιθανότατα η προέλευσή της είναι από την περιοχή της Συρίας και της 

Μικράς Ασίας. Ο Fischer (1904) αναφέρει ότι η ελιά έχει έρθει στις 

ανατολικές μεσογειακές περιοχές από την Ινδία μέσω του Ιράν. Από εκεί 

διαδόθηκε στα ελληνικά νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα από τους 

Φωκαιείς και γύρω στο 600 π.Χ. στην νότια Ιταλία και στις υπόλοιπες 

μεσογειακές χώρες.  

Ωστόσο άλλοι ιστορικοί πιστεύουν πως η καταγωγή της είναι από 

τα βόρεια παράλια της Αφρικής και η εξάπλωσή της οφείλεται στους 

Φοίνικες που παρουσίασαν σημαντική ακμή στην Καρχηδόνα. Λέγεται 

μάλιστα πως γύρω στο 2000 π.Χ. οι ελαιώνες της Αιγύπτου 

καταστράφηκαν και στη συνέχεια σημειώθηκε μετακίνηση του 

πληθυσμού προς τις ακτές της Κρήτης όπου και άρχισε η εντατική 

καλλιέργεια της ελιάς, γεγονός που αποδεικνύεται από τα ευρήματα των 
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ανασκαφών στην αρχαία Φαιστό και Κνωσσό. Ο Π. Αναγνωστόπουλος 

σε ανακοίνωσή του στην Ακαδημία Αθηνών το 1951, υποστηρίζει ότι 

πατρίδα της ελιάς είναι η Κρήτη, αφού και το ονομά της είναι ελληνικό. 

Ο Κριμπάς στις ανασκαφές που έγιναν στην Φαιστό (Ποντίκης, 2000) 

βρήκε σπόρο ελιάς που χρονολογείται από τη μεσομινωϊκή εποχή (1800-

2000).  Σύμφωνα με το Βελιτζέλο (1999)  απολιθωμένα φύλλα ελιάς 

ηλικίας 50.000-60.000 χρόνων βρέθηκαν και στην Καλδέρα της 

Σαντορίνης και στη Νίσυρο. Στην Ισπανία η καλλιέργεια της ελιάς έγινε 

γνωστή είτε από τους Ρωμαίους είτε από τους Άραβες και αυτό 

δικαιολογεί το γεγονός ότι ορισμένες ποικιλίες ελιάς στην Ισπανία έχουν 

λατινικές και αραβικές ονομασίες (Κυριτσάκης, 2000). Πάντως η 

καλλιέργεια της ελιάς έγινε γνωστή πολύ γρήγορα σε μεγάλο μέρος της 

ευρωπαϊκής ηπείρου και ίσως αυτός είναι ο λόγος της ονομασίας της 

(οlea europea).  

 Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία η θεά Αθηνά δώρισε το 

δέντρο αυτό στην πόλη της Αθήνας, φυτεύοντάς το στο σηκό του 

Ερεχθείου όπου υπήρχε το άγαλμα του «Μορίου Διός», και έτσι εξηγεί ο 

Ηρόδοτος γιατί η Αθήνα αποτέλεσε κέντρο καλλιέργειας του 

ελαιόδεντρου. Ο Σοφοκλής στον Οιδίποδα επί Κολωνώ αναφέρει ότι η 

ελιά είναι «φύτευμα γηγενές, φυτευθέν δια χειρών» και η οποία 

«ουδέποτε εως τώρα ήκουσα να εβλάστησεν εις την Ασίαν».  

Σύμφωνα με άλλη παράδοση ο Ηρακλής από τις πηγές του Δούναβη 

ταξιδεύει με μινωικά εμπορικά πλοιάρια στη Πίσα και από εκεί στη 

Ολυμπία όπου και φυτεύει ένα δέντρο άγριας ελιάς (Λαμπράκη, 1999).  

Το ελαιόδεντρο ήταν για τους αρχαίους Έλληνες πραγματικό θείο 

δώρο και σύμβολο τιμής. Με κλάδο αγριελιάς (κότινο) που έκοβαν πάντα 

από το ίδιο ελαιόδεντρο, την Καλλιστέφανο, στεφάνωναν τους νικητές 

των Ολυμπιακών αγώνων. Αλλά και στα Παναθήναια, το βραβείο ήταν 

αμφορείς γεμάτοι λάδι. 
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 Το ελαιόδεντρο εξάλλου χρησιμοποιήθηκε και στη διακόσμηση 

αγγείων, κοσμημάτων, τοιχογραφιών και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις 

τέχνες και τα γράμματα των αρχαίων χρόνων. Γνωστή είναι η ελιά του 

Πλάτωνα στην Ιερά οδό της Αθήνας, που χρονολογείται από το 500 π.Χ. 

και σώζεται ακόμη και σήμερα, καθώς και η ελιά του Πεισίστρατου στο 

Ίλιο (Νέα Λιόσια) που χρονολογείται από το 600 π.Χ. Η ελιά αναφέρεται 

και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Νώε άφησε ένα περιστέρι έξω από την 

κιβωτό και εκείνο επέστρεψε με ένα κλαδί ελιάς στο ράμφος του 

(Γένεσις, Κεφάλαιο Η΄, στίχος 11). 

Αλλά και στους επόμενους χρόνους  το ελαιόδεντρο 

χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο ειρήνης και σοφίας. Κάτω από μια ελιά 

στον ιστορικό λόφο του Στράνη εμπνεύστηκε ο Διονύσιος Σολωμός τον 

ύμνο προς την ελευθερία, ενώ ως μνημείο της φύσης έχει διασωθεί και 

μια ελιά σε ελαιώνα που πυρπολήθηκε από τον Ιμπραήμ Πασά στην 

Καλαμάτα. Η ελιά έγινε γνωστή στην Αμερική, κατά τον 16ο αιώνα, από 

τους Ισπανούς αποίκους και η καλλιεργειά της εξαπλώθηκε στην 

Αργεντινή, στη Χιλή, στο Μεξικό, στη Βραζιλία, στο Περού και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

3.3 ΤΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ 

 Η ελιά ανήκει στην οικογένεια Oleaceae, η οποία περιλαμβάνει 

πάνω από 25 γένη, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα: Olea, Syringa, 

Forsythia, Ligustrum, Fraxinus και Phillyrea. Το γένος Olea 

περιλαμβάνει 30 διαφορετικά είδη από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι: 

-οlea europea. L., υποείδος euromediterranea 

- οlea europea. L., υποείδος cupsidata Vall. Cif. 

- οlea europea. L., υποείδος laperrini Batt και Trab 

-οlea chrysophylla Lamk 

-οlea hochstetteri 
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-οlea somaliensis 

-οlea subtrinervata 

-οlea mussolinii 

-οlea kilimandsharica 

-οlea schiebeni 

-οlea guineensis 

-οlea excelsa 

  

Είναι δένδρο αιωνόβιο, αειθαλές, ύψους 5-20 μέτρων. Η ελιά 

ευδοκιμεί σε ξηρές και θερμές περιοχές ακόμη και σε πετρώδη και άγονα 

εδάφη. Όταν όμως η καλλιέργεια γίνεται σε έδαφος γόνιμο και ποτιστικό, 

η ανάπτυξη του δέντρου είναι ταχύτερη και αυξάνει κατά πολύ η 

απόδοση σε καρπό. Και ενώ το δέντρο είναι ευαίσθητο στους παγετώνες 

είναι απαραίτητη η πτώση της θερμοκρασίας κάτω από το μηδέν, κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, για να ανθοφορήσει και να έχει πλούσια 

καρποφορία την επόμενη χρονιά. Γενικά, ο βλαστικός τύπος της ελιάς 

αντανακλά τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Έχει αποδειχθεί 

ότι, όταν τα φυτά διατηρούνται σε σταθερές συνθήκες, εμφανίζουν 

διαδοχικά κύματα ταχείας και βραδείας βλαστικής αύξησης. Η βλαστική 

αύξηση αρχίζει όταν ένας επαρκής αριθμός ωρών θερμοκρασίας πάνω 

από 21ο C επικρατεί καθημερινά και σταματά όταν η θερμοκρασία είναι 

κατώτερη του ορίου αυτού (Hartmann and Opitz,1977). 

 Ο κορμός της ελιάς είναι κυλινδρικός, λείος στα νεαρά δένδρα και 

ανώμαλος στα μεγάλης ηλικίας, επειδή εμφανίζονται πάνω σε αυτόν 

εξογκώματα διαφόρου μεγέθους. Σε μερικά ελαιόδεντρα και κυρίως στην 

Λιανολιά Κέρκυρας, πάνω στον κορμό τους σχηματίζονται κοιλώματα 

από σάπισμα του ξύλου (Ποντίκης 2000).  

Ο καρπός της ελιάς είναι δρύπη σφαιρική ή ελλειψοειδής και 

αποτελείται από δύο μέρη, το περικάρπιο και το ενδοκάρπιο, δηλαδή τον 
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πυρήνα. Το περικάρπιο αποτελείται από το επικάρπιο ή επιδερμίδα και το 

μεσοκάρπιο ή σάρκα που περιέχει ιστούς πλούσιους σε λάδι και σε νερό 

και καταλαμβάνει το 70-90% του καρπού. Οι καρποί αρχικά έχουν 

πράσινο χρώμα, και καθώς ωριμάζουν γίνονται ερυθροί και αργότερα 

μαύροι. Οι διάφορες ποικιλίες διαχωρίζονται σε βρώσιμες και 

ελαιοποιήσιμες, ανάλογα με το μέγεθος του καρπού και τη σχέση σάρκας 

προς πυρήνα. 

Η πορεία συσσώρευσης λαδιού στον ελαιόκαρπο σχετίζεται με την 

συσσώρευση αζώτου και συνεχίζει να αυξάνει μέχρι το στάδιο της 

ωρίμανσης. Ωστόσο, η εναπόθεση του λαδιού γίνεται σε τέσσερα στάδια 

(Νιαβής και Χρυσοχέρης,1958): 

 Στην πρώτη φάση ελαιογενέσεως (μέχρι τέλη Αυγούστου) 

εναποτίθεται ποσοστό περίπου 13,5%. 

 Στη δεύτερη φάση (τέλη Οκτωβρίου) ποσοστό περίπου 23,5%. 

 Στην τρίτη φάση (τέλη Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου) ποσοστό 

περίπου 28%.   

 Τέλος, στην τέταρτη φάση (αρχές Ιανουαρίου) ποσοστό περίπου 31%. 

Η περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε σχέση με το μέγεθος του 

καρπού και την ποικιλία της ελιάς καθορίζονται γενετικά και 

διαφοροποιούνται πολύ μεταξύ των ποικιλιών, αν και ως ένα βαθμό 

επηρεάζονται από το περιβάλλον και τις καλλιεργητικές φροντίδες 

(Ψυλλάκης και Ανδρουλάκης,1973). Για την παραγωγή καρπών αρίστης 

ποιότητας σημαντικό ρόλο παίζει η ποικιλία, η οποία επηρεάζει κυρίως 

τη γεύση, το άρωμα και το χρώμα του ελαιολάδου. Από τις καλύτερες 

ποικιλίες θεωρούνται η Κορωνέϊκη, η Βολανολιά, η Μαστοειδής και η 

Μυρτολιά. Οι εδαφικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα τα ασβεστούχα, 

τα αργιλώδη και τα φωσφορούχα εδάφη ευνοούν την παραγωγή 

αρωματικού, παχύρρευστου ελαιολάδου. Απ' την άλλη μεριά, το ξηρό 

κλίμα καθώς και ο προσανατολισμός του ελαιώνα προς τον ήλιο 
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συμβάλλουν στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου. Οι 

καλλιεργητικές φροντίδες, π.χ. ψεκασμοί, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε 

να διατηρούνται τα δέντρα υγιή, χωρίς όμως τοξικά υπολείμματα στο 

λάδι από αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο 

χρόνος συγκομιδής. Ο καρπός πρέπει να είναι φυσιολογικά ώριμος, όταν 

δηλαδή αρχίζει να χάνει το πράσινο χρώμα και γίνεται ιώδες. Ο άγουρος 

καρπός προσδίδει στο λάδι μια πικρή γεύση, ενώ ο υπερώριμος υστερεί 

σε αρωματικά συστατικά. Επίσης, η συγκομιδή του καρπού πρέπει να 

γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην  τραυματίζεται, γιατί αυτό θα 

σήμαινε αλλοίωση εξαιτίας της δράσης ενζύμων και του ατμοσφαιρικού 

οξυγόνου. Οι πιο συνηθισμένοι μέθοδοι συγκομιδής είναι: α) με τα χέρια 

από το έδαφος, β) με «άρμεγμα», γ) με ραβδισμό, δ) με πλαστικά δίχτυα, 

ε) με μηχανικά μέσα. 

 

3.4 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 

Γενετικοί, περιβαλλοντικοί και καλλιεργητικοί παράγοντες 

επηρεάζουν το μέγεθος του καρπού, την περιεκτικότητα σε λάδι, σε 

σάκχαρα και τα λοιπά συστατικά. Η σύσταση 100 γρ. ελαιοκάρπου, με 

βάση τους πίνακες του FAO που χρησιμοποιούνται διεθνώς είναι η εξής: 
Πίνακας 3.1:Σύσταση ελαιοκάρπου 

τύπος 
ελιάς 

πρωτεϊνες 
(gr) 

λάδι 
(gr) 

θερμίδες Ca 
(mg)

Fe 
(mg)

Βιτ.Α 
(M.Δ.)

Βιτ.Β1 
(mg) 

Βιτ.Β2 
(mg) 

PP 
(mg)

πράσινες 1 11 106 72 1,6 240 0,02 0,06 0,4 
μαύρες 1,5 24 244 58 2,6 150 0,02 0,18 0,7 
Πηγή:FAO από Ποντίκη Κων. : 2000, «Ειδική Δενδροκομία: Ελαιοκομία», εκδ. Σταμούλη, Αθήνα, 
σελ. 73  
 Τα κύρια συστατικά της ελαιομάζας είναι: 

 Το νερό. Αποτελεί το 70-74% του νωπού βάρους και εντοπίζεται 

κυρίως μέσα στα χυμοτόπια αλλά και στο πρωτόπλασμα. Από την 

ποσότητα νερού που υπάρχει στον καρπό, εξαρτάται και πόσο λεία θα 

είναι η εξωτερική του επιφάνεια. Μέσα στο νερό των χυμοτοπίων 

βρίσκονται σε διάλυση και υπόλοιπα συστατικά του ελαιοκάρπου. 
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 Λιπαρά. Αποτελούν το 17-30% του βάρους της ελαιομάζας. Είναι τα 

κατεξοχήν θερμιδογόνα συστατικά του καρπού, και από αυτά 

εξαρτάται η συνεκτικότητά του. Είναι αδιάλυτα στο νερό και η ύπαρξή 

τους στην επιφάνεια του καρπού την καθιστά αδιαπέραστη από το 

νερό. 

 Σάκχαρα απλά. Αυτά είναι κυρίως η γλυκόζη, η φρουκτόζη, η 

σακχαρόζη και ο μαννίτης. Η ύπαρξή τους σε μεγάλο ποσοστό (πάνω 

από 5-6% του νωπού βάρους) στις βρώσιμες ελιές διευκολύνει τη 

διαδικασία της γαλακτικής ζύμωσης. 

 Πολυσακχαρίτες. Αυτά είναι η κυτταρίνη, οι ημικυτταρίνες και τα 

κόμμεα, σε ποσοστό 3-6%. Είναι αδιάλυτα στο νερό και παίρνουν 

μέρος στο σχηματισμό του κυτταρικού τοιχώματος. 

 Πρωτεΐνες. Αν και υπάρχουν σε μικρό ποσοστό, 1,5% περίπου, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές, εξαιτίας των ουσιωδών αμινοξέων που 

περιέχουν. Ωστόσο επεξεργασία του ελαιόκαρπου με καυστικό νάτριο, 

οδηγεί σε απώλεια ενός ποσοστού 11% των πρωτεϊνών. 

 Οργανικά οξέα. Τα σημαντικότερα είναι το κιτρικό, το μηλικό και το 

οξαλικό οξύ και σε αυτά οφείλεται το ph του ελαιοκάρπου που 

κυμαίνεται μεταξύ 4,5-5. 

 Ταννίνες. Υπάρχουν σε ποσοστό 1,5-2% του βάρους του ελαιόκαρπου 

και σε αντίδραση  αυτών με χλωριούχο σίδηρο, οφείλεται το τεχνητό 

μαύρισμα του. 

 Ελευρωπαΐνη. Είναι η ουσία στην οποία οφείλεται η πικρή γεύση της 

ελιάς. Εκχυλίζεται όταν ο καρπός παραμείνει σε άλμη για κάποιο 

διάστημα, ενώ είναι αδιάλυτη στο λάδι και επομένως παραμένει στο 

ελαιόλαδο. 

 Χρωστικές. Στον πράσινο ελαιόκαρπο υπάρχουν κυρίως λιποδιαλυτές 

χρωστικές, χλωροφύλλη α, β και καροτίνια. Οι χλωροφύλλες 

βρίσκονται σε αναλογία 2,5:1 (α:β), ενώ στα καροτίνια οφείλεται το 

 74



Κεφάλαιο τρίτο  Το ελαιόλαδο 

κίτρινο χρώμα.  Στο στάδιο της ωρίμανσης σχηματίζονται και 

ανθοκυάνες, οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές επηρρεάζονται από τη 

διάρκεια της ηλιοφάνειας και την ένταση του ηλιακού φωτός. 

 

3.5 Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 Η καλλιέργεια της ελιάς παγκοσμίως καλύπτει έκταση 100 

εκατομμυρίων στρεμμάτων και ο αριθμός των ελαιοδέντρων είναι 

περίπου 800 εκατομμύρια. Από την καλλιεργούμενη αυτή έκταση το 98% 

περίπου βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου. Άλλες καλλιέργειες 

βρίσκονται στην Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Περού, Ν.Αφρική, 

Αυστραλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία και αλλού. 
Πίνακας 3.2:Καλλιεργούμενη έκταση και αριθμός ελαιόδεντρων κατά χώρα 

χώρα καλλιεργούμενη έκταση 
σε στρέμματα 

αριθμός ελαιοδέντρων 

Ισπανία 23.400.000 200.000.000
Ιταλία 22.500.000 185.000.000
Ελλάδα 5.220.000 97.000.000
Πορτογαλία 11.100.000 50.000.000
Τουρκία 7.230.000 72.000.000
Κύπρος 128.000 2.450.000
Γαλλία 410.000 5.650.000
Ισραήλ 110.000 1.130.000
Λίβανος 268.000 5.360.000
Λιβύη 1.140.000 4.550.000
Πρώην Γιουγκοσλαβία 340.000 5.000.000
Αλγερία 1.270.000 10.100.000
Ιορδανία 550.000 11.000.000
Μαρόκο 2.220.000 22.000.000
Συρία 1.420.000 18.800.000
Τυνησία 12.400.000 52.000.000
Αργεντινή 700.000 7.000.000
ΗΠΑ 440.000 4.500.000
Μεξικό 150.000 1.540.000
Χιλή 40.000 750.000
Περού 67.000 670.000
Υπόλοιπες χώρες 10.897.000 43.500.000
ΣΥΝΟΛΟ 100.000.000 800.000.000
Πηγή :  «FAO (1977).  Με  βάση  τα  στοιχεία  του  FAO (1998)  η  καλλιεργούμενη  
έκταση  ανέρχεται  σε  89.931.160 στρέμματα ,  ενώ  δεν  δίνονται  στοιχείασχετικάμε  
τον  αριθμό  των  ελαιοδέντρων .»,  Ποντίκης  Κ .Α . :  (2000) ,  «Ειδική  Δενδροκομία :  
Ελαιοκομία»,  εκδ .  Σταμούλης ,  Αθήνα ,  τόμος  3ο ς ,  σελ .28  
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3.6 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 Αμέσως μετά τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου πρέπει να γίνεται η 

επεξεργασία του, γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση, είναι δυνατό να 

επιφέρει ανεπιθύμητες αλλοιώσεις με αποτέλεσμα την αύξηση της 

οξύτητας και εμφάνιση δυσάρεστης γεύσης και οσμής. 

 Τα στάδια επεξεργασίας του ελαιοκάρπου είναι: 

 Σπάσιμο του καρπού. 

 Μάλαξη της ελαιοζύμης. 

 Διαχωρισμός του ελαιολάδου από τα υπόλοιπα συστατικά της 

ελαιοζύμης. 

 Καθαρισμός του ελαιολάδου στους ελαιοδιαχωριστήρες. 

Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει είτε με πίεση, είτε με φυγοκέντριση, είτε 

με συνάφεια. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, το ελαιουργείο 

χαρακτηρίζεται πιεστήριο, φυγοκεντρικό ή σινολέα. 

Το ελαιουργείο πιεστήριο είναι αυτό που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή του ελαιολάδου εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η εφεύρεση της 

υδραυλικής πίεσης υπήρξε καθοριστική στη λειτουργία αυτών των 

ελαιουργείων. 

Στα φυγοκεντρικά ελαιουργεία, ο διαχωρισμός των συστατικών της 

ελαιοζύμης γίνεται με φυγοκέντριση στον οριζόντιο διαχωριστήρα (de-

canter).  Στους διαχωριστές τριών φάσεων γίνεται αραίωση της 

ελαιοζύμης με νερό, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή 

μεγάλης ποσότητας απόνερων. Στους διαχωριστήρες δύο φάσεων η 

φυγοκέντριση πραγματοποιείται με τη βοήθεια του νερού που περιέχεται 

στον ίδιο τον ελαιόκαρπο. Έτσι το τελικό προϊόν δεν έχει υποστεί 

αραίωση και  επομένως είναι πιο πλούσιο σε φαινόλες, δηλαδή 

αντιοξειδωτικές ουσίες που το καθιστούν πιο ανθεκτικό και σε 

φαινόμενα οξείδωσης. Στη διαφορετική συνάφεια (συγκράτηση) που 

έχουν τα συστατικά της ελαιοζύμης βασίζουν την λειτουργία τους τα 
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ελαιουργεία σινολέα. Ειδικά μεταλλικά ελάσματα συγκρατούν σε 

διάφορες φάσεις το ελαιόλαδο, τον ελαιοπυρήνα και τα απόνερα. 

 

3.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

3.7.1 Ποιότητα κατά την επεξεργασία 

 Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου, από 

το στάδιο της παραγωγής της ελιάς έως τη διάθεσή του στον 

καταναλωτή. Η εξασφάλιση της ποιότητας δεν είναι εύκολη υπόθεση 

γιατί ένας κακός χειρισμός ακόμη και στο τελικό στάδιο μπορεί να 

καταστρέψει ένα άριστο ποιοτικά προϊόν. Η ποιοτική αξιολόγησή του 

γίνεται με βάση καθορισμένα κριτήρια, που επιτρέπουν στους ειδικούς 

επιστήμονες να το κατατάξουν σε κατηγορίες ποιότητας και να 

διαπιστώσουν αν είναι γνήσιο ή νοθευμένο. 

 Παρά το γεγονός ότι η ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου 

θεωρείται άριστη, υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης, αρκεί τόσο οι 

παραγωγοί όσο και οι ελαιουργοί να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 

παράγοντες που την επηρεάζουν. Κι αυτό γιατί η ποιότητα διασφαλίζεται 

από τη χρήση σύγχρονων μέσων παραγωγής, τη μεθοδική εκτέλεση των 

γεωργικών εργασιών και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 

 Το πιο καθοριστικό ρόλο για την ποιότητα του ελαιολάδου παίζει η 

μεταφορά και αποθήκευση. Η επεξεργασία των καρπών πρέπει να γίνεται 

το συντομότερο δυνατό μετά τη συγκομιδή τους γιατί παραμονή στα 

σακιά για 2-3 μέρες συνεπάγεται αύξηση της οξύτητας του ελαιολάδου. 

Στο ελαιουργείο, οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας 

είναι η αυξημένη θερμοκρασία, τα ίχνη των μετάλλων των μηχανημάτων 

ή των δεξαμενών καθώς και η παρατεταμένη επαφή της ελαιομάζας με το 

οξυγόνο. 

Η καθαριότητα των χώρων θεωρείται δεδομένη καθώς και η 

προσεκτική μεταφορά του καρπού με μεταφορικές ταινίες, έτσι ώστε να 
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μην τραυματίζεται. Ο καρπός πρέπει να πλένεται προσεκτικά, 

καθαρίζεται από τα ξένα σώματα και αλέθεται. Ακολουθεί μάλαξη της 

ελαιοζύμης σε μαλακτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα που έχουν διπλά 

τοιχώματα, διαμέσου των οποίων κυκλοφορεί ζεστό νερό. Με τον τρόπο 

αυτό εξασφαλίζεται η κατάλληλη θερμοκρασία και η ταχύτερη μάλαξη. 

Ακολουθεί ο διαχωρισμός του ελαιολάδου, κατά τον οποίο, μεγάλη 

σημασία έχει η θερμοκρασία του προστιθέμενου νερού στη φυγοκεντρική 

μηχανή και δεν πρέπει να ξεπερνά θερμοκρασίες 20 - 25ο C. Ωστόσο, 

σημαντικός παράγοντας είναι η ποσότητα νερού που προστίθεται, για την 

αραίωση, να μην ξεπερνά το 35% με 45% της ελαιοζύμης. ( Μπάρδα, 

2004) 

 Με τον όρο ψυχρή επεξεργασία (cold precessed) ή αθέρμαστο 

ελαιόλαδο, δηλώνεται πως το νερό που προστέθηκε στον 

ελαιοδιαχωριστήρα είχε θερμοκρασία κάτω των 250 C (βαθμών 

Κελσίου). Η χρησιμοποίηση ζεστού νερού,  υψηλότερης θερμοκρασίας 

των 250 C, ενώ διευκολύνει την παραλαβή του ελαιολάδου από την 

ελαιοζύμη και το τελικό προϊόν είναι πιο λεπτόρευστο, αλλοιώνει τα 

υπέροχα αρωματικά συστατικά του ελαιολάδου και υποβαθμίζει την 

ποιότητά του. Επομένως δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο 

ελαιουργείο τεχνικές που ανεβάζουν τη θερμοκρασία πάνω από τους 

250C ανεξάρτητα από τον τύπο του ελαιουργείου. 

Το ελαιόλαδο που παραλαμβάνεται μπορεί να καταναλωθεί 

αμέσως και χωρίς καμία άλλη επεξεργασία. Όταν όμως ο ελαιόκαρπος 

είναι κακής ποιότητας (π.χ. μουχλιασμένος ή έχει προσβληθεί από δάκο) 

ή δεν τηρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές στο ελαιουργείο, τότε το 

ελαιόλαδο έχει υψηλή οξύτητα, πάνω από 3,3%, δυσάρεστη οσμή και 

γεύση και επομένως είναι αναγκαίο να γίνει ραφινάρισμα. Το ελαιόλαδο 

που ραφινάρεται υποβάλλεται σε όλες ή σε ορισμένες από τις παρακάτω 

επεξεργασίες: 
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 Μείωση της οξύτητας (εξουδετέρωση ελευθέρων λιπαρών 

οξέων) 

 Απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών (απόσμηση) 

 Απομάκρυνση σκούρου χρώματος (αποχρωματισμός) 

Φυσικά το ραφιναρισμένο ελαιόλαδο έχει τα χαρακτηριστικά του 

παρθένου σε μικρότερη αναλογία. Σχετικά με τη σύνθεση σε λιπαρά 

οξέα, δεν υπάρχει διαφορά με το παρθένο γιατί το ραφιναρισμένο δε 

διαφοροποιεί τη σύνθεση σε λιπαρά οξέα. Ωστόσο, με τη διεργασία του 

ραφιναρίσματος απομακρύνονται σε μεγάλο βαθμό και ευεργετικά 

συστατικά, όπως οι φαινόλες και οι τοκοφερόλες. 

Ιδιαίτερα, σημαντική για την ποιότητα του ελαιολάδου είναι η 

αποθήκευσή του στους κατάλληλους χώρους μέχρι τη συσκευασία του. 

Γενικά, δεν πρέπει να εκτίθεται στο φως και το οξυγόνο σε θερμοκρασίες 

υψηλότερες των 25ο C και σε δυσάρεστες οσμές. Το ελαιόλαδο μετά την 

παραλαβή του παραμένει σε ηρεμία για να κατακαθίσουν οι στερεές 

ουσίες (μούργα) που πρέπει να απομακρύνονται τακτικά γιατί 

προσδίδουν άσχημη οσμή. Μετά το ελαιουργείο και μέχρι να φτάσει στον 

καταναλωτή, το ελαιόλαδο μεταφέρεται κι αποθηκεύεται αρκετές φορές, 

αν και θα πρέπει ν' αποφεύγονται οι άσκοπες μεταφορές και μεταγγίσεις 

για να μην καταπονείται το ελαιόλαδο. Γενικά για την τυποποίηση και τη 

συσκευασία θα πρέπει να προσεχθούν. Το οξυγόνο, το φως, η υψηλή 

θερμοκρασία και τα ίχνη μετάλλων γιατί είναι οι κυριότεροι παράγοντες 

υποβάθμισης του προϊόντος εξαιτίας της αλλαγής των οργανοληπτικών 

του ιδιοτήτων. 

Το ελαιόλαδο έχει διάρκεια ζωής 9-18 μήνες, ανάλογα με το υλικό 

συσκευασίας του και τις συνθήκες διατήρησής του. Επομένως, 

συντονισμένες προσπάθειες επιβάλλονται τόσο από την πλευρά των 

καλλιεργητών όσο και των ελαιουργών για να επιτυγχάνεται κάθε φορά 

το καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο. 
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3.7.2 Βασικά κριτήρια της ποιότητας ελαιολάδου 

 Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας είναι η 

οξύτητα, η οξείδωση  (τάγγισμα), το χρώμα και τα οργανοληπτικά του 

χαρακτηριστικά (άρωμα και γεύση). 

 Οξύτητα. Εκφράζει το βαθμό υδρόλυσης των ουδέτερων 

τριγλυκεριδίων προς γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα.  Μετράται 

σε γραμμάρια ελεύθερου ελαϊκού οξέος ανά 100 γραμ. δείγματος  και 

αναγράφεται στο δοχείο, όταν το ελαιόλαδο είναι τυποποιημένο, με 

ποσοστό επί τοις %.   Για τον προσδιορισμό της οξύτητας ζυγίζονται 

10 γραμ. ελαιόλαδο σε κωνική φιάλη των 250 ml. Προστίθονται 30 ml  

μίγματος διαιθυλαιθέρα-αιθανόλης, αναταράσσεται ισχυρά και 

ογκομετρείται με διάλυμα NaOH 0,1N, με ισχυρή ανάδευση, μέχρις 

ότου το περιεχόμενο προσλάβει ρόδινη χροιά, της ίδιας έντασης με 

αυτή που πήρε το διάλυμα διαιθυλαιθέρα-αιθανόλης, στο σημείο 

εξουδετέρωσής του, σταθερή τουλάχιστο για 10 δευτερόλεπτα. Ο 

υπολογισμός της οξύτητας γίνεται με τη βοήθεια του παρακάτω τύπου 

(Ποντίκης ,2000): 
 Οξύτητα %= mlNaOH x 2,82/ gr δείγματος 

Αυξημένη οξύτητα οφείλεται σε κακής ποιότητας ελαιόκαρπο, με 

αποτέλεσμα το ελαιόλαδο να έχει δυσάρεστη οσμή και 

γεύση.Φαγώσιμο είναι το ελαιόλαδο όταν έχει οξύτητα μικρότερη από 

3,3% και βιομηχανικό όταν είναι πάνω από 3,3%. Η χαμηλή οξύτητα 

δε συνεπάγεται πάντοτε και καλή ποιότητα γιατί μπορεί να υστερεί ως 

προς τα υπόλοιπα κριτήρια.  

 Οξείδωση. Εξαιτίας της οξείδωσης το ελαιόλαδο εμφανίζει ταγγή 

γεύση και ανεπιθύμητη οσμή. Η μέτρησή της γίνεται με τον 

προσδιορισμό του αριθμού των υπεροξειδίων, ο οποίος θα πρέπει να 

είναι μικρότερος από 20. Ο έλεγχος της γνησιότητας και της ποιότητας 
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του ελαιολάδου γίνεται κυρίως με προσδιορισμό των ειδικών 

συντελεστών απορροφήσεως του φωτός στην υπεριώδη περιοχή του 

φάσματος  και με προσδιορισμό των σταθερών Κ232 και Κ270 με 

φασματοφωτόμετρο υπεριώδους φάσματος.  

 Χρώμα. Εξαρτάται από το είδος και τη συγκέντρωση των 

λιποδιαλυτών χρωστικών που υπάρχουν στον ελαιόκαρπο όταν αυτός 

συγκομίζεται. Οι χλωροφύλλες, οι ξανθοφύλλες και οι καροτίνες 

καθορίζουν κυρίως το χρώμα του ελαιολάδου. Γενικά το ελαιόλαδο 

έχει πράσινο χρώμα στην αρχή της περιόδου συγκομιδής, όταν ο 

καρπός είναι ακόμη άγουρος και περιέχει αρκετή χλωροφύλλη. Καθώς 

προχωρεί η ωρίμανση το ελαιόλαδο που παράγεται είναι φαιοπράσινο 

προς χρυσοκίτρινο, ενώ όταν ο καρπός γίνεται υπερώριμος, το 

ελαιόλαδο έχει σκούρο χρώμα. Το επιθυμητό χρώμα του ελαιολάδου 

είναι πρασινωπό προς πρασινοκίτρινο, ενώ το πολύ ανοιχτόχρωμο 

συνήθως είναι αποτέλεσμα νοθείας με σπορέλαια ή ραφιναρίσματος. 

 Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωμα-γεύση). Αποτελούν  

σημαντικότατο κριτήριο της ποιότητας του λαδιού. Η γεύση εξαρτάται 

από την παρουσία ή όχι πτητικών συστατικών, λιπαρών οξέων και 

πολυφαινολών. Η οργανοληπτική αξία του ελαιολάδου είναι ο 

αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας 8-12 έμπειρων δοκιμαστών, 

που βαθμολογούν το ελαιόλαδο σε κλίμακα από 0 έως 9. Η μέθοδος 

αυτή είναι βέβαια υποκειμενική και αυτό αποτελεί σημαντικό 

μειονέκτημα. Οι διάφορες γεύσεις που μπορεί να ανιχνευθούν είναι: 

φρουτώδη σαν μήλου, πικρή, αλμυρή, μούχλας, αγγουριού, χωμάτινη, 

χόρτου κλπ. Τα αρώματα επίσης που μπορεί να ανιχνευθούν 

ποικίλουν. Το άρωμα φρούτου (ωραίο άρωμα ελιάς) θεωρείται το 

καλύτερο. Επίσης η ελάχιστα πικρή γεύση δεν πρέπει να θεωρείται 

μειονέκτημα. Οφείλεται στην ύπαρξη μεγαλύτερων ποσοτήτων 

φαινολών, οι οποίες είναι ωφέλιμες για την υγεία, και οι οποίες 
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καθιστούν το ελαιόλαδο πιο ανθεκτικό στην οξείδωση. Η πικρή γεύση 

υποχωρεί με το πέρασμα του χρόνου και το τελικό προϊόν καταλήγει 

να έχει άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

  Τα ελαιόλαδα επίσης, ανάλογα με τη ρευστότητά τους μπορούν να 

χαρακτηρισθούν λεπτά, ελαφριά, λιπαρά ή βαριά. Συνήθως τα ελαφριά 

ελαιόλαδα είναι κατώτερης ποιότητας και προορίζονται για ανθρώπους 

που δεν τους αρέσει η πλούσια και παχιά γεύση του ελαιολάδου. 

 

3.7.3 Αλλοιώσεις του ελαιολάδου 

 Οι πιο συχνές αλλοιώσεις που υφίσταται το ελαιόλαδο είναι η 

υδρόλυση, που πραγματοποιείται κυρίως στον ελαιόκαρπο, και η 

οξείδωση που πραγματοποιείται στο ελαιόλαδο κυρίως κατά τη διάρκεια 

της αποθήκευσης. 

 Υδρόλυση. Οφείλεται στην απελευθέρωση λιπαρών οξέων από τα 

τριγλυκερίδιά του. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της οξύτητας, γεγονός που 

συνεπάγεται αλλαγή της γεύσης και υποβάθμιση της ποιότητας. 

Παράγοντες που ευνοούν την υδρόλυση είναι η υγρασία, η 

θερμοκρασία και η ύπαρξη ενζύμων. Η υδρόλυση μπορεί να είναι 

μικροβιακή ή ενζυμική. Η μικροβιακή υδρόλυση των τριγλυκεριδίων 

οφείλεται σε ανάπτυξη μικροοργανισμών στη σάρκα της ελιάς, 

ιδιαίτερα σε συνθήκες υγρασίας και αυξημένης θερμοκρασίας.    Η 

ενζυμική υδρόλυση οφείλεται στα ένζυμα που προϋπάρχουν στον 

καρπό και αναπτύσσονται κατά την αποθήκευση του ελαιόκαρπου σε 

ακατάλληλες συνθήκες. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο όταν: α) ο 

καρπός είναι ώριμος, β) το pH είναι 8,3 και γ) η θερμοκρασία είναι 45ο 

Κελσίου. 

 Οξείδωση. Η επαφή του ελαιολάδου με το οξυγόνο οδηγεί στη 

βαθμιαία οξείδωσή του. Τότε παρουσιάζεται αλλοίωση της γεύσης και 

της οσμής του, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή 
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κορεσμένων και ακόρεστων αλδεϋδών. Ταυτόχρονα μειώνεται η 

περιεκτικότητά του σε λινελαϊκό και λινιλενικό οξύ καθώς και σε 

λιποδιαλυτές βιταμίνες. Ωστόσο, το ελαιόλαδο είναι πολύ ανθεκτικό 

σε φαινόμενα αυτοοξείδωσης, εξαιτίας της μικρής περιεκτικότητάς του 

σε λιπαρά οξέα και της ύπαρξης πολλών αντιοξειδωτικών.   

 Θόλωμα. Η αποθήκευση του ελαιολάδου σε θερμοκρασίες κοντά στο 

μηδέν προκαλεί θόλωμα. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη κορεσμένων 

τριγλυκεριδίων (στεατίνης και παλμιτίνης), των οποίων τα μόρια 

βρίσκονται σε ευθεία διάταξη, χωρίς κενό μεταξύ τους, και τα οποία 

σε χαμηλές θερμοκρασίες στερεοποιούνται. Ωστόσο, η ύπαρξη της 

ακόρεστης ελαΐνης αποτρέπει την εμφάνιση συμπαγούς μάζας μεταξύ 

των μορίων ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης. 

Θόλωμα μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στο φρέσκο ελαιόλαδο, 

χωρίς όμως αυτό να αποτελεί πρόβλημα. Αντίθετα η παραλαβή 

διαυγούς ελαιολάδου από το ελαιουργείο αποτελεί ένδειξη για τη 

χρήση ζεστού νερού κατά την ελαιοποίηση, γεγονός που σημαίνει 

καταστροφή πολλών χρήσιμων συστατικών του. 

 

3.7.4 Ποιοτική ταξινόμηση ελαιολάδων 

  Ως προς την τυποποίηση του ελαιολάδου, σύμφωνα με το νέο 

κανονισμό 1019/02 της Ε.Ε. από 1/11/2003 άλλαξαν οι ποιοτικές 

κατηγορίες και η ονοματολογία των ελαιολάδων διαμορφώνεται ως εξής: 

 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο : ανωτέρας κατηγορίας, που παράγεται 

απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, αλλά η μέγιστη 

οξύτητά του περιορίζεται στους 0,8 βαθμούς
 
 

 Παρθένο ελαιόλαδο: παράγεται από ελιές μόνο με μηχανικές 

μεθόδους κι έχει οξύτητα μέχρι 2 βαθμούς. 
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 Ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισμένα και παρθένα 

ελαιόλαδα. Δηλαδή έχουν υποστεί εξευγενισμό κι έχει μέγιστη 

οξύτητα μέχρι 0,3 βαθμούς. 

 Πυρηνέλαιο: πρόκειται για έλαια που προέρχονται από επεξεργασία 

του προϊόντος που ελήφθη μετά από εξαγωγή του ελαιολάδου και από 

επεξεργασία πυρήνων ελιάς και είναι εξευγενισμένο με μέγιστη 

οξύτητα μέχρι 1 βαθμό. 

 

3.8 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 

 Όπως όλα τα φυτικά έλαια, έτσι και το ελαιόλαδο αποτελείται από 

ένα ποσοστό σαπωνοποιούμενων συστατικών, τα τριγλυκερίδια (που 

αποτελούνται από ένα μόριο γλυκερίνης και τρία μόρια λιπαρών οξέων) 

και ένα άλλο ποσοστό μη σαπωνοποιούμενων συστατικών. Το 

σαπωνοποιήσιμο μέρος αποτελεί το 99% του ελαιολάδου. Τα λιπαρά 

οξέα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των τριγλυκεριδίων του 

ελαιολάδου ποικίλουν και εξαρτώνται ακόμη και από τη περιοχή από την 

οποία προέρχεται. Τα όρια που έχει θέσει το Διεθνές Συμβούλιο 

Ελαιολάδου για τη σύνθεση των λιπαρών οξέων είναι τα εξής: 
 
 

Πίνακας 3.3:Σύνθεση του ελαιολάδου 
(διεθνείς προδιαγραφές FAO/ OMS) 

  ποσοστό (%) οξέων 
μυριστικό οξύ C 14 - 0 0.0 - 0.05 
παλμιτικό οξύ C 16 - 0 7.5 - 20 
παλμιτελαϊκό οξύ C 16 - 1 0.3 - 3.5  
στεατικό οξύ C 18 - 0 0.5 - 3.5 
ελαϊκό οξύ C 18 - 1 56.0 - 83.0 
λινολεϊκό οξύ C 18 - 2 3.5 - 20.0 
λινολενικό οξύ C 18 - 3 0.0 - 1.5 
αραχιδικό οξύ 
γαδελαϊκό οξύ 
βεενικό οξύ 
λιγνοκερικό οξύ 

C 20 -  0
C 20 -  1
C 22 -  0
C 24 -  0

⎫

⎬
⎪
⎪

⎭
⎪
⎪

 

 
 
ελάχιστες  
ποσότητες 

Πηγή :  Viola  Publ io :(1997) “Olive oi l  and health”,  In ternational  Olive Oil  Counci l ,  
Madrid,  Spain  
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 Όπως είναι φανερό (α) επικρατεί το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, (β) 

υπάρχει ένα μικρό μόνον ποσοστό κορεσμένων λιπαρών οξέων 

(παλμιτικού και στεατικού) και (γ) ένα μέτριο ποσοστό πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων (λινελαϊκού και λινολενικού). Τα τελευταία έχουν μεγάλη 

σημασία για τον οργανισμό, αφού δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του 

και πρέπει να τα προσλαμβάνει με την καθημερινή διατροφή. Το 

ελαιόλαδο λοιπόν, αποτελεί καλή πηγή για τη λήψη αυτών των ουσιωδών 

λιπαρών οξέων. Η ύπαρξη όμως ακόρεστων δεσμών στα λιπαρά οξέα 

τους προσδίδει πέρα από συγκεκριμένες βιολογικές ιδιότητες και 

ευαισθησία στο οξυγόνο προκαλώντας το φαινόμενο της αυτο - 

οξείδωσης. 

 Η ταχύτητα της αυτο - οξείδωσης είναι ανάλογη του αριθμού των 

διπλών δεσμών, ενώ παρεμποδίζεται από την ύπαρξη αντι - οξειδωτικών 

ουσιών. Έτσι, το ελαιόλαδο ενώ από τη μια μεριά δεν περιέχει μεγάλο 

αριθμό ακόρεστων οξέων, από την άλλη περιέχει αρκετές αντι - 

οξειδωτικές ουσίες που το καθιστούν ιδιαίτερα σταθερό. 

 Οι τοκοφερόλες, των οποίων το 90% βρίσκεται στην α μορφή που 

είναι η περισσότερο ενεργή βιολογικά, περιέχονται στο ελαιόλαδο σε 

ποσότητα 150 - 170mg/kgr .Από αυτές η βιταμίνη Ε παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της αυτο - οξείδωσης και η βιταμίνη Α 

(β-καροτίνη) είναι αντιοξειδωτική αλλά και απαραίτητη για την όραση. 

Γενικά, τα φυσικά ελαιόλαδα έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

βιταμίνη Ε από τα ραφιναρισμένα. 

 Οι φαινολικές ενώσεις (φαινόλες, φαινολικά οξέα και 

πολυφαινόλες) έχουν εξίσου σημαντική αντιοξειδωτική δράση. Έτσι, το 

ελαιόλαδο, και κυρίως το παρθένο, περιέχει εκτός από την α-τοκοφερόλη 

και αρκετές ποσότητες φαινολικών οξέων και φαινολών που έχουν την 

ικανότητα να σχηματίζουν μεταλλικά σύμπλοκα και να καθιστούν το 
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ελαιόλαδο πιο ανθεκτικό στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και στη 

θέρμανση (Fedeli, 1980). 

 Δείγματα ελληνικών ελαιολάδων που εξετάστηκαν στην περίοδο 

1994 - 1997 από διάφορες περιοχές της Ελλάδας έδειξαν τιμές που 

κυμαίνονταν από 24 - 310mg ολικών φαινολών /kgr ελαιολάδου 

(Μπόσκου,1999).  Οι φαινόλες έχουν συσχετισθεί με μια ικανότητα 

παρεμπόδισης της οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας 

και την παρεμπόδιση της οξειδωτικής καταστροφής του DNA.  

 Οι στερόλες είναι κι αυτές βιολογικώς λειτουργικά συστατικά. Το 

ελαιόλαδο είναι το μοναδικό έλαιο που περιέχει υψηλό ποσοστό β-

σιτοστερόλης, μιας ουσίας που εμποδίζει την απορρόφηση της 

χοληστερίνης από τα έντερα και χρησιμοποιείται ακόμη και σε 

υποχοληστεριναιμικά σκευάσματα. Η περιεκτικότητά του στο ελαιόλαδο 

είναι 0,2% περίπου, που καλύπτει το 95% του συνόλου των στερολών, 

ενώ περιέχονται και άλλες φυτοστερόλες όπως ναμπεστερόλη και 

στιγμαστερόλη. 

 Εξάλλου, η παρουσία της Δ5 - αβενοστερόλης είναι σημαντική 

γιατί συμβάλλει στη μεγάλη σταθερότητα του ελαιολάδου στις 

θερμοκρασίες τηγανίσματος. 

 Οι υδρογονάνθρακες που είναι εν μέρει κορεσμένοι και εν μέρει 

ακόρεστοι δημιουργούνται πιθανότατα ως παραπροϊόντα της σύνθεσης 

λιπαρών οξέων. Ανάμεσα στους υδρογονάνθρακες που έχουν βρεθεί στο 

ελαιόλαδο είναι και το σκουαλένιο σε ποσότητα 1,5mg/kgr –πλουσιότερο 

από τα περισσότερα φυτικά έλαια-που αποτελεί μεταφορέα οξυγόνου. 

Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η πρόσληψή του είναι ευεργετική σε 

ασθενείς, με καρδιοαγγειακά προβλήματα, διαβήτη, αρθρίτιδα, ηπατίτιδα 

και άλλες παθήσεις. Έχει επίσης διατυπωθεί η άποψη ότι εμφανίζει 

χημιοπροστατευτικό ρόλο έναντι ανάπτυξης καρκίνου των πνευμόνων 

και του παχέος εντέρου. 
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 Οι τερπενικές αλκοόλες που υπάρχουν τόσο σε ελεύθερη μορφή 

όσο και εστεροποιημένες με λιπαρά οξέα βοηθούν μέσω της αύξησης 

των εκκρίσεων της χολής στην απέκκριση της χοληστερίνης με τα 

κόπρανα (Zambotti et al.,1978). 

 To φωσφολιπίδιο  που περιέχεται στο ελαιόλαδο είναι σε μικρές 

σχετικά ποσότητες με τη μορφή φωσφατιδυλ - χολίνης και φωσφατιδυλ - 

αιθανολαμίνης.  

 Επίσης, στο ελαιόλαδο περιέχονται χρωστικές ουσίες με τη 

μορφή καροτινοϊδών και κυρίως χλωροφύλης, η οποία διεγείρει το 

μεταβολισμό, την ανάπτυξη των κυττάρων και την αιμοποίηση, ενώ 

επιταχύνει την επούλωση. 

 Επίσης οι αρωματικές ουσίες που εμφανίζονται στο ελαιόλαδο 

διαμορφώνουν τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά κι επηρεάζουν 

θετικά την πέψη με αύξηση της πεψίνης στα γαστρικά υγρά. 

 

3.9 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

3.9.1 Ελαιόλαδο και καρδιαγγειακό σύστημα 

 Πολλές κλινικές, πειραματικές και κυρίως επιδημιολογικές έρευνες 

που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, έδειξαν τη στενή σχέση που 

υπάρχει στην εμφάνιση της αθηροσκλήρωσης και στη διατροφή. Έχει 

αποδειχθεί (κυρίως από τη Μελέτη των Επτά Χωρών) ότι μια διατροφή 

πλούσια σε ζωικά λίπη προκαλεί υπερχοληστεριναιμία με αποτέλεσμα το 

σχηματισμό των αθηρωματωδών πλακών, και ότι οι αυξημένες τιμές 

χοληστερίνης στο αίμα είναι ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες 

που προκαλούν αθηροσκλήρωση. Τα ζωικά λίπη αυξάνουν τη 

χοληστερίνη του πλάσματος λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε 

κορεσμένα λιπαρά οξέα. Πρέπει, πάντως να διευκρινιστεί ότι όλη η 

χοληστερίνη του πλάσματος δεν έχει αθηρογόνο δράση. Μόνο το τμήμα 

που δεσμεύεται από τις λιποπρωτείνες χαμηλής πυκνότητας (LDL) έχει 
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αθηρογόνο δράση, ενώ το τμήμα της χοληστερίνης που δεσμεύεται από 

τις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL) φαίνεται να έχει έντονη 

προστατευτική δράση, επειδή οι λιποπρωτεΐνες αυτές απομακρύνουν την 

ελεύθερη χοληστερίνη από τα κύτταρα και τη μεταφέρουν στο ήπαρ απ' 

όπου αποβάλλεται με τη χολή. Μια μείωση μόλις 10% του ποσοστού της 

ολικής χοληστερόλης του ορού, ελαττώνει τον κίνδυνο των ισχαιμικών 

καρδιοπαθειών κατά 20%. 

 Το ελαϊκό οξύ λαμβανόμενο με τη μορφή ελαιολάδου 

ενσωματώνεται στις κυκλοφορούσες λιποπρωτεϊνες και τις κυτταρικές 

μεμβράνες. Πράγματι , μετά από μια δίαιτα πλούσια σε ελαιόλαδο, 

αποδείχθηκε πως στον άνθρωπο οι μεμβράνες των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων είναι πιο πλούσιες σε ελαϊκό οξύ 

(Parthasarathy et al.,1990). Έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι 

αντισυγκολλητικές και ρευστοποιητικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Μια 

μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα στις 

κυτταρικές μεμβράνες θα τις καθιστούσε λιγότερο ευαίσθητες στην 

τοξική επίδραση των ελεύθερων ριζών. 

 Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η 

αθηροσκλήρωση και οι τιμές της HDL στο πλάσμα έχουν αρνητική 

συσχέτιση ενώ οι ίδιες αυτέ τιμές συσχετίζονται θετικά με μεγαλύτερο 

μέσο όρο ζωής. 

 Η  έρευνα Ελσίνκι για την καρδιά (Frick et al.,1987), κράτησε 5 

χρόνια, έγινε σε δύο τυχαία δείγματα και συνέκρινε την 

αποτελεσματικότητα μιας υποχοληστεριναιμικής θεραπείας και μιας 

θεραπείας με placebo. Έλαβαν μέρος 4081 άνδρες, ηλικίας από40 έως 55 

ετών. Όλοι είχαν ένα ποσοστό LDL- καιVLDL-χοληστερόλης υψηλότερο 

από 2 γρ/λίτρο. Σημειώθηκε μια σημαντική μείωση, της τάξης του 34%, 

στις ισχαιμικές καρδιοπάθειες.  
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Σε μια άλλη έρευνα (Blankenhorn et al.,1990) χρησιμοποιήθηκε 

μια τυχαιοποιημένη μελέτη με  placebo για τη δευτερογενή πρόληψη που 

έγινε μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε μια ομάδα 188 ατόμων που 

δεν ήταν ούτε υπερτασικοί, ούτε καπνιστές αλλά που είχαν κάνει 

επέμβαση  bypass.  Μετά από διετή παρακολούθηση μελετήθηκαν οι 

επιδράσεις στην ανάπτυξη των στεφανιαίων αγγείων μιας θεραπείας 

(αυστηρή δίαιτα με λίγα λιπίδια και σύγχρονη φαρμακολογική θεραπεία), 

που είχαν ως αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων της 

ολικής χοληστερόλης (26%) και LDL-χοληστερόλης (43%). Μετά από 

διετή παρέμβαση, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην υπό 

θεραπεία ομάδα, σε όλα τα επίπεδα της αρχικής χοληστεριναιμίας. 

Αναμφισβήτητη μείωση της αθηρωσκλήρωσης διαπιστώθηκε στο 16,4% 

των ατόμων της υπό θεραπεία ομάδας έναντι 2,4%. 

Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση μονοακόρεστων προκαλεί 

αύξηση της HDL, κάτι που δεν συμβαίνει με τα πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα που φαίνεται μάλιστα ότι έχουν και αρνητική επίδραση πάνω της. 

Έρευνες (Mensink et al.,1989) απέδειξαν ότι μια διατροφή πλούσια σε 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (25,1% μονοακόρεστα, 7,9 πολυακόρεστα, 

και 12,8% κορεσμένα), επιφέρει μεγαλύτερη μείωση της LDL-

χοληστερόλης (17,9%) από ότι μια διατροφή πλούσια σε πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα (12,7% πολυακόρεστα, 10,8% μονοακόρεστα, 12,6% 

κορεσμένα), (12,9%) που επιφέρει μια μείωση, αν και ελάχιστη, της 

HDL-χοληστερόλης στον άνδρα αλλά όχι και στη γυναίκα.  

 Έτσι, το ελαιόλαδο δρα απαγορευτικά στο σχηματισμό 

αθηρωματικών πλακών στα αρτηριακά τοιχώματα, οι οποίες επιφέρουν 

τα εμφράγματα της στεφανιαίας. Αυτό το πλεονέκτημα του ελαιολάδου, 

σε συνδυασμό με την αυξημένη περιεκτικότητα του σε φυσικές 

αντιοξειδωτικές ουσίες, το κατατάσσουν πρώτο στη λίστα των τροφών 
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που παρέχουν προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος (Larsen et 

al.,1999).  

    

3.9.2 Ελαιόλαδο και πεπτικό σύστημα 

 Το ελαιόλαδο, σε σύγκριση πάντα με τις άλλες λιπαρές ουσίες, 

είναι η περισσότερο ανεκτή. Ο μυϊκός τόνος του κάτω οισοφαγικού 

σφιγκτήρα - δηλαδή του σφιγκτήρα που χωρίζει τον οισοφάγο από το 

στομάχι - τον οποίο κανονικά μειώνουν όλα τα λίπη, μειώνεται πολύ 

λιγότερο και για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από το ελαιόλαδο. 

Επιπλέον, ο χρόνος γαστρικής ημι - εκκένωσης δε μειώνεται σημαντικά 

μετά από χορήγηση 10 γραμμαρίων ελαιολάδου αναμεμειγμένου με 490 

γραμμάρια χυμού πορτοκαλιού. Αντίθετα αυτό που είναι λιγότερο 

αποδεκτό είναι το βούτυρο, το οποίο προκαλεί απότομη και μακράς 

διάρκειας μείωση του μυϊκού τόνου του οισοφαγικού σφιγκτήρα, καθώς 

και σημαντική αύξηση του χρόνου γαστρικής ημι - εκκένωσης. Το 

ελαιόλαδο επίσης έχει ευεργετική επίδραση στην υπερχλωριδική 

γαστρίτιδα και στα γαστροδωδεκαδακτυλικά έλκη, χωρίς βέβαια να 

αντικαθιστά τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Κλινικές έρευνες 

απέδειξαν ότι το ελαιόλαδο έχει μεγάλη απορροφητικότητα από το 

βλεννογόνο του εντέρου με αποτέλεσμα να υποβοηθά την καλή 

λειτουργία του και παράλληλα να μειώνει αισθητά τη χρόνια 

δυσκοιλιότητα. Μία ή δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, κάθε πρωί 

πριν το φαγητό έχουν ικανοποιητική επίδραση στην δυσκοιλιότητα 

εξαιτίας της παραγωγής χολοκυστοκινίνης, η οποία προκαλεί σύσπαση 

της χοληδόχου κύστης και ενεργοποιεί την περισταλτική κίνηση του 

λεπτού εντέρου.  
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3.9.3 Ελαιόλαδο και χοληδόχοι πόροι 

 Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο προκαλεί απελευθέρωση της 

χολοκυστοκινίνης το ελαιόλαδο έχει ευεργετική επίδραση σε περιπτώσεις 

ατονίας της χολής καθώς και σε περιπτώσεις δυσκινησίας των χοληδόχων 

πόρων. Αυτές του οι ιδιότητες ήταν γνωστές από την αρχαιότητα γι' αυτό 

και μια συνηθισμένη θεραπευτική αγωγή προέβλεπε μεγάλες δόσεις 

ελαιολάδου ημερησίως που έπρεπε να λαμβάνονται το πρωί πριν το 

πρωινό. Επίσης σε περιπτώσεις δυσπεψίας οφειλόμενης σε 

χολοκυστοπάθεια, το ελαιόλαδο βοηθά όχι μόνο στη βελτίωση του 

μυϊκού τόνου και της δραστηριότητας της χοληδόχου κύστης αλλά και 

της πεπτικής λειτουργίας μετά το γεύμα, επειδή ενισχύει τη 

γαλακτωματοποιητική δράση της χολής. 

 Μία άλλη πάθηση  που έχει σχέση με το μεταβολισμό των λιπιδίων 

είναι και η χοληστερική χολολιθίαση. Η λήψη μεγάλων ποσοτήτων 

τροφής, πλούσια σε κορεσμένα λίπη και χοληστερίνη, υποβοηθά την 

εμφάνιση της πάθησης. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι 

υπερβολική ποσότητα κορεσμένων ή πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 

είναι πιθανώς λιθογόνος, κάτι που δε συμβαίνει με τα μονοακόρεστα 

λιπαρά οξέα (Larsen et al., 1999). Εν τέλει, για την πρόληψη των 

χοληστερινικών χολολίθων, δε θα πρέπει να αγνοείται ο ρόλος μιας 

γενικά σωστής διατροφής. Η δίαιτα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά 

πλούσια σε λίπη ή χοληστερίνη ούτε πρέπει να υπάρχει μεγάλη 

ανισορροπία ανάμεσα στους υδατάνθρακες και στα λιπίδια, τα οποία 

μάλιστα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά πλούσια σε κορεσμένα ή 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. 

 Αυτό επιβεβαιώθηκε από τους Messini & Cairella (1967)  οι οποίοι 

διαπίστωσαν ότι η εμφάνιση χολολίθων είναι σπανιότερη στις περιοχές 

της Ιταλίας όπου γίνεται μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιολάδου.  
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 Αλλά και στις ηπατικές λειτουργείες το ελαιόλαδο φαίνεται να έχει 

ευεργετικές δράσεις. Σε πρόσφατη μελέτη (Ok Engin et al.,2003) που 

είχε σκοπό να διερευνήσει τις επιδράσεις του ελαιολάδου σε σύγκριση με 

αυτές του σογιέλαιου στο ήπαρ ποντικών διαπιστώθηκε ότι η χρήση 

ελαιολάδου βοηθά στην αναγέννηση των κυττάρων του ήπατος εξαιτίας 

των αντιοξειδωτικών συστατικών του.  

 

3.9.4 Ελαιόλαδο και παιδική ηλικία 

 Περίπου το 50% των θερμίδων που παίρνουν τα βρέφη που 

θηλάζουν, έχει τη μορφή λιπιδίων, από τα οποία το 10% είναι 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Μετά τον απογαλακτισμό, οι ανάγκες σε 

λιπίδια συνεχίζουν να είναι μεγάλες και ορισμένα παιδίατροι πιστεύουν 

πως πλησιάζουν τις ανάγκες των ενηλίκων για λιπίδια. Επίσης πιστεύεται 

ότι καλό είναι τα δύο τρία των λιπιδίων να είναι φυτικής προέλευσης και 

θεωρητικά, τα πιο κατάλληλα για τη βρεφική διατροφή είναι τα 

σπορέλαια που είναι πολύ πλούσια σε πολυακόρεστα. Σήμερα όμως 

υπάρχει η άποψη σύμφωνα με την οποία οι υπερβολικά μεγάλες 

ποσότητες πολυακόρεστων διευκολύνουν την υπεροξείδωση, κυρίως σε 

άτομα που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και δεν υπάρχουν αρκετά 

αποθέματα βιταμίνης Ε. Μπορεί μάλιστα να προκληθεί μία μορφή 

αιμολυτικής αναιμίας την οποία προκαλεί η καταστροφή των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων και των τριχοειδών μεμβρανών που επέρχεται μετά την 

υπεροξείδωση των πολυακόρεστων. 

 Επίσης, είναι απαραίτητη να διατηρείται η ισορροπία ανάμεσα στο 

λινελαϊκό και στο α-λινολενικό οξύ επειδή πλεόνασμα του πρώτου ή 

έλλειψη του δευτέρου μπορεί να προκαλέσει διαταραχή του νευρικού 

συστήματος (Cramford,1975).  

 Σε συγκριτική μελέτη της επίδρασης του ελαιολάδου, του 

ηλιελαίου και κορεσμένων λιπών σε αναπτυσσόμενα ποντίκια ο Galli 
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(1974)  παρατήρησε σημαντικές αλλαγές στα δομικά λιπίδια του 

εγκεφάλου και του ήπατος όταν χορηγήθηκαν λίπη και ηλιέλαιο, ενώ δε 

συνέβη το ίδιο στη χορήγηση ελαιολάδου. Κι αυτό συμβαίνει γιατί οι 

αναπτυσσόμενοι ιστοί απαιτούν σωστή αναλογία λινελαϊκού προς α-

λινολενικού οξέος, η οποία στο ελαιόλαδο είναι παρόμοια με αυτό του 

μητρικού γάλακτος. 

Πίνακας3.4: Σύνθεση ,  σε  εκατοστιαίες  μονάδες ,  των  λιπαρών  οξέων  
ορισμένων  λιπών  και  ελαίων  σε  σύγκριση  με  το  μητρικό  γάλα .  

% λιπαρά οξέα 
Λίπος/ έλαιο κορεσμένα ελαϊκό λινελαϊκό λινολενικό 
αγελαδινό γάλα............. 
μητρικό γάλα................ 
ελαιόλαδο ................. 
αραχιδέλαιο................ 
ηλιέλαιο..................... 
αραβοσιτέλαιο............ 
 

43-49 
 
42-48 
 
8-25 
17-21 
5-13 
12-18 

35-40 
 
32-35 
 
55-83 
40-70 
21-55 
32-35 

1,5 - 2,1 
 
8,3-11,5 
 
3,5 – 21 
13-28 
56 – 66 
34 - 62 

Ίχνη 
 
0,5 - 1,5 
 
0,0 - 1,5 
- 
- 
0,1 - 2,5 

Πηγή :  Viola  Publ io :(1997) “Olive oi l  and health”,  In ternational  Olive Oil  Counci l ,  
Madrid,  Spain  

 
 Επίσης, σύμφωνα με μια μελέτη των Laval – Jeantet (1980) τα 

λιπίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην εναπόθεση μεταλλικών αλάτων 

στα οστά και στην ανάπτυξή τους. Προσφέροντας σε μόλις 

απογαλακτισμένα ποντίκια μια δίαιτα με ποικίλα λιπίδια αποδείχθηκε ότι 

η καλύτερη ανάπτυξη και εναπόθεση μεταλλικών αλάτων επιτυγχάνεται 

με πρόσληψη ελαϊκών γλυκεριδίων με συμπλήρωμα μιας μικρής 

ποσότητας πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, τα οποία περιέχονται 

κανονικά στο ελαιόλαδο.  

 Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος, το πάχος και η υφή 

των οστών στους ανθρώπους επηρεάζεται από την κατανάλωση ελαϊκού 

οξέος που βρίσκεται κατά κύριο λόγο στο ελαιόλαδο. 
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3.9.5 Ελαιόλαδο και γήρανση 

 Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η γήρανση συνοδεύεται από 

ενδοκυτταρική συσσώρευση λιποφουσκίνης, μιας χρωματικής ουσίας 

που προέρχεται από το πολυμερισμό των υπεροξειδωθέντων λιπαρών 

οξέων. Δίαιτες φτωχές σε βιταμίνη Ε εντείνουν το σχηματισμό 

υπεροξειδίων (Cutler,1984), ενώ με προσθήκη αντιοξειδωτικών ουσιών 

αυξάνει ο μέσος όρος ζωής σε πολλά είδη ζώων (Harman,1982) ενώ 

ταυτόχρονα επηρεάζεται η λειτουργία του εγκεφάλου, με τόνωση της 

μνήμης και καθυστέρηση της γεροντικής άνοιας. 

 Η αλόγιστη χρήση λιπών με υψηλή περιεκτικότητα ακόρεστων 

λιπαρών οξέων μπορεί να διαταράξει την ισορροπία λινελαϊκού και α-

λινελενικού οξέος και σύμφωνα με έρευνες να εμφανίζουν τα άτομα 

έκδηλα σημάδια πρόωρης γήρανσης (Pinckney, 1973).  Σε πρόσφατη 

έρευνα που έγινε σε ποντίκια χάμστερ, έδειξε ότι όταν η δίαιτα είναι 

πλούσια σε βούτυρο παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα ουρικού οξέος, 

ενώ η μεγάλη κατανάλωση μαργαρίνης οδηγεί σε μικρότερη συγκράτηση 

βιταμίνης C και α-τοκοφερόλης στο συκώτι, στο πλάσμα του αίματος και 

στον εγκέφαλο(Sanchez et al.,2004).  

 Η κατανάλωση, εξάλλου, μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου κρέατος 

που αποτελεί την κύρια πηγή πρωτεϊνών στις περισσότερες δίαιτες 

δυτικού τύπου, αυξάνει την απώλεια ασβεστίου από τα ούρακαι έτσι 

συμβάλλει στην εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων (Kushi et 

al.,1995). 

 Επίσης, δερματικές βλάβες και εκζέματα σε παιδιά μπορούν να 

αποφευχθούν εξαιτίας της περιεκτικότητας του ελαιόλαδου σε βιταμίνη Ε 

και προβιταμίνης Α.  
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3.9.6 Ελαιόλαδο και αρτηριακή πίεση 

 Η μικρή συχνότητα εμφάνισης ισχαιμικής καρδιοπάθειας 

συνοδεύεται συχνά από μικρή συχνότητα εμφάνισης αρτηριακής 

υπέρτασης. Μια δίαιτα πλούσια σε μονοακόρεστα, όπως η μεσογειακή, 

συνεπάγεται και τα δύο παραπάνω. Επομένως, η μείωση της 

κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών μπορεί να έχει διπλό αποτέλεσμα. 

 Το 1987, ο Williams σε έρευνα 76 υπερτασικών συμπέρανε πως 4 

ασθενείς που κατανάλωσαν πολλά μονοακόρεστα, είχαν πιο χαμηλό 

επίπεδο συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης. 

 Ο Ganguli et al.,(1986) σε  μία έρευνα που έκανε σε ζώα σε 

συνθήκες ευνοϊκές για υπέρταση υπερβολική λήψη άλατος από το στόμα 

διαπίστωσε, πως μια διατροφή με πολλά μονοακόρεστα προκαλεί 

μικρότερη αύξηση της αρτηριακής πίεσης από ότι μια διατροφή πλούσια 

σε κορεσμένα. Η επίδραση αυτή πιθανότατα οφείλεται στη μετατροπή 

των μεταφορών κατιόντων δια μέσου των κυτταρικών μεμβρανών μέσω 

της ΑΤPάσης, εξαρτόμενης από τη σχέση Na/K, με την επίδραση του 

εμπλουτισμού των κυτταρικών μεμβρανών σε ελαϊκό οξύ ή ακόμη να 

οφείλεται στην αύξηση παραγωγής προσταγλαδινών. Aντίθετα, τα 

κορεσμένα λίπη έχουν υπερτασική δράση (Trevisan et al.,1990). Αυτές 

και πλήθος άλλων ερευνών αποδεικνύουν την ευνοϊκή επίδραση του 

ελαιολάδου στην αρτηριακή πίεση.  

 

3.9.7 Ελαιόλαδο και διαβήτης 

 Εδώ και πολλά χρόνια έχει παρατηρηθεί η υπογλυκαιμική δράση 

των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων του ελαιολάδου. Αυτό ίσως να 

οφείλεται στην επιβράδυνση της γαστρικής εκκένωσης, εμποδίζοντας 

έτσι την απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Ο Garg et al.(1988) 

παρατήρησε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μία δίαιτα πλούσια σε 
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μονοακόρεστα στους μη ινσουλινο-εξαρτώμενους διαβητικούς. 

Επιπλέον, το ελαιόλαδο σε αντίθεση με τα σύμπλοκα σάκχαρα, δεν 

επιφέρει μεταβολές στο γλυκαιμικό έλεγχο. Έτσι, οι διαβητικοί που δεν 

έχουν ανάγκη ινσουλίνης πρέπει να προτιμούν μια διατροφή πλούσια σε 

μονοακόρεστα.  

 

3.9.8 Ελαιόλαδο και καρκίνος 

 Το οξυγόνο, απαραίτητο για τη ζωή του κυττάρου, είναι επίσης 

ένας σημαντικός προμηθευτής ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες, 

πολύ τοξικά στοιχεία για τα κύτταρα, συμμετέχουν στις πιο πολλές από 

τις παθολογικές διεργασίες:φλεγμονή, αθηρoγένεση, καρκινoγένεση 

γήρανση και θάνατος του κυττάρου. Οι ελεύθερες ρίζες προσβάλλουν τις 

κυτταρικές μεμβράνες και κυρίως τα βασικά συστατικά τους, τα οποία 

οξειδώνονται εύκολα. Αυτή η  υπεροξείδωση καταλήγει στην αλλοίωση 

του περιεχομένου του κυττάρου και τελικά στο θάνατό του. Υπολογίζεται 

ότι η μέση διάρκεια ζωής θα μεγάλωνε κατά 5 με 10 χρόνια, αν τα μόρια 

από τα οποία δημιουργούνται οι ελεύθερες ρίζες μπορούσαν να 

ελέγχονται στην τροφή και το περιβάλλον (Mackay et al.,1990). Μια 

διατροφή φτωχή σε λιπαρά οξέα μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στις 

μεμβράνες των νευρικών κυττάρων, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες στην 

επιθετικότητα των ελεύθερων ριζών, ενώ μια διατροφή υπερβολικά 

πλούσια σε πολυακόρεστα προκαλεί την παραγωγή ελευθέρων ριζών 

(Brown et al., 1990). Ερευνητές του πανεπιστημίου της Βαρκελώνης 

(Servili et al.,1996) αποφάνθηκαν πως το ελαιόλαδο μπορεί να 

απομακρύνει ακόμη και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος 

εντέρου.  

 Τα συμπεράσματα αυτά βγήκαν από έρευνες σε αρουραίους, οι 

οποίοι ενώ τρέφονταν με είδη που ευνοούν την εμφάνιση του καρκίνου, 

δεν ανέπτυσσαν όγκους όταν η διατροφή τους περιελάμβανε ελαιόλαδο. 
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Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι επιδημιολογικές μελέτες 

συγκρίνοντας τα ποσοστά καρκινοπαθειών ανάμεσα στις χώρες της 

Μεσογείου και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Μια ελεύθερη ρίζα 

είναι ένα μόριο που έχει στο εξωτερικό του στρώμα ένα ελεύθερο 

ηλεκτρόνιο, που του προσδίδει μια πολύ μεγάλη αντιδραστικότητα και 

μια πάρα πολύ σύντομη διάρκεια ζωής, της τάξεως των μερικών 

μικροδευτερολέπτων. Τα αντιοξειδωτικά που παγιδεύουν τις ελεύθερες 

ρίζες αποτελούν ένα σύστημα προστασίας κατά των υπεροξειδώσεων. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς (Masella et al.,2004), αυτό οφείλεται στα 

φλαβονοειδή, στη βιταμίνη Ε καθώς και στα υπόλοιπα αντιοξειδωτικά 

που περιέχονται σε αφθονία στο ελαιόλαδο (Lehmann et al.,1986).  

Χάρη σ' αυτήν την αντιοξειδωτική δύναμη και στη μικρή ικανότητα του 

ελαϊκού οξέος να δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, το ελαιόλαδο θεωρείται ότι 

οπλίζει τον οργανισμό με μεγάλη αντίσταση κατά της οξείδωσης των 

κυττάρων (Weinbrenner et al.,2004), κάτι που δεν συμβαίνει με τις άλλες 

λιπαρές ουσίες, αφού η αναλογία βιταμίνης Ε/ πολυακορέστων είναι 

κατά πολύ μικρότερη όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.5. 

Πίνακας 3.5: Βιταμίνη Ε και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα στις λιπαρές ουσίες 
Έλαιο βιταμίνη Ε 

(mg/kg) 

πολυακόρεστα 

(% kg) 

αναλογία βιτ. Ε /Poly 
(mg/g) 

ελαιόλαδο 150 8 1,88 

σογιέλαιο 175 57 0,31 

αραχιδέλαιο 100 20 0,50 

βαμβακέλαιο 300 40 0,75 

ηλιέλαιο 250 57 0,44 

καλαμποκέλαιο 200 40 0,50 

Πηγή :  Viola  Publ io :(1997) “Olive oi l  and health”,  In ternational  Olive Oil  Counci l ,  
Madrid,  Spain  

 
 Η βιταμίνη Ε, ως πρωταρχικός αντιοξειδωτικός παράγοντας, 

προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες του νευρικού, μυικού και 

καρδιαγγειακού συστήματος. Η βιταμίνη Ε περιλαμβάνει τέσσερις 
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τοκοφερόλες και τέσσερις τοκοτριενόλες. Στο ελαιόλαδο οι τοκοφερόλες 

βρίσκονται με τη μορφή α-, ενώ στα σπορέλαια με τη μορφή γ- και δ-, 

που είναι λιγότερο δραστικές (Kiritsakis  et al.,1987).Σε πρόσφατες 

έρευνες που έγιναν σε ποντίκια βρέθηκε ότι, εξαιτίας της βιταμίνης Ε, 

αναπτύχθηκαν λιγότερα πρωτογενή νεοπλάσματα, καθώς και λιγότερες 

μεταστάσεις στους πνεύμονες (Albright et al.,2004). 

 

3.9.9 Ελαιόλαδο και αγγειακή θρόμβωση 

Η αντιθρομβωτική δράση των μονοακόρεστων συνίσταται στο 

ρόλο που παίζουν στη ρευστότητα του αίματος, στη συγκέντρωση των 

αιμοπεταλίων και στους παράγοντες πήξης. Η πρόσληψη 80 γρ. 

ελαιολάδου τον μήνα επιφέρει μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση στη 

ρευστότητα του αίματος και μια μείωση στην παραμόρφωση των 

αιμοσφαιρίων (Viola et al.,1986). 

Όπως τα έλαια που είναι πολύ πλούσια σε πολυακόρεστα, έτσι και 

το ελαιόλαδο μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση των αιμοπεταλίων. Η 

μείωση αυτή σε πειραματικές συνθήκες με δίαιτα πλούσια σε λιπίδια, 

είναι μεγαλύτερη από εκείνη που επιφέρουν άλλα φυτικά έλαια, όπως 

π.χ. το ηλιέλαιο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο Renaud (1990) 

καταγράφοντας τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας κλινικής έρευνας, 

εξετάζοντας τις επιδράσεις μιας διατροφής μεσογειακού τύπου, πλούσια 

σε ελαϊκό οξύ, σε περισσότερους από 300 ασθενείς που είχαν πάθει 

έμφραγμα μυοκαρδίου και που τους είχε χωρίσει σε δύο ομάδες: η μια 

ακολούθησε τη διατροφή που συνέστησε ο γιατρός τους και η άλλη μια 

διατροφή πλούσια σε μονοακόρεστα, φυτικές ίνες, σύμπλοκα σάκχαρα 

και φτωχή σε κορεσμένα λίπη και χοληστερόλη. Οι ασθενείς της 

δεύτερης ομάδας παρουσίασαν μικρότερο αριθμό αιμοπεταλίων και 

λευκών αιμοκυττάρων από την πρώτη ομάδα, καθώς και μικρότερη 

συσσώρευση αιμοπεταλίων. 
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3.10 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Πρωταρχικός σκοπός της τυποποίησης είναι η διατήρηση της 

ποιότητας του προϊόντος, έτσι ώστε αυτό να φτάσει άψογο στον 

καταναλωτή. Στην περίπτωση του παρθένου και έξτρα ελαιόλαδου αυτό 

σημαίνει να το παραδώσει στον καταναλωτή τουλάχιστον στην ίδια 

ποιοτική κατάσταση που το παρέλαβε από τον παραγωγό ή και καλύτερο 

και εν πάσει περιπτώσει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έχει θέσει η 

Ε.Ε. για τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου, και επιπλέον για προϊόν 

προέλευσης ή βιολογικό να ικανοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

παραγωγής ή προέλευσης. 

Ωστόσο, για να μπορέσει η τυποποίηση να εκπληρώσει το έργο της, 

θα πρέπει τα μηχανήματα για φιλτράρισμα και οι δεξαμενές αποθήκευσης , 

αλλά και τα δοχεία συσκευασίας να είναι από τέτοιο υλικό που να 

προστατεύουν το προϊόν από  τις επιδράσεις του φωτός και του αέρα. 

Όμως τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα εύχρηστα, 

φθηνά, μιας χρήσης και ανακυκλώσιμα. 

Η διαδικασία της τυποποίησης γίνεται ως εξής: 

Πρώτα γίνεται το φιλτράρισμα του λαδιού για να απομακρυνθούν η 

μούργα και η υγρασία. Το χειμώνα μαζί με τη μούργα υπάρχουν και 

κηροί, καθώς και υψηλού μοριακού βάρους αλκοόλες οι οποίες πρέπει να 

απομακρυνθούν με διήθηση. 

Παλαιότερα αυτό γίνονταν με στρώμα βαμβακιού και 

φιλτρόχαρτο. Η διαδικασία αυτή όμως ήταν επίπονη και πολύ αργή, 

ιδιαίτερα το χειμώνα που το ιζώδες του λαδιού αυξανόταν. 

Σήμερα χρησιμοποιούνται μεταλλικά φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα με 

τη βοήθεια γης διατόμων που απορροφά ταυτόχρονα και ποσό υγρασίας, 

η οποία ευθύνεται για την αύξηση της ελεύθερης οξύτητας, και του 

θολώματος. Ένα ειδικό όργανο ελέγχει απόλυτα την ικανότητα διήθησης 
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και εκτρέπει το λάδι όταν το όργανο δείξει μη αποδεκτή τιμή. Η όλη 

διήθηση γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, γιατί διαφορετικά 

υφίσταται ο κίνδυνος του θολώματος, όταν εκτεθεί αργότερα σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες. Το επόμενο στάδιο είναι η διαύγαση ή 

γυάλισμα από ειδικά φυσικής προέλευσης φιλτρόχαρτα με 

εξαναγκασμένη ροή. Φυσικά, όλα τα σκεύη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

υψηλής ποιότητας. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και η Ε.Ε. σε όλες τις 

μονάδες που τυποποιούν ελαιόλαδο και επιδοτούνται, αλλά αυτό 

προκύπτει και από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 2002. Τα σιδηρά 

δοχεία και οι δεξαμενές μπορεί να δώσουν στο ελαιόλαδο ίχνη και γεύση 

σιδήρου και να προκαλέσουν την οξείδωσή του. Για τον ίδιο λόγο 

αποκλείονται και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός. 

 

3.11 ΧΥΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Παρά το γεγονός ότι το ελαιόλαδο έχει τεράστια οικονομική και 

κοινωνική βαρύτητα για τη χώρα, και παρά την εξαιρετική ποιότητά του, 

ο κλάδος της ελαιοπαραγωγής παραμένει σε στασιμότητα εξαιτίας 

χρόνιων προβλημάτων. Και καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός 

αυξάνεται, τα προβλήματα αυτά γίνονται τροχοπέδη στην παρουσία του 

ελληνικού ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά. 

Το ζήτημα του χύμα ή τυποποιημένου ελαιολάδου είναι λυμένο 

οριστικά στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια. 

Μόνο στην Ιταλία υπάρχει μια μικρή ποσότητα που διακινείται χύμα, 

κυρίως για αυτοκατανάλωση. Γενικά από τον 19ο αιώνα έχει καθιερώσει 

το τυποποιημένο ελαιόλαδο τόσο για την εσωτερική όσο και για την 

εξωτερική αγορά της. 

Στις άλλες χώρες-μέλη, η έννοια του χύμα είναι αδιανόητη και το 

παράδειγμα της Ισπανίας είναι ιδιαίτερα διδακτικό. Μια μαζική 

δηλητηρίαση που προκλήθηκε από χύμα ελαιόλαδο το 1981 νοθευμένο 
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με επικίνδυνο κραμβέλαιο προκάλεσε πολλούς θανάτους και χιλιάδες  

αναπηρίες. Από τότε απαγορεύτηκε η διακίνηση του χύμα ελαιολάδου, 

γεγονός που συντέλεσε στην εξέλιξη του κλάδου. Αντίθετα στην Ελλάδα 

οι καταναλωτές παραμένουν δέσμιοι μιας κατάστασης, παρά το γεγονός 

ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις έχουν επισημάνει το πρόβλημα και 

θεωρούν επιτακτική την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων. Τις συνέπειες 

από την ανεπαρκή αξιοποίηση του τυποποιημένου, τη βιώνει όλος ο 

τομέας του ελαιολάδου. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα συνεπάγεται 

χαμηλή προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει ότι ούτε ο ελαιοπαραγωγός 

απολαμβάνει εισόδημα ανάλογο του κόπου του, ούτε οι κλάδοι της 

μεταποίησης, της εμπορίας και των εξαγωγών μπορούν να έχουν αρκετές 

χρηματοδοτήσεις, εξαιτίας του περιορισμένου κύκλου εργασιών τους. 

Σήμερα η εσωτερική κατανάλωση κατανέμεται ως εξής: 

 τυποποιημένο-συσκευασμένο:40.000 τόνοι 

 χύμα:60.000 τόνοι 

 αυτοκατανάλωση:55.000 τόνοι 

Το χύμα ελαιόλαδο καταναλώνεται σε περίπου 15% άμεσες πωλήσεις 

των ελαιοπαραγωγών και το 85% στο πλανόδιο παραεμπόριο, ενώ η αξία 

του υπερβαίνει τα 240 εκατ. Ευρώ. Ένας περιορισμένος αριθμός 

παραγωγών καρπώνεται τη διαφορά μεταξύ της τιμής του εμπορίου και 

της τιμής καταναλωτή, αφαιρώντας  τις δαπάνες συσκευασίας και 

μεταφοράς, δηλ. περίπου 15 εκατ. Ευρώ. Για μεγάλες ωστόσο ποσότητες 

του χύμα διακινούμενου παρεμβαίνουν άλλοι επαγγελματίες και 

πλανόδιοι, οπότε το κέρδος των παραγωγών εκμηδενίζεται. 

Οι απώλειες για τους ελαιοπαραγωγούς οφείλονται σε δύο 

παράγοντες: 

 Το σύνολο των σπορέλαιων που χρησιμοποιούνται για τη νοθεία και 

αντιστοιχεί με ποσότητα ελαιολάδου που κανονικά θα είχε 

χρησιμοποιηθεί και υπολογίζεται σε 20 χιλ. τόνους. 
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 Την απώλεια συμμετοχής στην προστιθέμενη αξία του τυποποιημένου, 

που υπολογίζεται περίπου σε 108 εκατ. Ευρώ. 

Εξάλλου προφανείς είναι και οι επιπτώσεις σε θέματα υγείας και 

ασφάλειας των καταναλωτών. Τα ανώνυμα δοχεία δεν ελέγχονται από 

κανέναν ως προς την ποιότητά τους, αλλά και ως προς τη γνησιότητά 

τους σε περιπτώσεις νοθείας. 

Η δεύτερη επίπτωση αφορά τις υψηλότερες τιμές που πληρώνει  ο 

καταναλωτής. Όλα τα σταθερά κόστη της βιομηχανίας τυποποίησης 

επιμερίζονται σε μια περιορισμένη ποσότητα 40 χιλ. τόνων. Η διεύρυνση 

του όγκου πωλήσεων του τυποποιημένου προϊόντος στους 100 χιλ. 

τόνους θα επέτρεπε τη μείωση των τιμών του καταναλωτή τουλάχιστον 

κατά 10%, καθώς θα μείωνε τα στοιχεία σταθερού κόστους ανά μονάδα 

πωλούμενου τελικού προϊόντος. Η ελληνική βιομηχανία τυποποίησης  

βρίσκεται σήμερα καθηλωμένη μεταξύ του αθέμιτου ανταγωνισμού των 

μεγάλων ιταλικών, ισπανικών και άλλων επιχειρήσεων στις διεθνείς 

αγορές. Η ανεπαρκής και περιορισμένη εσωτερική αγορά είναι και αυτή 

αβέβαιη. 

Εξάλλου η υποκατάσταση του χύμα από το τυποποιημένο και η 

διεύρυνση του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας θα δημιουργήσει την 

ανάγκη νέων θέσεων εργασίας οι οποίες αγγίζουν τους 5000 

εργαζόμενους. Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονταν από χημικούς, τεχνικούς 

κλπ. Καθώς και από ανειδίκευτους εργάτες σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές 

περιφέρειες. 

Και στο χώρο των εξαγωγών η σχέση των ποσοτήτων του χύμα 

(κυρίως προς την Ιταλία) προς το τυποποιημένο υπερβαίνει σταθερά το 

12 προς 1.Η κατάσταση αυτή συνδέεται άμεσα με την ανεπαρκή βάση 

της βιομηχανίας τυποποίησης  στην εσωτερική αγορά, άρα και την 

ανυπαρξία του απαιτούμενου πλεονάσματος που πρέπει να επενδυθεί για 

την προώθηση του προϊόντος στις διεθνείς αγορές. Θα πρέπει επίσης να 
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επισημανθεί ότι η ελληνική βιομηχανία δέχεται στο επίπεδο των τιμών 

έναν πολλαπλό ανταγωνισμό: 

 Στην εσωτερική αγορά, οι τιμές της πρώτης ύλης ακολουθούν 

απρόβλεπτες διακυμάνσεις λόγω της κερδοσκοπικής συχνά 

παρέμβασης των Ιταλών εισαγωγέων, πράγμα όμως που δεν επιτρέπει 

το μακροχρόνιο προγραμματισμό και τη σύναψη συμβολαίων 

εξαγωγικών πωλήσεων τυποποιημένου με τις απαιτούμενες σταθερές 

τιμές. 

 Στις διεθνείς αγορές, λόγω του πλεονεκτήματος των σχετικά 

φθηνότερων τιμών πρώτης ύλης που μπορεί και εξασφαλίζει τόσο η 

ισπανική βιομηχανία όσο και η ιταλική βιομηχανία, που αξιοποιεί 

μαζικά τις φθηνές εισαγωγές από τρίτες χώρες(Τυνησία, Τουρκία κλπ.) 

Οι παραπάνω λόγοι εξηγούν γιατί η Ελλάδα κατέχει μόλις το 3% της 

διεθνούς αγοράς ενώ η Ιταλία το 70% και η Ισπανία το 15%.  

 

3.12 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 Για την παραγωγή του βιολογικού ελαιολάδου οι ελαιώνες 

σχεδιάζονται και καλλιεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες των φυσικών 

αγροσυστημάτων. Συνεπώς το βιολογικό ελαιόλαδο παράγεται από 

ελαιόδενδρα που δεν έχουν ραντιστεί για την καταπολέμηση των 

διαφόρων ασθενειών και η λίπανση τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. 

Δηλαδή το ελαιόλαδο αυτό παράγεται από υγιή ελαιόκαρπο που δεν έχει 

ραντιστεί για την καταπολέμηση των εχθρών, κυρίως του δάκου ή άλλων 

ασθενειών με φυτοφάρμακα. Αντί για ραντίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί 

βιολογικές παγίδες ή άλλα βιολογικά μέσα. Επίσης δεν γίνεται χρήση 

χημικών λιπασμάτων, εκτός από κοπριά ή κομπόστα (μίγμα διαφόρων 

υποπροϊόντων βιομηχανιών ή και του ίδιου του ελαιοκάρπου). Με 

διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις που γίνονται κατά την επεξεργασία της 

κομπόστας παράγεται ένα βιολογικό οργανικό λίπασμα. 
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Στο ελαιουργείο, οι συνθήκες παραγωγής πρέπει να είναι άριστες 

για να προκύψει ένα ελαιόλαδο πλούσιο σε αρωματικά συστατικά και 

ιδιαίτερη γεύση. Θα πρέπει επομένως να εφαρμόζονται άριστες συνθήκες 

υγιεινής και να μην χρησιμοποιείται νερό θερμοκρασίας υψηλότερης των 

25ο C. Για την παρασκευή βιολογικού ελαιολάδου, ο χρόνος μάλαξης της 

ελαιομάζας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30΄ (λεπτά της ώρας). 

 Το βιολογικό λάδι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει άριστα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ελάχιστη οξύτητα και να μην έχει 

υποστεί οξείδωση. 

 Η διαφορά του βιολογικού ελαιολάδου με το έξτρα παρθένο 

έγκειται μόνο στην μειωμένη χρήση λιπασμάτων και την έλλειψη 

φυτοφαρμάκων κατά την καλλιέργεια του ελαιοδένδρου. Όσον αφορά τη 

σύγκριση ως προς την ποιότητα του λαδιού δεν παρατηρούνται 

σημαντικές διαφορές. Ωστόσο το βιολογικό λάδι από μόνο του, είναι ένα 

μοναδικής αξίας προϊόν και πολλά υποσχόμενο εμπορικό είδος. Σήμερα η 

μεγαλύτερη ποσότητα παράγεται από ιδιώτες, ενώ υπάρχει έντονο 

ενδιαφέρον από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία 

χρηματοδοτεί αρκετά προγράμματα σε συνεργασία με το Μεσογειακό 

Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.  

 

3.13 ΝΟΘΕΙΑ   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 Το ελαιόλαδο συχνά αποτελεί αντικείμενο νοθείας, δηλαδή 

ανάμιξης με άλλα λάδια κατώτερης ποιότητας και διατροφικής αξίας. 

Σκοπός φυσικά της νοθείας είναι το παράνομο κέρδος, αφού το 

ελαιόλαδο είναι κατά πολύ ακριβότερο από τις υπόλοιπες λιπαρές ουσίες. 

Αυτό συνεπάγεται ότι το ελαιόλαδο είναι το μόνο λάδι που υφίσταται 

τόσο συστηματική και μεγάλης έκτασης νοθεία. 

Η νοθεία του γίνεται με σπορέλαια, όπως το καλαμποκέλαιο, το 

φυστικέλαιο, το ηλιέλαιο και το σογιέλαιο. Σε μεγάλη έκταση 
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χρησιμοποιείται και πυρηνέλαιο. Το καστορέλαιο και το λαρδί έχουν 

επίσης ανιχνευθεί περιστασιακά. Ο έλεγχος της νοθείας με άλλα φυτικά 

λάδια μπορεί να γίνει με τον προσδιορισμό του στερολικού κλάσματος 

(Itoh et al.,1981), ενώ παρουσία μεγάλης ποσότητας στιγμαστερόλης 

καταδεικνύει νοθεία με σογιέλαιο. 

Συνηθισμένη νοθεία επίσης είναι η πρόσμιξη  ραφιναρισμένου 

ελαιολάδου ή μίγματος ραφιναρισμένου με παρθένο, και η πώλησή τους 

ως παρθένου. 

 Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι η μακροσκοπική ανίχνευση με το μάτι 

από τον καταναλωτή θεωρείται αδύνατη. Εντοπισμός του νοθευμένου 

προϊόντος γίνεται μόνο με χημική ανάλυση. Επομένως, ο καταναλωτής 

θα πρέπει να αγοράζει τυποποιημένο-συσκευασμένο ελαιόλαδο, κάποιας 

επώνυμης εταιρίας, και χύμα μόνον όταν αυτό προέρχεται από κάποιο 

ελαιοπαραγωγό της απολύτου εμπιστοσύνης του. 

 

3.14 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε μεταξύ των καταναλωτών 7 

ευρωπαϊκών χωρών (Ελιά και Ελαιόλαδο, τεύχος 11, Ιούνιος-Ιούλιος 

1999) τα βασικά κριτήρια επιλογής μιας συσκευασίας εκ μέρους των 

καταναλωτών είναι: 

 Να μην αλλοιώνει την ποιότητα των τροφίμων. Σε κλίμακα από 

1-10, το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογήθηκε με 9,2. Αυτό το 

κριτήριο αξιολογήθηκε ως το σημαντικότερο στη Σουδία, 

Ιταλία, και Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Να είναι οικολογική. Αυτό συμπεριλαμβάνει όχι μόνο όλα 

εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως βιοαποικοδόμηση και 

ανακυκλωσιμότητα του υλικού, αλλά επίσης και όλες τις 

δυνατές επιπτώσεις όπως κατανάλωση φυσικών πόρων ή μείωση 

της υπερβολικής συσκευασίας. Το κριτήριο αυτό κατατάχθηκε 
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δεύτερο με βαθμολογία 8,9. Στη Γερμανία το κριτήριο αυτό 

αναδείχθηκε πρώτο σε σπουδαιότητα. 

 Ασφάλεια, η οποία μπορεί να αφορά είτε τον χρήστη, είτε τα 

παιδιά.   Το κριτήριο αυτό θεωρήθηκε σημαντικό ιδιαίτερα στις 

χώρες του ευρωπαϊκού νότου. 

 Καλή συντήρηση του προϊόντος. Το κριτήριο αυτό είναι από τα 

σημαντικότερα και βαθμολογήθηκε με 8,8. 

Επιπρόσθετα οι ευρωπαίοι καταναλωτές αξιολόγησαν ως 

σημαντικά και τα εξής κριτήρια, τα οποία σχετίζονται με την 

πρακτικότητα της συσκευασίας:  εύκολο άνοιγμα, εύκολο 

κλείσιμο, να μην είναι απαραίτητο κάποιο εργαλείο για το 

άνοιγμα. 

Χωρίς αμφιβολία η συσκευασία ενός προϊόντος παίζει σημαντικότατο 

ρόλο στη διατήρηση των χαρακτηριστικών του και της ποιότητάς του. 

Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα ευπαθές και ευαίσθητο προϊόν όπως το 

ελαιόλαδο. Τα βασικά κριτήρια καθορισμού μιας συσκευασίας είναι: 

 Η ευαισθησία του προϊόντος. Ειδικότερα τι προστασία 

χρειάζεται το προϊόν στο φως, στο οξυγόνο, εάν περιέχει άρωμα 

ή όχι, εάν έχει πολλά λιπαρά ή όχι κλπ. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει 

να πληρεί η συσκευασία. 

 Η λειτουργικότητα της συσκευασίας, έτσι ώστε το κάθε προϊόν 

να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται και να καταλήγει στον τελικό 

καταναλωτή, στη σωστή μορφή του και αναλλοίωτο. 

 Η αισθητική της συσκευασίας, έτσι ώστε να κάνει ελκυστικό το 

προϊόν στο ράφι. 

 Το κόστος το οποίο μπορεί να διατεθεί για τη συσκευασία κάθε 

συγκεκριμένου προϊόντος. Συνήθως το κόστος συσκευασίας 

είναι 5-10% του συνολικού κόστους του προϊόντος. 
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 Οι διάφοροι τεχνικοί περιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι 

συνδέονται με τον υπάρχοντα εξοπλισμό των μονάδων 

επεξεργασίας. Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις 

έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη σημασία της συσκευασίας, 

ως του απαραίτητου οχήματος που θα τις οδηγήσει σε μια 

επιτυχημένη πορεία μέσα στον ολοένα αυξανόμενο 

ανταγωνισμό. 

Ειδικά για τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια, οι τύποι των 

περιεκτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρατίθενται στο διεθνές 

εμπορικό πρότυπο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου ως εξής «Το 

ελαιόλαδο και τα πυρηνέλαια, που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο 

συσκευάζονται σε περιέκτες οι οποίοι πληρούν τις Γενικές Αρχές της 

Υγιεινής των τροφίμων που συνιστώνται από την Επιτροπή του Κώδικα 

Τροφίμων (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2-1985). 

Οι περιέκτες μπορεί να είναι: 

 Βυτία, εμπορευματοκιβώτια (κοντέϊνερς), κάδοι, τα οποία 

επιτρέπουν τη μεταφορά χύμα ελαιολάδων και πυρηνελαίων 

 Μεταλλικά βαρέλια, σε καλή κατάσταση, σφραγισμένα 

ερμητικά, των οποίων η εσωτερική επιφάνεια έχει επικάλυψη με 

κατάλληλο βερνίκι. 

 Μεταλλικά δοχεία και κονσέρβες, λιθογραφημένα καινούρια, 

ερμητικά σφραγισμένα, των οποίων η εσωτερική επικάλυψη με 

κατάλληλο βερνίκι. 

 Νταμιτζάνες, γυάλινα μπουκάλια ή μπουκάλια κατασκευασμένα 

από κατάλληλο μακρομοριακό υλικό» (Δ.Σ.Ε., COI/T-15/NC 

No 2/Rev 6, 5 Ιουνίου 1997). 

Τα δοχεία θα πρέπει να είναι ευκολόχρηστα, ανθεκτικά στις πιέσεις, 

που δέχονται κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, ελκυστικά στον 

αγοραστή και φθηνά. 
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Η διατήρηση του ελαιολάδου πρέπει να γίνεται σε σκοτεινά γυάλινα 

δοχεία, τα οποία είναι χημικά αδρανή και προστατεύουν το ελαιόλαδο 

από το φως. Ακόμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν λευκοσιδηρά δοχεία 

και πλαστικά, τα οποία πρέπει να είναι αδρανή και να εξασφαλίζουν τα 

τοιχώματά τους αδιαπερατότητα στο φως και το οξυγόνο. Κατάλληλα 

είναι και τα γαλβανισμένα δοχεία. 

Η συσκευασία του ελαιολάδου σε διαφανή δοχεία μπορεί να 

οδηγήσει σε φαινόμενα φωτοοξείδωσης.  Αυτή συνδέεται με την ύπαρξη 

ορισμένων χρωστικών ουσιών, όπως οι χλωροφύλλες και οι φαιοφυτίνες. 

Αυτές όταν έρχονται σε επαφή με το φως (ηλιακό, διάχυτο φως 

δωματίου, φως φθορισμού), φωτοοξειδώνονται.  

 Επίσης η επαφή με μέταλλα, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός που 

δρουν σαν καταλύτες, οδηγεί σε οξείδωση. Πιο συγκεκριμένα η 

παρατεταμένη επαφή με το σίδηρο που βρίσκεται στις μεταλλικές 

επιφάνειες των μηχανημάτων του ελαιουργείου, ή και στα μέσα 

αποθήκευσης, οδηγεί στην οξειδωτική αλλοίωση του ελαιολάδου. 
Πίνακας 3.6:Συγκριτικός πίνακας διαφόρων ιδιοτήτων σχετικών με τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή περιεκτών για ελαιόλαδα 
ΥΛΙΚΟ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ αδιαπερατότητα 

στα λίπη 
αδιαπερατότητα 

στα αέρια 
προστασία από 

το φως 
αντοχή στα 
χτυπήματα 

λευκοσίδηρος  άριστη  άριστη  άριστη  άριστη  
P.V.C. άριστη  καλή  κακή  μέτρια 
πολυπροπυλένιο  μέτρια  μέτρια κανονική καλή 
πολυαιθυλένιο  κανονική  κανονική κανονική καλή 
γυαλί  χρωματιστό  μέτρια καλή κανονική καλή 
γυαλί  άχρωμο  άριστη  άριστη  κακή κακή 
ειδικό  χαρτόνι  μέτρια άριστη  άριστη  κανονική 

Πηγή: Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, τεύχος 11, Ιούνιος-Ιούλιος 1999, Αθήνα, σελ. 32 
Επομένως τα δοχεία πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να μην είναι περατά στα λίπη. 

 Να μην μεταδίδουν τοξικές ουσίες. 

 Να εγγυώνται την ποιότητα του ελαιολάδου. 

 Να είναι ανθεκτικά κι εύκολα στο άνοιγμα. 

 Να προστατεύουν τα έλαια από το φως και τη θερμότητα. 
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 Να είναι εύκολο για πώληση και χρήση. 

 Οικονομικά. 
 

Πίνακας 3.7:Κύρια χαρακτηριστικά των υλικών που είναι κατασκευασμένα τα μέσα 
συσκευασίας 

ιδιότητες/μέσα 
συσκευασίας 

αδιαπερατότητα 
στο λάδι 

αδιαπερατότητα 
στα αέρια 

προστασία 
από το 
φως 

αντοχή 
στα 

χτυπήματα 

λιθογραφική 
εκτύπωση 

γράψι
μο 

Λευκοσιδηρά 
δοχεία άριστη άριστη άριστη μέτρια άριστη άριστη 

Ειδικό χάρτινο 
δοχείο μέτρια καλή  άριστη μέση άριστη άριστη 

Άχρωμο γυάλινο 
δοχείο άριστη άριστη κακή κακή μέση καλή  

P.V.C. άριστη καλή κακή μέτρια καλή  μέση 
Πολυπροπυλένιο μέτρια μέτρια μέση  καλή  μέση 
Πολυαιθυλένιο 
χαμηλής 
πυκνότητας 

μέση μέση κακή καλή  καλή  μέση 

Πολυαιθυλένιο 
υψηλής 
πυκνότητας 

μέτρια μέτρια μέση καλή  καλή  μέτρια 

Πηγή: Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, τεύχος 11, Ιούνιος-Ιούλιος 1999, Αθήνα, σελ. 32 
Σήμερα μετά την κατάργηση της επιδότησης από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση της συσκευασίας των 17,4 λίτρων, χρησιμοποιούνται 4 

κατηγορίες συσκευασιών για έλαια: 

 Μεταλλικά δοχεία 

 Μικρομοριακά υλικά (πλαστικό) 

 Γυαλί 

 Χαρτόνι (tetra brik, όχι όμως στην ελληνική αγορά) 

Τα κριτήρια σχετικά με το μέγεθος των δοχείων είναι διάφορο. 

Αυτά που προορίζονται για οικιακή χρήση τείνουν να έχουν 

χωρητικότητα που δεν ξεπερνά τα 5 λίτρα και η οποία κυμαίνεται από 1 

λίτρο έως 0,75 λίτρα, 0,5 και 0,25 λίτρα. Μεγέθη ενός λίτρου και 

μικρότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για «πολυτελείς» παρουσιάσεις. 

Το μειονεκτικό (lampante) ελαιόλαδο εξάγεται χύμα σε δεξαμενές ή σε 

βαρέλια των 200 κιλών.  

Γενικά η διάθεση του ελαιολάδου τείνει να γίνεται σε μικρά δοχεία 

εξαιτίας της μεταβολής των καταναλωτικών συνηθειών, της αύξησης του 
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αριθμού των super markets και τέλος εξαιτίας της συνειδητοποίησης εκ 

μέρους των καταναλωτών, ότι η μικρή επώνυμη συσκευασία προστατεύει 

τον καταναλωτή από νοθείες, αφού ελέγχεται από το Χημείο του 

Κράτους. 
 
 
 
3.15 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η σήμανση αποτελεί ισχυρό μέσο πληροφόρησης, προβολής αλλά 

και δημιουργίας εικόνας τόσο για το προϊόν όσο και για τον τυποποιητή. 

Μια λεπτομερής και σωστή επισήμανση, που αποδίδει την ακριβή φύση 

και χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, διευκολύνει την αγοραστική 

απόφαση του καταναλωτή, ενημερώνει για τη χρήση του προϊόντος, και 

προστατεύει από τυχόν αλλοίωση. Εξάλλου, συμβάλλει στην βελτίωση 

των όρων παραγωγής και εμπορίας, διευκολύνοντας την ελευθερία των 

συναλλαγών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ψήφισε τη νέα ΚΟΑ (Κοινή Οργάνωση 

Αγοράς) 1513/01 που αναφέρεται σε: 

 Ελαιόλαδο που προορίζεται να παραδοθεί ως έχει στον καταναλωτή 

 Ελαιόλαδο που πρόκειται να παραδοθεί σε εστιατόρια, νοσοκομεία, 

κυλικεία και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης και δεν 

ισχύουν για το ελαιόλαδο που προορίζεται να εξαχθεί σε τρίτες χώρες 

εκτός της κοινότητας 

 Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ορίζουν μια σωστή σήμανση: 

 Υπόχρεοι για την αναγραφή ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο 

πωλητής που τα στοιχεία του θα αναγράφονται πάνω από το προϊόν 

και ο οποίος αναλαμβάνει τη διάθεσή του στην αγορά. 

 Υπεύθυνοι για την έλλειψη των ενδείξεων είναι οι προαναφερθέντες 

και οποιοσδήποτε με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση 

του συγκεκριμένου προϊόντος. 
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 Πως πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις στην συσκευασία. 

Τα δοχεία θα πρέπει να έχουν λιθογραφημένες (και οι ετικέτες πλαστικών 

και γυάλινων φιαλών τυπωμένες αντίστοιχα) συγκεκριμένες ενδείξεις με 

τέτοιο τρόπο ώστε: 

 Να είναι κατανοητές, γραμμένες σε εμφανές μέρος, ευανάγνωστες και 

ανεξίτηλες. 

 Να μην καλύπτονται, κρύβονται ή χωρίζονται από άλλες ενδείξεις ή 

εικόνες. 

 Οι ενδείξεις σχετικά με την ονομασία πώλησης, καθαρό βάρος και η 

χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας πρέπει να βρίσκονται στο 

ίδιο οπτικό επίπεδο. 

 Ο αγοραστής δεν πρέπει να παραπλανάται σε ότι αφορά: 

- Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την προέλευσή του, τη σύνθεσή 

του, την ποσότητά του και τον τρόπο κατασκευής ή παραγωγής του. 

- Την απόδοση στο προϊόν ιδιοτήτων που δεν έχει. 

- Την απόδοση ειδικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που διαθέτουν 

όλα τα παρόμοια τρόφιμα. 

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις της σήμανσης (οδηγία 2000/13/ΕΚ) στην 

περίπτωση του ελαιόλαδου αφορούν: 

 Ονομασία πώλησης (για εμπόριο εντός της Ελλάδας οι 

ενδείξεις οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα) 

 Κατάλογο συστατικών 

 Καθαρή ποσότητα 

 Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

 Συνθήκες συντήρησης και χρήσης 

 Όνομα και εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του 

παρασκευαστή-συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου 

στο εσωτερικό της κοινότητας 
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 Επίσης, η οδηγία 89/396/ΕΟΚ επιβάλλει την αναγραφή 

ένδειξης που επιτρέπει τον εντοπισμό της παρτίδας. 

Αναλυτικότερα, απαγορεύεται η αναγραφή επί της συσκευασίας 

ενδείξεων ισοδύναμων με τις εξής φράσεις: «χωρίς συστατικά», «χωρίς 

τεχνητά αρώματα», «χωρίς τεχνητά χρώματα» κλπ., εκτός και αν μπορεί 

να αποδειχθεί ότι η πρώτη ύλη δεν περιέχει πρόσθετες τέτοιες ύλες ούτε 

και στη μορφή υπολειμμάτων έστω φυτοφαρμάκων από δημόσιους 

ψεκασμούς κ.α. 

Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου αναγράφεται σε μονάδες 

όγκου συγκεκριμένες, για να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει εύκολα 

συγκρίσεις. Ο αναγραφόμενος όγκος πρέπει να τυπώνεται με χαρακτήρες 

ύψους από 2 μέχρι και 6χιλ. ανάλογα με την ποσότητα περιεχομένου. 

Από τη νέα ΚΟΑ προβλέπεται: 

 Στο λιανικό εμπόριο να κυκλοφορούν υποχρεωτικά κατά ανώτατο 

όριο 5 λίτρων, αφού οι μικρές συσκευασίες περιορίζουν το 

φαινόμενο της οξείδωσης. 

 Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 

 Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι η χρονολογία 

μέχρι την οποία το προϊόν διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του σε κατάλληλες συνθήκες συντήρησης. Για το σκοπό αυτό 

αρκεί η αναγραφή του μήνα και του έτους, και συνήθως ορίζεται 

μεταξύ 12-18 μήνες. 

 Η ένδειξη της παρτίδας, συμβολίζεται με L,  είναι υποχρεωτική και 

πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Δεν είναι 

υποχρεωτική η αναγραφή της παρτίδας σε συσκευασίες, με 

επιφάνεια μικρότερη από 10 εκ., ή οι συσκευασίες στις οποίες η 

ένδειξη ελάχιστης διατηρησιμότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον 

ημέρα και μήνα. 
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 Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να δίνονται με τρόπο που να επιτρέπει 

την ορθή χρήση του προϊόντος και να εξασφαλίζουν την καλύτερη 

δυνατή φυσική κατάσταση του ελαιολάδου κατά τη διάρκεια και 

μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του 

συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της 

κοινότητας. 

Όλες οι άλλες ενδείξεις ή αναφορές είναι προαιρετικές , αλλά εφόσον 

αναγράφονται, δεν πρέπει να παραπλανούν τον αγοραστή ή και να 

προσδίδουν ιδιότητες πρόληψης, ή θεραπείας μιας ασθένειας. 

Ορισμένες από τις προαιρετικές ενδείξεις ή αναφορές πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τους κοινοτικούς κανόνες. Για το ελαιόλαδο αυτό 

αναφέρεται σε: 

 Θρεπτικές ιδιότητες οι οποίες πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ σχετικά με την επισήμανση των θρεπτικών 

ιδιοτήτων του προϊόντος. 

 Τις άλλες περιγραφές προέλευσης που πρέπει να είναι σύμφωνες 

με τις διατάξεις του κανονισμού 2815/98 ΕΟΚ. 

 Τις ιδιότητες του βιολογικού προϊόντος που πρέπει να τηρούν τις 

διατάξεις του κανονισμού 2092/91. 

 Τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις 

Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις που πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τον κανονισμό 2081/92.  

Ο Κοινοτικός κανονισμός της επιτροπής  22/12/98 σχετικά με τα 

εμπορικά πρότυπα για το ελαιόλαδο προβλέπει τα παρακάτω: 

 Η αναγραφή της καταγωγής στις συσκευασίες ελαιολάδου είναι 

προαιρετική και αφορά μόνον τις κατηγορίες έξτρα παρθένο και 

παρθένο. 
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 Η έννοια της καταγωγής ταυτίζεται με την γεωγραφική ζώνη 

στην οποία βρίσκεται το ελαιοτριβείο. 

 Κάθε αναφορά σε μια γεωγραφική ζώνη στην συσκευασία ή στην 

ετικέτα της, θεωρείται ως προσδιορισμός της καταγωγής και 

μπορεί να αναφέρει μόνο μια γεωγραφική ζώνη της οποίας η 

ονομασία έχει καταγραφεί ως Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης (Π.Ο.Π) ή ως Προστατευόμενη Γεωγραφική 

Ένδειξη (Π.Γ.Ε), - ένα κράτος μέλος (Την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, μια τρίτη χώρα). Έτσι, μπορεί να αναγράφεται η 

ένδειξη «ελληνικό προϊόν» αν είναι 100% ελληνικό ή κοινοτικό 

προϊόν  αν προέρχεται από το χώρο της Κοινότητας.  

Ωστόσο, 

 Για να αναγράφεται η ένδειξη ελληνικό προϊόν θα πρέπει να έχει 

αναγνωριστεί από το Υπουργείο Γεωργίας και η συσκευασία ή η 

ετικέτα   πρέπει να αναγράφει την αλφαβητική αρίθμηση 

αναγνώρισης της εγκεκριμένης επιχείρησης που συσκεύασε το 

προϊόν. 

 Σε περιπτώσεις ανάμειξης έξτρα παρθένου ή παρθένου 

διαφορετικής καταγωγής, κατά τις οποίες πάνω από το 75% του 

τελικού προϊόντος προέρχεται από το ίδιο κράτος μέλος ή την 

Ε.Ε., τότε αναγράφεται η ένδειξη «επιλογή εξαιρετικού ή 

παρθένου ελαιολάδου του οποίου ποσοστό άνω του 75% 

παρήχθη στο….» 

 Η αναγραφή της περιοχής προέλευσης στις συσκευασίες 

ελαιολάδου κουπέ και πυρηνελαίου απαγορεύεται. 

 Απαγορεύεται η κυκλοφορία ελαιολάδων με εμπορικά σήματα 

που αναφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο σε τοπονύμια ή 

γεωγραφικές περιοχές με εξαίρεση τα προϊόντα Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε ή 
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του εμπορικού σήματος ή της επιχείρησης για την οποία η αίτηση 

κατοχύρωσης υπεβλήθη πριν από την 1/1/99. 

Η σχετική με τις διατροφικές ιδιότητες επισήμανση είναι 

προαιρετική. Επιβάλλεται όμως όταν άμεσα ή έμμεσα δηλώνεται ότι το 

προϊόν έχει ιδιαίτερες θρεπτικές ιδιότητες σε σχέση με α) την θρεπτική 

αξία ή β) τις θρεπτικές ουσίες που περιέχει σε οποιοδήποτε ποσό. 

Ειδικότερα: 

 Επιτρέπονται μόνο οι διατροφικοί ισχυρισμοί οι σχετικοί με την 

ενεργειακή αξία, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, τροφικές ίνες, 

νάτριο, βιταμίνες και ανόργανα άλατα 

 Όταν ο ισχυρισμός αφορά τα κορεσμένα λιπαρά οξέα ή το νάτριο, 

οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται είναι η ενεργειακή αξία,  

η ποσότητα πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπαρών, τροφικών ινών 

και νατρίου. 

 Όταν δηλώνεται η ποσότητα των πολυακόρεστων ή και 

μονοακόρεστων, κορεσμένων καθώς και της χοληστερόλης. 

 Κατά την αναφορά των θρεπτικών αξιών η  ενέργεια μετράται σε 

kcal και kJ , ενώ τα υπόλοιπα σε gr. Τα στοιχεία εκφράζονται ανά 

100 gr ή 100ml. 

 Το ελαιόλαδο δεν περιέχει από τη φύση του χοληστερίνη, οπότε 

και η σχετική επισήμανση στην ετικέτα δεν είναι απαραίτητη. 

Ωστόσο, απαραίτητη είναι η αναφορά στην περιεκτικότητα σε 

φαινόλες, (οι οποίες εμποδίζουν την οξείδωση),  αφού η ένδειξη 

αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο προσδιορισμού της 

ποιότητας και ανθεκτικότητας του ελαιολάδου. 
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3.15.1 Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) / 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε) 

Οι ενδείξεις Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε  ή οι ισοδύναμες παραδοσιακές εθνικές 

ενδείξεις δεν μπορούν να αναγράφονται παρά μόνον στα ελαιόλαδα που 

συμφωνούν με τον κανονισμό 2081/92 του Συμβουλίου ο οποίος 

καθορίζει σαφώς τους παραπάνω προσδιορισμούς καθώς και την 

διαδικασία κατοχύρωσης και προστασία τους. Την κοινοτική νομοθεσία 

συμπληρώνει η ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα ο νόμος 2040/92 

και το Π.Δ. 61/93. 

Οι υποχρεώσεις προσδίδουν καθοριστική σημασία στις περιοχές, στις 

ποικιλίες και στις τοπικές τεχνογνωσίες, και ως τόπος καταγωγής των 

ελαιολάδων θεωρείται ο τόπος συλλογής των ελιών. Εκτός από την 

υποχρέωση για τις προαναφερθείσες ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται 

υποχρεωτικά τα εξής: α) ποιοτική κατηγορία του ελαιολάδου, β) 

κατηγορία ονομασίας προέλευσης Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε, γ) τα στοιχεία 

ελέγχου, που αποτελούνται από τα δύο αρχικά γράμματα της ονομασίας 

προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, ακολουθούμενα από τον 

αύξοντα αριθμό της ετικέτας και τους δύο τελευταίους αριθμούς του 

έτους παραγωγής. Τα στοιχεία ελέγχου αναγράφονται με ευθύνη του 

εμφιαλωτή-τυποποιητή, και επιτρέπεται να κυκλοφορούν δοχεία 

χωρητικότητας μέχρι 5 λίτρων. 

Επίσημα έχουν αναγνωρισθεί για την Ελλάδα βάσει των σχετικών 

κανονισμών της Ε.Ε., οι ενδείξεις Π.Ο.Π για 12 περιοχές και Π.Γ.Ε για 

10 περιοχές: 

 Π.Ο.Π 

1. Αποκόρωνας, Χανίων Κρήτης 

2. Αρχάνες, Ηρακλείου Κρήτης 

3. Βιάννος, Ηρακλείου Κρήτης 
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4. Β. Μυλοπόταμος, Ρεθύμνου Κρήτης 

5. Καλαμάτα, Μεσσηνίας 

6. Κολυμβάρι, Χανίων Κρήτης 

7. Κρανίδι, Αργολίδας 

8. Κροκεές, Λακωνίας 

9. Λυγουριά Ασκληπιείου 

10. Πεζά, Ηρακλείου Κρήτης 

11. Πέτρινα, Λακωνίας 

12. Σητεία, Λασιθίου Κρήτης 

Π.Γ.Ε. 

1. Θάσος 

2. Κεφαλονιά 

3. Λακωνία 

4. Λέσβος 

5. Ολυμπία 

6. Πρέβεζα 

7. Ρόδος 

8. Χανιά 

9. Σάμος 

10. Ζάκυνθος 

 

Στην επισήμανση προϊόντος είναι δυνατό να γίνεται αναφορά στο 

βιολογικό τρόπο παραγωγής μόνον όταν αυτή είναι σύμφωνη με τον καν. 

(ΕΟΚ) 2092/91, άρθρο 5.  στην επισήμανση πρέπει να αναγράφεται το 

όνομα ή ο κωδικός αριθμός της αρχής ή του οργανισμού ελέγχου στον 

οποίο υπόκεινται ο παραγωγός. Η επιλογή του ονόματος ή του κωδικού 

αριθμού είναι αρμοδιότητες του κράτους μέλους το οποίο κοινοποιεί την 

απόφασή του στην επιτροπή.  Όσον αφορά την περίοδο μετατροπής της 

καλλιέργειας σε βιολογική οι ενδείξεις δεν πρέπει να παραπλανούν τον 
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καταναλωτή. Οφείλουν να αναγράφουν τη φράση «προϊόν βιολογικής 

καλλιέργειας σε μεταβατικό στάδιο», και να μην είναι εμφανέστερες από 

την ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

Άλλες ενδείξεις: 

 Ο χαρακτηρισμός «αγνό» απαγορεύεται, ενώ ο χαρακτηρισμός 

«εκλεκτό» επιτρέπεται μόνο για το παρθένο ελαιόλαδο. 

 Η Επιτροπή προτείνει να απαγορευθεί η αναγραφή της οξύτητας του 

ελαιολάδου στην ετικέτα ως κριτήριο ποιότητας, καθώς έχει νόημα 

μόνο για μια κατηγορία ελαιολάδου, μια ποικιλία ελιάς και ένα 

καθορισμένο τρόπο προέλευσης. 

 Επίσης προτείνεται να τυποποιηθούν οι αναφορές που είναι δυνατό 

να ελεγχθούν αντικειμενικά και έχουν οικονομική επίπτωση σε 

κοινοτικό επίπεδο. Για παράδειγμα η ένδειξη «πρώτη πίεση εν 

ψυχρώ» περιλαμβάνεται στις περισσότερες ετικέτες, ενώ ο 

μεγαλύτερος όγκος ελαιολάδου δεν παράγεται πλέον με πίεση, αλλά 

με φυγοκέντριση, και η ένδειξη της θερμοκρασίας «εν ψυχρώ»δεν 

είναι ούτε προσδιορισμένη, ούτε ελέγξιμη. 

 

 

3.16 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ 

 Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό των τροφών 

κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος είναι σταθερή στους 100ο C μέχρι να 

εξατμιστεί τελείως η υγρασία που περιέχουν. Όταν εξατμιστεί όλο το 

νερό της τροφής τότε το ζεσταμένο λίπος διεισδύει  στην τροφή (Varela, 

1982). Ωστόσο, όλες οι λιπαρές ουσίες κατά το τηγάνισμα οξειδώνονται. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την οξείδωση αυτή είναι:  

 Η θερμοκρασία του τηγανίσματος και η διάρκεια του τηγανίσματος. 

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τηγανίσματος τόσο εντονότερο 

το φαινόμενο της οξείδωσης. Εάν η θερμοκρασία δεν ξεπεράσει τους 
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180ο C και η θέρμανση δε διαρκέσει αρκετή ώρα, τότε το ελαιόλαδο 

δεν αλλοιώνεται και υπάρχει η δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθεί 

για 4 ή 5 φορές χωρίς να μειώνεται η διατροφική του αξία.  Το 

ελαιόλαδο σε σχέση με τα σπορέλαια έχει χαμηλότερο σημείο καπνού 

(η θερμοκρασία δηλαδή που αρχίζει να βγαίνει καπνός). Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι έχει περισσότερα λιπαρά οξέα, αφού δεν 

έχει υποστεί εξουδετέρωση, και ταυτόχρονα διαθέτει μεγαλύτερα ποσά 

οργανικού ιστού, κατάλοιπα του καρπού της ελιάς που δεν 

απομακρύνθηκαν κατά τον διαχωρισμό του στο ελαιουργείο. Το 

σημείο καπνού του ελαιολάδου είναι περίπου στους 200ο C, ενώ για τα 

σπορέλαια περίπου στους 235ο C.  

Το χαμηλό σημείο καπνού θεωρείται θετικό στοιχείο, αφού αποτελεί 

άριστη προειδοποίηση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Επιπλέον το 

ελαιόλαδο είναι περισσότερο ανθεκτικό σε φαινόμενα οξείδωσης, σε 

σχέση με το βούτυρο, τις μαργαρίνες και τα υπόλοιπα λάδια. Βέβαια, 

σε καταστάσεις παρατεταμένης θέρμανσης, όλα τα λιπαρά παράγουν 

trans  προϊόντα οξείδωσης, γεγονός που συμβαίνει και στο ελαιόλαδο 

όταν αρχίζει να καπνίζει και να μαυρίζει. Πάντως οι σχετικές έρευνες 

έχουν αποδείξει ότι το ελαιόλαδο αλλοιώνεται λιγότερο κατά τη 

διάρκεια παρατεταμένης θέρμανσης από ότι το καλαμποκέλαιο, το 

σογιέλαιο, το ηλιέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο σπορέλαιο. Θέρμανση του 

ελαιολάδου στους 200ο Κελσίου, για παρατεταμένο χρόνο, 

δημιούργησε λιγότερα trans οξέα, σε σχέση με αυτά που 

δημιουργήθηκαν σε ίδιες συνθήκες σε σπορέλαια και υδρογονωμένα 

λίπη. 

 Η επιφάνεια έκθεσης στον αέρα. Παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου 

οι υψηλές θερμοκρασίες μεγιστοποιούν τα φαινόμενα της 

αυτοοξείδωσης, που παθαίνουν όλα τα λίπη και τα λάδια ακόμη και σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα φαινόμενα αυτά εξαρτώνται από το 
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ποσό των ακόρεστων λιπαρών οξέων που περιέχουν τα λιπαρά, 

ταυτόχρονη πιθανή παρουσία ουσιών που ενισχύουν τη διαδικασία της 

οξείδωσης, ενώ η παρουσία αντιοξειδωτικών ουσιών περιορίζει τη 

διαδικασία αυτή. Το ελαιόλαδο, αντίθετα με τα σπορέλαια, παραμένει 

αναλλοίωτο  ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες τηγανίσματος, λόγω 

των αντιοξειδωτικών που περιέχει και της μεγάλης περιεκτικότητάς 

του σε ελαϊκό οξύ (Fedeli, 1980).  

 Οι ουσίες που σχηματίζονται στα λιπαρά κατά το τηγάνισμα είναι 

υπεροξείδια, αλδεΰδες, κετόνες υδροϋπεροξείδια, πολυμερή και κυκλικά 

μονομερή. Όλες οι παραπάνω ενώσεις έχουν τοξική δράση για τον 

ανθρώπινο οργανισμό και ιδιαίτερα για το στομάχι, το συκώτι το 

καρδιακό και κυκλοφορικό σύστημα, τα νεφρά και το ρυθμό ανάπτυξης.  

 

3.17 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ο κλάδος διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που όμως 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους  και ως προς το μέγεθος αλλά και τις 

δραστηριότητες.  Μεταξύ της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου και της 

συσκευασίας του ελαιολάδου, μεσολαβούν πολλά στάδια και για καθένα 

από αυτά δραστηριοποιούνται συνήθως διαφορετικές επιχειρήσεις. 

Έτσι από το πρώτο στάδιο που πραγματοποιείται στα ελαιοτριβεία, το 

ελαιόλαδο σε χύμα μορφή προωθείται σε εμπορικές επιχειρήσεις για 

μεταπώληση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και τελικά μεταφέρεται σε 

επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης. 

Τα ελαιοτριβεία είναι συνήθως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και 

βρίσκονται εγκατεστημένα στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές. 

Λειτουργούν προσλαμβάνοντας εποχιακό προσωπικό και βρίσκονται 

διασκορπισμένα σε όλη σχεδόν τη χώρα αν και ο μεγαλύτερος αριθμός 

(ποσοστό 59,4%) υπάρχει στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Στον 
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Πίνακα 3.8 φαίνεται ο αριθμός των ελαιοτριβείων που λειτούργησαν 

κατά νομό στην ελαιοκομική περίοδο 98/99. 
 

Πίνακας 3.8: Αριθμός Ελαιοτριβείων ανά νομό(1998/99) 
Στερεά και Εύβοια 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 
Αιτωλοακαρνανίας 92 
Αττικής-Πειραιά 52 
Βοιωτίας 45 
Εύβοιας 93 
Ευρυτανίας 2 
Φθιώτιδας 61 
Φωκίδας 22 
ΣΥΝΟΛΟ 367 

Πελοπόννησος  

Αργολίδας 75 
Αρκαδίας 42 
Αχαΐας 122 
Ηλείας 173 
Κόρινθος 86 
Λακωνίας 134 
Μεσσηνίας 288 
ΣΥΝΟΛΟ 920 

Νησιά  Ιονίου  

Ζακύνθου 47 
Κέρκυρας 134 
Κεφαλληνίας 19 
Λευκάδας 28 
ΣΥΝΟΛΟ 228 

Ήπειρος 
Άρτας 7 
Θεσπρωτίας 23 
Ιωαννίνων 0 
Πρέβεζας 18 
ΣΥΝΟΛΟ 48 

 
 
Θεσσαλία 

Καρδίτσας 0 
Λάρισας 17 
Μαγνησίας 49 
Τρικάλων 5 
ΣΥΝΟΛΟ 71 

 
 
Μακεδονία 

Γρεβενών  0 
Δράμας 2 
Ημαθείας 0 
Θεσσαλονίκης 4 
Καβάλας 18 
Καστοριάς 0 
Κιλκίς 0 
Κοζάνης 0 
Πέλλης 0 
Πιερίας 5 
Σερρών 12 
Φλώρινας 0 
Χαλκιδικής 38 
ΣΥΝΟΛΟ 79 

Θράκη 
Έβρου  4 
Ξάνθης 2 
Ροδόπης 0 
ΣΥΝΟΛΟ 6 

Νήσοι Αιγαίου 
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Δωδεκανήσων   44 
Κυκλάδων 53 
Λέσβου 74 
Σάμου 28 
Χίου 16 
ΣΥΝΟΛΟ 215 

Κρήτη 
Ηρακλε ίου  255 
Λασιθίου 74 
Ρεθύμνου 92 
Χανίων 144 
ΣΥΝΟΛΟ 565 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2499 

Πηγή:ICAP Κλαδική Μελέτη «Ελαιόλαδο-Πυρηνέλαιο-Επιτραπέζιες Ελιές», Ιούνιος 2000 
 

Μετά το ελαιοτριβείο το ελαιόλαδο φθάνει στις επιχειρήσεις 

επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας. Παρακάτω παρατίθεται 

πίνακας των επιχειρήσεων αυτών, όπου φαίνεται το εμπορικό τους σήμα, 

το προσωπικό που απασχολούν, καθώς και οι δραστηριότητές τους. 

Πίνακας3.9:Επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιολάδου 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ ΑΕ ΕΛΙΝΑ 
ΕΡΑΤΩ 
LIADA 

50 Επεξεργασία και 
τυποποίηση ελαιολάδου, 
ελιών, σπορελαίων κλπ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 26 Επεξεργασία, τυποποίηση 
και εμπορία σπορελαίων 
και ελαιολάδου 

ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Β.Ε.Α Α.Β.Ε.Α 48 Επεξεργασία και 
τυποποίηση ελαιολάδου, 
ελιών 

ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

ΑΝΑΝΙΑΣ 
ΑΣΤΕΡΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΑΙΓΛΗ 

17 Επεξεργασία και 
τυποποίηση ελαιολάδου, 
ελιών, σπορελαίων 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΕ LIOHORI 
GIANNOULIS 
PIROLIO 

200 Παραγωγή ελαιολάδου, 
πυρηνελαίου, 
ελαιοπάστας. Τυποποίηση 
ελαιολάδου 

ΕΛΑΙΣ ΑΕ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΑΝΘΗ 
ΑΛΤΙΣ 
ΕΥ ΖΗΝ 

420 Επεξεργασία και 
τυποποίηση ελαιολάδου, 
σπορελαίων. Παραγωγή 
μαργαρίνης, μαγειρικού 
λίπους κλπ 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
ΑΒΕΕ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ 15 Παραγωγή, τυποποίηση 
και χονδρικό εμπόριο 
ελαιολάδου. Τυποποίηση 
σπορελαίων 

ΙΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 

ΔΙΩΝΗ 
ΣΤΑΛΙΑ 
ΑΛΚΜΗΝΗ 
ΚΡΙΣΑ 

15 Εμπορία και τυποποίηση 
ελαιολάδου, πυρηνελαίου 
και σπορελαίων 

ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ ΝΙΣΣΑ 13 Εμπορία και τυποποίηση 
ελαιολάδου. 

ΚΟΡΕ ΑΕ ΚΟΡE 
ΚΤΗΜΑ 
OLIVIA 

80 Επεξεργασία, εμπορία και 
τυποποίηση ελαιολάδου 

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΜΑΡΑΓΔΙ 
ΦΑΙΔΡΑ 
ΔΙΣΟΣ 

7 Παραγωγή, τυποποίηση 
επεξεργασία, εμπορία. 

ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΕ ΚΡΑΝΙΔΙ Μον. 3 
Εποχ. 7 

Τυποποίηση και εμπορία 
ελαιολάδου και 
σπορελαίων 

ΜΙΝΕΡΒΑ  ΑΕ  ΜΙΝΕΡΒΑ  230  Επεξεργασία και 
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ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΧΩΡΙΟ  
ΝΙΚΗ  
ΠΑΝΘΕΟΝ  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ  

τυποποίηση ελαιολάδου, 
σπορελαίων. Παραγωγή 
μαργαρίνης, μαγειρικού 
λίπους κλπ 

NUTRIA AE ΙΩΝΙΣ  
ΤΟ  ΛΑΔΙ  ΤΟΥ  
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  
ELVITA 
SANTORINA 
MONT ATHOS 
GREEK OLIVE OIL  

Μον .  22  
Εποχ .  30  

Παραγωγή ,  
τυποποίηση  
επεξεργασία ,  
εμπορ ία .  

OL ITRADE AE ΑΞΙΟΝ  
MYTHOS 
OLIA  

36  Εμπορία και τυποποίηση 
ελαιολάδου, πυρηνελαίου 
και σπορελαίων 

ΟΛΥΜΠΙΑ  ΧΕΝΙΑ  ΑΕ  ΧΕΝΙΑ  
OLYMPIA  XENIA  

45  Επεξεργασ ία  
ελα ιολάδου ,  
πυρηνελα ίου ,  
ελα ιοπάστας  

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  
ΕΜΜ .  Α .Β .Ε .  

ΑΡΚΑΔΙΑ  
ΑΓΝΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΑΡΚΑΔΑΣ  
MARTINI  
CRETA GOLD 
 

8  Επεξεργασ ία  κα ι  
τυποποίηση  
ελα ιολάδου ,  
σπορελα ίων  

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ  
ΑΒΕΕ  

ΜΑΝΑ  531  Τυποποίηση  
σαπουν ιών ,  
πυρηνελα ίων  κα ι  
σπορελα ίων  

ΤΡΙΦΥΛΙΑ  ΑΕ  ΤΡΙΦΥΛΙΑ  Μον .1  
Εποχ . 10  

Τυποποίηση  
ελα ιολάδου ,  
πυρηνελα ίου  κα ι  
ελ ιών  

ΑΦΟΙ  ΦΑΚΛΑΡΗ  ΑΕ  ΑΡΓΟΛΙΣ  
ΑΛΚΥΟΝ  

3  Τυποποίηση  
ελα ιολάδου ,  
πυρηνελα ίου  κα ι  
ελ ιών  

Πηγή :  ICAP Κλαδική  Μελέτη  «Ελαιόλαδο-  πυρηνέλαιο-Επιτραπέζιες  ελιές» 
Ιούνιος  2000 
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3.18 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

Εκτός  των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον κλάδο  

δραστηριοποιούνται  και αρκετοί  συνεταιρισμοί που 

ασχολούνται  με την τυποποίηση  και  εμπορία  του ελαιολάδου.  
Πίνακας3.10:  Πίνακας  των  συνεταιρισμών  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΣΗΜΑ  
Ένωση  Αγροτ ι κών  Συνετ .  

Ηρακλε ίου    Κρήτης  AGRUN-
ION 

165  Κνωσός  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Αιγ ιαλε ίας   

Ν .  Αχα ΐας  

64  Ελ ίκη  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Αποκορώνου  Σφακ ίων  

40  Λιόσταμα  
Ανθός  

Αποκορωνας  
Mythos  

Odysseys  
Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Αργολ ίδας  

30  Ανάπλ ι  

Ελα ιουργ ι κή  ΚΣΕΠΕΠ  58  ενώσε ι ς  συνετ .  
82  οργανώσε ις  

ελα ιοπαραγωγών  

Σπιτ ι κό  
Λιοτρ ίβ ι  
Αλκη  

Ex tpo l i o  
I s t i on  
L inda  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Ζακύνθου  

53  Λεβάντε  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Ηλε ίας  κα ι  Ολυμπ ίας  

134  Ολυμπ ία  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Καβάλας  Συν .Π .Ε  

48  Θάσος  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Καστελ ίου  Κισσάμου  

Συν  Π .Ε .  

31  Κίσσαμος  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Κολυμβαρ ίου  Συν .  Π .Ε .  

29  Κολυμβάρ ι  
Αθήνα  Κολυμβάρ ι  

Dyx t i na  
Cand ia  

Kydon ia  
 

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Κυνουρ ίας  

32  Λιοκαλο  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Λακων ίας  

95  Λακων ία  
Δωρικο  
Λήδα  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Λέσβου  

55  Λεσελ  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Λευκάδος  

42  Ασπρολ ια  
Αρο  

Νηρ ικος  
Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Μεσσαράς  

43  Αμφορεας  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Μεσσην ίας  

244  Δαναη  
Ελα ιόλαδο  Καλαμάτας  

Ένωση  Αγροτ ι κών  
Συνετ .Μεσσολογγ ίου  

96  Μακρυνε ια  

Ένωση  Αγροτ ι κών  37   
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Συνετ .Παγγα ίου  Συν .  Π .Ε .  
Ένωση  Αγροτ ι κών  

Συνετ .Πεζών  
19  Ελα ια  

Ενωσις  
Πεζά  

Ένωση  Αγροτ ικών  Συνετ  
Πρεβέζης  

68  Κιούπι  

Ένωση  Οινοπο ιητ ι κών  Συνετ  
Σάμου  Συν .  ΠΕ  

25  Σαμ ιώτ ικο  
Φυλλ ις  

Ένωση  Αγροτ ι κών  Συνετ .  
Σητε ίας  Συν .  ΠΕ  

42  Σητε ία  
Σητε ία  (ΠΟΠ )  

Πηγή :  ICAP Κλαδική  Μελέτη  «Ελαιόλαδο-  πυρηνέλαιο-Επιτραπέζιες  Ελιές» 
Ιούνιος  2000 

 
3.19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Η στρατηγική προώθησης του ελαιολάδου που εφαρμόστηκε κατά τα 

προηγούμενα χρόνια είχε θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη 

στρατηγική αυτή το σύνολο των προωθητικών ενεργειών στοχεύουν στη 

διαμόρφωση και καθοδήγηση της κοινής γνώμης, δηλαδή στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Για το σκοπό αυτό σημαντική είναι η συμβολή του 

Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου που διοργανώνει διεθνείς συναντήσεις 

αλλά και προωθητικές εκστρατείες. 

 

3.19.1 Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 

Ειδικότερα κατά την τελευταία δεκαετία το ΔΣΕ έχει πραγματοποιήσει 

μεγάλο αριθμό γαστρονομικών κι επιστημονικών συναντήσεων, 

ξεκινώντας από τις ΗΠΑ και αργότερα σε άλλες αγορές. Θέμα των 

συναντήσεων ήταν πάντα η Μεσογειακή Διατροφή και η προώθηση του 

ελαιολάδου. Το έτος 2000 ήταν το IV Παγκόσμιο Έτος Ελαιοκομίας και 

ταυτόχρονα η 40η επέτειος της ίδρυσης του ΔΣΕ, και ο διπλός αυτός 

εορτασμός έδωσε ευκαιρία για πλήθος εκδηλώσεων. 

Πιο συγκεκριμένα το ΔΣΕ πραγματοποίησε προγράμματα προώθησης 

του ελαιολάδου στις εξής χώρες: ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία, Καναδά, 

Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κίνα, και Βραζιλία.  
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Γενικά το ΔΣΕ έχει την αρμοδιότητα των εκστρατειών προώθησης της 

κατανάλωσης των ελαιοκομικών προϊόντων στις τρίτες χώρες, μη 

ελαιοπαραγωγές και εισαγωγές χώρες. Οι εκστρατείες αυτές οι οποίες 

έχουν αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα, χρηματοδοτούνται από τα 

ελαιοπαραγωγικά κράτη που συναπαρτίζουν το ΔΣΕ. Η Ε.Ε. καταβάλλει 

τη μερίδα του λέοντος  και συνεπώς έχει τον κύριο λόγο.  

 

3.19.2 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Πρόκειται για εκστρατείες που διεξάγονται στην εσωτερική αγορά των 

κρατών μελών. Η ΚΟΑ ελαιολάδου εγγυάται τη διενέργεια εκστρατειών 

προώθησης του προϊόντος. Η χρηματοδότηση αυτών των εκστρατειών 

προέρχονται από ειδική παρακράτηση της ενίσχυσης στην κατανάλωση. 

Τελευταία εκστρατεία ήταν η 7η, η οποία έληξε το τέλος του 2002 και 8η 

εκστρατεία δεν πρόκειται να υπάρξει, γιατί όλο το καθεστώς προώθησης 

των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά έχει αλλάξει. Το 

ελαιόλαδο καλείται να διεκδικήσει ένα μέρος από τα διαθέσιμα κονδύλια 

σε ανταγωνισμό με άλλα προϊόντα. 

Την υλοποίηση των δράσεων προώθησης αναλαμβάνουν αναγνωρισμένοι 

και αντιπροσωπευτικοί φορείς, που λειτουργούν στα κράτη μέλη με τη 

μορφή επαγγελματικών ή/και διεπαγγελματικών οργανώσεων ή/και 

επιχειρηματικών κοινοπραξιών, σε κάθε τομέα (προϊόν). Οι παραπάνω 

οργανώσεις θα πρέπει να επεξεργαστούν προγράμματα, τα οποία θα 

έχουν διάρκεια από ένα έως τρία χρόνια. Τα προγράμματα αυτά 

υποβάλλονται καταρχήν για έλεγχο και έγκριση στις αρχές του κράτους 

μέλους και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

οποία έχει και την τελική αρμοδιότητα έγκρισης, ενώ για την ορθή 

εκτέλεση του επιλεγέντος προγράμματος την ευθύνη την έχει η 

(δι)επαγγελματική οργάνωση που το υπέβαλλε. 

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται: 
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Με το 50% από τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Με το 20% από το κράτος μέλος 

Με το υπόλοιπο 30% από τις οργανώσεις που τα πρότειναν.  

 

3.20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Η διαφήμιση αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο μέσο 

ενημέρωσης των καταναλωτών για τα προϊόντα των επιχειρήσεων. Γι 

αυτό και οι περισσότερες εταιρείες τυποποίησης ελαιολάδου διαθέτουν 

μεγάλα κονδύλια κάθε χρόνο, έτσι ώστε να προωθήσουν τις πωλήσεις 

τους. 

Στον Πίνακα 3.11 φαίνονται τα ποσά που διέθεσε κάθε εταιρεία για την 

ενίσχυση των πωλήσεων του δικού της ελαιολάδου για τα έτη 1998 και 

1999. 

Αν και τα στοιχεία αυτά είναι προηγούμενων ετών, φαίνεται ότι οι 

συνολικές δαπάνες για διαφήμιση του ελαιολάδου μειώνονται σταδιακά. 

Τα μεγαλύτερα ποσά διατέθηκαν για τη διαφήμιση των 

ελαιολάδων, ΑΛΤΙΣ, ΕΛΑΝΘΗ και ΕΥ ΖΗΝ, όλα προϊόντα της 

εταιρείας ΕΛΑΪΣ Α. Ε. Δεύτερη σε διαφημιστικές δαπάνες έρχεται η 

εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Α. Ε. Τέλος, τρίτη σε διαφημιστικές δαπάνες έρχεται 

η εταιρεία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ για το ελαιόλαδο ΣΠΙΤΙΚΟ. 
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Πίνακας 3.11: Ποσά που διατέθηκαν για 

Πηγή  :  ICAP, Κλαδική  Μελέτη  «Ελαιόλαδο-Πυρηνέλαιο -Επιτραπέζιες  
Ελιές» Ιούν .  2000 

 
Επίσης, σημαντική ήταν η διαφημιστική δαπάνη κατά το 1998 για 

την προώθηση συνολικά του προϊόντος (225.237 χιλ. δρχ). Με την ίδια 

λογική η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει το ελαιόλαδο τονίζοντας τις 

ευεργετικές του ιδιότητες, τόσο μέσω της τηλεόρασης, όσο και μέσω 

ραδιοφώνου. 

Το κύριο μέσο διαφήμισης είναι η τηλεόραση η οποία απορρόφησε 

το 77% των συνολικών δαπανών διαφήμιση για το 1998 και το 92% κατά 

το 1999. Ακολουθεί με μικρότερο ποσοστό η διαφήμιση μέσω 

περιοδικών και εφημερίδων. 
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3.21  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Η  Κοινή  Οργάνωση Αγοράς ελαιολάδου  (Κ.Ο.Α.) συστάθηκε με 

το βασικό κανονισμό 136/66 και αποτελεί μία από τις πιο 

ολοκληρωμένες και συνεκτικές Κ.Ο.Α. της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής). Κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων λειτουργίας της έχει 

υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις προσαρμογής στις γενικότερες 

κατευθύνσεις της ΚΑΠ αλλά και των διαδοχικών διευρύνσεων με την 

Ελλάδα (1981) και την Ισπανία και Πορτογαλία (1986). 

Η εμπορική περίοδος αρχίζει την 1η Νοεμβρίου. 

Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας κάθε χρόνο καθορίζει το ύψος των 

παρακάτω τιμών και ενισχύσεων, οι οποίες συνθέτουν το μηχανισμό 

στήριξης του προϊόντος και ρύθμισης των αγορών: 

 Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού. Έχει μια θεωρητική σημασία και 

αντιστοιχεί σε αυτό που θεωρείται ως δίκαιο εισόδημα για τους 

ελαιοπαραγωγούς. 

 Αντιπροσωπευτική Τιμή Αγοράς. Ορίζεται σε ένα ύψος σημαντικά 

κατώτερο της ενδεικτικής τιμής παραγωγού, που θεωρείται ότι 

επιτρέπει   την ομαλή διάθεση στην κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις τιμές των άλλων ανταγωνιστικών φυτικών ελαίων. 

 Ενίσχυση στην Παραγωγή και Ενίσχυση στην Κατανάλωση.  

Είναι η διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω τιμών (δηλαδή, 

Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού μείον Αντιπροσωπευτική Τιμή Αγοράς) 

και καλύπτεται από δύο ενισχύσεις, στην παραγωγή και στην 

κατανάλωση. 

 Η Ενίσχυση στην παραγωγή χορηγείται στους    ελαιοπαραγωγούς, με 

σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός δίκαιου εισοδήματος τους. 

 Η Ενίσχυση στην κατανάλωση χορηγείται στους τυποποιητές για τα 

ελαιόλαδα που συσκευάζονται και διατίθενται στην αγορά, 
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προκειμένου να υποβοηθηθεί η κατανάλωση ιδίως σε σχέση με τα 

άλλα ανταγωνιστικά φυτικά έλαια. 

 Τιμή Παρέμβασης. Το ύψος της ισούται με την Ενδεικτική Τιμή 

Παραγωγού μειωμένη κατά την Ενίσχυση στην Παραγωγή και 

επιπλέον ένα ποσό που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στις δαπάνες 

διακίνησης του ελαιολάδου από τις ζώνες παραγωγής προς τις ζώνες 

κατανάλωσης καθώς και των διακυμάνσεων των τιμών που 

επικρατούν στο εμπόριο. 

 Η Τιμή Κατωφλίου καταργήθηκε από 1/7/95 λόγω της συμφωνίας 

της GATT. 

Όλες οι παραπάνω τιμές καθορίζονται σε  ECU ανά 100 κιλά 

Σύμφωνα λοιπόν με τις τιμές και ενισχύσεις που ορίζει κάθε χρόνο το 

Συμβούλιο Υπουργών, η διαχείριση της Κ.Ο.Α. ελαιολάδου 

περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία: 

 

3.21.1  Ενίσχυση στην Παραγωγή 

Η ενίσχυση χορηγείται στους ελαιοπαραγωγούς με σκοπό να 

συμβάλει στη διαμόρφωση ενός δίκαιου εισοδήματος τους. Ήδη από την 

περίοδο 1994-95 καλύπτει το 40% περίπου του συνολικού εισοδήματος. 

Η ενίσχυση χορηγείται αδιακρίτως της ποιοτικής κατηγορίας του 

ελαιολάδου και της όποιας χρήσης του από τον παραγωγό.        

Από την περίοδο 1987-88 επιβλήθηκε καθεστώς συνυπευθυνότητας 

(σταθεροποιητής) και καθορίστηκε Μέγιστη Εγγυημένη Ποσότητα 

(Μ.Ε.Π.) ίση προς 1.350.000 τόνους αθροιστικά για όλες τις 

ελαιοπαραγωγές χώρες μέλη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν η συνολική 

παραγωγή (αιτήσεις -για ενίσχυση) υπερβεί το όριο (πλαφόν) των 

1.350.000 τόνων τότε το βασικό ποσό της ενίσχυσης που είχε καθορίσει 

το Συμβούλιο Υπουργών για τη χρονιά αυτή θα μειωθεί κατά το ίδιο 

ποσοστό της υπέρβασης της Μ.Ε.Π. Αν, ωστόσο, η συνολική παραγωγή 

 130



Κεφάλαιο τρίτο  Το ελαιόλαδο 

υπολείπεται της Μ.Ε.Π. τότε η ποσότητα της διαφοράς μεταφέρεται και 

αθροιζόμενη προσαυξάνει τη Μ.Ε.Π.  της επόμενης περιόδου. 

Οι κατά τεκμήριο μικροί παραγωγοί (με όριο τα 500 κιλά "μέσης 

παραγωγής", δηλ. το μέσο όρο των ποσοτήτων για τις οποίες ο 

παραγωγός έτυχε ενίσχυσης κατά τις δύο προηγούμενες ελαιοκομικές 

περιόδους), έχουν εξαιρεθεί από τη συνυπευθυνότητα για να 

αντισταθμιστεί η μείωση του εισοδήματός τους. Οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής συνθέτουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα υπολογισμού 

και χορήγησης της ενίσχυσης. 

Επί του μοναδιαίου ποσού της ενίσχυσης εφαρμόζονται 

παρακρατήσεις: 

 Για την κατάρτιση του ελαιοκομικού κτηματολογίου (2,4%). 

 Για προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας του ελαιολάδου (1,4%). 

 Για τις Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις τους (0,8%). 

Από τις επιδοτήσεις του ελαιολάδου τη μερίδα του λέοντος έχει ο νομός 

Ηρακλείου με ποσό 30,355 δις. Δραχμών (για τη χρονιά 2000/01). 

 

3.21.2  Ενίσχυση στην Κατανάλωση 

Η Ενίσχυση στην Κατανάλωση χορηγείται στις επιχειρήσεις για το 

ελαιόλαδο που συσκευάζουν και διαθέτουν στην αγορά, ακριβώς για να 

διευκολύνεται η ομαλή διάθεση του προϊόντος. 

Ενίσχυση στην Κατανάλωση δικαιούνται μόνο ορισμένες ποιοτικές 

κατηγορίες, τοπαρθένο έξτρα (0-1°), το παρθένο (1-2°), το "ελαιόλαδο" 

γνωστό ως κουπέ ή Riviera δηλ. το μίγμα παρθένου με εξευγενισμένο 

ελαιόλαδο και το "πυρηνέλαιο" δηλ. μίγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου 

με παρθένο ελαιόλαδο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συσκευασία να μην υπερβαίνει τα 5 

λίτρα καθαρού περιεχομένου. 
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Δικαίωμα ενίσχυσης αποκτάται από τη στιγμή που το συσκευασμένο 

ελαιόλαδο εξέρχεται από τη μονάδα τυποποίησης για να διατεθεί στην 

αγορά (εγχώρια, κοινοτική ή τρίτης χώρας). Οι μονάδες τυποποίησης 

υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης η οποία περιλαμβάνει την τήρηση 

ορισμένων προϋποθέσεων σχετικά με τον εξοπλισμό της μονάδας, την 

ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα ελαιολάδου που συσκευάζεται ετησίως, 

την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη συμμόρφωση στο καθεστώς 

ελέγχων. Η ενίσχυση υπόκειται σε παρακρατήσεις για δαπάνες 

επαγγελματικών συνδέσμων (5,5%) και για τη χρηματοδότηση των 

εκστρατειών προώθησης της κατανάλωσης. 

 

3.21.3. Μηχανισμοί αποθεματοποίησης. 

Στα πλαίσια της νέας αναθεωρημένης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς 

(ΚΟΑ) Ελαιολάδου, καταργήθηκε ο «μηχανισμός της παρέμβασης» και 

αντικαταστάθηκε από το σύστημα της σύναψης συμβολαίων -«ιδιωτικής 

αποθεματοποίησης». Καινοτομία στο νέο σύστημα αποτελεί κυρίως το 

γεγονός ότι εφεξής δίνεται  η δυνατότητα σύναψης συμβολαίων ιδιωτικής 

αποθεματοποίησης, εκτός των οργανώσεων και ομάδων παραγωγών ή τις 

ενώσεις τους και στα ελαιοτριβεία και τις τυποποιητικές επιχειρήσεις. Η 

προτεραιότητα όμως εξακολουθεί να παραμένει στις ομάδες παραγωγών.  

 Τι σημαίνει ιδιωτική αποθεματοποίηση. 

 Όταν οι τιμές του ελαιολάδου μειώνονται σημαντικά εξαιτίας της 

ύπαρξης πλεονασμάτων παραγωγής στην αγορά, χορηγείται μια ενίσχυση 

σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευομένων, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

τη δέσμευση να διατηρήσουν σε απόθεμα ορισμένες ποσότητες 

ελαιολάδου κατά τη διάρκεια δεδομένης περιόδου, μέχρις ότου ρυθμιστεί 

η προσφορά του προϊόντος στην αγορά. 
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 Πώς καθορίζονται οι ενισχύσεις 

Για να καθοριστούν οι ενισχύσεις που θα πρέπει να χορηγηθούν για την 

υλοποίηση συμβάσεων ιδιωτικής αποθεματοποίησης προκηρύσσονται 

ανοικτοί διαγωνισμοί (παρόμοιοι με εκείνους των επιστροφών 

εξαγωγής). 

 Ποιες ποιότητες ενισχύονται 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται στην αποθεματοποίηση χύμα παρθένου 

ελαιολάδου. 

 Πότε προκηρύσσονται διαγωνισμοί 

Ένας διαγωνισμός προκηρύσσεται, όταν σε ορισμένες περιφέρειες της 

Κοινότητας, υπάρχουν σοβαρές διαταραχές της αγοράς και η 

διαπιστωθείσα μέση τιμή στην αγορά κατά την περίοδο τουλάχιστον 2 

εβδομάδων είναι μικρότερη από τις τιμές που ορίζονται από την ΚΟΑ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απόφαση για την 

εφαρμογή του καθεστώτος συμβολαίων ιδιωτικής αποθεματοποίησης 

επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό 

σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη και αν πληρούνται οι 

ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις για την προκήρυξη διαγωνισμού, 

δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει, απλώς της παρέχεται με βάση τον 

σχετικό κανονισμό η δυνατότητα προκήρυξής του.  

 Καθεστώς συναλλαγών με τις τρίτες χώρες 

Επειδή οι Κοινοτικές τιμές βρίσκονται σε επίπεδο υψηλότερο των τιμών 

των υπολοίπων μη κοινοτικών ελαιοπαραγωγικών χωρών, γι' αυτό και 

είναι αναγκαίοι οι μηχανισμοί προστασίας του κοινοτικού ελαιολάδου 

από τον ανταγωνισμό των  τρίτων χωρών (αρχή της κοινοτικής 

προτίμησης). 

 

Η προστασία αυτή εκφράζεται με την επιβολή δασμών κατά την 

εισαγωγή από τρίτες χώρες και τη χορήγηση επιστροφής κατά την 
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εξαγωγή προς τρίτες χώρες. Το καθεστώς αυτό υπέστη σημαντικές 

τροποποιήσεις μετά την 1.7.95 λόγω της συμφωνίας της GATT. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των προτιμησιακών συμφωνιών, που η 

Ε.Ε. έχει παραχωρήσει σε ορισμένες τρίτες χώρες (Τυνησία, Μαρόκο, 

Αλγερία, Λίβανος, Τουρκία), οι δασμοί μειώνονται σύμφωνα και με τη 

συγκεκριμένη χώρα προέλευσης. 

Κατά την εξαγωγή χορηγείται επιστροφή εξαγωγών (ενίσχυση 

εξαγωγών), η οποία επίσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις ποιοτικές 

κατηγορίες. Για το χύμα είναι υψηλότερη του τυποποιημένου, ώστε να 

αντισταθμίζεται η μη είσπραξη ενίσχυσης στην κατανάλωση.  

 

3.22  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΣΕ τα παγκόσμια αποθέματα 

υπολογίζονταν στους 567.000 τόνους για το Νοέμβριο 2000, ενώ για το 

1999 ήταν 493.000. αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2000 

ήταν 443.000 τόνοι και 407.000 τόνοι για το 1999. για το 2001 υπήρξε 

αύξηση αποθεμάτων κατά 354.000 τόνων παγκοσμίως. Αντίστοιχα για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2000 ήταν 443.000 τόνοι και 407.000 τόνοι 

για το 1999. Για το 2001 υπήρξε αύξηση αποθεμάτων κατά 354.000 

τόνων παγκοσμίως. Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου κυμαίνεται από  

χρονιά σε χρονιά, τελευταία όμως παρουσιάζει μια διορθωτική ανάπτυξη 

και υπερβαίνει τα 2.000.000 τόνους. Κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι 

υπάρχει αύξηση 3,1% ετησίως.  

Γενικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΣΕ, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1979-1982, αυξήθηκαν οι στρεμματικές εκτάσεις και η 

παραγωγικότητα ελαιολάδου, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

παγκόσμιας παραγωγής από τη μέση ετήσια στάθμη των 1.543.000 τόνων 

σε 2.352.000 τόνων για την περίοδο 1997-2000. Δηλαδή υπάρχει αύξηση 

της παραγωγής κατά 52%, κατά την τελευταία εικοσαετία. 
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Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΣΕ η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί 

κατά το 2007/2008 κατά 218.000 τόνους και να διαμορφωθεί τελικά 

στους 2.776.000 τόνους. 
Πίνακας 3.12: Παραγωγή Ελαιολάδου (σε χιλ. τόνους) στα μεγαλύτερα παραγωγικά 
κράτη στην Ε.Ε και παγκοσμίως. Έτη 1968/69- 2003/2004 και Μ.Ο τετραετιών 

ΕΤΟΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑ-
ΝΙΑ  

ΠΟΡΤΟ- 
ΓΑΛΛΙΑ  

ΓΑΛΛΙΑ  E.E.  ΤΥΝΗ-
ΣΙΑ  

ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ 

ΣΥΡΙΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  

1968/69  150,0  384,6  480,0  52,9  2,0  1.069,5  55,0  22,4  126,4  1.390,0  

1969/70  140,0  473,4  369,0  72,0  3,5  1.057,9  25,0  25,6  54,5  1.268,4  

1970/71  170,0  419,9  479,2  66,9  0,5  1.136,5  90,0  15,5  118,0  1.424,1  

1971/72  160,0  618,1  340,3  41,7  3,0  1.163,1  167,0  22,2  51,5  1.551,0  

Μ.Ο’68/71  155,0  474,0  417,1  58,4  2,3  1.106,8  84,3  21,4  87,6  1.408,4  

1972/73  190,0  339,6  439,7  53,5  1,1  1.023,9  70,0  33,4  176,0  1.400,3  

1973/74  170,0  450,0  446,7  42,0  2,5  1.111,2  130,0  13,7  53,3  1.405,5  

1974/75  190,0  432,7  308,1  47,8  1,6  980,2  132,4  44,4  130,0  1.393,4  

1975/76  220,0  430,0  471,6  49,1  1,5  1.172,2  180,0  33,2  94,0  1.588,5  

Μ.Ο’72/75  192,5  413,1  416,5  48,1  1,7  1.071,9  128,1  31,2  113,3  1.446,9  

1976/77  200,0  280,0  422,5  35,5  2,0  940,0  85,0  55,9  160,0  1.345,4  

1977/78  220,0  500,0  361,4  29,8  2,0  1.113,2  130,0  38,0  60,0  1.397,8  

1978/79  235,0  350,0  499,9  39,9  1,7  1.126,5  85,0  69,6  145,0  1.510,0  

1979/80  203,0  450,0  432,8  56,9  1,5  1.144,2  85,0  40,6  60,0  1.410,1  

Μ.Ο’76/79  214,5  395,0  429,2  40,5  1,8  1.081,0  96,3  51,0  106,3  1.415,8  

1980/81  330,0  500,0  446,0  32,0  2,0  1.310,0  145,0  83,4  170,0  1.767,9  

1981/82  230,0  606,5  297,3  22,9  1,4  1.158,1  80,0  44,5  55,0  1.419,4  

1982/83  324,5  368,0  666,0  78,6  2,1  1.439,2  60,0  94,8  160,0  1.859,7  

1983/84  231,0  780,0  266,5  8,7  2,3  1.288,5  155,0  27,2  40,0  1.604,9  

Μ.Ο’80/83  278,9  563,6  419,0  35,6  2,0  1.299,0  110,0  62,5  106,3  1.663,0  

1984/85  218,0  322,0  702,7  43,0  2,1  1.287,8  95,0  55,2  80,0  1.619,1  

1985/86  309,6  607,4  397,2  31,5  1,6  1.347,3  105,0  35,3  70,0  1.668,5  

1986/87  220,0  354,6  489,8  40,8  1,5  1.106,7  120,0  72,5  120,0  1.535,7  

1987/88  287,0  670,0  733,7  35,0  3,5  1.729,2  95,0  32,0  55,0  2.016,2  

Μ.Ο’84/87  258,7  488,5  580,9  37,6  2,2  1.367,8  103,8  48,8  81,3  1.709,9  

1988/89  295,6  361,1  399,4  22,8  1,2  1.080,1  58,0  90,0  90,0  1.442,1  

1989/90  292,9  578,0  550,8  41,0  1,9  1.464,6  130,0  30,0  35,0  1.792,6  

1990/91  170,0  163,3  639,4  20,0  1,0  993,7  175,0  83,0  80,0  1.452,7  

1991/92  385,0  674,5  593,0  62,0  4,3  1.718,8  250,0  42,0  60,0  2.205,8  

Μ.Ο’88/91  285,9  444,2  545,7  36,5  2,1  1.314,3  153,3  61,3  66,3  1.723,3  

1992/93  310,0  435,0  623,0  22,0  1,6  1.391,6  120,0  86,0  56,0  1.813,0  

1993/94  254,0  520,0  550,9  32,1  2,3  1.359,3  235,0  65,0  48,0  1.825,0  

1994/95  350,0  448,0  538,8  32,2  2,0  1.371,0  100,0  90,0  160,0  1.845,5  

1995/96  400,0  620,0  337,6  43,7  2,3  1.403,6  60,0  76,0  40,0  1.735,5  

Μ.Ο’92/95  328,5  505,8  512,6  32,5  2,1  1.381,4  128,8  79,3  76,0  1.804,8  

1996/97  390,0  370,0  947,3  44,8  2,5  1.754,6  270,0  125,0  200,0  2.595,0  

1997/98  375,0  620,0  1.077,0  42,0  2,7  2.116,7  93,0  70,0  40,0  2.465,5  
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1998/99  473,0  403,5  791,9  35,1  3,4  1.706,9  215,0  115,0  170,0  2.402,5  

1999/00  420,0  735,0  669,1  50,2  4,1  1.878,4  210,0  81,0  70,0  2.374,5  

Μ.Ο’96/99  414,5  532,1  871,3  43,0  3,2  1.864,2  197,0  97,8  120,0  2.459,4  

2000/01  430,0  509,0  973,7  24,6  3,2  1.940,5  130,0  165,0  175,0  2.565,5  

2001/02  358,3  656,7  1.411,4  33,7  3,6  2.463,7  35,0  92,0  65,0  2.825,5  

2002/03  414,0  636,0  859,0  28,9  4,7  1.942,6  70,0  165,0  160,0  2.515,0  

2003/04  367,0  600,0  1.300,0  37,0  3,2  2.307,2  180,0  110,0  60,0  2.859,0  

Μ.Ο’00/03  392,3  600,4  1.136,0  31,1  3,7  2.163,5  103,8  133,0  115,0  2.691,3  

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου από Πρόγραμμα «Συνεργασία», Καν. (Ε.Κ.)1334/02, Στατιστική Ανασκόπηση του 
Ελαιοκομικού Τομέα, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004 

 
 
 
 

 
Διάγραμμα 3.1 : Μ.Ο παραγωγής ελαιολάδου (σε χιλιάδες τόνους) για τις τετραετίες 

1968/71-2000/03 για τα μεγαλύτερα ελαιοπαραγωγά κράτη 
 
Η κατανάλωση ακολουθώντας τους αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης 

της παραγωγής, την τρέχουσα δεκαετία έχει αυξηθεί κατά 3,9% ετησίως. 

Όσο αφορά την κατανάλωση εντός Ε.Ε. παρατηρείται αύξηση 2,9% 

ετησίως. Το επίπεδο κατανάλωσης στην τελευταία δεκαετία είναι 

παρόμοιο με αυτό της παραγωγής δηλαδή περίπου 2.070.000 τόνους. 
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Αυτή η τάση εξισορρόπησης μεταξύ τους χαρακτηρίζει την παγκόσμια 

αγορά ελαιολάδου γενικότερα, παρά τις ετήσιες διακυμάνσεις της. 
 

Πίνακας 3.13: Κατανάλωση ελαιολάδου (σε χιλιάδες τόνους) στα μεγαλύτερα παραγωγά 
κράτη στην Ε.Ε και παγκοσμίως. Έτη 1968/69-2003/2004 και Μ.Ο τετραετιών. 

ΕΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑ-
ΝΙΑ 

ΠΟΡ-
ΤΟΓΑ-
ΛΛΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ E.E. Ε.Ε 
ΒΟΡ-
ΡΑΣ 

ΤΥΝΗ
-ΣΙΑ 

ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ 

ΣΥΡΙΑ ΠΑΓΚΟ-
ΣΜΙΑ 

68/69  165,0  520,0   276,1   40,2  20,9  1.028,5  6,3  23,3  17,0  84,8  1.316,4  

69/70  162,0  570,0  288,3  72,6  19,6  1.119,9  7,4  7,4  22,2  74,0  1.392,1  

70/71  162,0  608,5  327,4  64,1  21,0  1.191,2  8,2  25,0  22,1  103,5  1.507,7  

71/72  162,0  625,0  308,5  67,5  23,0  1.194,8  8,8  28,7  24,0  64,1  1.500,3  
Μ.Ο. 
’68/71  162,8  580,9  300,1  61,1  21,1  1.133,6  7,7  21,1  21,3  81,6  1.429,1  

72/73  167,0  565,0  334,8  61,9  18,5  1.155,3  8,1  18,7  25,7  84,0  1.445,7  

73/74  161,5  558,2  322,9  45,7  21,6  1.116,4  6,5  30,8  27,1  69,8  1.394,8  

74/75  170,0  494,8  250,6  48,2  15,5  984,6  5,5  32,8  39,6  94,7  1.299,6  

75/76  172,0  400,9  278,2  46,1  19,5  921,6  4,9  64,3  43,6  77,3  1.280,0  
Μ.Ο. 
72/75  167,6  504,7  296,6  50,5  18,8  1.044,5  6,3  36,7  34,0  81,5  1.355,0  

76/77  172,0  415,8  294,3  43,3  20,7  952,5  6,4  82,4  45,0  90,0  1.339,5  

77/78  180,0  450,0  328,0  34,0  21,8  1.019,6  5,8  81,5  46,4  100,0  1.437,2  

78/79  201,7  500,0  330,0  38,9  20,6  1.098,2  7,0  38,3  47,8  100,3  1.477,1  

79/80  200,0  521,5  350,0  39,8  21,5  1.140,4  7,6  36,4  50,0  90,8  1.505,2  
Μ.Ο. 
76/79  188,4  471,8  325,6  39,0  21,2  1.052,7  6,7  59,7  47,3  95,3  1.439,8  

80/81  205,6  580,0  350,0  41,0  25,5  1.211,0  8,9  36,7  73,0  85,0  1.587,0  

81/82  200,0  610,0  365,0  38,6  26,5  1.246,9  6,8  34,5  64,0  60,0  1.585,6  

82/83  205,0  626,0  360,0  39,9  26,9  1.265,5  7,7  51,1  70,4  80,2  1.685,4  

83/84  200,0  640,0  335,0  34,0  24,0  1.241,2  8,2  64,3  58,7  61,5  1.647,9  
Μ.Ο. 
80/83  202,7  614,0  352,5  38,4  25,7  1.241,2  7,9  46,7  66,5  71,7  1.626,5  

84/85  190,0  631,6  360,0  40,8  25,0  1.257,6  10,2  53,2  55,7  80,0  1.684,4  

85/86  210,0  640,0  370,0  32,2  26,5  1.289,0  10,3  50,3  48,1  67,7  1.734,9  

86/87  200,0  670,0  377,8  36,1  27,0  1.323,9  13,0  59,0  62,5  60,0  1.782,4  

87/88  200,0  680,0  420,4  35,0  26,5  1.374,7  12,8  52,0  46,0  50,0  1.822,7  
Μ.Ο. 
84/87  200,0  655,4  382,1  36,0  26,3  1.311,3  11,6  53,6  53,1  64,4  1.756,1  

88/89  200,0  630,0  395,9  35,0  24,2  1.299,5  14,4  32,0  61,0  50,0  1.752,5  

89/90  205,0  626,0  388,1  34,5  27,0  1.299,7  19,1  33,0  56,0  44,0  1.706,7  

90/91  204,0  540,0  394,1  27,0  28,0  1.214,5  21,4  54,5  62,0  55,0  1.666,5  

91/92  203,0  630,0  418,7  45,0  34,8  1.356,8  25,3  60,0  66,0  50,0  1.857,1  
Μ.Ο. 
88/91  203,0  606,5  399,2  35,4  28,5  1.292,6  20,1  44,9  61,3  49,8  1.745,7  

92/93  197,0  641,0  421,4  49,9  43,8  1.383,6  30,5  60,0  67,0  50,0  1.904,0  

93/94  196,0  692,0  421,0  59,0  43,7  1.453,5  41,8  56,0  69,0  53,0  1.985,0  

94/95  210,0  675,0  420,0  58,0  41,6  1.451,2  46,6  46,0  78,0  55,0  1.994,5  

95/96  230,0  653,0  352,1  58,4  48,5  1.387,0  45,0  34,5  78,0  63,0  1.888,5  
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Μ.Ο. 
92/95  208,3  665,3  403,6  56,3  44,4  1.418,8  41,0  49,1  73,0  55,3  1.943,0  

96/97  240,0  675,0  470,2  62,0  58,8  1.566,7  60,7  70,0  85,0  75,0  2.241,5  

97/98  240,0  698,0  550,4  69,3  75,6  1.705,2  71,9  52,0  95,0  85,5  2.381,5  

98/99  245,0  705,0  528,5  66,1  78,8  1.708,9  85,5  49,0  88,0  85,0  2.413,0  

99/00  265,0  714,0  502,6  69,5  81,8  1.728,0  95,1  60,0  90,0  60,0  2.442,5  
Μ.Ο. 
96/99  247,5  698,0  512,9  66,7  73,8  1.677,2  78,3  57,8  89,5  76,4  2.369,6  

00/01  270,0  729,0  580,8  60,5  92,0  1.835,1  102,8  58,0  100,0  72,5  2.590,5  

01/02  270,0  735,0  631,2  61,5  94,5  1.893,8  101,6  28,0  86,0  55,0  2.606,0  

02/03  270,0  750,0  620,0  57,9  95,0  1.904,4  111,5  30,0  100,5  55,0  2.640,5  

03/04  270,0  765,0  630,0  59,0  95,0  1.931,9  112,9  60,0  115,0  40,0  2.732,0  
Μ.Ο. 
00/03  270,0  744,8  615,5  59,7  94,1  1.891,3  107,2  44,0  100,4  55,6  2.642,3  

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου από Πρόγραμμα «Συνεργασία», Καν. (Ε.Κ.)1334/02, Στατιστική Ανασκόπηση του 
Ελαιοκομικού Τομέα, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004 
 

 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 3.2 : Μ.Ο κατανάλωσης ελαιολάδου (σε χιλιάδες τόνους) για τις 
τετραετίες 1968/71-2000/03, στις μεγαλύτερες καταναλώτριες χώρες 

 
 

Η κατανάλωση για το 1999 ήταν 2.376.000 τόνοι ενώ για το 2000 

ήταν 2.445.000 τόνοι. 
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Πίνακας 3.14:Παγκόσμια κατανάλωση σε τόνους 
Χώρα 1999/00 2000/01 
Ε.Ε. 1.695,000 1.705,500 
Η.Π.Α 160,500 170,000 
Συρία 85,000 105,000 
Τυνησία 65,000 27,000 
Τουρκία 60,000 62,000 
Μαρόκο 50,000 60,000 
Αλγερία 29,000 27,000 
Άλλες παραγωγικές 
χώρες 

139,000 152,000 

Μη παραγωγές χώρες 92,500 99,000 
Σύνολο 2.376,000 2.455,000 

Πηγή: ΔΣΕ, Ελαιοκομικά Θέματα, Ελαιουργική, Αθήνα, τεύχος 5, Οκτ.-Δεκ. 2000, 
σελ.5 

 

Η κατανάλωση, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΣΕ, έχει αυξηθεί, κι 

ενώ η μέση ετήσια κατανάλωση της περιόδου 1979-82 ήταν 1.589.000 

τόνοι, για την περίοδο 1997-2000 αυξήθηκε σε 2.399.000 τόνους, δηλαδή 

αύξηση κατά 51%. 
 

Πίνακας 3.15 :Μέση Ετήσια Αύξηση Κατανάλωσης την Τρέχουσα Δεκαετία 
Παγκόσμια 3,9% 
Ευρωπαϊκή Ένωση 2,9% 
Παραγωγικές χώρες εκτός Ε.Ε 5,5% 
Όλες οι χώρες εκτός Ε.Ε 6,4% 
Χώρες –στόχοι προώθησης του ΔΣΕ  
(ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία) 

10,4% 

Πηγή: ΔΣΕ, Ελαιοκομικά Θέματα, Ελαιουργική, Αθήνα, τεύχος 5, Οκτ.-Δεκ. 2000, 
σελ.5 

 
Η  κατανάλωση εντός Ε.Ε, που κατέχει τα 3/4 της παγκόσμιας, 

είναι κατά μέσο όρο 1.500.000 τόνοι, δηλαδή 175 μεγαλύτερη από την 

προηγούμενη δεκαετία. Η κατανάλωση αυξάνεται επίσης και στις 

υπόλοιπες χώρες. Αυτά τα σημαντικά ποσοστά ανάπτυξης επιβεβαιώνουν 

το μέλλον της παγκόσμιας παραγωγής, η οποία επίσης αυξάνεται Το 

χαμηλό ποσοστό κατανάλωσης στην Ε.Ε είναι απόλυτα δικαιολογημένο 
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αν συσχετισθεί με το μεγάλο ποσοστό της συμμετοχής της στην 

παραγωγή και το χαμηλό ποσοστό πληθυσμιακής ανάπτυξης. 

Για το 2007/08 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση στην κατανάλωση κατά 

274.000 τόνους, γεγονός που ανεβάζει την πραγματική κατανάλωση 

στους 2.673.000 τόνους. 
Πίνακας 3.16 :Πρόβλεψη της παγκόσμιας παραγωγής-κατανάλωσης 

 Μέσος όρος 
1998/99 

Πρόβλεψη 
2007/08 

Αύξηση 

Παραγωγή 2.353.000 2.571.000 218.000 
Κατανάλωση 2.399.000 2.673.000 274.000 
Διαφορά -46.000 -102.000  
Πηγή: ΔΣΕ, Ελαιοκομικά Θέματα, Ελαιουργική, Αθήνα, τεύχος 5, Οκτ.-Δεκ. 2000, σελ.7 
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3.23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Πηγή: Στατιστική Ανασκόπηση του Ελαιοκομικού Τομέα, Σεπτέμβριος 2004 

Χάρτης 3.1 :Κατανομή των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων ανά νομό. (στοιχεία 

1999/2000) 
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Tα αποθέματα της εγχώριας αγοράς ελαιολάδου για το 2000 ήταν 

40.000 τόνοι, ενώ η ετήσια παραγωγή ήταν ύψους 450.000 τόνων. 

Στον Πίνακα 3.17 παρουσιάζεται η συνολική εγχώρια παραγωγή 

ελαιολάδου για την περίοδο 1987/88-1998/99 για τις επιδοτούμενες 

ποσότητες. 
Πίνακας 3.17: Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου 
έτος ποσότητα (τόνοι) 

1987/88 295.337 
1988/89 294.091 
1989/90 292.902 
1990/91 157.199 
1991/92 394.967 
1992/93 304.505 
1993/94 297.309 
1994/95 358.719 
1995/96 407.453 
1996/97 454.635 
1997/98 452.974 
1998/99 450.000 

Πηγή: ICAP, Κλαδική Μελέτη «Ελαιόλαδο-Πυρηνέλαιο-Επιτραπέζιες Ελιές»- Ιούνιος 
2000, σελ.53 

Από τα στοιχεία του Υπουργείου γεωργίας προκύπτει ότι τα 2/3 

περίπου της εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου προέρχεται από την Κρήτη 

και την Πελοπόννησο. Ειδικότερα η Κρήτη καταλαμβάνει το 30-40% 

περίπου και η Πελοπόννησος το 25-30% περίπου της συνολικής εγχώριας 

παραγωγής. Οι σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας 

είναι οι νομοί Ηρακλείου και Μεσσηνίας, οι οποίοι κάλυψαν το 19,6% 

και 10,7% αντίστοιχα της συνολικής παραγωγής το 1997/98.Ακολουθούν 

για το ίδιο έτος οι νομοί Χανίων 9,45, Ρεθύμνου 7,7%, Λασιθίου 5,6%, 

Ηλείας 4,9% και Λακωνίας 4,2%. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή ελαιολάδου είναι 

συνήθως διετής και μια «καλή» ελαιοκομική χρονιά σε συγκεκριμένη 

περιοχή ακολουθείται από μια «κακή» ελαιοκομική χρονιά. 
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Η εσωτερική κατανάλωση για το 2000 διαμορφώθηκε στους 

175000 τόνους. Από αυτούς διατέθηκαν 60,000 τόνοι χύμα, 70,000 για 

αυτοκατανάλωση και μόνο 45,000 τόνοι για τυποποίηση και συσκευασία, 

ενώ για το 2001 η συνολική κατανάλωση ήταν 155,000 τόνοι από τους 

οποίους 60,000 χύμα, 40,000 τυποποιημένο και συσκευασμένο, και 

55,000 για αυτοκατανάλωση. 
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Διάγραμμα 3.3: Εσωτερική κατανάλωση ελαιολάδου για τα έτη 2000 και 2001 
 
 
 Εξαγωγές ελαιολάδου έτος 2000
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Διάγραμμα 3.4 : Εξαγωγές του ελληνικού ελαιολάδου για το 2000 
Για εξαγωγή διατέθηκαν 120,000 τον. για το έτος 2000 και από 

αυτούς μόνον οι 10,000 τόνοι ήταν τυποποιημένοι-συσκευασμένοι. 
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Η χώρα, όσον αφορά τις εξαγωγές, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

συμμετέχει με ένα ποσοστό της τάξης 2% ενώ η παραγωγή της 

αντιπροσωπεύει περίπου το 20-25% της παγκόσμιας παραγωγής. 

Δυστυχώς το υπόλοιπο της εγχώριας παραγωγής διατίθεται εκτός της 

εσωτερικής κατανάλωσης, στο εξωτερικό με τη μορφή χύμα και κυρίως 

στην αγορά της Ιταλίας. Αυτό βεβαίως προκαλεί σημαντική απώλεια 

εσόδων, τόσο για τη χώρα όσο και για τους ελαιοπαραγωγούς, αφού η 

απώλεια προστιθεμένης αξίας είναι περίπου 36 δις δρχ και η απώλεια σε 

θέσεις εργασίας υπολογίζεται σε 300-500 χιλιάδες. 
 
3.23.1 Διάθεση Ελληνικού Βιολογικού Ελαιολάδου 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, το μοναδικό βιολογικό ελαιόλαδο που 

υπήρχε στην αγορά της Ευρώπης ήταν το Ελληνικό. Σήμερα τόσο η 

Ιταλία, όσο και η Ισπανία έχουν ξεπεράσει την Ελλάδα με αποτέλασμα 

να πλήττονται οι έλληνες παραγωγοί. 

 
 Εξαγωγές  τυποποιημένου  ελαιολάδου

95%

5%

Συμβατικό Βιολογικό

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 3.5 : Ποσοστό συμβατικού-βιολογικού ελαιολάδου στις εξαγωγές 
τυποποιημένου-συσκευασμένου 

 
Για το ελαιοκομικό έτος 1999/2000 η ελληνική παραγωγή βιολογικού 

ελαιόλαδου ήταν 1,500 τόνοι. Σχεδόν  στο σύνολό του το βιολογικό 

ελαιόλαδο τυποποιείται και συσκευάζεται και αντιπροσωπεύει το 5% των 
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συνολικών εξαγωγών συσκευασμένου ελαιολάδου. Κύριοι αποδέκτες της 

ελληνικής παραγωγής είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Μεγ. Βρετανία, οι 

Σκανδιναβικές χώρες και οι ΗΠΑ. Είναι γεγονός ότι υπάρχει αρκετό 

ενδιαφέρον και περαιτέρω ζήτηση για το βιολογικό ελαιόλαδο, αλλά οι 

βιοκαλλιεργητές της Ελλάδας δεν είναι ακόμη σε θέση να 

ανταποκριθούν. 

 
Διάθεση βιολογικού ελαιολάδου

15%

85%

Εξαγωγές Εγχώρια κατανάλωση

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 3.6: Ποσοστά διάθεσης του ελληνικού βιολογικού ελαιολάδου για 
εγχώρια κατανάλωση και για εξαγωγές. 

 
Στην εσωτερική αγορά το βιολογικό ελαιόλαδο καταλαμβάνει 

μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό- μόνον το 15% της παραγωγής του 

διατίθεται στην εσωτερική αγορά, και αυτό κυρίως γιατί η ζήτησή του 

επηρεάζεται από την υψηλή τιμή του. Εκτιμάται ότι η τιμή του είναι 

περίπου 20% παραπάνω από την τιμή του συμβατικού για την ελληνική 

αγορά, ενώ για το εξωτερικό διαμορφώνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. 

 

3.23.2 Διάθεση του ελληνικού ελαιολάδου στην Ε.Ε 

Κατά κοινή ομολογία η Ελλάδα παράγει το καλύτερο ποιοτικά 

ελαιόλαδο του κόσμου, χωρίς όμως η θέση της στις εξαγωγές, 

συσκευασμένου τουλάχιστον να είναι ικανοποιητική. Κάθε χρόνο 

υπάρχει διαθέσιμο προς εξαγωγή 150.000 τον. περίπου, το οποίο 
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διατίθεται χύμα στην Ιταλία, ενώ ελάχιστες είναι οι αγορές στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. 

Η Αγγλία ανακάλυψε σχετικά πρόσφατα το ελληνικό ελαιόλαδο 

και δείχνει προτίμηση σε πιστοποιημένα προϊόντα, ΠΟΠ και βιολογικά. 

Αυξανόμενες, ωστόσο, είναι και οι ποσότητες που εξάγονται χύμα για να 

τυποποιηθούν στην Αγγλία καθώς και οι ποσότητες που τυποποιούνται 

στην Ελλάδα με ετικέτα αγγλικών αλυσίδων. Για τη Γερμανία, η έλλειψη 

πιστοποίησης και «πράσινης βούλας» κάνει αδύνατη την παρουσία του 

ελληνικού ελαιολάδου στα γερμανικά μαγαζιά και διατίθεται μόνον στα 

καταστήματα ομογενών.  

 

3.24 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Κατά το ελαιοκομικό έτος 1998/99 το διεθνές εμπόριο έφτασε συνολικά 

στους 495.000 τόνους. 
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Διάγραμμα 3.7 : Παγκόσμιες εξαγωγές ελαιολάδου 1998/99, 
Πηγή: Ελαιοκομικά θέματα, Ελαιουργική, Αθήνα, τεύχος 2, Ιαν.-Μαρτ. 2000. σελ 5  
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Διάγραμμα 3.8 : Παγκόσμιες εισαγωγές ελαιολάδου 1998/99, 
Πηγή: Ελαιοκομικά θέματα, Ελαιουργική, Αθήνα, τεύχος 2, Ιαν.-Μαρτ. 2000. σελ 5 
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(σε χιλ.τόνους)

Η αγορά των Η.Π.Α προσανατολισμένη μέχρι πρόσφατα στα 

σπορέλαια και στα μαγειρικά λίπη ανακάλυψε τελευταία το ελαιόλαδο κι 

άρχισε να πραγματοποιεί εισαγωγές σε αυξανόμενες ποσότητες. Οι 

Διάγραμμα 3.9: Εισαγωγές ελαιολάδου στις Η.Π.Α 

Πηγή: ΔΣΕ, Ελαιοκομικά θέματα, Ελαιουργική, Αθήνα, τεύχος 2, Ιαν.-Μαρτ. 2000. σελ 18 
 
εισαγωγές ελαιολάδου στις Η.Π.Α γίνονται κυρίως από την Ιταλία, σε 

ποσοστό που σχεδόν παραμένει σταθερό για κάθε χρόνο. 
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Εισαγωγές Ελαιολάδου στις Η.Π.Α
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Διάγραμμα 3.10 : Χώρες από τις οποίες εισάγουν οι Η.Π.Α 
Πηγή: ΔΣΕ, Ελαιοκομικά θέματα, Ελαιουργική, Αθήνα, τεύχος 2, Ιαν.-Μαρτ. 2000. σελ 18 
 
Το έξτρα παρθένο αντιπροσωπεύει το 50% των συνολικών εισαγωγών, το 

ελαιόλαδο κουπέ το 46%, και το πυρηνέλαιο το 4% για το 2001 

Κατά το 2000 έκαναν την εμφάνιση τους στην αγορά των Η.Π.Α 48-50 

νέες εμπορικές επωνυμίες, γεγονός το οποίο αποτελεί δείγμα της 

κινητικότητας που υπάρχει στην κατηγορία του ελαιολάδου.  Η 

κατηγορία ελαιόλαδο κατέχει περίπου το 10% των λιανικών πωλήσεων 

ελαίων, ενώ προηγούνται το κανάλα με 25% και το αραβοσιτέλαιο με 

18%. Το 30,1% των συσκευασιών που πωλήθηκαν λιανικώς το 2000 

ήταν λευκοσιδηρά δοχεία, ενώ το 68,9% ήταν γυάλινα. 

Επομένως σημαίνοντα ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων παίζει η 

εμφάνιση στο ράφι, καθώς σύμφωνα με έρευνες, το ελαιόλαδο είναι 

προϊόν που αγοράζεται παρορμητικά. 
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Εισαγωγές  ελαιολάδου  στις  Η .Π .Α
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Διάγραμμα 3.11 : Ποιότητες ελαιολάδου που εισάγονται στις Η.Π.Α. 
Πηγή: AC Nielsen, Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, Αθήνα, τεύχος 28, Μάϊος.-

Ιούνιος. 2002. σελ 12 
Το ελαιόλαδο στον Καναδά κάνει όλο και περισσότερο ισχυρή την 

παρουσία του στην αγορά. 
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Διάγραμμα 3.12 : Εισαγωγές ελαιολάδου στον Καναδά 
Πηγή:Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, Αθήνα, τεύχος 22, Μάϊος- Ιούνιος 2001, σελ. 32 
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Φαίνεται στον πίνακα η συνεχής αύξηση των εισαγωγών όπου το 

εξαιρετικά παρθένο φτάνει το ποσοστό 59% της ετήσιας εισαγωγής. 

Ως προς την εσωτερική διάθεσή του το εξαιρετικά παρθένο φαίνεται ότι 

κερδίζει τις προτιμήσεις των Καναδών. 

 
 

Κατανομή λιανικής αγοράς ανά ποιοτική κατηγορία
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Διάγραμμα 3.13: Κατανομή λιανικής αγοράς ανά ποιοτική κατηγορία στον Καναδά για 
το 2000 

Πηγή:Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, Αθήνα, τεύχος 22, Μάϊος- Ιούνιος 2001, σελ. 32 
 

Η ελαιοπαραγωγική δύναμη της Γαλλίας είναι μικρή και 

κυμαίνεται γύρω στους 3 τόνους. Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η υψηλή 

κατανάλωση εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου στο εκπληκτικό ποσοστό 

98%, ενώ μόνο 2% είναι η κατανάλωση του ελαιολάδου κουπέ.  

Οι ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία ανέρχονται συνολικά σε 1039 τόνους, 

δηλαδή σε ποσοστό 1,2% ενώ κυριαρχεί η Ισπανία με 65% και η Ιταλία 

με 32,6%. 

Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί γύρω 

από την ελιά στη Γαλλία. Υπάρχουν 5 γαλλικά ελαιόλαδα ΠΟΠ, τα οποία 

διατηρούν την ποιότητά τους παρά το υψηλό κόστος τους και 

συναγωνίζονται με επιτυχία τα φθηνότερα ισπανικά και ιταλικά λάδια. 
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 Εισαγωγές ελαιολάδου στη Γαλλία
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Διάγραμμα 3.14 : Χώρες εισαγωγής ελαιολάδου στη Γαλλία για το 2000 
Πηγή:Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, Αθήνα, τεύχος 22, Μάϊος- Ιούνιος 2001, σελ. 32 

 
 
To ελαιόλαδο κατέχει το 37% του συνόλου των εισαγομένων 

ελαίων στην Βρετανία. Οι κυριότερες κατηγορίες ελαιολάδου που 

κυκλοφορούν στην βρετανική αγορά είναι το παρθένο (virgin), το ραφινέ 

(pure), το πυρηνέλαιο (pomance), και το ελαφρύ (light) Το  ελαιόλαδο  
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Διάγραμμα 3.15 : Χώρες εισαγωγής παρθένου ελαιολάδου στη Μεγάλη Βρετανία για 
το 2000 

Πηγή:Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, Αθήνα, τεύχος 22, Μάϊος- Ιούνιος 2001, σελ. 32 
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ελληνικής προέλευσης κατέχει το 8% της βρετανικής αγοράς. Το 

ελαιόλαδο που προέρχεται εμφιαλωμένο από Ισπανία καλύπτει το 20%-

25% της αγοράς, ενώ στην πραγματικότητα η συνολική ποσότητα 

ελαιολάδου ισπανικής προέλευσης που καταναλίσκεται στην βρετανική 

αγορά υπολογίζεται να φθάνει το 70%. Και τούτο διότι η Ιταλία η οποία 

κατέχει το 50-60% της βρετανικής αγοράς, αναμειγνύει μεγάλες ποσότητες 

ελαιολάδου ισπανικής προέλευσης με το δικό της και άλλων προελεύσεων 

πριν το διαθέσει στην εδώ αγορά. Αν και το ελαιόλαδο δεν είναι ακόμα 

ευρέως γνωστό στη μάζα των Βρετανών καταναλωτών, ωστόσο η 

αυξανόμενη τάση για υγιεινή διατροφή έχει συντελέσει στην ολοένα και  
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Διάγραμμα 3.16 : Χώρες εισαγωγής ελαιολάδου στη Μεγάλη Βρετανία για το 2000 
Πηγή:Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, Αθήνα, τεύχος 22, Μάϊος- Ιούνιος 2001, σελ. 32 

 
μεγαλύτερη χρήση του ελαιολάδου το  οποίο θεωρείται ότι 

ανήκει στην κατηγορία αυτή, σε αντίθεση με τα βούτυρα και  τα 

κορεσμένα λίπη. 
Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι προσπάθειες για αύξηση των 

εξαγωγών του ελληνικού ελαιολάδου στην βρετανική αγορά, θα πρέπει 

να εστιασθούν σε δυο μέτωπα, πρώτον, στην δημιουργία προϊόντος 

ανταγωνιστικού από κάθε άποψη, όπου η ετικέτα 'Greek olive oil' θα 
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υποδηλώνει ποιοτικό προϊόν εμπνέοντας εμπιστοσύνη στο βρετανό 

καταναλωτή και δεύτερον συστηματική προβολή και διαφήμιση του ε-

λαιολάδου στη βρετανική αγορά. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 

υπογραμμίζονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του ( έξτρα παρθένου 

ελαιόλαδο) από τα αντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστών χωρών και 

παράλληλα να υπενθυμίζεται ότι η βάση της κρητικής διατροφής, η ο-

ποία έχει γίνει ευρύτερα γνωστή στον κόσμο ως συνώνυμη της μα-

κροζωίας, είναι το ελαιόλαδο.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελαιολάδου της 

Αυστραλίας, η εγχώρια παραγωγή καλύπτει σήμερα το 1 - 2% της 

αγοράς, όμως οι νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων το 2.010 θα εξασφαλίζουν 

τον εφοδιασμό του 100% της καταναλωτικής ζήτησης. Τα τελευταία 4-5 

χρόνια φυτεύτηκαν περισσότερα από 2 εκατομ. δένδρα. Όσον αφορά 

στην αγορά του ελαιολάδου, παρά τα σκαμπανεβάσματα και   
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Διάγραμμα 3.17: Χώρες εισαγωγής ελαιολάδου στην Αυστραλία 

Πηγή:Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, Αθήνα, τεύχος 22, Μάϊος- Ιούνιος 2001, σελ. 36 
 

τις τρεις χρονιές που εμφανίζουν μείωση, ωστόσο η γενική τάση είναι α-

νοδική με αποτέλεσμα μεταξύ των περιόδων 97/98 και 90/91 να υπάρχει 

μια αύξηση κατά 45,8% (6.285 τόνους). 
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Όμως η παρουσία της Ελλάδας είναι απογοητευτική. Στην 

αυστραλιανή αγορά ελαιολάδου κυριαρχούν Ισπανία και Ιταλία (90%) 

και η Ελλάδα είναι τρίτη με ένα μερίδιο μικρότερο του 2%. 
 

Διάγραμμα 3.18: Εισαγωγές ελαιολάδου στην Αυστραλία 
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Εισαγωγές  ελαιολάδου  στην Αυστραλία

Πηγή:Ελιά και Ελαιόλαδο, Άξιον Εκδοτική, Αθήνα, τεύχος 16 Aπρ-Mάϊος 2000, σελ. 28 
 
 

Η αδυναμία των ελληνικών εξαγωγών εντοπίζεται κυρίως στην 

ποιοτική κατηγορία του κουπέ (riviera), όπου το μερίδιο της είναι 

περίπου στο 3%. Αντίθετα στην κατηγορία του παρθένου, 

το μερίδιο της είναι αρκετά ικανοποιητικό, γύρω στο 20% 

Στην Κίνα δεν υπήρχε καμμία σημαντική αγορά ελαιολάδου τα 

τελευταία 10 χρόνια. Εκτός από ασυνήθιστη εισαγωγή από Μαλαισία 

3.000 τόννων to 1996 και μια άλλη εισαγωγή 1.486 τόννων από Βραζιλία 

το 1993, οι εισαγωγές ελαιολάδου τα τελευταία 10 χρόνια δεν 

υπερβαίνουν συνήθως τα διψήφια νούμερα. 

Το 1998 οι εισαγωγές ωστόσο αυξήθηκαν σε 431 τόννους μισό παρθένο 

ελαιόλαδο και μισό ελαιόλαδο (κουπέ). 

Το 72% αυτής της ποσότητας  προερχόταν από την Ιταλία και το 17% 

από την Ισπανία. Επρόκειτο για μεγάλη αύξηση της αγοράς αλλά ακόμα 

σχετικά χωρίς σημασία με όρους παγκόσμιου εμπορίου.  
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Τα πιο δημοφιλή βρώσιμα έλαια είναι της κράμβης, του φιστικιού, 

σουσαμιού και της σόγιας. Το ηλιέλαιο άρχισε να χρησιμοποιείται και 

μπήκε στην αγορά, ειδικά στην Καντώνα και Σανγκάη όπου 

χρήσιμοποιείται στις σαλάτες και στο μαγείρεμα για ξένες κουζίνες. Η   

εισαγωγή  αραβοσιτέλαιου, σχετικό νέο προϊόν στην αγορά, αυξήθηκε 

σημαντικά το 1998 ξεπερνώντας τους 16.000 τόννους, ενώ η 

προηγούμενη μεγαλύτερη εισαγωγή έγινε το 1995 με 6.779 τόννους. Η 

μεγάλη πλειοψηφία εισαγωγών ελαιολάδου προορίζεται για να 

προμηθεύει τα μεγάλα διεθνή ξενοδοχεία και έναν αριθμό εστιατορίων με 

εθνική κουζίνα. Πολύ μικρός αριθμός Κινέζων χρησιμοποιεί ελαιόλαδο 

για οικιακή χρήση. Προέρχονται από την εύπορη τάξη και το 

χρησιμοποιούν κυρίως στις σαλάτες. 

Μια πρόσφατη αγορά είναι και αυτή της Ν.Κορέας.    

Η κατανάλωση ελαιολάδου περιορίζεται προς το παρόν σε μικρά μεγέθη, 

που αυξάνονται όμως ενθαρρυντικά από χρόνο σε χρόνο και κάνουν 

ιδιαίτερα ελκυστική την αγορά αυτή. 

Μεταξύ των ετών 1999 και 2000 η εικόνα των εισαγωγών ελαιολάδου, 

για την αγορά της Ν.Κορέας βελτιώθηκε κατά 290 τόννους περίπου. 

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εισαγωγές ελαιολάδου από Ισπανία, 

Τουρκία και Η.Π.Α, ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι εισαγωγές από την 

Ιταλία και το Μαρόκο. Η Ισπανία και η Ιταλία κατέχουν τα μεγάλα 

μερίδια της αγοράς και ακολουθεί απειλητική η Τουρκία. 

 Εισαγωγές από Ελλάδα ύψους 5,520 τον. καταγράφονται στον πίνακα 

εισαγωγών της Ν. Κορέας, του έτους 1999. Στον πίνακα του έτους 2000, 

οι εισαγωγές απ' την Ελλάδα έχουν μηδενιστεί. 

Διευκρινίζεται ότι η ποσότητα των 15 τόνων ελαιολάδου της 

Ελαιουργικής, εμφανίζεται στον πίνακα εισαγωγών της Ν. Κορέας, για το 

έτος 2001.  
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 Στη Γερμανία το μερίδιο κατανάλωσης  ελαιολάδου,  στο σύνολο 

κατανάλωσης ελαίων και λιπών αυξήθηκε ικανοποιητικά και 

συγκεκριμένα από 12,0% το 1998 σε 12,9% το 1999 και 16,5% το 2000. 

Η αύξηση κατανάλωσης σε ποσότητα είχε ως αποτέλεσμα την κατάταξη 

του ελαιολάδου στην τρίτη θέση μεταξύ των προτιμήσεων των κα-

ταναλωτών σε έλαια. Την πρώτη θέση κατέχει το ηλιέλαιο και τη 

δεύτερη άλλα μίγματα φυτικών ελαίων. 

Η κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία αυξήθηκε από το 

1995 έως σήμερα κατά 2/3 του λίτρου (1995: 0,18, 2000: 0,52). Αυτό 

σημαίνει μία αύξηση της τάξεως του 188,88% στο εν λόγω χρονικό 

διάστημα. Η καταναλωτική τάση είναι ως εκ τούτου ανοδική και έτσι 

ενώ στο 1993 περίπου 7 εκατ. νοικοκυριά της Γερμανίας 

χρησιμοποιούσαν εκτός των άλλων και ελαιόλαδο, στο 2000 έφτασαν 

περίπου τα 13,2 εκατ. νοικοκυριά, ή το 40% του συνόλου των 

νοικοκυριών. Από την άλλη πλευρά το 50% αυτών μαγειρεύει ακόμα 

χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου ελαιόλαδο. Τα 2/3 των καταναλωτών 

ελαιολάδου εφοδιάζονται με το εξαιρετικά υψηλής ποιότητας παρθένο 

ελαιόλαδο 'VERGIN EXTRA', ενώ το 1/3 καταναλώνει το κανονικό 

ραφιναρισμένο ελαιόλαδο. 
 

0
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Διάγραμμα 3.19: Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία. ( λίτρα) 
Πηγή:Ελαιοκομικά θέματα, Ελαιουργική, Αθήνα, τεύχος 7, Απρ.-Ιούν. 2001, σελ.23 
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Αναφορικά με τη γερμανική αγορά παρατηρείται ότι η εξέλιξη 

εισαγωγών και κατανάλωσης ελαιολάδου από το έτος 1995 έως και 

σήμερα είναι θετική. Πάνω από το 89,97% των γερμανικών εισαγωγών 

ελαιολάδου (σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο βασικών κατηγοριών ήτοι 

παρθένου και ραφιναρισμένου ελαιολάδου) προέρχεται από την Ιταλία, 

το 6,11 % από την Ισπανία, το 2,47% από Ελλάδα και από 1 % περίπου 

από Γαλλία και Πορτογαλία. Το 89,97% των συνολικών γερμανικών 

εισαγωγών από Ιταλία δεν σημαίνει όμως ότι όλη η εισαγόμενη ποσότητα 

είναι ιταλικό παραγόμενο ελαιόλαδο αλλά αντίθετα μεγάλο ποσοστό 

αυτού προέρχεται αρχικά από Ισπανία, Ελλάδα και Τυνησία. Συνεπώς η 

Ιταλία παραμένει πρώτη στην αγορά της Γερμανίας με μερίδιο στις 

γερμανικές εισαγωγές 89%. 

Το ελληνικό μερίδιο στις γερμανικές εισαγωγές ελαιολάδου 

παρουσιάζει, θα μπορούσε να πει κανείς μία στασιμότητα και 

συγκεκριμένα από 2% το 1993 σε 2,47% το 2000. Το μερίδιο αυτό είναι 

πολύ χαμηλό αν λάβει κανείς υπόψη ότι η Ιταλία και η Ισπανία, το ίδιο 

χρονικό διάστημα διεύρυναν τα μερίδια των από 85% το 1993 σε 89,9% 

το 2000 και από 4,9% το 1993 σε 6,11% το 2000 αντίστοιχα. Τούτο 

αναφέρεται και σε παλαιότερη έρευνα στην οποία, εκτός άλλων, 

διαπιστώνεται παντελής έλλειψη μάρκετινγκ  και στρατηγικής 

προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στην γερμανική αγορά. Η 

διείσδυση στην αγορά δεν είναι ικανοποιητική και τούτο οφείλεται σε 

αιτίες που δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ποιότητα του προϊόντος 

αλλά με την ασυνέπεια στο χρόνο παράδοσης, στις παραδοτέες 

ποσότητες, συσκευασίες, κλπ. 
  

3.25 ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές 

χώρες του κόσμου και η αγορά της σε ελαιόλαδο καλύπτεται από την 
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εγχώρια παραγωγή. Η ετήσια εγχώρια κατανάλωση καλύπτεται από 

μέρος της παραγωγής του ιδίου έτους καθώς και από αποθέματα του 

προηγούμενου. Για την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια οι επίσημες 

στατιστικές δείχνουν συνεχή αύξηση της κατανάλωσης. Οι ποσότητες 

αυτές ωστόσο, δεν είναι προϊόν καταγραφής, αλλά προκύπτουν εμμέσως 

από τα υπόλοιπα μεγέθη του ισολογισμού, δηλ. Κατανάλωση = 

παραγωγή + εισαγωγές –εξαγωγές + αποθέματα (ΙΟΒΕ, 2001).  

  Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η εγχώρια αγορά διανύει φάση 

ωριμότητας, αφού η κατά κεφαλή κατανάλωση είναι ήδη υψηλή (20kgr) 

και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αύξησης. Σημαντικές μεταβολές στο 

μέλλον μπορούν να προέλθουν μόνο από μεταβολές είτε στο καθεστώς 

διακίνησης και εμπορίας, είτε σε καθαρά απρόβλεπτους εξωτερικούς 

παράγοντες (π.χ. διατροφικές κρίσεις). 

Στον Πίνακα 3.18 φαίνονται οι μέσοι όροι κατανάλωσης στην 

Ελλάδα, ανά τριετία, μετρημένοι σε χιλιάδες τόνους. 
Πίνακας 3.18: Μέσοι όροι κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ελλάδα, ανά 

τριετία, μετρημένοι σε χιλιάδες τόνους  
Μ.Ο ανά τριετία χιλιάδες τόνοι 

1968/71 162,8 

1972/75 167,6 

1976/79 188,4 

1980/83 202,7 

1984/87 200,0 

1988/91 203,0 

1992/95 208,3 

1996/99 247,5 

2000/03 270,0 

Πηγή: ΔΣΕ (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου),σε ΙΟΒΕ, Αθήνα 2004, Στατιστική 
Ανασκόπηση του Ελαιοκομικού Τομέα 

 
 Η δεκαετία του `80 χαρακτηρίσθηκε από την έντονη διείσδυση των 

σπορελαίων εξαιτίας της απελευθέρωσης των εισαγωγών τους. Η έντονη 
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διαφήμισή τους ως «το ελαφρύ», σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή τους, 

επέφεραν τη σημαντική αύξηση στη ζήτησή τους. Ωστόσο θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ταυτόχρονα παρουσιάστηκε αύξηση της οικιακής 

κατανάλωσής τους αλλά και σχεδόν απόλυτη χρήση τους στο χώρο της 

μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων. Για την πιο 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού με τα σπορέλαια 

συστήνεται (Patsis, 1988) η παραγωγή ανώτερων ποιοτικά ελαιολάδων 

καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για την ανωτερότητα των 

θρεπτικών συστατικών του ελαιολάδου, καθώς και για τις 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διαφορετικές ποιότητες.   

Η σταθεροποίηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου αποδίδεται σε 

δύο κυρίως λόγους: 

• Τη σταθερότητα του εφοδιασμού, τη διατήρηση χαμηλών 

τιμών καταναλωτή και ιδίως τη διατήρηση χαμηλής σχέσης 

τιμών ελαιολάδου προς σπορέλαια. 
Πίνακας 3.19: Σχέσεις τιμών καταναλωτή ηλιελαίου, αραβοσιτέλαιου και σογιέλαιου 

προς το ελαιόλαδο 
 Μάρ. 

2000 

Μάιος 

2000 

Ιούλ. 

2000 

Οκτ. 

2000 

Δεκ. 

2000 

Φεβρ. 

2001 

Απρ. 

2001 

Ιούν. 

2001 

ηλιέλαιο/ελαιόλαδο 1/3,0 1/2,9 1/3,0 1/3,0 1/3,3 1/3,0 1/2,9 1/2,9 

αραβ/λαιο/ελαιόλαδο 1/2,7 1/2,7 1/2,5 1/2,4 1/2,8 1/2,5 1/2,4 1/2,4 

σογιέλαιο/ελαιόλαδο 1/3,0 1/3,1 1/3,1 1/2,9 1/3,4 1/2,9 1/3,0 1/2,9 

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2001, «Η Ελληνική Αγορά Ελαιολάδου», Κλαδική Μελέτη, σελ.48 
 

• Την αποκατάσταση στη συνείδηση των καταναλωτών της 

υψηλής διατροφικής αξίας του ελαιολάδου με την προβολή του 

ως βασικού στοιχείου της Μεσογειακής Διατροφής και την 

αναγνώριση από επίσημους φορείς και έγκυρους επιστήμονες 

των θετικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Το στοιχείο 

αυτό έχει θετική επιρροή όχι μόνο στη συνολική ποσότητα που 

καταναλώνεται αλλά και στη θέση του ελαιολάδου στα 
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καταναλωτικά πρόοτυπα των κατά τεκμήριο ανώτερων 

εισοδημάτων και των πιο μορφωμένων τάξεων. 

Σύμφωνα με έρευνα (Thompson et al.,1994) που έγινε για την 

επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

κατανάλωση ελαιολάδου, βρέθηκε ότι η τιμή δεν επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τις διαθέσεις των καταναλωτών, αντίθετα με τη γεύση που δείχνει 

να παίζει σημαντικό ρόλο, ενώ παράγοντες ποιότητας έχουν μικρότερη 

επίδραση (Τσουτσουλόπουλος, 1999). 

Από την έρευνα που έγινε το 1998, από τους Αποστολάκη και 

Δράκο εξάγονται αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα.  

Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα, την εικόνα 

της εταιρίας, το χρώμα, τη συσκευασία την τιμή και την εξέταση των 

προοπτικών της αγοράς του ελαιολάδου. Αυτή η έρευνα διενεργήθηκε 

στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, κατά τη χρονική περίοδο 

Μαρτίου-Ιουνίου 1998, και σε αυτή χρησιμοποιήθηκαν οκτώ μάρκες 

ελαιολάδου: «Χωριό»,  «Άλτις», «Ελάνθη», «Σπιτικό», «Κνωσσός», 

«Κολυμβάρι», «Ελαιόλαδο Μινέρβα», και «Νησιώτη». Όλα τα 

ελαιόλαδα ήταν σε συσκευασίες ενός λίτρου. Από τα παραπάνω οκτώ τα 

πέντε ελαιόλαδα είναι extra παρθένο, ενώ τα τρία «Αλτις», «Ελαιόλαδο 

Μινέρβα» και «Νησιώτη», είναι ραφιναρισμένα, (κουπέ). Σχεδόν το 

σύνολο των καταναλωτών που πήραν μέρος στην έρευνα 

χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο, μόνο όμως ένα 64,3% αυτών έξτρα 

παρθένο, ενώ το 43,1% χρησιμοποιούσε ραφιναρισμένο. Ταυτόχρονα 

όμως με τη χρήση ελαιολάδου οι ερωτηθέντες έκαναν και χρήση 

μαργαρίνης σε ποσοστό 37,3%, καλαμποκέλαιου σε ποσοστό 30,9%, και 

ηλιελαίου σε ποσοστό 29%. Το 97% των καταναλωτών του Ηρακλείου 

απάντησε, όπως αναμενόταν, ότι καταναλώνει το ελαιόλαδο δικής του 

παραγωγής, ή προμηθεύεται ελαιόλαδο από παραγωγό.   
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Πίνακας 3.20: Είδη  λιπαρών και ελαίων που χρησιμοποιούν οι έλληνες καταναλωτές  
Έλαια και λιπαρά Συχνότητα % 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 479 62,3 

ραφιναρισμένο ελαιόλαδο 308 40,1 

πυρηνέλαιο 16 2,1 

βαμβακέλαιο 13 1,7 

ηλιέλαιο 216 28,1 

σογιέλαιο 84 10,9 

αραβοσιτέλαιο 230 29,9 

μαργαρίνη 278 36,2 

φυτικό βούτυρο 92 12 

Πηγή :  Αποτελέσματα  έρευνας   Αποστολάκης  Ι . ,  Δράκος  Π .  : (2000) ,  “Συμπεριφορά  
του  καταναλωτή  ελαιολάδου  στην  Ελλάδα”,  Αγροbusiness ,  Μάρτιος  2000,  τεύχος  
24,  σελ .  32-35 
 

Στο σύνολο όμως του δείγματος το 28,1% απάντησαν ότι έχουν 

δική τους παραγωγή, και το 25,6% ότι αγοράζει ελαιόλαδο από 

ελαιοπαραγωγούς.   Ένα μεγάλο όμως ποσοστό του συνολικού 

δείγματος, το 57,2% απάντησε ότι αγοράζει ελαιόλαδο από το σούπερ 

μάρκετ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ή έρευνα διεξαγόταν μέσα στα 

κατά τόπους σούπερ μάρκετ.  
Πίνακας 3.21: Πηγές προμήθειας ελαιολάδου  

Πηγές προμήθειας απαντήσεις 

 

Συχνότητα % 

είμαι παραγωγός Όχι 

Ναι 

Μερ. Σύνολο 

Δεν απαντήθηκε 

Σύνολο 

536 

209 

745 

24 

769 

69,7 

27,2 

96,9 

3,1 

100 

από παραγωγό Όχι 

Ναι 

Μερ. Σύνολο 

Δεν απαντήθηκε 

Σύνολο 

554 

191 

745 

24 

769 

72 

24,8 

96,9 

3,1 

100 
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σούπερ-μάρκετ Όχι 

Ναι 

Μερ. Σύνολο 

Δεν απαντήθηκε 

Σύνολο 

319 

426 

745 

24 

769 

41,5 

55,4 

96,9 

3,1 

100 

χονδρέμπορος Όχι 

Ναι 

Μερ. Σύνολο 

Δεν απαντήθηκε 

Σύνολο 

739 

6 

745 

24 

769 

96,1 

0,8 

96,9 

3,1 

100 

άλλο Όχι 

Ναι 

Μερ. Σύνολο 

Δεν απαντήθηκε 

Σύνολο 

738 

7 

745 

24 

769 

96 

0,9 

96,9 

3,1 

100 

Πηγή :  Αποτελέσματα  έρευνας   Αποστολάκης  Ι . ,  Δράκος  Π .  : (2000) ,  “Συμπεριφορά  
του  καταναλωτή  ελαιολάδου  στην  Ελλάδα”,  Αγροbusiness ,  Μάρτιος  2000,  τεύχος  
24,  σελ .  32-35 

 
Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι το 44,2% των καταναλωτών 

αγοράζει «Άλτις» ελαιόλαδο, το 31,1% «Μινέρβα», το11,3% «Χωριό», 

και ακολουθεί το «Ελάνθη» και  τα υπόλοιπα ελαιόλαδα με μικρότερα 

ποσοστά. Επομένως οι εταιρείες Ελαΐς και Μινέρβα είναι αυτές που 

μοιράζονται την ελληνική αγορά σε ποσοστό 91,7%, αφού το Άλτις και 

το Ελάνθη ανήκουν στην Ελαΐς και καταλαμβάνουν το 49,2%, ενώ το 

Χωριό και το Μινέρβα ανήκουν στην Μινέρβα και καταλαμβάνουν το 

42,5%.  Από την άλλη πλευρά, από την έρευνα αυτή γίνεται αντιληπτό το 

πρόβλημα άγνοιας που έχει ο έλληνας καταναλωτής αφού αγοράζοντας 

ελαιόλαδο απλώς με την ένδειξη «αγνό» έχει την εντύπωση ότι αγοράζει 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ο έλληνας καταναλωτής έχει άγνοια γύρω από 

τις επεξεργασίες  που υφίσταται το ελαιόλαδο, και τι σημαίνουν οι 

ενδείξεις που αναγράφονται πάνω στις συσκευασίες.  
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Άλλα 8,4% Ελάνθη 5%

Αλτις 44,2%

Χωριό 11,3%
Μινέρβα 31,1%

  
 
 

Διάγραμμα 3.20: Κατανάλωση τυποποιημένου ελαιολάδου  
Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας  Αποστολάκης Ι., Δράκος Π. :(2000), “Συμπεριφορά 

του καταναλωτή ελαιολάδου στην Ελλάδα”, Αγροbusiness, Μάρτιος 2000, τεύχος 24, σελ. 
32-35 

Η αγορά του βιολογικού ελαιολάδου, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των  ερευνών (Κυριακόπουλος, 1996) συνδέεται άμεσα με 

τη στάση των καταναλωτών απέναντι στο περιβάλλον. Ανασταλτικοί 

παράγοντες για την αγορά του είναι το υψηλό κόστος του, καθώς και η 

ελλειπής ενημέρωση. Ειδικότερα οι ερευνητές (Αποστολάκης και 

Δράκος, 2000) διαπίστωσαν ότι: 

 Τα 2/3 των καταναλωτών  αγνοούν την ύπαρξη εγγυήσεων για το 

βιολογικό ελαιόλαδο, ενώ και αυτοί που γνωρίζουν τις θεωρούν 

αναξιόπιστες. 

 Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι δύσκολα βρίσκουν στην αγορά 

βιολογικό ελαιόλαδο.  

 Η υψηλή τιμή αποτρέπει τους καταναλωτές. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, η 

αγοραστική πρόθεση των καταναλωτών για το βιολογικό ελαιόλαδο 

μειώνεται απότομα σε αύξηση της τιμής μεγαλύτερης του 30%, ενώ από 

50% και πάνω μειώνεται σταθερά κυμαινόμενη στο 5-10% των 

καταναλωτών, δείχνοντας ότι σε υψηλές τιμές η αγορά βιολογικού 

ελαιολάδου μειώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Για το βιολογικό ελαιόλαδο, πρόσφατη έρευνα (Sandalidou et al, 

2002) έδειξε ότι οι έλληνες καταναλωτές βιολογικού ελαιολάδου σε 

ποσοστό 36%, αγοράζουν το προϊόν με κύριο γνώμονά τους την υγεία, 

 163



Κεφάλαιο τρίτο  Το ελαιόλαδο 

ενώ δηλώνουν ότι χρειάζονται μια αναλυτικότερη ετικέτα για το προϊόν. 

Γενικά, φαίνεται ότι η ελλιπής προώθηση του βιολογικού ελαιολάδου 

ενοχλεί τον έλληνα καταναλωτή σε ποσοστό 70%. Στην ίδια έρευνα 

γίνεται φανερό, ότι οι έλληνες καταναλωτές είναι πρόθυμοι να 

πληρώσουν την επιπλέον τιμή, αφού είναι πεπεισμένοι πως το βιολογικό 

ελαιόλαδο συνεισφέρει σε μια υγιεινή δίαιτα. Σύμφωνα με τους 

Sandalidou et al., (2002) ως προς την αγοραστική συμπεριφορά, οι 

καταναλωτές μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: η μία 

περιλαμβάνει κυρίως άτομα άνω των 40 ετών, συνήθως παντρεμένους, με 

αρκετά υψηλή μόρφωση και εισόδημα, οι οποίοι δηλώνουν ότι η σχέση 

τιμής- ποιότητας βιολογικού ελαιολάδου είναι ικανοποιητική, ενώ η 

δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει άτομα με χαμηλή μόρφωση και 

εισόδημα, τα οποία θεωρούν ότι η τιμή ειναι υπερβολική και δηλώνουν 

απρόθυμοι να το αγοράσουν. 

Σύμφωνα με τους Αποστολάκη και Δράκο, υπάρχουν τέσσερις τύποι 

καταναλωτών: 

 Ο βιομαχητικός που είναι ευαίσθητος σε θέματα υγείας και 

περιβάλλοντος, ενημερωμένος και το θέμα της τιμής έρχεται σε 

δεύτερη μοίρα.  

 Ο παραδοσιακός που είναι ευαίσθητος στη γεύση, έχει αδυναμία 

στο παλιό και αυθεντικό. Ενδιαφέρεται για τα παραδοσιακά 

προϊόντα και θεωρεί το βιολογικό ελαιόλαδο ως ένα τρόπο 

επιστροφής στον παλιό τρόπο γεωργίας. 

 Ο διαιτητικός, που ανησυχεί ιδιαίτερα για την υγεία του και 

αγοράζει προϊόντα που υπόσχονται υγεία. Είναι λιγότερο 

ενημερωμένος και αισθάνεται ανάγκη για περισσότερη 

πληροφόρηση. 

 Ο καινούριος, που παρουσιάζει ευαισθησία στη γεύση, ανησυχία 

για το περιβάλλον και φροντίζει για την υγεία και την φυσική 
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του κατάσταση. Αναζητά ασφάλεια στη διατροφή και 

αγωνίζεται για οικολογικά θέματα. 

Για τους τέσσερις αυτούς τύπους καταναλωτών οι ερευνητές 

προτείνουν: πρώτον να ενθαρρυνθούν οι μαχητικοί να αγοράσουν 

βιολογικό ελαιόλαδο. Δεύτερον οι υπεύθυνοι πωλήσεων να 

προσελκύσουν τους παραδοσιακούς και τους διαιτητικούς, των οποίων οι 

ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με βιολογικά προϊόντα και τρίτον πρέπει 

να πεισθούν οι καινούριοι, για τους οποίους υπάρχουν περιθώρια 

ανταπόκρισης. 

 Σε έρευνα που έγινε στην Ιταλία ( Van der Lans et al.,2001), για 

να διαπιστωθεί αν οι ενδείξεις Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. επηρεάζουν τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών έδειξε ότι η αναγραφή αυτών των 

στοιχείων στη συσκευασία είχε έμμεση επίδραση στις αγορές των 

καταναλωτών. Ειδικότερα η ένδειξη Π.Γ.Ε. ήταν καθοριστική ιδιαίτερα 

για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, σε αντίθεση με την 

ένδειξη Π.Ο.Π. που δεν θεωρήθηκε σημαντική πιστοποίηση για την 

ποιότητα του ελαιολάδου. 

Για την κατανάλωση ελαιολάδου στη Γαλλία, έγινε πριν από 

μερικά χρόνια μια έρευνα από τους Sisko, Matsatsini, και Baouraki 

(2001). Σε αυτή πήραν μέρος 205 καταναλωτές, κάτοικοι το Παρισιού, με 

κατ’ οίκον συνεντεύξεις διάρκειας 45 λεπτών. Σε αυτή την έρευνα 

αναφέρεται ότι η κατανάλωση ελαιολάδου στη Γαλλία είναι πολύ χαμηλή 

σε σχέση με την Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα αλλά σημαντικά υψηλότερη 

από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η γαλλική παραγωγή ελαιολάδου 

επικεντρώνεται στο νότο και ανέρχεται μόλις στους 35 τόννους, ενώ η 

κατανάλωση έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 

στους 5000 τόννους. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν σχεδιασμένο έτσι 

ώστε να συλλεγούν πληροφορίες για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
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του δείγματος, για τη γενική κατανάλωση λιπαρών ουσιών, για τη 

συχνότητα χρήσης ελαιολάδου, για τις διαφορετικές  χρήσεις των 

διάφορων  λαδιών, καθώς και η γνώμη των καταναλωτών για 

χαρακτηριστικά όπως η γεύση, η αγνόητα, η τιμή και η επίδραση στην 

υγεία. Ένα άλλο τμήμα του ερωτηματολογίου αναφερόταν στο μέγεθος 

και στο είδος της συσκευασίας του ελαιολάδου, στη σταθερότητα της 

επιλογής μιας μάρκας σε σχέση με το χρώμα, το άρωμα, τη γεύση, τη 

συσκευασία, και την ετικέτα του ελαιολάδου. Το τελευταίο μέρος του 

ερωτηματολογίου είχε σκοπό να εντοπίσει τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών μετά από μια γευστική δοκιμή στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν έξι διαφορετικά ελαιόλαδα σε συσκευασίες του μισού 

λίτρου. Το ένα από αυτά ήταν ιταλικό, ένα ισπανικό, ένα ελληνικό 

κρητικής προέλευσης, και τρία γαλλικά. Τα πέντε από αυτά ήταν έξτρα 

παρθένα ελαιόλαδα, ενώ το τελευταίο (γαλλικό-3) ήταν βιολογικό. 

Γενικά η γαλλική αγορά ελαιολάδου χωρίζεται σε δύο μέρη: στην 

αγορά του νότου, που αποτελείται από παραδοσιακούς καταναλωτές που 

προτιμούν το σκούρο πράσινο χρώμα, και την αγορά του βορρά όπου η 

κατανάλωση είναι περιορισμένη και ο κύριος λόγος χρήσης ελαιολάδου 

είναι οι ευεργετικές του ιδιότητες στην υγεία. Αυτή η έρευνα έγινε στην 

ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, η οποία θεωρείται αντιπροσωπευτικό 

δείγμα όλης της χώρας, αφού οι κάτοικοι προέρχονται και από το βορρά 

αλλά και το νότο. Η αγορά ελαιολάδου στο Παρίσι δεν είναι ομοιογενής 

και σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά των καταναλωτών καθορίζεται από 

τον τόπο καταγωγής τους. Η αγορά ελαιολάδου στη βόρεια Γαλλία έχει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού το ελαιόλαδο θεωρείται ένα προϊόν υψηλής 

κοινωνικής καταξίωσης. Ένα ποσοστό 50-60% των καταναλωτών που 

αγοράζουν ιταλικό ή το γαλλικό-3 ελαιόλαδο είναι πρόθυμοι να 

δοκιμάσουν ένα καινούριο κρητικό προϊόν. 
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Η κατανομή συχνοτήτων ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος φαίνεται στον Πίνακα 3.22: 
Πίνακας 3.22:Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος ως προς τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multicriteria analysis in agri-
cultural marketing: The case of French olive oil market”, European Journal of Operational Research, Vol.130, Is-
sue 2, 16 April 2001, pp.315-331 

φύλο (%) επάγγελμα (%) ηλικία (%) μέγεθος 

οικογένειας 

(%) οικογενειακή 

κατάσταση 

(%) 

θήλυ 67,6 επιστήμονας 37,3 20-30 27,9 1-2 38,2 ανύπανδρος 29,4 

άρρεν 32,4 ιδιωτικός ή 

δημόσιος 

υπάλληλος 

23,5 31-40 19,1 3-4 60,3 παντρεμένος 70,6 

  φοιτητής 04,4 41-50 23,6 5-6 1,5   

  νοικοκυρά 08,3 51-60 18,6     

  συνταξιούχος 15,7 61-80 10,8     

  άλλο 10,8       

 
Στον Πίνακα 3.23 φαίνεται η συχνότητα κατανάλωσης διαφόρων λαδιών 

αλλά και ελαιολάδου: 

 
Πίνακας 3.23: Συχνότητα κατανάλωσης λιπαρών  

λάδια και λίπη (%) συχνότητα χρήσης 

ελαιολάδου 

(%) 

ελαιόλαδο 99,5 καθημερινά 22,1 

αραχιδέλαιο 50,0 3-4 φορές/εβδομάδα 26,0 

ηλιέλαιο 79,9 1-2 φορές/εβδομάδα 27,0 

λάδι σόγιας 0,0 κάθε 15μερο 9,8 

καλαμποκέλαιο 16,2 κάθε μήνα 15,1 

μαργαρίνη 36,3   

άλλα λάδια 33,8   

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multicriteria analy-
sis in agricultural marketing: The case of French olive oil market”, European Journal of Operational 
Research, Vol.130, Issue 2, 16 April 2001, pp.315-331 
 

Σχεδόν όλοι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ελαιόλαδο, 79,9% 

χρησιμοποιούν ηλιέλαιο, ενώ 50% καταναλώνουν και αραχιδέλαιο (λάδι 
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από αράπικα φυστίκια). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο 

(Perulson, 1988) αφού η θεαματική αύξηση παραγωγής σπορελαίων και 

το συνεχές άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών ανάμεσα στα σπορέλαια και 

το ελαιόλαδο επηρρέασαν ελάχιστα την κατανάλωση ελαιολάδου στη 

Γαλλία. 
 

Πίνακας 3.24: Συχνότητα κατανάλωσης διαφόρων λαδιών  
λάδια και λίπη τηγάνισμα 

(%) 

μαγείρεμα 

(%) 

μαγιονέζα 

(%) 

σάλτσες 

(%) 

σαλάτες 

(%) 

ζεστά 

πιάτα 

(%) 

ελαιόλαδο 7,4 44,1 29,9 28,9 97,5 53,4 

αραχιδέλαιο 31,4 19,6 22,1 18,1 9,8 15,7 

ηλιέλαιο 39,7 48,0 48,0 39,7 27,9 35,8 

καλαμποκέλαιο 2,9 9,8 4,9 6,9 1,5 8,8 

μαργαρίνη 4,4 25,5 1,5 6,4 0,0 5,4 

άλλο 11,3 12,3 1,5 7,4 10,8 9,3 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multicriteria analy-
sis in agricultural marketing: The case of French olive oil market”, European Journal of Operational 
Research, Vol.130, Issue 2, 16 April 2001, pp.315-331 
 

Οι καταναλωτές ελαιολάδου διακρίνονται ωστόσο, σε δύο 

κατηγορίες: τους σταθερούς σε ποσοστό 75,1% και τους περιστασιακούς 

σε ποσοστό 24,9%. 

 Ο Πίνακας 3.8 δείχνει ότι το ελαιόλαδο κυρίως χρησιμοποιείται 

στις σαλάτες, στα ζεστά πιάτα, και τα βραστά φαγητά. Στο τηγάνισμα 

χρησιμοποιείται ηλιέλαιο και αραχιδέλαιο, στο μαγείρεμα ηλιέλαιο, 

ελαιόλαδο και σε μικρότερο βαθμό μαργαρίνη, ενώ για τις μαγιονέζες και 

τις σάλτσες ηλιέλαιο και ελαιόλαδο. 

Στον Πίνακα 3.25 φαίνονται οι κατανομές των απαντήσεων σε 

συγκεκριμένες δηλώσεις στάσεων των καταναλωτών. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι οι γάλλοι καταναλωτές θεωρούν το ελαιόλαδο πολύ 

υγιεινό, ότι κάνει τα φαγητά γευστικότερα, αλλά ιδιαίτερα ακριβό. 
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Πίνακας 3.25: Στάσεις των καταναλωτών για το ελαιόλαδο  
 δηλώσεις συμφωνώ (%) δεν γνωρίζω 

(%) 

διαφωνώ (%) 

1 Το ελαιόλαδο είναι πολύ υγιεινό 66,2 22,5 11,3 

2 Το ελαιόλαδο κάνει το φαγητό πιο 

νόστιμο 

91,7 5,4 2,9 

3 Το ελαιόλαδο μπορείνα 

χρησιμοποιηθεί στο τηγάνισμα 

περισσότερες από μία φορές 

4,9 40,7 54,5 

4 Το ελαιόλαδο δεν παχαίνει 25,5 34,4 42,2 

5 Το ελαιόλαδο δεν αυξάνει τη 

χοληστερίνη 

30,9 46,6 22,5 

6 Το ελαιόλαδο κάνει καλό στην 

καρδιά 

40,7 49,0 10,3 

7 Το ελαιόλαδο δεν περιέχει άλλα 

πρόσθετα 

51,0 21,6 27,4 

8 Το ελαιόλαδο είναι σχετικά ακριβό 92,6 0,0 7,4 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multicriteria analy-
sis in agricultural marketing: The case of French olive oil market”, European Journal of Operational 
Research, Vol.130, Issue 2, 16 April 2001, pp.315-331 
 

Στη έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο UTASTAR, 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τα κριτήρια που 

καθορίζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών: ένα κριτήριο θεωρείται 

καθοριστικό όταν ξεπερνά το 10%. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα 

κριτήρια που θεωρούνται σημαντικότερα από τους καταναλωτές, από 

τους οποίους το 77% δηλώνει το χρώμα, το 80% τη φήμη της εταιρείας, 

το 64% την τιμή, το 70% τη συσκευασία, το 61% την γεύση, και το 57% 

το άρωμα. Βασισμένοι στην αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών με σειρά 

σπουδαιότητας μπορεί να μετρηθεί η στάση των καταναλωτών ως προς 

ένα μεμονωμένο κριτήριο ή ως προς ένα συνδυασμό αυτών. Για 

παράδειγμα τα κριτήρια τιμή και χρώμα είναι καθοριστικά για το 49% 

των καταναλωτών. 
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Πίνακας 3.26: Τμηματοποίηση της αγοράς ανάλογα με τον συνδυασμό δύο 
κριτηρίων 

κριτήρια χρώμα 

(%) 

φήμη 

εταιρείας 

(%) 

τιμή (%) συσκευασία 

(%) 

γεύση (%) άρωμα 

(%) 

χρώμα 77 61 49 58 48 47 

φήμη  80 53 54 50 46 

τιμή   64 46 37 35 

συσκευασία    70 43 44 

γεύση     61 41 

άρωμα      57 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multicriteria analy-
sis in agricultural marketing: The case of French olive oil market”, European Journal of Operational 
Research, Vol.130, Issue 2, 16 April 2001, pp.315-331 
 

Στον Πίνακα 3.26 το 37% των καταναλωτών θεωρεί σημαντικά 

κριτήρια τη φήμη της εταιρείας, την τιμή και την συσκευασία και 

ασήμαντα κριτήρια το χρώμα, τη γεύση και το άρωμα του ελαιολάδου. 

Με <+> δηλώνεται ένα σημαντικό κριτήριο, με <-> ένα ασήμαντο, ενώ 

με κενό τα αδιάφορα για τους καταναλωτές κριτήρια. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι από την ανάλυση αυτή 

φαίνεται πως το χρώμα και η φήμη της εταιρείας παίζουν τον πιο 

καθοριστικό ρόλο για την επιλογή μιας μάρκας ελαιολάδου, η τιμή και η 

συσκευασία είναι μέτριας σπουδαιότητας παράγοντες, ενώ η γεύση και 

το άρωμα παίζουν το μικρότερο ρόλο.  

Στη συνέχεια οι ερευνητές ασχολήθηκαν με το πως ένα καινούριο 

κρητικό ελαιόλαδο μπορεί να ωφεληθεί από τα συμπεράσματα της 

έρευνας προκειμένου να διεισδύσει στη γαλλική αγορά. Με τη βοήθεια 

του συστήματος  ΜΑPΚΕΧ (σύστημα υποβοήθησης των υπευθύνων 

μάρκετινγκ στα διάφορα στάδια σχεδιασμού ενός νέου προϊόντος), 

καθόρισαν ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του νέου αυτού 

ελαιολάδου. Για παράδειγμα, η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε 

να επιτρέπει στον καταναλωτή να βλέπει το χρώμα του προϊόντος. 
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Επίσης στην ετικέτα θα πρέπει να αναγράφεται η σύσταση ότι το φυσικό 

ελαιόλαδο πρέπει να έχει σκούρο πράσινο χρώμα, αν από την έρευνα 

προκύψει ότι οι καταναλωτές προτιμούν το ανοιχτό χρώμα. 
Πίνακας 3.27:Τμηματοποίηση της αγοράς ανάλογα με τον συνδυασμό κριτηρίων 
χρώμα φήμη τιμή συσκευασία γεύση άρωμα καταναλωτές 

(%) 

+    + + 34 

+ - - - + + 0 

+  +  +  29 

+ - + - + - 0 

  + +   46 

- - + + - - 0 

 + + +   37 

- + + + - - 2 

+  + + +  22 

+ - + + + - 0 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multicriteria analy-
sis in agricultural marketing: The case of French olive oil market”, European Journal of Operational 
Research, Vol.130, Issue 2, 16 April 2001, pp.315-331 
 

Στον Πίνακα 3.28 φαίνεται η γνώμη που έχουν οι γάλλοι 

καταναλωτές για τα έξι δείγματα ελαιολάδου. Ο σχεδιασμός ενός νέου 

προϊόντος θα πρέπει να βασιστεί κυρίως στη βελτίωση του χρώματος, της 

γεύσης, και της συσκευασίας, ενώ η τιμή θεωρείται μια ανεξάρτητη 

μεταβλητή. 

Θα πρέπει να βελτιωθεί η γεύση του κρητικού ελαιολάδου 

προκειμένου να πλησιάσει τις ελαφρύτερες γεύσεις του ισπανικού και 

του γαλλικού-1. Το σκούρο πράσινο χρώμα του κρητικού, ενώ 

προτιμάται στη νότια Γαλλία (εκτός της περιοχής της Νίκαιας), δεν είναι 

κατάλληλο για την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού (Avlonitis and 

Kouremenos, 1993). Οι καταναλωτές έχουν διαβαθμίσει τα έξι ελαιόλαδα 

από το πιο σκούρο μέχρι το πιο ανοιχτόχρωμο με σειρά από το κρητικό, 

το ισπανικό, το γαλλικό-1 και το ιταλικό. Επομένως το νέο κρητικό 
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ελαιόλαδο πρέπει να προσεγγίζει το χρώμα του ισπανικού και του 

γαλλικού-1. 
Πίνακας 3.28: Το προφίλ των έξι διαφορετικών ελαιολάδων  

προϊόν φήμη 

εταιρείας 

χρώμα άρωμα γεύση συσκευασία τιμή 

ιταλικό Άγνωστη Φυσικό Φυσικό Φυσική Καλή 31 γαλ.φρ 

ισπανικό Άγνωστη-

καλή 

Φυσικό Φυσικό Φυσική-

νόστιμη 

Μέτρια-καλή 65 γαλ.φρ 

κρητικό Άγνωστη-

καλή 

Φυσικό Φυσικό Φυσική Μέτρια 20 γαλ.φρ 

γαλλικό-1 Καλή Φυσικό Φυσικό Φυσική-

νόστιμη 

Καλή 48 γαλ.φρ 

γαλλικό-2 

βιολογικό 

Άγνωστη Μη φυσικό Φυσικό Φυσική Μέτρια 37 γαλ.φρ 

γαλλικό-3 Καλή Φυσικό Φυσικό Φυσική Μέτρια-καλή 18 γαλ.φρ 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multicriteria analy-
sis in agricultural marketing: The case of French olive oil market”, European Journal of Operational 
Research, Vol.130, Issue 2, 16 April 2001, pp.315-331 
 

Τέλος, απαιτείται νέα συσκευασία, παρόμοια με αυτή του γαλλικού-1 

και του ιταλικού ελαιολάδου. Τα χαρακτηριστικά της πρέπει να είναι τα 

εξής: 

 Η ετικέτα πρέπει να αναγράφεται στη γαλλική γλώσσα. 

 Το σχήμα του γυάλινου μπουκαλιού πρέπει να είναι τετράγωνο με 

μικρή διάμετρο, αρκετά ψηλό και λαιμό. 

 Το μπουκάλι πρέπει να ανοίγει εύκολα, και να ξανακλείνει σωστά. 

 Να είναι πιο έντονη η αναγραφή της κρητικής καταγωγής του 

ελαιολάδου.  

Στον Πίνακα 3.29 φαίνονται οι τρεις εναλλακτικές στρατηγικές που 

μπορεί το κρητικό ελαιόλαδο να ακολουθήσει προκειμένου να 

επικρατήσει στη γαλλική αγορά. 

Η πρώτη βασίζεται στη βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων (γεύση, 

χρώμα), η δεύτερη στη βελτίωση της συσκευασίας και η τρίτη σε 
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συνδυασμό των δύο προηγούμενων. Η σύγκριση των τριών αυτών 

στρατηγικών δείχνει ότι οι δύο πρώτες έχουν παρόμοια αποτελέσματα 

στην προώθηση του κρητικού ελαιολάδου, ενώ η τρίτη που αποτελεί 

συνδυασμό των άλλων είναι και η προτιμότερη. 
Πίνακας 3.29: Εναλλακτικές στρατηγικές διείσδυσης για το κρητικό ελαιόλαδο 

κριτήρια στρατηγική 1 στρατηγική 2 στρατηγική 3 

τιμή 18-37γαλ.φρ. 18-37 γαλ.φρ. 18-37 γαλ.φρ. 

συσκευασία μέτρια καλή καλή 

γεύση φυσική-νόστιμη φυσική φυσική-νόστιμη 

άρωμα φυσική φυσική φυσική 

χρώμα φυσική φυσική φυσική 

φήμη εταιρείας άγνωστη-καλή άγνωστη-καλή άγνωστη-καλή 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multicriteria analy-
sis in agricultural marketing: The case of French olive oil market”, European Journal of Operational 
Research, Vol.130, Issue 2, 16 April 2001, pp.315-331 
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Διάγραμμα 3.21: Μερίδιο αγοράς του κρητικού ελαιολάδου για τις τρεις στρατηγικές 
διείσδυσης  

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας Siskos Y., Matsatsinis N.F., Baourakis G., :(2001), “Multic-
riteria analysis in agricultural marketing: The case of French olive oil market”, European 

Journal of Operational Research, Vol.130, Issue 2, 16 April 2001, pp.315-331 
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Σχετικά με την τιμή του κρητικού ελαιολάδου μπορεί να αυξηθεί 

από 20 σε 25 γαλλικά φράγκα (οι τιμές είναι πριν την καθιέρωση του 

ευρώ), χωρίς σημαντικές απώλειες στο μερίδιο αγοράς. Αν όμως 

πλησιάσει τα 31 γαλλικά φράγκα, τότε δε θα είναι πια ανταγωνιστικό, 

αφού το ιταλικό ελαιόλαδο έχει παρόμοια τιμή. Αντίθετα, αν η τιμή πέσει 

στα 18 φράγκα, κοντά στη τιμή του γαλλικού-3, τότε το μερίδιο αγοράς 

του πιθανότατα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.Η τιμή δείχνει να είναι το 

πιο καθοριστικό κριτήριο, εκτός αν οι καταναλωτές πεισθούν για την 

ποιοτική ανωτερότητα του προϊόντος.  Για το λόγο αυτό παραμένουν 

πιστοί στο γαλλικό-1 ελαιόλαδο. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό 5% που 

παραμένουν σταθεροί καταναλωτές του βιολογικού γαλλικού-2 

ελαιολάδου. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια επομένως για διείσδυση ενός σχετικά 

ακριβού ελαιολάδου στην γαλλική αγορά, προϋποθέτει μεγάλη 

προσπάθεια για να πεισθούν οι πιθανοί καταναλωτές ότι το νέο προϊόν 

αξίζει. Εννοείται βεβαίως ότι είναι αναμενόμενη η αξιοπιστία της 

εταιρείας για τη διατήρηση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του 

προϊόντος (γεύση, χρώμα, άρωμα) σε βάθος χρόνου.  
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Κεφάλαιο  τέταρτο   Μεσογειακή  Δίαιτα  

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Ο όρος Μεσογειακή  Δίαιτα, παρόλο  που επιστημονικά  

περιέχει  ασάφειες , έχει  επικρατήσει  στο  καθημερινό  λεξιλόγιό  

μας. Χρησιμοποιήθηκε  για να καθορίσει  το  διαιτολόγιο  

ορισμένων περιοχών  της Μεσογείου, όπως  είναι  η  Κρήτη , και  

η νότια Ιταλία . Η Μεσογειακή  Δίαιτα αποτελεί  μία παράδοση  

αιώνων που ίσως  να φθάνει  και  μέχρι  σήμερα . Η λεκάνη  της 

Μεσογείου υπήρξε  για χιλιετίες  ένα σταυροδρόμι  για 

ανθρώπους και  πολιτισμούς . Ακόμη  και  το  σκηνικό  

αναπαριστά , κατά  κάποιο  τρόπο , μια σύνθετη  εικόνα: .  

ελαιόδεντρα , σιτάρια  κι αμπέλια  υπήρχαν  σε αυτή  την περιοχή  

από  πάντα . Αντίθετα , πορτοκαλιές  και  λεμονιές  ήρθαν από  τη  

Μέση Ανατολή , με τους  Άραβες . Ντομάτες , μελιτζάνες , 

καλαμπόκι , ρύζι , φασόλια και  πατάτες  έκαναν την εμφάνισή  

τους  πολύ αργότερα . Ωστόσο , όλα έγιναν μέρος της 

Μεσογειακής  Δίαιτας .  

Δεν είναι  όμως μόνο  τα τρόφιμα  και  τα θρεπτικά  

συστατικά  που την χαρακτηρίζουν , αλλά  και  οι συνήθειες  των 

ανθρώπων  και  το  κοινωνικοοικονομικό  περιβάλλον  των χωρών 

της Μεσογείου. Για παράδειγμα  το  είδος του πρωινού 

γεύματος, ο αριθμός των ημερησίων γευμάτων , οι περίοδοι  

νηστείας , η κατανάλωση  οινοπνεύματος , αλλά  και  οι στενοί  

οικογενειακοί  δεσμοί, το  ξεκούραστο  περιβάλλον  ακόμη  και  ο  

μεσημεριανός  ύπνος, έχουν δημιουργήσει  τις κατάλληλες  

συνθήκες  για ένα διαφορετικό  τρόπο  ζωής. Το  εύκρατο  κλίμα 

αλλά  και  ο ανθρώπινος παράγοντας  δημιούργησαν  ένα 
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ισορροπημένο  οικοσύστημα , του οποίου απόδειξη  υπήρξε  και  

η λεγόμενη  "Μεσογειακή  Δίαιτα". 

4.2 ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΙΤΑΣ 

 Υπάρχουν  αρκετές  παραλλαγές  της Μεσογειακής  Δίαιτας  

σε ορισμένα  μέρη  της Γαλλίας , στην Ισπανία , στο  Λίβανο , στο  

Μαρόκο , στην Τυνησία , στην Τουρκία  και  αλλού, χωρίς όμως 

να έχουν μελετηθεί  λεπτομερώς . Οι μέχρι  σήμερα  έρευνες  

έχουν δείξει  ότι ανάμεσα  στις διάφορες περιοχές  της 

Μεσογείου υπάρχουν  αρκετές  διαφορές σε σχέση  με τις 

διατροφικές  συνήθειες  των κατοίκων , οι οποίες όμως είναι  

λογικό  να θεωρούνται  παραλλαγές  ενός κεντρικού  μοντέλου 

της Μεσογειακής  Δίαιτας .  

Επίσης  έχουν δείξει  πως υπάρχει  άμεση  συνάρτηση  της 

Μεσογειακής  Δίαιτας  από  την παραγωγή  ελαιολάδου αφού 

αυτό  θεωρείται  η κυριότερη  πηγή  λιπαρών για την 

πλειονότητα  των κατοίκων  της Μεσογείου, και  καταλαμβάνει  

την κεντρική  θέση στη  διατροφή  του πληθυσμού. Ιστορικά  ο  

όρος Μεσογειακή  Δίαιτα πρωτοεμφανίζεται  σε ένα βιβλίο  

μαγειρικής  "Πώς να τρώτε  σωστά και  να αισθάνεστε  καλά , ο  

μεσογειακός  τρόπος" του οποίου οι συγγραφείς  είναι  οι 

Άγγελος  και  Mαργαρίτα  Keys (1975), ενώ είχαν  ήδη  

δημοσιευθεί  τα αποτελέσματα  της "μελέτης  των επτά  χωρών" 

στις αρχές  της δεκαετίας  του '60.  

 Κατά την διάρκεια των τελευταίων  δεκαετιών , και  με 

σκοπό  την εξακρίβωση  της σχέσης  μεταξύ  παθογένειας  και  

διατροφής ,  πληθώρα  μελετών  έχει  δει  το  φως της 

δημοσιότητας . Αυτές οι έρευνες  καλύπτουν  όλο  το  φάσμα των 

θρεπτικών  και  μη συστατικών , αλλά  ιδιαίτερη  σημασία  έχει  
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δοθεί  στα λιπίδια  , των οποίων τόσο  η  σύσταση , όσο και  η  

αντίστασή  τους  στις οξειδωτικές  διαδικασίες  αλλά  και  οι 

μεταβολικές  τους  αντιδράσεις  έχουν γίνει  αντικείμενο  

εκτενούς  μελέτης . 

 Η Μεσογειακή  Δίαιτα έχει  καθιερωθεί  ως δίαιτα που 

περιέχει  λίγα  λίπη  και  κυρίως είναι  φτωχή  σε κορεσμένα  

λιπαρά  οξέα  (Simopoulos, 1994). Όμως από  τις σύγχρονες  

μελέτες  προκύπτει  ότι ο ορισμός αυτός είναι  ελλιπής , γιατί  η  

Μεσογειακή  Δίαιτα  καλύπτει  τουλάχιστον  το  ήμισυ των 

συνολικών ημερησίων αναγκών  σε λιπαρά . Ένας πρακτικός  

ορισμός της παραδοσιακής  Μεσογειακής  Δίαιτας  που 

συμφωνήθηκε  σε συνάντηση  που πραγματοποιήθηκε  στο  

Ιταλικό  Εθνικό  Συμβούλιο  Ερευνών στη  Ρώμη , στις 11 

Απριλίου 1997, είναι  ο ακόλουθος: 

 "Τα χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της παραδοσιακής   

Μεσογειακής  Δίαιτας  είναι  οι άφθονες φυτικές  τροφές, όπως  

το  ψωμί , τα ζυμαρικά , τα λαχανικά , οι σαλάτες , τα όσπρια, τα 

φρούτα, οι ξηροί  καρποί  καθώς και  το  ελαιόλαδο  ως κύρια 

πηγή  λιπαρών. Επίσης , μικρές έως μέτριες  ποσότητες  ψαριού, 

πουλερικών , γαλακτοκομικών , αυγών και  μόνο  μικρές 

ποσότητες  κόκκινου κρέατος . Ακόμα κρασί , σε μικρές έως 

μέτριες  ποσότητες , που συνήθως καταναλώνεται  με τα 

γεύματα . Η συγκεκριμένη  δίαιτα έχει  λίγα  λιπαρά  οξέα , είναι  

πλούσια  σε υδατάνθρακες  και  ίνες και  περιέχει  πολλά  

μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα , τα οποία προέρχονται  κυρίως από  

το  ελαιόλαδο  (από  τη  Δήλωση  Κοινής Αποδοχής , 6ο 

Πρόγραμμα  Προώθησης για την Κατανάλωση  του Ελαιολάδου, 

Ρώμη  1997): 
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 άφθονα  φυτικά  τρόφιμα  (λαχανικά , φρούτα, δημητριακά , 

πατάτες , όσπρια, ξηροί  καρποί και  σπόροι) 

 φρέσκα  εποχιακά  προϊόντα τοπικής  παραγωγής , όσο το  

δυνατό  ακατέργαστα  

 φρέσκα  φρούτα για επιδόρπια  και  γλυκά  με μέλι  λίγες  φορές 

την εβδομάδα  

 αρκετό  ελαιόλαδο , ως κύρια πηγή  λιπαρών 

 καθημερινά  τυρί  και  γιαούρτι  σε μικρές ποσότητες  

 μικρές έως μέτριες  ποσότητες  πουλερικών  και  ψαριών  

 κανένα  έως τέσσερα  αυγά  την εβδομάδα  

 ελάχιστο  κόκκινο  κρέας  

 μικρές έως μέτριες  ποσότητες  κρασιού που συνοδεύουν 

συνήθως τα γεύματα  (Trichopoulou et al., 1995).  

 Αυτή η διατροφή  έχει  κορεσμένα  λιπαρά  σε ποσοστό  

μικρότερο  ή ίσο με το  7 - 8% του συνόλου των θερμίδων, ενώ 

το συνολικό  ποσοστό  των λιπαρών κυμαίνεται  από  25% έως 

37% των συνολικών θερμίδων. 

 Σύμφωνα εξάλλου  και  με τις νέες επιδημιολογικές  

μελέτες  και  η πληθώρα  φυτικών τροφών που περιέχονται  στη  

Μεσογειακή  Δίαιτα  δίνουν στον οργανισμό  πολλά  θρεπτικά  

και  μη συστατικά , τα οποία παίζουν σημαντικό  ρόλο  στη  

ρύθμιση του μεταβολικού  ισοζυγίου. Ακριβώς οι διαταραχές  

αυτού του ισοζυγίου είναι  που προκαλούν  μια σειρά 

ανωμαλιών , κυρίως στις προηγμένες  κοινωνίες. 
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4 μικρο-
μερίδες

κόκκινο κρέας

3 μικρομερίδες
3 μικρομερίδες

γλυκά
αυγά

3 μικρομερίδες πατάτες

3 - 4 μικρομερίδες ελιές, όσπρια
ξηροί καρποί

   πουλερικά
4 μικρομερίδες

         ψάρια
5 - 6 μικρομερίδες

γαλακτοκομικά προϊόντα
     2 μικρομερίδες

              ελαιόλαδο
ως κύριο προστιθέμενο λιπίδιο

  κρασί
με μέτρο

     φρούτα
3 μικρομερίδες

       Λαχανικά
    6  μικρομερίδες

                        αδρά επεξεργασμένα  δημητριακά  και τα προΐόντα τους
(ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά 
                                                           8 μικρομερίδες

ολικής αλέσεως, μη αποφλοιωμένο ρύζι κ.α.

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

συστηματική 
φυσική
άσκηση

 
 
Διάγραμμα  4.1 :  Η  πυραμίδα  της  Μεσογειακής  Δίαιτας  
Πηγή :  Wil le t  et  al . ,1995,  “Mediterranean Diet  pyramid:  a  cul tura l  model  

for  heal thy eat ing”,  American Journal  of  Cl in ical  Nutr i t ion,  Vol .  61,  pp.  1402-6 
 
Εδώ πρέπει  να σημειωθεί  ότι η  Μεσογειακή  Δίαιτα έτσι  

όπως  απεικονίζεται  στην πυραμίδα , δεν αποτελεί  δίαιτα για 

χορτοφάγους . Περιλαμβάνει  και  μέτριες  ποσότητες  τροφίμων 

από  το  ζωικό  βασίλειο . Έτσι  υπάρχει  επάρκεια  βιταμίνης  Β-12 

και  σιδήρου στη  δίαιτα παρόλο  που το  επίπεδο  των 

κορεσμένων  παραμένει  χαμηλό  (Willet et al.,1995).  

Το  ελαιόλαδο  ως το  κυρίαρχο  λίπος. Σε αντίθεση  με 

τους  βόρειους  λαούς, όπου το  ζωικό  λίπος κυριαρχεί , στην 

περιοχή  της μεσογείου το  ελαιόλαδο  είναι  η  βασική  λιπαρή  

ουσία. Ωστόσο , υπάρχουν   σημαντικές  διακυμάνσεις  ως προς 

την ποσότητα  που καταναλώνουν  και  οι λαοί της Μεσογείου. 

Στις έρευνες  της δεκαετίας  του 60 διαπιστώθηκε  ότι στη  νότια 

Ιταλία  το  28% της ημερήσιας  πρόσληψης  ενέργειας  από  λίπος 

προερχόταν  από  το  ελαιόλαδο , ενώ στην Κρήτη  το  αντίστοιχο  

ποσοστό  έφτανε  το  40%. Ακριβώς σε αυτή  την υψηλή  
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πρόσληψη  αποδόθηκε  το  γεγονός  ότι στην Κρήτη  η  

θνησιμότητα  από  καρδιακά  ήταν  κατά  90% μικρότερη  από  

αυτή  των Η.Π.Α, και  στις γυναίκες  η  συχνότητα  εμφάνισης  

καρκίνου του μαστού ήταν  μισή από  την αντίστοιχη  των 

Η.Π.Α.  

Τα γαλακτοκομικά  προϊόντα  σε  μικρές έως μέτριες  

ποσότητες . Επειδή  τη  δεκαετία  του 60 υπήρχαν  ελάχιστα  

ψυγεία , οι πιο  συνηθισμένες  μέθοδοι  κατανάλωσης  

γαλακτοκομικών  ήταν  το  τυρί  και  το  γιαούρτι . Και  παρόλο  που 

ήταν  τρόφιμα  με υψηλή  περιεκτικότητα  σε λιπαρά , η  

κατανάλωσή  τους  ήταν  σε μικρές ποσότητες , γεγονός   που 

ανέτρεψαν  οι βιομηχανίες  στις σημερινές  κοινωνίες 

παράγοντας  προϊόντα με χαμηλά  λιπαρά . 

Κόκκινο  κρέας, πουλερικά, ψάρι και αυγά σε  μικρές 

εως μέτριες  ποσότητες .  Συνεχώς  αυξάνονται  οι έρευνες  που 

αποδεικνύουν  τη  σχέση  μεταξύ  κατανάλωσης  μεγάλων  

ποσοτήτων  βοδινού, χοιρινού ή  πρόβειου κρέατος  με χρόνιες 

ασθένειες , όπως  καρδιακά  νοσήματα , καρκίνο  του εντέρου, 

του προστάτου  κλπ . Βέβαια  άμεση  σχέση  έχει  και  ο  τρόπος 

μαγειρέματος , ιδιαίτερα  στα τηγανητά . Το  κρέας  δεν περιέχει  

φυτικές  ίνες και  ελάχιστες  αντιοξειδωτικές  ουσίες, σε 

αντίθεση  με τα φυτικά  τρόφιμα  που είναι  πολύ πλούσια  σε 

αυτά τα συστατικά . Η ποσότητα  ψαριών που καταναλώνονται  

στις χώρες  της Μεσογείου παρουσιάζουν  σημαντικές  

διακυμάνσεις: στην Κρήτη  και  στη  νότια Ιταλία  είναι  χαμηλή  

,ενώ στην Κέρκυρα , στην Ισπανία  και  στην Πορτογαλία  είναι  

ιδιαίτερα  υψηλή . Το  γεγονός  αυτό  σε συνδυασμό  με τα 

αποτελέσματα  ερευνών που έγιναν από  τους  Ιάπωνες  (The 
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Japan Dietetic Association,1992) ενισχύουν την άποψη  ότι 

μέτριες  ποσότητες  κατανάλωσης  ψαριού είναι  απαραίτητες  για 

τη  διατήρηση  της υγείας .  

Κρασί σε  μέτριες  ποσότητες . Σε αντίθεση  με τους  

ισλαμικούς  πληθυσμούς  οι κάτοικοι  της Ελλάδας , και  της 

νότιας  Ιταλίας  συνηθίζουν να καταναλώνουν  μικρές ποσότητες  

κρασιού συνοδεύοντας  τα οικογενειακά  γεύματά  τους . Οι 

οδηγίες  της μεσογειακής  πυραμίδας  συμβουλεύουν  για ένα εως 

δύο  ποτήρια  κρασί  την ημέρα . Αυτό το  επίπεδο  κατανάλωσης  

φαίνεται  να μειώνει  τις καρδιακές  παθήσεις . Ωστόσο  η  

κατανάλωση  κρασιού είναι  προσωπική  απόφαση  και  εξαρτάται  

από  παράγοντες  όπως  οδήγηση , εγκυμοσύνη , οικογενειακό  

ιστορικό  και  άλλοι  κοινωνικοί λόγοι . 

Φυσική δραστηριότητα  και τρόπος ζωής. Οι πληθυσμοί  

της Μεσογείου, τη  δεκαετία  του 60, είχαν ιδιαίτερη  φυσική  

δραστηριότητα , μια και  ήταν  αγροτικοί  και  πολύ μικρά 

ποσοστά παχυσαρκίας .   Επιπλέον, είναι  πολύ ενδιαφέροντες  

συγκεκριμένοι  παράγοντες  του τρόπου ζωής:η  κοινωνικότητα , 

με την έννοια της φιλοξενίας  και  της προσφοράς τροφής σε 

φίλους  και  συγγενείς , τα πολύωρα  γεύματα  που προσφέρουν  

χαλάρωση  από  το  καθημερινό  άγχος , τα νόστιμα εδέσματα , 

μαγειρεμένα  με προσοχή  και  μεράκι  που προσφέρουν  

απόλαυση , η μεσημεριανή  ξεκούραση  καθώς και  οι 

πολυήμερες  νηστείες  είναι  παράγοντες  που διαμόρφωσαν αυτή  

τη  Mεσογειακή  Δίαιτα . 

 

Οι επιδημιολόγοι  έδειξαν  έντονο  ενδιαφέρον για τη  

Μεσογειακή  Δίαιτα , όταν μετά από  έρευνες  (Reddy et 
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al.,1986) κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι υπάρχει  άμεση  

σχέση  ανάμεσα  στον τρόπο  διατροφής  και  στην εμφάνιση  του 

καρκίνου. Από  μελέτες  (Ames 1983) που έγιναν διαπίστωσαν 

ότι συνιστάται  η κατανάλωση  φυτικών τροφών για την 

πρόληψη  της καρκινογένεσης . 

 Εξάλλου , ο γενικότερος  τρόπος διαβίωσης , με τις 

αγροτικές  ή οικιακές  εργασίες , περιελάμβανε  τακτική  

σωματική  άσκηση  με αποτέλεσμα  το  μικρότερο  ενεργειακό  

ισοζύγιο . 

 Κάτι, που επίσης  πρέπει  να τονιστεί  είναι  ότι σύμφωνα 

με τον ορισμό  που δίνεται  εδώ, η  διατροφή  αυτή  συνδέεται  

αυστηρά  με τις περιοχές  της Μεσογείου, όπου καλλιεργείται  

παραδοσιακά  η ελιά κι αποτελεί  για τους  μεσογειακούς  λαούς 

μια συνήθεια  αιώνων. Από  την άλλη  μεριά, για τους  

Αμερικανούς  και  Βορειοευρωπαίους  η  Μεσογειακή  Δίαιτα 

προσφέρει  απλώς  ένα ελκυστικό  και  γευστικό  μοντέλο  

διατροφής  με ευεργετικές  επιδράσεις  στην υγεία  και  τη  

μακροζωία .  

4.3 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΔΙΑΙΤΑ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ 

4.3.1. Η μελέτη  EYRATOM 

 Η μελέτη  αυτή  (Cresta et al.,1969) είναι  μία από  τις 

κύριες πηγές  πληροφοριών για τις διαιτητικές  συνήθειες  στην 

Ευρώπη.  

 Αφορά μια έρευνα  60 ετών σε 11 περιοχές  έξι  

ευρωπαϊκών  χωρών: Ολλανδία , Λουξεμβούργο , Γαλλία , 

Βέλγιο , Γερμανία και  Ιταλία . Στη  μελέτη  συμμετείχαν  τρεις 

τοποθεσίες  που βρίσκονταν  στο  βόρειο  τμήμα  της Γαλλίας  και  
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τρεις τοποθεσίες  από  την Ιταλία , από  τις οποίες οι δύο  

βρίσκονταν  στα νότια. Τα αποτελέσματα  που υπάρχουν  από  τις 

δύο  νότιες πόλεις της Ιταλίας  μοιάζουν πολύ και  ήταν  λογικό  

να συγχωνευθούν . Στη  μελέτη  αυτή  πήραν μέρος 9000 

νοικοκυριά , καταγράφοντας  το  βάρος των τροφών που 

κατανάλωσαν  για μια εβδομάδα .  Σύμφωνα με την έρευνα   

αυτή  υπάρχουν  μεγάλες  διαφορές στην κατανάλωση  σε gr 

αλλά  και  σε ποσοστιαία  αναλογία  επί  του % της ολικής  

ενέργειας  από  τις διάφορες ομάδες  τροφίμων, μεταξύ  της 

δίαιτας  της Βόρειας  Ευρώπης  και  της Μεσογειακής , όπως  

φαίνεται  και  στους Πίνακες  4.1 και  4.2 που ακολουθούν: 
 
Πίνακας  4.1:Σύνθεση  της  ημερήσιας  κατανάλωσης ,  σε  gr,  κατά  ομάδες  
τροφίμων  στις  διάφορες  χώρες  της  μελέτης  Euratom (Cresta et al ,  
1969)  
ομάδες  τροφίμων  Ολλανδ ία  Βέλγ ιο  Λουξεμβούργ

ο  
Γερμαν ία  Γαλλ ία  Β . Ιταλ ία  Ν . Ιταλ ία  

δημητριακά  263 303 288 289 351 333 486 
φρούτα  και  
λαχανικά  

459 573 693 528 473 298 426 

κρέας  και  
ψάρια  

88 150 221 154 190 78 62 

γάλα  και  
γαλακτοκομικ
ά  

525 353 375 282 344 297 87 

λίπη  και  έλαια  53 75 81 71 64 47 51 
ζάχαρη  65 29 34 31 42 54 15 
γλυκά  21 25 26 60 22 4 1 
 

Γίνεται  αντιληπτό  ότι υπάρχει  εξαιρετικά  μεγάλη  

κατανάλωση  δημητριακών  στην νότια Ιταλία , γεγονός  που 

όπως  φαίνεται  ισχύει  γενικότερα  για όλες της χώρες της νότιας  

Ευρώπης , σε αντίθεση  με τις χώρες του βορρά .  
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Πίνακας  4.2:Σύνθεση  της  ημερήσιας  κατανάλωσης ,  σε  ποσοστό  % της  
ολικής  ενέργειας ,  κατά  ομάδες  τροφίμων  στις  διάφορες  χώρες  της  
μελέτης  Euratom (Cresta et al,  1969)  
ομάδες  τροφίμων  Ολλανδ ία  Βέλγ ιο  Λουξεμβούργ

ο  
Γερμαν ία  Γαλλ ία  Β . Ιταλ ία  Ν . Ιταλ ία  

δημητριακά  28 30 26 26 36 42 58 
φρούτα  και  
λαχανικά  

11 14 15 14 12 8 9 

κρέας  και  
ψάρια  

9 14 19 16 14 8 5 

γάλα  και  
γαλακτοκομικ
ά  

16 10 10 10 10 4 4 

λίπη  και  έλαια  17 21 20 20 19 14 18 
ζάχαρη  11 4 4 5 6 9 2 
γλυκά  3 3 3 7 3 1 - 
 

Το  ίδιο  αποδεικνύεται  και  στη  σύγκριση  μεταξύ  της 

δίαιτας  της Βόρειας  Ευρώπης  και  της μεσογειακής  δίαιτας  το  

1961-1963, από  το  τμήμα  στατιστικής  του FAO. 
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Διάγραμμα  4.2: Σύγκριση  μεταξύ  της  δίαιτας  της  Βόρειας  Ευρώπης  και  
της  Μεσογειακής  Δίαιτας  το  1961-1963: Η  Μεσογειακή  Δίαιτα  
αντιπροσωπεύεται  από  τις  χώρες :  Αλβανία ,  Ισπανία ,  Ιταλία ,  Ελλάδα  
και  Γιουγκοσλαβία .   

Πηγή :  FAO, Τμήμα  Στατιστικής  
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Η Μεσογειακή  Δίαιτα αντιπροσωπεύεται  από  τις χώρες 

Αλβανία , Ισπανία , Ιταλία , Ελλάδα  και  Γιουγκοσλαβία . Τα 

αποτελέσματα  φαίνονται  στο  Διάγραμμα  4.2. 

Στην μελέτη  Euratom θα πρέπει  επίσης  να διευκρινιστεί  το  

είδος των φρούτων και  των λαχανικών  που καταναλώνονται . 

Στη  βόρεια  καικεντρική  Ευρώπη υπάρχει  μεγάλη  κατανάλωση  

στις πατάτες , ενώ από  τα φυλλώδη  προτιμώνται  κυρίως τα 

λάχανα . Αντίθετα  στη  νότια Ιταλία  η  κατανάλωση  πατάτας  

είναι  πολύ μικρή , ενώ προτιμώνται  λαχανικά  όπως  οι 

ντομάτες , οι μελιτζάνες , τα κουνουπίδια , τα μπιζέλια  και  τα 

φασόλια .Τα φυλλώδη  λαχανικά  αντιπροσωπεύονται  από  

πράσινες  σαλάτες , σπανάκι  και  ωμά λαχανικά , στα οποία 

περιέχονται  και  μεγάλες  ποσότητες  φυτικών ινών. 
Πίνακας  4.3: Η  περιεκτικότητα  των  τροφίμων  από  τις  διάφορες  
ομάδες ,  σε  φυτικές  ίνες ,  και  η  ημερήσια  πρόσληψη ,  σύμφωνα  με  τη  
μελέτη  Euratom  
 πατάτες  

( g r /ημ . )  
ρ ί ζ ε ς ,  
βολβο ί  
( g r /ημ . )  

φυλλώδη  
λαχαν ικά  
( g r /ημ . )  

φρούτα  
και  
λαχαν ικ .  
( g r /ημ . )  

φρούτα  
( g r /ημ . )  

δημητρ ι -
ακά  
( g r /ημ . )  

σύνολο  
φυτ ικών  
ι νών  
( g r /ημ . )  

Ολλανδία  2 ,8  0 ,9  1 ,6  1 ,1  3 ,2  10,4  20,1  
Βέλγιο  5 ,1  1 ,2  1 ,5  0 ,9  2 ,8  10,1  21,6  
Λουξεμβούργ
ο  

5 ,9  1 ,5  1 ,7  1 ,7  3 ,2  9 ,2  23,1  

Γερμανία  3 ,6  0 ,7  1 ,3  0 ,7  3 ,7  11,4  21,5  
Γαλλία  2 ,8  2 ,1  1 ,2  1 ,0  2 ,9  10,5  20,5  
Β .  Ιταλία  1 ,7  0 ,4  1 ,3  0 ,9  1 ,7  12,2  18,2  
Ν .  Ιταλία  0 ,5  0 ,2  2 ,4  2 ,7  3 ,9  14,7  24,4  

 
Από  την άλλη  μεριά παρατηρήθηκαν  διαφορές στην 

κατανάλωση  λιπών στις διάφορες χώρες.Τα λίπη  που 

χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  στη  Νότια Ιταλία  είναι  τα 

φυτικά  έλαια  και  ιδιαίτερα  το  ελαιόλαδο . Η χρήση  των 

μαργαρινών  είναι  τελείως  άγνωστη  και  μόνο  μικρές ποσότητες  

βουτύρου περιέχονται  στη  δίαιτά τους . Άλλα λίπη  όπως  το  

χοιρινό  (λαρδί) χρησιμοποιούνταν  σπάνια όπως  φαίνεται  στον 

Πίνακα  4.4. 
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Πίνακας  4.4:Κορεσμένα  λίπη  και  ολικά  λιπίδια  στη  διατροφή  των  
ευρωπαϊκών  χωρών ,  σύμφωνα  με  τη  Μελέτη  Euratom (μονάδες  
κατανάλωσης  gr/ημέρα) (Cresta et al ,  1969) 
χώρες  βούτυτο  (gr/ημέρα )  μαργαρίνη  

(gr/ημέρα )  
φυτικά  
έλαια* 
(gr/ημέρα )  

Ολλανδία  

Βέλγιο  

Λουξεμβούργο  

Γερμανία  

Γαλλία  

Βόρεια  Ιταλία  

Νότια  Ιταλία  

8  

37 

34 

36 

52 

11 

1  

42 

25 

20 

25 

2  

-  

-  

-  

8  

9  

7  

10 

26 

49 

χώρες  ολική  πρόσληψη  λιπαρών  

(gr/ημέρα )  

άλλα  λίπη  

(gr/ημέρα )  

% αναλογία  
από  τα  ολικά  
λιπίδια  

Ολλανδία  

Βέλγιο  

Λουξεμβούργο  

Γερμανία  

Γαλλία  

Βόρεια  Ιταλία  

Νότια  Ιταλία  

102 

129 

149 

122 

109 

91 

73 

3  

4  

17 

3  

-  

9  

1  

39 

43 

45 

43 

37 

34 

28 

*Ελαιόλαδο  

Πίνακας  4.5: Αναλογίες  μονοακόρεστων /  κορεσμένων  (M/S) και  
πολυακόρεστων  /κορεσμένων  (P/S) λιπαρών  οξέων  για  τα  κορεσμένα  
λίπη  και  για  τα  ολικά  λιπίδια  των  διαιτών  στις  χώρες  που  
περιλαμβάνονται  στη  Μελέτη  Euratom (Cresta et al,  1969)  

Κορεσμένα  λίπη  Ολικά  λιπίδια  Χώρα  
M/S P/S M/S P/S 

Ολλανδία  1 ,51 0 ,62 1 ,01 0 ,37 
Βέλγιο  0 ,76 0 ,36 0 ,80 0 ,30 
Λουξεμβούργο  0 ,77 0 ,29 0 ,80 0 ,25 
Γερμανία  0 ,77 0 ,27 0 ,80 0 ,26 
Γαλλία  0 ,45 0 ,15 0 ,62 0 ,18 
Βόρεια  Ιταλία  0 ,67 0 ,48 0 ,66 0 ,30 
Νότια  Ιταλία  3 ,87 0 ,53 2 ,29 0 ,41 
Πηγή :  Μελέτη  Euratom (Cresta et al,  1969) 

Οι αναλογίες  των μονοακόρεστων  (Μ) και  

πολυακόρεστων  (Ρ) λιπαρών οξέων προς τα κορεσμένα  (S) 

φαίνoνται  στον Πίνακα  4.5.  
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Οι αναλογίες  M/S ποικίλουν γύρω στο  0,8 εκτός  από  τη  

τιμή  1,51 στην Ολλανδία  και  το  αξιοσημείωτο  3,87 στη  Νότια 

Ιταλία , όπου η χρήση  ελαιολάδου, πλούσιου σε μονοακόρεστα  

καθορίζει  αυτή  την αναλογία . Γενικά , η  δίαιτα της νότιας  

Ιταλίας , σύμφωνα με την μελέτη  αυτή , χαρακτηρίζεται  από  

μέτρια κατανάλωση  πρωτεϊνών, χαμηλή  κατανάλωση  λιπιδίων  

και  υψηλή  κατανάλωση  σύνθετων υδατανθράκων . Επίσης  

φαίνεται  η διαφοροποίηση  της δίαιτας  της Νότιας  Ιταλίας  από  

τη  Βόρεια και  αυτό  εξηγεί  ότι όλες οι περιοχές  που βρέχονται  

από  τη  Μεσόγειο  δεν ακολουθούν  υποχρεωτικά  το  μεσογειακό  

μοντέλο  δίαιτας .  

4.3.2. Η έρευνα  των  Επτά  Χωρών 

 Πρόκειται  για μια έρευνα  (Keys1980) που, παρόλο  που 

ξεκίνησε  από  το  1952, τα συμπεράσματα  της οποίες 

εκδόθηκαν  μόλις το  1980. Οι Keys et al.(1986) περιέγραψε  τις 

σχέσεις  μεταξύ  των διατροφικών συνηθειών αλλά  και  της 

συγκέντρωσης  χοληστερίνης  στους λαούς των Η.Π.Α. και  της 

Ιταλίας .  

Από  εκείνη  την εποχή  παρατήρησε  πως από  τη  μία πλευρά  

υπήρχαν  σημαντικές  διαφορές ως προς το  ποσοστό  

χοληστερόλης  του ορού σε άτομα  της ίδιας ηλικίας  και  πως 

από  την άλλη , το  ποσοστό  χοληστερόλης  του πληθυσμού που 

ζούσε στην Ιταλία  δεν αυξανόταν  με την ηλικία  όπως  

συνέβαινε  με τους  πληθυσμούς  των Η.Π.Α. και  της Μεγάλης  

Βρετανίας . 

 Το  γεγονός  αποδόθηκε  στη  σχετικά  χαμηλή  κατανάλωση  

λιπαρών από  τους  Ιταλούς , ενώ η  ολική  πρόσληψη  θερμίδων 

από  λιπαρά  ανερχόταν  κατά  τη  δεκαετία  του '50 στο  20% για 
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τους  Ιταλούς  και  στο  40% για τους  κατοίκους  των Η.Π.Α. 

(Keys 1957). Στη  μελέτη  συμμετείχαν  η  Ελλάδα , η  

Γιουγκοσλαβία  και  η Ιταλία  ως εκπρόσωποι  της Μεσογείου. Η 

επιλογή  αυτής  της χρονικής περιόδου και  των συγκεκριμένων  

μεσογειακών  περιοχών  έγινε  γιατί: 

 Παρά  την ελλιπή  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  ο  μέσος 

όρος ζωής των πληθυσμών ήταν  από  τους  υψηλότερους  

παγκοσμίως . 

 Η διατροφή  των πληθυσμών αυτών των περιοχών  είχε  

αρκετά  κοινά  χαρακτηριστικά . 

 Τα κοινά  αυτά χαρακτηριστικά  των ειδών διατροφής  έχουν 

σχετισθεί  με υψηλούς  μέσους  όρους ζωής. 
 Πίνακας  4.6:  Θερμιδική  πρόσληψη  στην  έρευνα  Keys et al. ,1968 

τρόφιμα  Κρήτη  
32 άνδρες  

Κέρκυρα  
37 άνδρες  

ψωμί  (% kcal) 26,5 39,5 
ελαιόλαδο  (% kcal) 31,4 23,9 
ζωικές  πρωτεϊνες  
 (% kcal) 

3,1 3,3 

ζωικό  λίπος  (% kcal) 6,0 3,9 
αλκοόλ  (% kcal) 4,3 7,8 
άλλες  πηγές  (% kcal) 28,7 21,7 
Πηγή :  Keys A. ,  Aravanis  C. ,  Sdr in  A. , :  (1968) ,  “The die ts  of  middle-aged men in  
two rural  areas  of  Greece” in  die tary s tudies  and epidemiology of  hear t  d isease ,  
eds  Har tog C. ,  Buzina K. ,  Fidanze F. ,  Rot terdam: Wyt and Sons  

 
Από  ελληνικής  πλευράς  η  συμμετοχή  ήταν  πέντε  ομάδες  

ανδρών, ηλικίας  40-59 ετών , οι τρεις στην Κρήτη  και  οι δύο  

στην Κέρκυρα  (Keys et al.,1968). Τόσο  στην Κρήτη  όσο και  

στην Κέρκυρα , η δίαιτα  του αγροτικού πληθυσμού βασίζεται  

στην κατανάλωση  ελαιολάδου και  ψωμιού, που από  μόνα  τους  

τα δύο  αυτά τρόφιμα  προσφέρουν  περισσότερο  από  το  50% της 

ημερήσιας  πρόσληψης  θερμίδων. 
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Παρόλο  που από  την έρευνα  των επτά  χωρών δεν 

δημοσιεύθηκαν  επίσημα  στοιχεία  για την κατανάλωση  

τροφίμων, κάποια  δεδομένα  διασώθηκαν  (Kromhout  et 

al.,1989). 
Πίνακας  4.7:  Τρόφιμα  που  καταναλώνονταν  ημερησίως  κατά  την  

έρευνα  Keys et al. ,1968 (μετρημένα  σε  γραμμάρια) 
Τρόφιμα  Κρήτη  (31 άνδρες) Κέρκυρα  (37 άνδρες) 
ψωμί  380 450 
δημητριακά  30 45 
πατάτες  190 150 
όσπρια  30 30 
λαχανικά  191 191 
φρούτα  464 462 
κρέας  35 35 
ψάρι  18 60 
αυγά  25 5 
τυρί  13 14 
γάλα  235 70 
εδώδιμα  λίπη  95 75 
προϊόντα  ζάχαρης  20 13 
ζυμαρικά  0 0 
100% αλκοόλ  15 31 
άλλα  107 109 
Πηγή :  Kromhout  D. ,  Keys A.  e t  Coll .  :  (1989) ,  “Food consumption pat terns  in  the  
1960s in  seven countr ies” ,  American Journal  for  Cl inical  Nutr i t ion,  Vol .49,  
pp.889-894 
 

To 1965, ο  Χρηστάκης  (Christakis et all1965) που 

συμμετέχει  στην έρευνα  των 7 χωρών δημοσιεύει  μια μελέτη  

του, με αντικείμενο  280 άνδρες στην Κρήτη . Σε σύγκριση  με 

διάφορους πληθυσμούς  της Αμερικής , η  σύνθεση  του λιπώδους  

ιστού των Κρητικών, η οποία έχει  εξακριβωθεί  με βιοψίες  στο  

δέρμα , είναι  πολύ χαμηλή  σε κορεσμένα  λίπη  (10,8%) πολύ 

υψηλή  σε μονοακόρεστα  (68,8%) και  αρκετά  χαμηλή  σε 

πολυακόρεστα  (12,3%), (Keys1970). Από  τους  280 άνδρες 

της έρευνας  μόλις δύο  παρουσίασαν  έμφραγμα  του 

μυοκαρδίου.  Στην Κρήτη , το  29% των συνολικών θερμίδων 

που προσλαμβάνονται  καθημερινά  προέρχεται  από  
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μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα. Επίσης  η  κατανάλωση  

κορεσμένων  λιπαρών οξέων είναι  πολύ περιορισμένη  όπως  

φαίνεται  στον Πίνακα  4.8. 

Πίνακας  4.8: Λιπαρά  οξέα  της  δίαιτας  καθώς  και  της  συγκέντρωσης  της  
χοληστερόλης  του  ορού  στις  διάφορες  περιοχές  που  έγινε  η  έρευνα  των  
επτά  χωρών .  (μέσες  τιμές).  

 % θερμίδων  που  προέρχεται  από  λιπαρά  οξέα  

χώρες  σύνολο  κορεσμένα  μονοακόρεστα  πολυακόρεστα  χοληστερόλη  

Φιλανδία  32 21 13 4 261 

Η .Π .Α .  40 18 17 5 240 

Ολλανδία  40 19 16 5 235 

Ιταλία  27 10 14 3 204 

Κροατία  32 11 16 5 195 

Σερβία  35 10 21 4 180 

Ελλάδα  37 8 25 4 204 

Ιαπωνία  9 3 3 3 148 

Πηγή :  Η  ελιά ,  ο  καρπός  της  ζωής .  Έκδοση  της  Επιτροπής  Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων ,  1991/93. 

 Εκείνη  την εποχή , η  Ελλάδα  παρουσιάζει  το  πιο  χαμηλό  

ποσοστό  θνησιμότητας  από  ισχαιμικές  καρδιοπάθειες: η  

συνολική  θνησιμόητα  στην Ελλάδα  είναι  μικρότερη  κατά  20% 

από  την αναμενόμενη , αν συγκρίνουμε  με το  μέσο  όρο  

θνησιμότητας  των άλλων χωρών.  Η παρακολούθηση  της 

μελέτης  των επτά  χωρών για 10 χρόνια επιβεβαιώνει  αυτά τα 

δεδομένα . Γενικά , η συχνότητα  θανάτων είναι  υψηλότερη  στις 

περιοχές  εκτός  Μεσογείου. Οι δύο  σημαντικές  μεταβλητές  

σχετικές  με τη  συχνότητα  των ισχαιμικών  καρδιοπαθειών  είναι  

η αρτηριακή  πίεση  και  η  συγκέντρωση  χοληστερόλης  του 

ορού. Παρόλο  που δεν υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  

συσχέτιση  μεταξύ  του συνολικού περιεχομένου της τροφής σε 

λιπαρές  ουσίες και  του μέσου όρου χοληστερόλης  στις 
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διάφορες χώρες, το  εκατοστιαίο  ποσοστό  των 

προσλαμβανομένων  θερμίδων από  τα κορεσμένα  λίπη  έχει  

στενή  σχέση  με τη  συγκέντρωση  χοληστερόλης  του ορού και  

της συχνότητας  θανάτων λόγω ισχαιμικών  καρδιοπαθειών . Ενώ 

στους Έλληνες  το  80% των προσλαμβανομένων  λιπαρών 

οξέων προέρχεται  από  το  ελαιόλαδο  (100 γρ. ανά κεφαλή  

ημερησίως),  οι Φιλανδοί  καταναλώνουν  κυρίως κορεσμένα  

λίπη  (βούτυρο , λίπη  από  χοιρινό  και  βοδινό  κρέας , λίπη  από  

γαλακτοκομικά  προϊόντα). 

 Ο Keys (1984) συμπεραίνει  ότι τα κορεσμένα  λίπη  είναι  

εκείνα  που ασκούν  τη  βλαβερή  επίδραση  στη  χοληστερόλη  του 

ορού και  στη  συχνότητα  εμφάνισης  ισχαιμικών  

καρδιοπαθειών , αφού το  ελαιόλαδο  έχει  ουδέτερο  ή  

προστατευτικό  ρόλο  ως προς τη  χοληστερόλη  και  τις 

στεφανιαίες  παθήσεις . 

4.3.3. Μεσογειακή  Δίαιτα και καρδιοπάθειες  

 Ο Aravanis (1980) έκανε  μία έρευνα  με τους  συνεργάτες  

του σε 1225 άνδρες, ηλικίας  40-60 ετών, που κατοικούν  σε 

αγροτικές  περιοχές  της Κρήτης  και  της Κέρκυρας . Η διατροφή  

των ανδρών που εξετάσθηκαν  περιελάμβανε  μεγάλες  

ποσότητες  λιπαρών ουσιών, σχεδόν αποκλειστικά  ελαιόλαδο  

και  μικρές ποσότητες  κορεσμένων  και  πολυακόρεστων  

λιπαρών οξέων. Οι κλινικές  εξετάσεις  έδειξαν  γενικά  χαμηλή  

πίεση , μέση τιμή  χοληστερίνης  στα 200mg %, τριγλυκεριδίων  

στα 125mg % και  HDL χοληστερίνης  στα 48,7%, ενώ η  

συχνότητα  των ισχαιμικών  καρδιοπαθειών  ήταν  ιδιαίτερα  

χαμηλή . 
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 Είκοσι χρόνια αργότερα  διαπιστώθηκε  ότι η  κατάσταση  

είχε  κάπως  επιδεινωθεί  λόγω αύξησης  της νοσηρότητας  και  

της θνησιμότητας  εξαιτίας  στεφανιαίων , σε συνδυασμό  με 

αύξηση  της χοληστερίνης  κατά  10% περίπου. Πρέπει  να 

αναφερθεί , ωστόσο , μια ταυτόχρονη  βαθμιαία  μεταβολή  στη  

διατροφή  της ομάδας  που μελετήθηκε  και  μείωση της 

κατανάλωσης  ελαιολάδου. Τα στοιχεία  από  την Ελλάδα  είναι  

συγκρίσιμα , με εκείνα  από  άλλες  μεσογειακές  χώρες. Ο 

Mancini αναφέρει  μια προοδευτική  απομάκρυνση  από  το  

μεσογειακό  τρόπο  διατροφής  στη  Ν. Ιταλία  (Mancini,1985) 

που συνοδεύτηκε  από  μία μέση ετήσια  αύξηση  της 

χοληστερίνης  του πλάσματος  κατά  2mg%. 

 Πολύ ενδιαφέροντα  εξάλλου  είναι  τα αποτελέσματα  της 

μελέτης  Jacotot et al.(1982) κατά  την οποία χορηγήθηκαν  

δίαιτες  που περιείχαν  λιπίδια  με διαφορετική  σύνθεση  σε 

λιπαρά  οξέα  (ελαιόλαδο , ζωικά  λίπη , ηλιέλαιο , κραμβέλαιο , 

σογιέλαιο , αραχιδέλαιο  και  αραβοσιτέλαιο) σε δύο  κοινότητες  

(63 μοναχοί  και  62 καλόγριες  του τάγματος  των Βενεδικτίνων)  

για περίοδο  6 μηνών.  

 Στο  διάστημα  που έτρωγαν  λάδι  ελιάς , οι συνολικές  τιμές  

χοληστερίνης  των μοναχών παρέμειναν  ουσιαστικά  

αμετάβλητες , αλλά  η χοληστερίνη  HDL (λιποπρωτεϊνες  

υψηλής  πυκνότητας) αυξήθηκε  σημαντικά . 

 Οι Mancini και  συνεργάτες  (1985) διεξήγαγαν  μια σειρά 

από  μελέτες  για την πρόληψη  των ισχαιμικών  καρδιοπαθειών , 

όπου μεταξύ  άλλων έλεγχαν  και  τη  σύνθεση  του λιπώδους  

ιστού, εφόσον αντανακλά  τη  σύνθεση  της διατροφής . 

Επιβεβαίωσαν  ότι η τακτική  κατανάλωση  ελαιολάδου μειώνει  
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τον κίνδυνο  ισχαιμικής  καρδιοπάθειας , επειδή  η  πρόσληψη  

ελαϊκού  οξέος συνδέεται  με ταυτόχρονη  μείωση των 

κορεσμένων  λιπαρών οξέων. Επίσης , σημείωσαν μια άμεση  

συσχέτιση  ανάμεσα  στο  ποσοστό  ελαϊκού  οξέος στο  λιπώδη  

ιστό  και  στη  πρόσληψη  φυτικών ινών (οι οποίες πιστεύεται  ότι 

προστατεύουν  σημαντικά  από  την αθηροσκλήρωση). Οι 

συγγραφείς  πιστεύουν ότι η  βελτίωση  στη σύνθεση  του 

λιπώδους  ιστού εξασφαλίζεται  όχι μόνο  με διατροφή  πλούσια  

σε πολυακόρεστα  αλλά  και  με διατροφή  πλούσια  σε 

μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα και  διαλυτές  φυτικές  ίνες, που 

αποτελεί  το  παραδοσιακό  σχήμα  διατροφής  για τους  κατοίκους  

της Μεσογείου.  

 Εξάλλου  η διατροφή  με μονοακόρεστα  προσφέρει  

καλύτερη  προστασία  κατά  των καρδιακών  παθήσεων  από  τη 

διατροφή  με λίγα  λιπαρά .Αυτό είναι  το  αποτέλεσμα  μιας 

έρευνας  (Kris-Etherton, 2000)που έγινε  σε λιπόσαρκα  και  

μετρίως παχύσαρκα  άτομα  ηλικίας  21-67 ετών . Ειδικότερα , σε 

σύγκριση  με τις προτεινόμενες  δίαιτες  σε χαμηλής  

περιεκτικότητας  σε λιπαρά  και  υψηλής  σε υδατάνθρακες , οι 

πλούσιες  σε μονοακόρεστα  δίαιτες , που περιέχουν  φυστίκια, 

αμύγδαλα , (Ellis et al.,2004) φυστικοβούτυρο  και  ελαιόλαδο , 

συμβάλλουν  περισσότερο  στη  μείωση του κινδύνου για 

εκδήλωση  καρδιαγγειακών  παθήσεων , τόσο  κατά  τη  διατήρηση  

όσο και  κατά  την απώλεια  βάρους . Σε αυτό  το  συμπέρασμα  

κατέληξαν  ερευνητές  που ασχολήθηκαν  με τη  σχέση  

κατανάλωσης  ξηρών καρπών  και  εμφάνισης  ισχαιμικών  

καρδιοπαθειών  (Sabate,1999). 
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Μια έρευνα  (Angelico,2000) σε περισσότερα  από  7000 

παιδιά σχολικής  ηλικίας  στην Ιταλία , έδειξε  ότι η  πλειονότητα  

των παιδιών έχει  υγιή  επίπεδα  χοληστερόλης  στο  αίμα, 

πιθανώς λόγω της παραδοσιακής  Μεσογειακής  Δίαιτας  που 

ακολουθούν . Πιο συγκεκριμένα  αξιολογήθηκαν  τα επίπεδα  

χοληστερόλης  σε μαθητές  13 ετών της κεντρικής  Ιταλίας . Τα 

μέσα επίπεδα  ολικής  χοληστερόλης  ήταν  137,6 mg/dL  στα 

αγόρια και  144,3 mg/dL στα κορίτσια. Περίπου εννέα  στα 

δέκα  παιδιά  είχαν επίπεδα  χοληστερόλης  εντός  των 

επιθυμητών  ορίων ( κάτω από  170 mg/dL) και  λιγότερο  από  

2% είχε  επίπεδα  ενδεικτικά  συγγενούς  υπερχοληστερολαιμίας  

(πάνω από  200 mg/dL). Τα αποτελέσματα  δείχνουν  ότι οι 

Ιταλοί  μαθητές  της κεντρικής  Ιταλίας  έχουν κατά  μέσο  όρο  

ικανοποιητικά  επίπεδα  χοληστερόλης , γεγονός  που οφείλεται  

στην παραδοσιακή  μεσογειακή  διατροφή  τους . 

 

4.3.4 Μεσογειακή  Διαίτα και καρκίνος 

Στα ίδια συμπεράσματα  καταλήγει  και  η  έρευνα  Kafatou 

et al.,(1997) στην οποία αποδεικνύεται  ότι η  Μεσογειακή  

Δίαιτα όχι μόνο  μειώνει  τα επίπεδα  της LDL-χοληστερόλης  

αλλά  αποτρέπει  και  την οξείδωσή  τους , εξαιτίας  των 

αντοοξειδωτικών  ουσιών όπως  οι τοκοφερόλες , οι 

πολυφαινόλες  κλπ . 

 Αποτέλεσμα  της ύπαρξης  αρκετών  αντιοξειδωτικών  αλλά  

και  της μεγάλης  κατανάλωσης  φρούτων και  λαχανικών , στα 

οποία περιέχονται  αντιοξειδωτικές  βιταμίνες , ασβέστιο  και  

φυτικές  ίνες, είναι  η πρόληψη  του καρκίνου.Επιδημιολογικές  

μελέτες  (Hassapidou,1999) έχουν δείξει  αρνητική  συσχέτιση  
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των αντιοξειδωτικών  με διάφορες μορφές καρκίνου. Διάφορες  

στατιστικές  θνησιμότητας  δείχνουν  ότι οι λαοί της μεσογείου 

παρουσιάζουν  μικρότερα  ποσοστά καρκίνου του παχέος  

εντέρου, στομάχου, πνευμόνων, ενδομητρίου ,ωοθηκών και  

ανδρικού προστάτη .  

 Στις μεσογειακές  χώρες, όπου η  κατανάλωση  

ελαιολάδου, λαχανικών  και  φρούτων είναι  κατά  πολύ 

υψηλότερη  σε σχέση  με τις βόρειες  χώρες, τα στατιστικά  

στοιχεία  που αφορούν τους  θανάτους  από  καρκίνο  δείχνουν  

πως η μεσογειακή  δίαιτα παίζει  σημαντικό  ρόλο . Έχει  

διαπιστωθεί  (Hassapidou,1999) ότι στα ανεπτυγμένα  κράτη , οι 

καρκίνοι του παχέος  εντέρου μπορούν να μειωθούν  έως και  

25%, ο καρκίνος του μαστού κατά  15% περίπου, ο  καρκίνος 

του προστάτη  κατά  10%, και  οι καρκίνοι του παγκρέατος  και  

του ενδομητρίου κατά  10% περίπου, αν οι κάτοικοι  των χωρών 

αυτών υιοθετήσουν τις αρχές  της μεσογειακής  δίαιτας . 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα  των ερευνών (Kushi et 

al.,1999), αυτό  μπορεί  να οφείλεται  και  σε μεγάλο  βαθμό  στην 

ύπαρξη  πολλών  φυτικών ινών στις οποίες είναι  πολύ πλούσιες  

οι τροφές της Μεσογειακής  Δίαιτας . 

 

4.3.5 Μεσογειακή  Δίαιτα και διαβήτης  

 Η Μεσογειακή  Δίαιτα είναι  η  καλύτερη  διατροφή  για 

τους  διαβητικούς  και  για τις διαταραχές  σχετικές  με την 

ευαισθησία  στην ινσουλίνη  (Mancini, 1997). Μια διατροφή  

πλούσια  σε ελαιόλαδο  και  με διαλυτές  φυτικές  ίνες από  

φρούτα, λαχανικά  και  δημητριακά  συνιστά την 

αποτελεσματικότερη  προσσέγγιση  για τους  διαβητικούς . Τα 
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μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα και  οι σύμπλοκοι  υδατάνθρακες  

διαπιστώθηκε  ότι συμβάλλουν  στην θεραπεία  του διαβήτη , 

χάρη  στη  θετική  τους  επίδραση  στο  μεταβολισμό  τόσο  της 

γλυκόζης , όσο και  των λιπιδίων .  

Με αυτό  τον τρόπο  μειώνεται  η  συσσώρευση  

αθηρωματογόνων  πρωτεϊνών που παρουσιάζουν  οι διαβητικοί , 

αλλά  ταυτόχρονα  βελτιώνεται  και  ο  έλεγχος  της γλυκόζης  στο  

αίμα και  αυξάνεται  η ευαισθησία  των ιστών στην ινσουλίνη .  

Στην έρευνά  του ο Mancini (1997) χρησιμοποίησε  δείγμα  

6000 ατόμων  από  διάφορες περιοχές  της Ιταλίας  στα οποία και  

επεσήμανε  διαφορές στην πρόσληψη  λιπαρών και  

υδατανθράκων . Η μελέτη  αυτή  έδειξε  ότι μια δίαιτα που 

περιέχει  πολλές  φυσικές τροφές πλούσιες  σε ίνες, συμβάλλει  

στη  βελτίωση  των επιπέδων  –μεταγευματικά  και  κατά  τη  

νηστεία-της γλυκόζης  στο  αίμα, καθώς και  των επιπέδων  

χοληστερόλης  χαμηλής  πυκνότητας  σε ασθενείς  με διαβήτη  

τύπου 1 και  2.  

Επιπρόσθετα , κλινική  μελέτη  έδειξε  ότι σε σύγκριση  με 

μια δίαιτα  με λίγα  μονοακόρεστα  και  πλούσια  σε 

υδατάνθρακες , μια διατροφή  με υψηλή  περιεκτικότητα  σε 

μονοακόρεστα  και  χαμηλή  σε υδατάνθρακες  μειώνει  

σημαντικά  τα μεταγευματικά  επίπεδα  γλυκόζης , ινσουλίνης  

στο  πλάσμα  και  τριγλυκεριδίων  σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους  

ασθενείς  με διαβήτη . Επομένως  συνιστάται  στους διαβητικούς  

να αντικαταστήσουν  τις πλουσιες  σε κορεσμένα  λιπαρά  και  

χοληστερόλη  τροφές της διαβητικής  δίαιτας  με τη  μεσογειακή  

διατροφή , ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο  ισχαιμικής  

καρδιοπάθειας . 
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4.3.6 Μεσογειακή  Δίαιτα και αιμοφόρα αγγεία  

Σύμφωνα με μια μελέτη  των Jimenez et al. (2000), μια 

διατροφή  μεσογειακού  τύπου βελτιώνει  τη  λειτουργία  του 

ενδοθηλίου, δηλαδή  του στρώματος  των κυττάρων  που 

επενδύει  τα αιμοφόρα  αγγεία . Το  ενδοθήλιο  είναι  αυτό  που 

εξασφαλίζει  τη  διατήρηση  της φυσιολογικής  δομής και  της 

λειτουργίας  των αγγειακών  τοιχωμάτων . Πιο συγκεκριμένα , τα  

ενδοθηλιακά  κύτταρα  ελέγχουν  τη  διαπερατότητα , τον τόνο , 

την πήξη , την ινωδόλυση  και  τις φλεγμονώδεις  αντιδράσεις . 

Όταν εκδηλωθεί  ενδοθηλιακή  δυσλειτουργία , το  ενδοθήλιο  

χάνει  την ικανότητά  του για διατήρηση  της χάλασης  των λείων 

μυών, αντίθετα  προκαλεί  αγγειόσπασμο , φλεγμονή  

συσσώρευση  αιμοπεταλίων  και  ελαττωματική  λύση του 

θρόμβου, δηλαδή  αθηρωματοσκλήρωση . 

Σε δείγμα  22 ανδρών με υπερλιπιδαιμία , ο  Jimenez, μετά 

από  μια αρχική  περίοδο  28 ημερών κατά  την οποία 

ακολούθησε  δίαιτα  πλούσια  σε κορεσμένα  λιπαρά  οξέα , 

χώρισε το  δείγμα  σε δύο  ομάδες  και  ακολούθησε  δύο  δίαιτες  

εναλλάξ . Ο ένας  τύπος δίαιτας  που προτείνεται  από  το  Εθνικό  

Πρόγραμμα  Ενημέρωσης  για τη  Χοληστερόλη  στις ΗΠΑ, και  

προτείνει  1,28% λιπαρά  με λιγότερο  από  10% κορεσμένα , και  

ο δεύτερος τύπος δίαιτας  ήταν  ο  μεσογειακός  με 38% λιπαρά  

και  22% μονοακόρεστα . 

 Στη  συνέχεια  έγινε  ανταλλαγή  των δύο  ομάδων στις δύο  

δίαιτες  και  στο  τέλος  κάθε  περιόδου χρησιμοποιήθηκε  μια 

τυποποιημένη  δοκιμασία  για να αξιολογηθεί  η  λειτουργία  του 

ενδοθηλίου. Χρησιμοποιήθηκαν  υπέρηχοι  υψηλής  ευκρίνειας , 

 198



Κεφάλαιο  τέταρτο   Μεσογειακή  Δίαιτα  

για να μετρηθεί  η διάμετρος  της δεξιάς  βραχιόνιας  αρτηρίας  

στην ηρεμία κατά  την αντιδραστική  υπεραιμία-με την αύξηση  

της ροής να προκαλεί  εξαρτώμενη  από  το  ενδοθήλιο  διαστολή- 

και  μετά  την υπογλώσσια  χορήγηση  τρινιτρικού  γλυκεριλίου, 

η οποία προκαλεί  μη εξαρτώμενη  από  το  ενδοθήλιο  διαστολή . 

Τα αποτελέσματα  έδειξαν  ότι η  ενδοθηλιακή  λειτουργία  

βελτιώθηκε  με την εμπλουτισμένη  σε ελαιόλαδο  διατροφή , σε 

αντίθεση  με την πλούσια  σε κορεσμένα  λιπαρά  δίαιτα. Η 

εξαρτώμενη  από  το  ενδοθήλιο  διαστολή  ήταν  μεγαλύτερη  κατά  

τη  διατροφή  με μονοακόρεστα  σε σύγκριση  με τη  διατροφή  με 

κορεσμένα  λιπαρά .Επίσης , ο  δείκτης  αντίστασης , τόσο  κατά  

την αντιδραστική  υπεραιμία , όσο και  κατά  την προκαλούμενη  

από  τη  χορήγηση  GTN  διαστολή , ήταν  σημαντικά  

χαμηλότερος  στη  διατροφή  με μονοακόρεστα .  

Επομένως  μια μεσογειακή  διατροφή , πλούσια  σε 

μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα , και  μια δίαιτα με υψηλό  

περιεχόμενο  σε υδατάνθρακες  και  χαμηλό  σε λιπαρά , 

συμβάλλουν  στη  βελτίωση  της ενδοθηλιακής  λειτουργίας  σε 

ασθενείς  με υπερλιπιδαιμία . Οι παρατηρούμενες  αλλαγές  στο  

ενδοθήλιο  ενδέχεται  να σχετίζονται  με  την τροποποίηση  της 

χοληστερόλης  χαμηλής  πυκνότητας  από  τη  διατροφική  

παρέμβαση  που έγινε . 

 

 

4.3.7 Μεσογειακή  Δίαιτα και ρευματοειδής  αρθρίτιδα  

 Η ρευματοειδής  αρθρίτιδα  είναι  μια χρόνια φλεγμονώδης  

ασθένεια , η αιτιολογία  της οποίας  δεν είναι  πλήρως  γνωστή . 

Ωστόσο  είναι  γνωστό  ότι παράγοντες  όπως  η  
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κληρονομικότητα , οι ορμόνες και  η  διατροφή  επιδρούν στην 

παθολογική  της εμφάνιση . 

Στα πλαίσια  μιας έρευνας  (Λινού 2000) συγκρίθηκαν  οι 

διατροφικές  συνήθειες  145 Ελλήνων  ασθενών με ρευματοειδή  

αρθρίτιδα , καθώς  και  μιας ομάδας  ελέγχου  188 ατόμων  που 

δεν έπασχαν  από  την ασθένεια . Οι ασθενείς  που  πήραν μέρος 

στην έρευνα  ζούσαν στη  νότια Ελλάδα  όπου η  διατροφή  

βασίζεται  κατά  ένα μεγάλο  μέρος σε ωμά ή  βρασμένα  

λαχανικά  που σερβίρονται  με ελαιόλαδο .Επιπλέον η  διατροφή  

στη  νότια Ελλάδα  περιέχει  περισσότερο  ψάρι  και  όσπρια από  

τη  διατροφή  των δυτικών χωρών. Οι ασθενείς  χωρίστηκαν  σε 

τέσσερις  ομάδες  σύμφωνα με την κατανάλωση  των διαφόρων 

ειδών τροφής. Διαπιστώθηκε  ότι τα άτομα  της ομάδας  με την 

υψηλότερη  κατανάλωση  ελαιολάδου κατά  την διάρκεια της 

ζωής τους  (43 gr καθημερινά), αντιμετώπιζαν  κατά  2,5 φορές 

χαμηλότερο  κίνδυνο  προσβολής  από  ρευματοειδή  αρθρίτιδα , 

σε σύγκριση  με την ομάδα  με την χαμηλότερη  πρόσληψη  

ελαιολάδου. Επίσης  η ομάδα  με την υψηλότερη  κατανάλωση  

μαγειρεμένων  λαχανικών  (2,9 μερίδες  ημερησίως), 

αντιμετώπιζε  4 φορές χαμηλότερο  κίνδυνο  εμφάνισης  της 

φλεγμονώδους  ασθένειας  σε σύγκριση  με την ομάδα  με τη  

χαμηλότερη  πρόσληψη  λαχανικών  (0,85 μερίδες  ημερησίως). 

 Παρόλο  που η συγκεκριμένη  μελέτη  δεν ερεύνησε  

μηχανισμούς , οι ερευνητές  συμπέραναν  ότι οι προστατευτικές  

επιδράσεις  μπορούν να αποδοθούν στην υψηλή  περιεκτικότητα  

του ελαιολάδου σε ελεϊκά  οξέα .  
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4.4 Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΔΙΑΙΤΑ  ΣΗΜΕΡΑ  

Αλλά ποια είναι  σήμερα  η  διατροφή  των χωρών της 

Μεσογείου? Στην Ελλάδα  για παράδειγμα  σημαντικές  αλλαγές  

έχουν γίνει  από  την πρώτη  έρευνα  του 1960 (Voukiklaris et 

al.,1996). Τριάντα  χρόνια αργότερα  οι επιστήμονες  

(Trichopoulou et al.,1997) παρατήρησαν  αύξηση  της 

κατανάλωσης  κρέατος  κατά  31%, αρτοσκευασμάτων  (εκτός  

ψωμιού) κατά  46%, και  τυριού κατά  85%. Για τις τρεις 

Μεσογεικές  χώρες  που πήραν μέρος στην έρευνα  των επτά  

χωρών, η ολική  πρόσληψη  λίπους  παρέχει  από  25 εως 37% της 

ημερήσιας  πρόσληψης  ενέργειας  με τα κορεσμένα  λιπαρά  να 

φθάνουν το  7% στην Ιταλία , 8% στη  Γιουγκοσλαβία  και  11% 

στην Ελλάδα . Την ίδια στιγμή  η  κατανάλωση  ελαιολάδου για 

τους  Ιταλούς  και  τους  Ισπανούς ανέρχεται  στα 15-20 γρ. 

ημερησίως , ενώ για τους  Κρητικούς  στα 70 γρ. ημερησίως . 

Και  τα στοιχεία  αυτά αντιστοιχούν  σε δείγμα  πληθυσμού 

άνω των 50 ετών (Hassapidou et al.,1997), ενώ η  συνεισφορά  

των λιπών στην ημερήσια  πρόσληψη  ενέργειας  αυξάνεται  

καθώς  η ηλικία  του πληθυσμού μειώνεται . Αυτό σημαίνει  πως 

οι έφηβοι  στην Ελλάδα  σήμερα  όλο  και  περισσότερο  

απομακρύνονται  από  το  πρότυπο  της μεσογειακής  δίαιτας . Και  

παρόλο  που η πρόσληψη  φρούτων, λαχανικών  και  ελαιολάδου 

είναι  ακόμη  υψηλή  στην Ελλάδα , σε σχέση  με τις 

βορειοευρωπαϊκές  χώρες , υπάρχει  μια σταθερή  μείωση στις 

νεαρές ηλικίες .Σύμφωνα με τα στατιστικά  του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας  (WHO) (Trichopoulou et al.,1998), οι 

Έλληνες  συνεχίζουν να έχουν μικρότερα  ποσοστά 
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θνησιμότητας  που να οφείλονται  σε καρδιακά  νοσήματα  και  

καρκίνο . 
Πίνακας  4.9:Θνησιμότητα  στις  10 DAFNE χώρες  και  τις  Η .Π .Α ,  

για  το  1990 (ανά  100.000 άτομα /χρόνο) 
Χώρα  στεφανιαία  

νόσος  
καρκίνος  
του  
εντέρου  

καρκίνος  
του  
στήθους  

καρκίνος  
του  
στομάχου  

Ελλάδα  95 10 21 11 
Ισπανία  73 17 24 16 
Βέλγιο  103 26 37 13 
Γερμανία  149 28 33 16 
Ουγγαρία  240 36 32 24 
Ιρλανδία  238 27 37 13 
Λουξεμβούργ
ο  

108 25 39 10 

Νορβηγία  187 26 27 12 
Πολωνία  121 19 23 21 
Ηνωμένο  
Βασίλειο  

215 26 40 13 

Η .Π .Α* 180 22 32 5 
Πηγή :  Health for All,  WHO Regional Office for Europe 1993 

 *U.S. Department of Agriculture Research Service 
 
Πίνακας  4.10:Πρόσληψη  ομάδων  τροφίμων  στις  10 DAFNE χώρες  και  
τις  Η .Π .Α ,  για  το  1990 (γρ . /άτομο /ημέρα)  
Χώρα  Φρούτα  Λαχανικά  Κρέας  Προστιθέμεν

ο  Λίπος  
Ελλάδα  341 252 175 82 
Ισπανία  307 178 178 59 
Βέλγιο  198 162 168 44 
Γερμανία  202 143 140 39 
Ουγγαρία  159 201 190 53 
Ιρλανδία  104 129 138 42 
Λουξεμβούργ
ο  

234 181 186 57 

Νορβηγία  174 103 129 35 
Πολωνία  100 202 187 59 
Ηνωμένο  
Βασίλειο  

133 157 138 32 

Η .Π .Α  162 194 181 74 
Πηγή :  Health for All,  WHO Regional Office for Europe 1993 
*U.S. Department of Agriculture Research Service 
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Αιτία  της μικρότερης  θνησιμότητας  εξαιτίας  αυτών των 

παθήσεων  θεωρήθηκε  η μεγαλύτερη  κατανάλωση  ελαιολάδου, 

λαχανικών  και  φρούτων. 

Σε μια έρευνα  (Katsouyanni et al.,1986) που έγινε  το  

1980 στην Αθήνα βρέθηκε  ότι υπάρχει  σταδιακή  μείωση στην 

κατανάλωση  των οσπρίων και  σταδιακή  αύξηση  στην 

κατανάλωση  κρέατος . 
Πίνακας  4.11:Συχνότητα  κατανάλωσης  (%) συγκεκριμένων  

τροφίμων  από  τον  πληθυσμό  της  Αθήνας  (Katsouyanni et al.1984) 
Tρόφιμα  Σπάνια  ή  

ποτέ  
Μια  
φορά /μήνα  

Μια  
φορά /εβδομάδ
α  

Δύο  
φορές /εβδομάδ
α  

Κάθε  
μέρα  

ελαιόλαδο  2,5 0,8 0,8 0,8 94,9 
ψωμί  -  -  2,8 3,1 94,1 
ζάχαρη  2,9 2,5 1,6 1,6 88,1 
ντομάτες  0,8 0,8 3,3 8,3 86,6 
τυρί  0,8 2,5 4,1 20,8 71,6 
μήλα  2,5 1,6 7,5 27,7 60,5 
αγγούρι  5,8 2,5 7,5 26,0 57,9 
γάλα  18,3 7,5 5,8 17,5 50,8 
αχλάδια  6,7 11,8 16,9 14,4 50,0 
κρεμμύδια  1,6 2,5 10,1 48,3 37,2 
λεμόνια  1,6 2,5 11,6 57,5 26,6 
ελιές  15,9 15,1 17,6 30,2 21,0 
μαρούλι  5,8 13,3 17,5 44,1 19,9 
μαργαρίνη  37,4 9,1 17,5 25,8 10,0 
πατάτες  2,5 6,6 20,8 63,3 6,6 
σπορέλαια  78,3 5,0 5,8 4,1 6,6 
βούτυρο  74,9 6,9 9,4 6,9 1,7 
ψάρι  5,8 17,6 52,1 23,5 0,8 
ζυμαρικά  4,1 20,0 51,6 23,3 0,8 
πορτοκάλια  8,3 24,1 - 67,5 - 
βοδινό  17,5 20,0 40,0 22,5 - 
παγωτό  57,4 30,0 2,5 10,0 - 
κοτόπουλο  14,1 29,1 50,8 5,8 - 
μοσχάρι  70,7 13,2 11,5 4,4 - 
χοιρινό  40,8 32,5 22,5 4,1 - 
κατσίκι  55,8 30,0 10,0 4,1 - 
αρνί  62,5 21,8 13,4 2,5 - 
φασόλια  70,0 24,1 5,8 - -  
φακές  74,1 20,8 5,0 - -  
Πηγή :  Katsouyanni  K. ,  Tr ichopoulos  D. ,  e t  Col l . :  (1986) ,  “Diet  and breas t  cancer :  
a  case-control  s tudy in  Greece”,  Internat ional  Journal  for  Cancer ,  Vol .  38,  pp.815-
820 
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Σε μια έρευνα  (Trichopoulou et al.,1995) που έγινε  σε 

τρία ελληνικά  χωριά το  1988 και  1990, μελετήθηκαν  οι 

διατροφικές  συνήθειες  182 ανδρών και  γυναικών  ηλικίας  πάνω 

από  70 ετών, χρησιμοποιώντας  ένα ημιποσοτικό  

ερωτηματολόγιο  σχετικά  με τη  συχνότητα  κατανάλωσης  

τροφών. Αυτές οι διατροφικές  συνήθειες  συγκρίθηκαν  με την 

παραδοσιακή  ελληνική  διατροφή , όπως  προσδιορίστηκε  στα 

τέλη  της δεκαετίας  του 1950. Όπως  και  στην παραδοσιακή  

διατροφή , το  ελαιόλαδο  κυριαρχεί  σαν πηγή  λιπαρών, τα 

συνολικά  λιπαρά  αποτελούν  το  35% της προσλαμβανόμενης  

ενέργειας , η μέση ημερήσια  κατανάλωση  φρούτων και  

λαχανικών  φτάνει  στα 500 gr και  η  μέση πρόσληψη  

οινοπνεύματος , για τους  άνδρες αντιστοιχεί  σε δύο  έως τρία 

ποτήρια  κρασί  την ημέρα . Σε αντίθεση  η  κατανάλωση  κρέατος  

και  προϊόντων κρέατος  έχει  αυξηθεί  ουσιαστικά  ενώ η  

κατανάλωση  ψωμιού και  άλλων δημητριακών  έχει  οπωσδήποτε  

μειωθεί . Δεν παρατηρήθηκαν  διαφορές ανάμεσα  στις δύο  

περιόδους  σχετικά  με την κατανάλωση  οσπρίων, αυγών 

προϊόντων που περιέχουν  αυγά , ζάχαρη  και  γλυκισμάτων . 

Έγινε  προσπάθεια  επίσης  να εκτιμηθεί  αν κάποιος  βαθμός 

τήρησης  της παραδοσιακής  ελληνικής  διατροφής  μπορεί  να 

αναγνωρισθεί  στις διατροφικές  συνήθειες  του πληθυσμού που 

μελετήθηκε , και  αν αυτό  μπορούσε  να προσδιορίσει  τη  

συνολική  θνησιμότητα . Κατά την περίοδο  παρακολούθησης  

των πέντε  ετών, παρατηρήθηκαν  53 θάνατοι . Ο κίνδυνος 

θανάτου ήταν  φανερά  μεγαλύτερος  στη  μειονότητα  του 

πληθυσμού της οποίας  οι διαιτητικές  συνήθειες  είχαν 

διαφοροποιηθεί  ουσιαστικά  από  το  παραδοσιακό  ελληνικό  
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πρότυπο , σε σύγκριση  με την πλειονότητα  του πληθυσμού που 

ακολουθούσε  δίαιτα  σύμφωνα με το  παραδοσιακό  πρότυπο .  

Σε μια άλλη  έρeυνα που έγινε  στην Κρήτη  

(Kafatos,1995) το  1992, πήραν μέρος όλα τα παιδιά που 

εγγράφηκαν  στην πρώτη  τάξη  του δημοτικού σχολείου, 5708 

σε όλη  την Κρήτη . Από  αυτά τα 1510 κατοικούσαν  στα Xανιά 

και  αποτέλεσαν  την ομάδα  ελέγχου . Ένα τυχαίο  δείγμα  1337 

παιδιών και  οι γονείς τους  επιλέχθηκαν  για αξιολόγηση  της 

υγείας  τους  και  της διατροφικής  τους  κατάστασης . Λεπτομερή  

στοιχεία  για τις διατροφικές  συνήθειες  συλλέχθηκαν  από  ένα 

υποσύνολο  286 οικογενειών  (21%), με  ερωτηματολόγιο  για 

την εβδομαδιαία   συχνότητα  κατανάλωσης  τροφίμων και  για 

την τριήμερη  αναφορά  μέτρησης  βάρους  των τροφίμων  που 

καταναλώθηκαν . Επιπλέον πληροφορίες  για την κατανάλωση  

ελαιολάδου και  λιπαρών συγκεντρώθηκαν , με  ξεχωριστό  

ερωτηματολόγιο  που συμπληρώθηκε  από  τις μητέρες . 
 
Πίνακας  4.12:Μέσος  όρος  κατ’άτομο  οικιακής  κατανάλωσης  

λιπών  και  ελαίων  στην  έρευνα  Καφάτου  (1995) 
Λίπη  και  έλαια  Μ .Ο .(γρ . /ημέρα) και  % 

(n=286) 
ελαιόλαδο  70,4/36,5% 
σογιέλαιο  0,84/6,6% 
καλαμποκέλαιο  3/26,7% 
ηλιέλαιο  1,3/8,6% 
βούτυρο  0,26/1,4% 
μαργαρίνη  4,8/11,5% 
κρέμα  γάλακτος  1,42/2,76% 
άλλα  0,83/2,02% 

Πηγή :  Αποτελέσματα  έρευνας  Καφάτου  “Olive oil  consumption 
in Crete: one of the main characteristics of the Mediterranean-Cretan 
diet”, OLIVAE, 1995, No.56, pp.23 

 
Στο  σύνολο  των 286 οικογενειών  που μελετήθηκαν , 

βρέθηκε  ότι από  τα 83γρ. συνολικής  ημερήσιας  κατανάλωσης  
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λίπους  ανά άτομο , τα 70 γρ. είναι  ελαιόλαδο , όπως  φαίνεται  

και  στον Πίνακα  4.12.  

Ωστόσο , στα 70 γρ. που εμφανίζεται  η  ημερήσια  κατά  

κεφαλή  κατανάλωση  ελαιολάδου περιλαμβάνεται  και  αυτό  που 

χρησιμοποιείται  για το  τηγάνισμα  και  το  οποίο  στη  συνέχεια  

πετιέται , αυξάνοντας  έτσι  κατά  πολύ τη  συνολική  ποσότητα .  

Στον Πίνακα  4.13 φαίνεται , στην ίδια έρευνα , ο  μέσος 

όρος εβδομαδιαίας  συχνότητας  κατανάλωσης  ετοίμων 

τροφίμων της οικογένειας  ή/και  του παιδιού,καθώς και  ο  

μέσος όρος γευμάτων  σε ταβέρνες , εστιατόρια  ή  ταχυφαγεία .   
Πίνακας  4.13:Μέσος  όρος  εβδομαδιαίας  συχνότητας  γευμάτων  

εκτόςσπιτιού  από  την  οικογένεια  και /ή  τρόφιμα  που  καταναλώνονται  
από  τα  παιδιά ,  στην  έρευνα  Καφάτου  (1995) 

Τρόφιμα  Μ .Ο .  και  % (n=286) 
τυρόπιτα  0,45/0,88% 
κρουασάν  1,28/6,18% 
πίτσα  0,44/2,27% 
σουβλάκι  0,69/1,56% 
τηγανιτές  πατάτες  0,37/1,6% 
τοστ  με  τυρί  και  ζαμπόν  0,79/1,7% 
άλλα  0,38/1,36% 
γεύματα  εκτός  σπιτιού  0,67/0,78% 

Πηγή :  Αποτελέσματα  έρευνας  Καφάτου  “Olive oil  consumption 
in Crete: one of the main characteristics of the Mediterranean-Cretan 
diet”, OLIVAE, 1995, No.56, pp.23 

 
Στον Πίνακα  4.14 φαίνεται  η  μέση εβδομαδιαία  

κατανάλωση  διαφόρων τροφίμων από  μαθητές  της πρώτης  

τάξης  του δημοτικού, στην Κρήτη . Τα στοιχεία  αυτά 

συλλέχθηκαν  πριν την εφαρμογή  του προγράμματος  

παρέμβασης  για θέματα  διατροφής . Το  πρόγραμμα  

περιελάμβανε  δύο  είδη  παρέμβασης , της πρωταρχικής  

(standard) και  της ειδικής  (special)  παρέμβασης . Το  γεγονός  

ότι οι τιμές  κατανάλωσης  στον παρακάτω  πίνακα  είναι  κατά  

πολύ υψηλότερες  από  τα στοιχεία  του προηγούμενου, 
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οφείλεται  στο  ότι εδώ καταμετρώνται  οι αγορές  μόνο  των 

παιδιών και  όχι οι οικογενειακές . 
 
Πίνακας  4.14:Μέση  εβδομαδιαία  κατανάλωση  διαφόρων  

τροφίμων  από  μαθητές  της  πρώτης  τάξης  του  δημοτικού ,  στην  έρευνα  
Καφάτου  (1995) 
τρόφιμα  ειδική  

παρέμβαση  
(n=220) 

πρωταρχική  
παρέμβαση  
(n=100) 

ομάδα  ελέγχου  
(n=182) 

πατατάκια  2,1 4,1 2,1 
μπισκότα  2,3 3,4 2,2 
παγωτά  5,1 6,5 5,9 
κρουασάν /ντόνατς  2,3 2,7 2 
γκοφρέτες  3,7 5,5 4 
μερέντα  1,3 2,1 0,6 

Πηγή :  Αποτελέσματα  έρευνας  Καφάτου  “Olive oil  consumption 
in Crete: one of the main characteristics of the Mediterranean-Cretan 
diet”, OLIVAE, 1995, No.56, pp.23 

 
Σε ανάλυση  της σύνθεσης του λιπώδους  ιστού των 

ενηλίκων  Κρητικών βρέθηκε  στους άνδρες ότι έχουν 

μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα 69%,σε σύγκριση  με άνδρες στις 

Η.Π.Α που έχουν 57,9% (Christakis et al.,1965). Ωστόσο , 

υπήρξε  μείωση του ποσοστού αυτού των ανδρών στην Κρήτη , 

κατά  4% μεταξύ  των ετών 1962 και  1988 (Fordyce et 

al.,1983). Κατά τη  διάρκεια αυτής  της περιόδου, τα κορεσμένα  

λιπαρά  οξέα  που μετρήθηκαν  στο  λιπώδη  ιστό  αυξήθηκαν  κατά  

24,5% και  τα πολυακόρεστα  κατά  30%. 

Πιο δραματικές  είναι  οι αλλαγές  που εντοπίστηκαν  στον 

λιπώδη  ιστό   παιδιών ηλικίας  7 ετών, από  το  1980 μέχρι  

το1994. Τα κορεσμένα  λιπαρά  οξέα αυξήθηκαν  από  19% σε 

29% (53% αύξηση) ενώ τα μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα 

μειώθηκαν  από  71% σε 59% (17% μείωση). Η σύνθεση  του 

λιπώδους  ιστού των παιδιών στην Κρήτη  είναι  παρόμοια με 

αυτή  των παιδιών στις Η.Π.Α πριν 15 χρόνια (Fordyce et 
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al.,1983). Η μείωση των μονοακόρεστων  είναι  άμεση  συνέπεια  

της μείωσης  κατανάλωσης  ελαιολάδου από  τα παιδιά στην 

Κρήτη . 

Αυτή η μείωση συνοδεύεται  και  από  άλλες  αλλαγές  στην 

παραδοσιακή  κρητική  διατροφή , ιδιαίτερα  από  τη  μικρότερη  

κατανάλωση  ψωμιού, οσπρίων και  δημητριακών  λαχανικών  και  

φρούτων, ενώ αντίθετα  υπήρξε  δραματική  αύξηση  της 

κατανάλωσης  κρέατος , τυριών και  γαλακτοκομικών . Εξάλλου , 

η μαργαρίνη  έκανε  την εμφάνισή  της στην ελληνική  αγορά . Η 

κατανάλωσή  της ήταν  9 γρ./ημέρα  για τα παιδιά και  2 

γρ./ημέρα  για τους  ενήλικες  για το  1994 (Kafatos et al.,1994). 

Ως αποτέλεσμα  της μικρής κατανάλωσης  υδρογονομένων 

φυτικών λιπαρών, τα τρανς ισομερή  των λιπαρών οξέων στον 

λιπώδη  ιστό  των ενηλίκων  και  των παιδιών ήταν  χαμηλά  

(1,33%), συγκριτικά  με άλλους  δυτικούς  πληθυσμούς  (Ισραήλ  

4,5%, Γερμανία  2%, Η.Π.Α 2,77%). 

 Σύμφωνα με μια άλλη  πρόσφατη  μελέτη  (Guerra et 

al.,2001), από  Γερμανούς  και  Πορτογάλους  ερευνητές , τα 

παιδιά προσχολικής  ηλικίας  στην Πορτογαλία  παρουσιάζουν  

διατροφικές  συνήθειες  πιο  απομακρυσμένες  από  την 

παραδοσιακή  μεσογειακή  διατροφή  από  ότι εκείνες  των 

παιδιών στη  Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα , προκειμένου  να 

συγκριθεί  η πραγματική  πρόσληψη  λιπαρών εξετάστηκαν  

παιδιά ηλικίας  6-32 μηνών στο  Μόναχο  της Γερμανίας  και  στο  

Πόρτο  της Πορτογαλίας . Ως βιολογικό  δείκτη  της πρόσληψης  

λιπαρών όρισαν την περιεκτικότητα  των φωσφολιπιδίων του 

πλάσματος  σε λιπαρά  οξέα . Τα αποτελέσματα  έδειξαν  ότι η  

συνολική  περιεκτικότητα  κορεσμένων  λιπαρών οξέων ήταν  
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παρόμοια στις δύο  ομάδες , ενώ τα παιδιά στην Πορτογαλία  

παρουσίαζαν ακόμη  χαμηλότερες  τιμές  μονοακόρεστων  από  

ότι τα παιδιά  στη  Γερμανία. 

 Αυτή η σταδιακή  εγκατάληψη  της παραδοσιακής  δίαιτας  

σχετίζεται  με κοινωνικοοικονομικές  αλλαγές  και  γενικότερες  

αλλαγές  του τρόπου ζωής των μεσογειακών  χωρών κατά  τις 

τελευταίες  δεκαετίες . Η καθιστική  ζωή σε συνδυασμό  με την 

υπερκατανάλωση  τροφής, έχουν οδηγήσει  σε παχυσαρκία  

ακόμη  και  τους  κατοίκους  της Κρήτης  (Mamalakis et 

al.,1996).  

Πολύ περισσότερο , από  την άλλη  πλευρά  του 

ατλαντικού , στις Η.Π.Α, όπου το  πρόβλημα  της παχυσαρκίας  

έχει  πάρει  τεράστιες  διαστάσεις , γίνεται  φανερή  η  ανάγκη  

ενημέρωσης  του λαού για την πυραμίδα  της μεσογειακής  

δίαιτας  (Goldberg et  al.,2004). 

Επομένως  είναι  ανάγκη  να διασωθεί  η  παραδοσιακή  

Μεσογειακή  Δίαιτα  και  να τονιστεί  η  συνεισφορά  της στη  

διατήρηση  της υγείας . Μέσα σε αυτό  το  πλαίσιο  σκόπιμο  θα 

ήταν  να βρεθούν τρόποι  ώστε να προσαρμοστεί  η  δίαιτα αυτή  

στον σύγχρονο  τρόπο  ζωής όχι μόνο  για τους  μεσογεικούς  

λαούς αλλά  και  για τους  υπόλοιπους  λαούς  σαν ένα πρότυπο  

υγιεινής  δίαιτας .  
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Κεφάλαιο πέμπτο  Ποιοτική έρευνα 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε στην ποιοτική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται 

όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε, προκειμένου να υποβληθούν 

ερωτήσεις στους καταναλωτές των ομάδων εστίασης (focus groups), καθώς 

και μια συνοπτική εικόνα των απαντήσεων που συλλέχθηκαν. Φυσικά, τόσο 

το ερωτηματολόγιο της ποιοτικής έρευνας καθώς και οι 

απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις των καταναλωτών των ομάδων 

εστίασης,  παρατίθενται στο ειδικό Παράρτημα A που βρίσκεται στο τέλος 

της παρούσης διατριβής. 

 

5.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 Ένα από τα βασικότερα εργαλεία των ανθρώπων που ασχολούνται με 

το marketing είναι η ποιοτική έρευνα. Ιδιαίτερως χρήσιμη αποδεικνύεται 

στους επιστήμονες που μελετούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, και 

θέλουν να εξακριβώσουν τόσο τα κίνητρα αγοράς όσο και την κοινωνική, 

οικονομική κλπ. τάξη που ανήκουν κάθε φορά οι πιθανοί καταναλωτές, ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος και ειδικότερα των τροφίμων (Gregory, 1995). 
Η χρήση της ποιοτικής έρευνας διευκολύνει την εκμαίευση διαδοχικών 

απαντήσεων από τους συνεντευξιαζόμενους, ειδικότερα όσο οι αντιλήψεις 

των καταναλωτών και οι αξίες που τις καθορίζουν, πλησιάζουν σε πιο 

αφηρημένες έννοιες. 

 Ειδικότερα για την έρευνα των νοικυριών θεωρείται ο πιο 

ενδεδειγμένος τρόπος συλλογής πληροφοριών, αφού δίνει τη δυνατότητα 

στον ερευνητή να μελετήσει σε βάθος την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, 

κάνοντας χρήση ανοικτών ερωτήσεων και να μην περιοριστεί στην 

επιφανειακή μέτρηση συχνοτήτων ή μεταβλητών που κατά κύριο λόγο 
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μετρώνται ποσοτικά (Levy, 2003).  Επιπλέον, με αυτή τη μέθοδο είναι 

πολύ πιθανό να προκύψουν νέες ή διαφορετικές προεκτάσεις του θέματος 

που ερευνάται, και οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψην του ερευνητή αρχικά 

(Dittmar and Drury, 2000).  Εξάλλου, η ποιοτική έρευνα εξασφαλίζει και 

αλληλεπίδραση, συμφωνία ή αντιπαράθεση μεταξύ των συμμετεχόντων και 

επομένως δίνεται η ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση, εκτός των 

δομημένων ερωτήσεων που υποβάλλει ο ερευνητής (Milburn, 1995). 

Οι αλυσίδες μέσων-στόχων (means and chains)μπορούν να μετρηθούν μέσα 

από μια κλιμακωτή τεχνική συνεντεύξεων (laddering) η οποία βασίζεται σε 

ημιδομημένη ποιοτική μέθοδο συνεντεύξεων (Gutman, 1982a). Ο 

ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γιατί ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος 

είναι σημαντικό για αυτόν, και με αυτόν τον τρόπο η ανάλυση οδηγείται σε 

περισσότερο αφηρημένες έννοιες, οι οποίες συνδέουν τις στάσεις απέναντι 

στο συσυγκεκριμένο προϊόν με τις γενικότερες αξίες που διέπουν τη ζωή 

του. Τα δεδομένα κλιμάκωσης συνήθως αναλύονται συνολικά με τη μορφή 

ιεραρχικών χαρτών αξιών (hierarchical value maps), οι οποίες αποτελούν 

γραφικές αναπαραστάσεις των απαντήσεων που είναι κοινές για ένα αριθμό 

συνεντευξιαζoμένων. Ωστόσο, δε θα πρέπει να υπερτιμηθεί η αξία της 

ποιοτικής έρευνας, μιας και αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 

στατιστικά συμπεράσματα, αλλά μόνο την αφετηρία για μια ολοκληρωμένη 

έρευνα. 

 

5.2.1 Ομάδες εστίασης καταναλωτών (focus groups) 

 Μία από τις πιο διαδεδομένες ποιοτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για να διερευνήσουν οι ερευνητές τις στάσεις των 

καταναλωτών είναι οι ομάδες εστίασης. Πρόκειται για μία μέθοδο που 

βοηθάει ιδιαίτερα όταν οι επιχειρήσεις πρόκειται να εισάγουν στην αγορά 
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νέα προϊόντα, αλλά και όταν οι ερευνητές θέλουν να καταγράψουν τις 

δηλώσεις τοποθέτησης για την ποσοτική έρευνα που ακολουθεί (Marshall, 

1995). Οι συζητήσεις στις ομάδες εστίασης γίνονται για να διαπιστωθούν οι 

βαθύτερες γνώμες και αλήθειες που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες με 

άλλους τρόπους. 

 Η ομάδα εστίασης αποτελείται από 6 εως 12 άτομα, και η συμμετοχή 

σε αυτή είναι εθελοντική. Ο ερευνητής έχει ήδη συντάξει ένα 

ερωτηματολόγιο, που λειτουργεί ως οδηγός, αλλά ακολουθεί και ελεύθερη 

συζήτηση, όπου εκφράζονται  διάφορες απόψεις και θίγονται πτυχές του 

θέματος που πιθανότατα να μην είχε υπόψην του ο ερευνητής. 

Η καταγραφή της όλης συζήτησης γίνεται με μαγνητόφωνο, και έτσι ο 

ερευνητής μπορεί να ανατρέξει αργότερα και να έχει με κάθε λεπτομέρεια 

τις αντιδράσεις των  ατόμων της ομάδας εστίασης (Dittmar and Drury, 

2000).  

Το θετικό στοιχείο της μεθόδου αυτής είναι η διαλογική της μορφή, η 

οποία δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να καταγράφει τις αντιδράσεις 

όλων των ερωτηθέντων ταυτόχρονα, αλλά αφήνει και τους συμμετέχοντες 

ελεύθερους για αλληλοεπίδραση. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το όλο κλίμα 

της ομάδας εστίασης είναι λιγότερο εκφοβιστικό και αγχωτικό σε μια τέτοια 

ομαδική συνέντευξη από μία μεμονωμένη. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της 

μεθόδου είναι ότι επιτρέπει στον ερευνητή να παρατηρεί τις αυθόρμητες 

αντιδράσεις των συμμετεχόντων, κάνοντας φανερές τις κοινωνικές και 

πολιτιστικές καταβολές τους, αλλά δίνοντας και τη δυνατότητα να 

μελετηθούν τα «γιατί» σε βάθος, γεγονός που δεν μπορεί να συμβεί στις 

απόλυτα δομημένες προσωπικές συνεντεύξεις. 

 Ωστόσο, η μέθοδος αυτή έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Τα 

βασικότερα από αυτά είναι: α) Η πιθανότητα κάποια μέλη της ομάδας να 
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μην είναι απόλυτα ειλικρινή, ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται προσωπικών 

ή ευαίσθητων θεμάτων. β) Η πιθανότητα απομάκρυνσης της συζήτησης από 

το θέμα, ιδιαίτερα αν ο ερευνητής δεν κάνει προσπάθεια να επαναφέρει την 

ομάδα στο θέμα έρευνας. Πολλές φορές οι ερωτώμενοι έχουν την τάση να 

δίνουν περισσότερες από μία απαντήσεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

χαλαρής δομής στην κλιμακωτή συνέντευξη (soft laddering).  Αντίθετα, 

αυστηρή δομή στις συνεντεύξεις (hard laddering), κατευθύνει τον 

ερωτηθέντα, ώστε να παράγει διαδοχικές σκάλες προς ολοένα και 

περισσότερο αφηρημένες έννοιες (Grunert and Juhl, 1995). γ) Η πιθανότητα 

μιας πολύ επιφανειακής προσέγγισης του θέματος, χωρίς να μελετηθεί σε 

βάθος. 

 

5.3 Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 Η ποιοτική έρευνα της παρούσης διατριβής διεξήχθη στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης από 16 Ιανουαρίου εως 18 

Φεβρουαρίου 2005.  Συνολικά μελετήθηκαν έξι ομάδες εστίασης 

καταναλωτών, όπου κάθε μια από αυτές αποτελούνταν από έξι άτομα. Οι 

δύο ομάδες εστίασης περιελάμβαναν καταναλωτές από το κέντρο, (περιοχές 

Καμάρα και Φάληρο) οι δύο από την ανατολική πλευρά (περιοχές 

Καλαμαριά και Πανόραμα) και οι δύο από τη δυτική πλευρά (περιοχές 

Εύοσμος και Σταυρούπολη) του πολεοδομικού συγκροτήματος.  Σε όλες τις 

συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο και έγινε χρήση 

κασετοφώνου. Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμάνθηκε από μία ώρα και 

30 λεπτά έως δύο ώρες και 10 λεπτά. Στη συνέχεια έγινε 

απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και κωδικοποίηση των 

καταναλωτών (Κ1, Κ2, .......... Κ6). Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 
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αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου της ποσοτικής 

έρευνας που ακολούθησε.   

5.3.1 Το ερωτηματολόγιο της ποιοτικής έρευνας 

 Το ερωτηματολόγιο για τις ομάδες εστίασης που χρησιμοποιήθηκε 

περιελάμβανε 37 συνολικά ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονταν με το υπό 

εξέταση θέμα, την κατανάλωση ελαιολάδου στο πολεοδομικό συγκρότημα 

Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της Μεσογειακής Δίαιτας. Το ερωτηματολόγιο 

ήταν ποιοτικού περιεχομένου, δηλαδή δεν ήταν αυστηρά δομημένο, αλλά με 

μη διαρθρωμένες-ανοικτές ερωτήσεις, , ώστε η πορεία της συζήτησης να 

καθορίζεται περισσότερο από τις απαντήσεις παρά από τις ερωτήσεις. Στις 

λεγόμενες αφηγηματικές ερωτήσεις ο καταναλωτής είχε απόλυτη ελευθερία 

να διατυπώσει τις απαντήσεις του (Δαουτόπουλος, 2002). Ως εκ τούτου 

ήταν επιβεβλημένο να χωρισθεί σε έξι τμήματα: 

A) Δημογραφικά στοιχεία 

 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, 

την οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα και τη μόρφωση του 

ερωτώμενου. Τα ίδια στοιχεία ερωτήθηκαν και για τον/την σύζυγο. Αυτό 

κρίθηκε σκόπιμο, γιατί πολύ γρήγορα έγινε φανερό ότι σε πολλές 

περιπτώσεις υπεύθυνος για την αγορά ελαιολάδου είναι ο/η σύζυγος. Τέλος 

στα δημογραφικά στοιχεία ζητήθηκε και το συνολικό μηνιαίο καθαρό 

εισόδημα. 

B) Μεσογειακή Δίαιτα 

 Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται επτά ερωτήσεις που σκοπό έχουν 

τη διερεύνηση της σχέσης των ερωτηθέντων με τη λεγόμενη Μεσογειακή 

Δίαιτα. Οι καταναλωτές ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι σημαίνει Μεσογειακή 

Δίαιτα και ειδικότερα αν αυτή συστήνει την κατανάλωση συγκεκριμένων 

τροφίμων. Για εμβάθυνση του θέματος ερωτήθηκαν αν η Μεσογειακή 
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Δίαιτα συστήνει και την αποφυγή κάποιων. Μελετήθηκε ακόμη αν 

γνωρίζουν ποια τα πλεονεκτήματα και οι θετικές επιδράσεις της στην υγεία 

του ανθρώπου. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια εκτίμησης εάν και κατά 

πόσο οι καταναλωτές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

εφαρμόζουν τις αρχές της Μεσογειακής Δίαιτας. Τέλος, στην προσπάθεια 

να ερευνηθεί η κατανάλωση ελαιολάδου, ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν ότι το 

ελαιόλαδο αποτελεί στοιχείο αυτής της δίαιτας. 

Γ) Αγορά  ελαιολάδου 

 Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται δώδεκα ερωτήσεις που 

αναφέρονται στην αγορά  ελαιολάδου. Ειδικότερα οι καταναλωτές 

ερωτήθηκαν αν αγοράζουν ελαιόλαδο και ποιο ή ποια μέλη του νοικοκυριού 

τους είναι αυτά που πραγματοποιούν τις αγορές. Οι επόμενες ερωτήσεις 

αναφέρονταν στο σημείο αγοράς, καθώς και στις αιτίες που προμηθεύονται 

οι καταναλωτές ελαιόλαδο από συγκεκριμένα άτομα ή σημεία πώλησης. 

Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ποια μάρκα είναι αυτή που 

προτιμούν οι περισσότεροι καταναλωτές και γιατί διερευνώντας με μια 

σειρά ερωτήσεων ποιοι είναι οι παράγοντες ή ποια οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου είναι σημαντικότερα για αυτούς. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις σχετικές με την ποσότητα και τα τακτικά 

διαστήματα αγοράς, προκειμένου να εξακριβωθεί η κατανάλωσή του. Τέλος 

κρίθηκε σκόπιμο να ερωτηθούν οι καταναλωτές σε ποιες περιπτώσεις δεν 

καταναλώνουν ελαιόλαδο και ποιες άλλες λιπαρές ουσίες χρησιμοποιούν. 

Δ) Ποιότητα Ελαιολάδου 

 Στην προσπάθεια να διερευνηθεί αν οι καταναλωτές του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης γνωρίζουν αν υπάρχουν 

διαφορές στην ποιότητα του ελαιολάδου και αν ενδιαφέρονται για τις 

ενδείξεις στη συσκευασία του, παρατίθεται μια σειρά επτά ερωτημάτων. Η 
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αρχική ερώτηση ήταν αν υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες και ποιες είναι 

αυτές. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για το πώς μπορεί να ξεχωρίζει 

κανείς ένα καλό ελαιόλαδο και κατά πόσο η οξύτητά του ενδιαφέρει τους 

καταναλωτές. Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την προσθήκη 

χημικών και την επεξεργασία του ελαιολάδου και ειδικότερα με το 

ραφινάρισμά του. Τέλος οι καταναλωτές ερωτήθηκαν πόσο σημαντικές 

είναι για αυτούς οι ενδείξεις Π..Ο.Π και Π.Γ.Ε καθώς και ο τόπος 

προέλευσής του. 

Ε) Τιμή-διαφήμιση ελαιολάδου 

 Στο τμήμα αυτό της συνέντευξης τέθηκαν έξι ερωτήματα σχετικά με 

την τιμή και τη διαφήμιση του ελαιολάδου. Ειδικότερα οι καταναλωτές 

ερωτήθηκαν αν η τιμή του ελαιολάδου σήμερα είναι λογική και αν 

πιστεύουν πως η θρεπτική του αξία ανταποκρίνεται στο κόστος του. Στη 

συνέχεια έγινε συζήτηση σχετική με την αγοραστική τους συμπεριφορά σε 

σχέση με τις προσφορές του προϊόντος και τις πιθανές μελλοντικές αυξήσεις 

της τιμής του.  Τέλος τέθηκαν δύο ερωτήματα σχετικά με την επίδραση των 

διαφημίσεων στους καταναλωτές και αν αυτοί πιστεύουν πως πρέπει να 

γίνεται διαφήμιση και από ποιον φορέα. 

ΣΤ) Ελαιόλαδο και υγεία 

 Στην προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο οι καταναλωτές 

γνωρίζουν τις ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στον ανθρώπινο 

οργανισμό και επομένως σε ποιο βαθμό η επιλογή και κατανάλωσή του 

γίνεται συνειδητά, χρησιμοποιήσαμε πέντε ερωτήσεις. Η αρχική ερώτηση 

αναφερόταν στο αν γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι το ελαιόλαδο είναι 

υγιεινό και σε ποιες παθήσεις κυρίως ενδείκνυται και στη συνέχεια ποια 

είναι τα θρεπτικά συστατικά του. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες λιπαρές ουσίες ως προς την παροχή θερμίδων και ακολούθησε 
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συζήτηση σχετικά με την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών κατά το 

τηγάνισμα στην ποιότητά του. 

5.3.2 Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας 

 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα των 

απαντήσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ποιοτικής έρευνας. Στο 

παράρτημα που ακολουθεί, και σε ειδικά διαμορφωμένους πίνακες, 

παρουσιάζονται αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια οι ακριβείς απαντήσεις 

των καταναλωτών που πήραν μέροςστην ποιοτική έρευνα.  Στη συνέχεια 

απλώς παρατίθεται μια γενική εικόνα που προέκυψε κατά την 

απομαγνητοφώνιση των απαντήσεων. Πιο συγκεκριμένα για καθένα από τα 

έξι τμήματα του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι: 

 Δημογραφικά στοιχεία 

Συνολικά συμμετείχαν 36 άτομα από τα οποία τα 27 είναι γυναίκες 

και τα 9 είναι άνδρες. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 26 έως 82 ετών, (το 

47,2% είναι 25-45ετών, το 33,3% είναι 46-65 ετών και το 19,4% είναι 66-85 

ετών). 

Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ σε ποσοστό 50%, απόφοιτοι 

6ταξίου γυμνασίου και λυκείου σε ποσοστό 16,6%, απόφοιτοι ΤΕΙ, Τεχνικής 

ή Στρατιωτικής Σχολής σε ποσοστό 8,3%, και απόφοιτοι Δημοτικού σε 

ποσοστό 25%. 

 Όσον αφορά τα επαγγέλματα, 9 άτομα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, 

5 άτομα είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 11 άτομα ασχολούνται με τα οικιακά,  

10 άτομα είναι δημόσιοι υπάλληλοι και  1 είναι συνταξιούχος. 

 Ως προς την οικογενειακή κατάσταση ή συντριπτική πλειοψηφία είναι 

έγγαμοι το 72,2%,  χήρες το 16,6%, διαζευγμένοι το 8,3% και άγαμοι το 

2,7%. 
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 Τέλος τα συνολικά μηνιαία εισοδήματα κυμαίνονται από 800 έως 

πάνω από 5000 ευρώ. Το 11,1% έχει εισοδήμα μεταξύ 800-1000 ευρώ, το 

16,6% μεταξύ 1001-2000 ευρώ, το 27,7% μεταξύ 2001-3000 ευρώ, το 

19,4% μεταξύ 3001-4000ευρώ, το 11,1% μεταξύ 4001-5000 ευρώ και το 

13,8% πάνω από 5000 ευρώ. 

 Μεσογειακή Δίαιτα 

 Οι περισσσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι σημαίνει 

Μεσογειακή Δίαιτα και λίγοι είναι αυτοί που δηλώνουν άγνοια ή ότι 

χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση σε ποσοστό περίπου 13,8%.  Από την 

άλλη πλευρά αρκετοί από τους ερωτηθέντες 25% περίπου, ταυτίζουν τη 

Μεσογειακή Διατροφή με τα παραδοσιακά φαγητά που μπορεί να είναι 

ξενόφερτα (συνταγές από την Ανατολή),  παραδοσιακά τρόφιμα της ορεινής 

Ελλάδας, ή απλώς με το σπιτικό φαγητό. Η πλειοψηφία γνωρίζει τα τρόφιμα 

που συστήνει η Μεσογειακή Δίαιτα, αν και υπάρχει κάποια σύγχυση ως 

προς τις ποσότητες που πρέπει να καταναλώνονται. Οι καταναλωτές του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αν και γνωρίζουν ποια 

τρόφιμα πρέπει να αποφεύγουν, θεωρούν σε ποσοστό 55,5% περίπου ότι οι 

περισσότεροι καταναλωτές σήμερα δεν ακολουθούν τις αρχές της 

Μεσογειακής Δίαιτας. Το έτοιμο φαγητό είναι η πιο βολική λύση, ιδιαίτερα 

για τα νέα νοικοκυριά, είτε εξαιτίας έλλειψης χρόνου είτε εξαιτίας έλλειψης 

ικανοτήτων των νεαρών γυναικών να μαγειρέψουν στο σπίτι. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως η Μεσογειακή Δίαιτα είναι 

πολύ υγιεινή, ενώ ένα ποσοστό 8,3% θεωρεί ότι  από τα βασικά της  επίσης 

πλεονεκτήματα είναι η νοστιμιά και η οικονομία. Το σύνολο των 

ερωτηθέντων γνωρίζει ότι βασικό τρόφιμο της Μεσογειακής Δίαιτας είναι 

το ελαιόλαδο. 

 

 219



Κεφάλαιο πέμπτο  Ποιοτική έρευνα 

 Αγορά-Κατανάλωση ελαιολάδου 

 Όλοι οι καταναλωτές που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα 

καταναλώνουν ελαιόλαδο. Είναι βέβαιο πως το ελαιόλαδο μπαίνει σε κάθε 

νοικοκυριό του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και θεωρείται 

από τις πιο απαραίτητες και αγαπημένες τροφές. Στις μισές (50%) περίπου 

περιπτώσεις των ερωτηθέντων, υπεύθυνος για την αγορά ελαιολάδου είναι  

ο άνδρας, συνήθως ο σύζυγος, ή ο γιος των ηλικωμένων ατόμων, και στις 

περισσότερες περιπτώσεις, σε ποσοστό 27,7%, η προμήθεια είναι ετήσια.  

Αυτό συμβαίνει γιατί το 30,4% καταναλώνουν χύμα ελαιόλαδο, είτε 

από κάποιο γνωστό/συγγενή παραγωγό ( το 16,6%), είτε έχουν δική τους 

παραγωγή (το 13,8%).  Το μεγαλύτερο μέρος ωστόσο, των ερωτηθέντων σε 

ποσοστό 69,4%, αγοράζουν ελαιόλαδο από το super market της γειτονιάς 

τους ή από τις υπεραγορές. Οι αγορές τους είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις μηνιαίες (25%), το 19,4% αγοράζει ελαιόλαδο κάθε δίμηνο,ενώ 

λιγότεροι είναι αυτοί που προμηθεύονται ελαιόλαδο κάθε εβδομάδα ή κάθε 

15μερο. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η μέση μηνιαία κατανάλωση για μια 

τετραμελή οικογένεια είναι περίπου 5 λίτρα.  

Οι περισσότεροι καταναλωτές από αυτούς που ερωτήθηκαν, (63,8%), 

δηλώνουν ότι κάνουν τις αγορές τους από το συγκεκριμένο σημείο πώλησης 

γιατί είναι το πιο βολικό γι’ αυτούς, το 19,4% γιατί θεωρούν ότι από το 

συγκεκριμένο σημείο πώλησης αγοράζουν πιο αγνό/ανόθευτο ελαιόλαδο, το 

8,3% γιατί με τις αγορές του θέλει να υποστηρίξει κάποιο συγγενή ή γνωστό 

του, και ένα 8,3% γιατί ενδιαφέρεται για τη φθηνότερη τιμή. 

Η μάρκα ελαιολάδου που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις 

σε ποσοστό  26% των καταναλωτών που αγοράζουν τυποποιημένο-

συσκευασμένο ελαιόλαδο είναι γνωστής μάρκας με το νούμερο 1 του 

ερωτηματολογίου (χωρίς να διευκρινίζουν αν προτιμούν το κλάσσικό, το 
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απαλό ή το παραδοσιακό), γιατί το έχουν συνηθίσει. Η τιμή, αλλά και η 

εμπιστοσύνη στην φίρμα παίζουν μικρότερο ρόλο. Άλλες 4 μάρκες 

αναφέρθηκαν ότι συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Πολλοί ήταν και οι καταναλωτές (43,4%) που δήλωσαν ότι δοκιμάζουν 

διάφορες μάρκες ή ότι δεν ενδιαφέρονται για μια συγκεκριμένη. 

Το 25% των ερωτηθέντων αδιαφορούν για το χρώμα, τη γεύση και το 

άρωμα θεωρώντας ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές μεταξύ των 

τυποποιημένων-συσκευασμένων ελαιολάδων, ενώ οι ερωτηθέντες που 

καταναλώνουν χύμα ελαιόλαδο δηλώνουν πως τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του χύμα διαφέρουν πολύ από αυτά του τυποποιημένου-

συσκευασμένου. 

Οι καταναλωτές που ρωτήθηκαν δε χρησιμοποιούν ελαιόλαδο για το 

τηγάνισμα σε ποσοστό 22,2%, και για την παρασκευή γλυκών σε ποσοστό 

25%. Αναφέρθηκαν και άλλα τρόφιμα για τα οποία δε χρησιμοποιούν 

ελαιόλαδο όπως τα μακαρόνια, τα τηγανιτά αυγά, κάποια ψητά, οι πίτες και 

οι σούπες. Οι μαργαρίνες φαίνεται να μπαίνουν στα νοικοκυριά των 

ερωτηθέντων σε ποσοστό 58,3%, ηλιέλαιο και καλαμποκέλαιο στο 33,3%, 

φρέσκο βούτυρο στο 19,44%, κρέμα γάλακτος στο 11,1%, φυτίνες στο 8,3% 

και οι ειδικές μαργαρίνες τύπου becel στο 5,5%. 

 Ποιότητα ελαιολάδου 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών που πήραν μέρος στην 

ποιοτική έρευνα δήλωσε πως δεν γνωρίζει τις ποιοτικές κατηγορίες στις 

οποίες διακρίνεται το ελαιόλαδο. Αναφέρθηκαν οι χαρακτηρισμοί 

«παρθένο», «έξτρα παρθένο», «ραφιναρισμένο», «απλό» και πυρηνέλαιο, 

χωρίς όμως να μπορούν να ερμηνευθούν ή να δωθούν διαβαθμίσεις ως προς 

την ποιότητα. 
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 Αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι το 16% των ερωτηθέντων 

ξεχωρίζουν ένα καλό ελαιόλαδο από την τιμή του και μόνο, δηλώνοντας «το 

καλό είναι και ακριβότερο». Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, επίσης 

θεωρούν ότι φανερώνουν ένα ποιοτικό ελαιόλαδο, αλλά και για αυτά δεν 

είναι σαφής η εικόνα που έχουν. Το 72% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 

λαμβάνουν υπόψη τους την οξύτητα, κατά την αγορά ελαιολάδου και 

προσέχουν να είναι χαμηλή η τιμή της. 

Ως προς τη χρήση χημικών για την παρασκευή του ελαιολάδου, οι μισοί 

ερωτηθέντες γνωρίζουν ή πιστεύουν ότι δε γίνεται χρήση. Σκεπτικοί 

ωστόσο, είναι οι άλλοι μισοί γιατί θεωρούν ότι σήμερα όλα τα τρόφιμα είναι 

επιβαρυμένα. Πάντως όλοι οι καταναλωτές «χύμα» ελαιολάδου 

ισχυρίζονται πως αυτός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για τον 

οποίο δεν προτιμούν τυποποιημένο-συσκευασμένο. 

 Η γνώση των καταναλωτών για τη διαδικασία του ραφιναρίσματος 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένη ή πολύ συγκεχυμένη, αφού οι περισσότεροι (το 

80,5%) είτε δεν ξέρουν είτε θεωρούν ότι το ραφινάρισμα είναι μια επιπλέον 

ευεργετική διαδικασία -ή επεξεργασία σε μηχάνημα- για τον καλύτερο 

καθαρισμό του τελικού προϊόντος. 

 Ο τόπος παραγωγής του ελαιολάδου φαίνεται να είναι καθοριστικό 

κριτήριο επιλογής μόνο για το 33,3% των καταναλωτών, αυτών δηλαδή που 

έχουν δική τους παραγωγή, ή προμηθεύονται ελαιόλαδο από κάποιο γνωστό 

ή συγγενικό πρόσωπο. Για τους υπόλοιπους καταναλωτές είναι εντελώς 

αδιάφορο αν το ελαιόλαδο που καταναλώνουν προέρχεται από την Κρήτη, 

την Πελοπόνησσο ή αλλού. Ακόμη περισσότερο αδιάφοροι είναι οι 

καταναλωτές για τις ενδείξεις Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. μόνο το 8,3% ισχυρίζεται 

πως ενδιαφέρεται για ενδείξεις πιστοποίησης. 
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 Τιμή- διαφήμιση ελαιολάδου 

 Το 77,7%  των ερωτηθέντων θεωρούν ότι το ελαιόλαδο σήμερα είναι 

πολύ ακριβό. Για αυτό και πολύς κόσμος στρέφεται στην αγορά χύμα, 

προκειμένου να επιτύχει καλύτερη τιμή αγοράς. Ωστόσο, σχεδόν το σύνολο 

των καταναλωτών πιστεύουν πως το ελαιόλαδο είναι ένα από τα 

πολυτιμότερα τρόφιμα και αξίζει τη διαφορά τιμής που έχει από τα 

υπόλοιπα λιπαρά. 

Το 41,6% αποφεύγει την αγορά ελαιολάδου που είναι σε προσφορά είτε 

γιατί πιστεύει πως δεν είναι καλής ποιότητας, είτε γιατί η προσφορά είναι 

μηδαμινής αξίας. Το 33,3% όμως ευχαρίστως θα δεχόταν να αγοράσει 

ελαιόλαδο σε προσφορά, είτε γιατί το προϊόν είναι πολύ ακριβό εξαρχής, 

είτε γιατί όλα τα συσκευασμένα ελαιόλαδα δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές 

μεταξύ τους, όπως πιστεύουν οι ερωτηθέντες. 

 Σε πιθανή μελλοντική αύξηση της τιμής το 44,4% θα συνέχιζε την 

ίδια κατανάλωση ανεπηρέαστο, ενώ στο 33,3% η αύξηση της τιμής θα 

συνεπαγόταν δραστική μείωση της κατανάλωσης. Ωστόσο, το 16,6% των 

ερωτηθέντων, δήλωσαν πως σε τέτοια περίπτωση θα ήταν αναγκασμένοι να 

στραφούν στην κατανάλωση κάποιας άλλης λιπαρής ουσίας, περισσότερο 

προσιτής. Η διαφήμιση φαίνεται να παίζει ελάχιστο ρόλο στην αγορά 

ελαιολάδου αφού το 72,2% δείχνει ανεπηράστο από αυτή. Από την άλλη 

πλευρά όλοι οι καταναλωτές δηλώνουν πως χρειάζονται περισσότερη 

ενημέρωση για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου, για τις ποιότητες 

και τη σωστή επιλογή αγορών και γιαυτό πιστεύουν πως το κράτος 

πρώτιστα, οι λειτουργοί υγείας, και οι ελαιουργικές εταιρείες δευτερευόντως 

θα πρέπει να προβάλλουν το εθνικό μας μέσω της τηλεόρασης, αφού είναι ο 

πιο δημοφιλής τρόπος ενημέρωσης, ή και μέσω του τύπου. 
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 Ελαιόλαδο και υγεία 

 Το σύνολο των ερωτηθέντων γνωρίζουν πως το ελαιόλαδο είναι πολύ 

υγιεινή τροφή, αλλά ελάχιστοι από αυτούς ξέρουν ποια είναι τα θρεπτικά 

συστατικά που έχουν ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Το 55,5% γνωρίζουν τη θετική του επίδραση στη χοληστερίνη και τις 

καρδιοπάθειες, ενώ λιγότεροι είναι αυτοί που γνωρίζουν την προληπτική 

του δράση  έναντι του καρκίνου. Οι περισσότεροι, το 38,8%, θεωρούν ότι το 

ελαιόλαδο παχαίνει περισσότερο από τα υπόλοιπα λιπαρά, και για αυτό 

πρέπει να το αποφεύγουν σε περιόδους δίαιτας. Ως προς την επίδραση της 

θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, λίγοι ήταν οι 

καταναλωτές, το 16,6%, που δεν γνωρίζουν ότι καταστρέφει τα θρεπτικά 

του συστατικά. Οι υπόλοιποι δηλώνουν πως ξέρουν ότι η παρατεταμένη 

θέρμανση κάνει το ελαιόλαδο ανθυγιεινό, και άρα πρέπει να ανανεώνεται 

συχνά. 
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6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στο κύριο εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας. Για την ποσοτική 

έρευνα, η οποία διεξήχθη τη χρονική περίοδο, από Μάιο έως το 

Σεπτέμβριο του 2005 στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, 

έγινε χρήση ειδικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 420 ατόμων.  

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά  διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις 

της παρούσας εργασίας, ενώ στη συνέχεια περιγράφεται ο πληθυσμός που 

μελετήθηκε, καθώς και η μέθοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της δομής του 

ερωτηματολογίου και γίνεται λόγος για το δείγμα, τη διαδικασία συλλογής 

των δεδομένων, τα ερευνητικά εργαλεία και τον τρόπο στατιστικής 

ανάλυσής τους. Ακόμη στο παρόν κεφάλαιο αποσαφηνίζονται ειδικοί 

μεθοδολογικοί και στατιστικοί όροι. 

 

6.2 ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από τις θεωρίες που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, 

σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των 

καταναλωτών, τις σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς, 

αλλά και τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας προέκυψαν οι εξής 

υποθέσεις: 

1. Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται για τηγάνισμα περισσότερο από τα 

υπόλοιπα λάδια. 

2. Η κατανάλωση χύμα ελαιολάδου είναι πολύ υψηλή. 

3. Υπάρχει σύγχυση στους καταναλωτές μεταξύ του χύμα και 

βιολογικού ελαιολάδου.  
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4. Οι καταναλωτές που αγοράζουν χύμα ελαιολάδο θεωρούν ότι είναι 

καλύτερης ποιότητας από το τυποποιημένο-συσκευασμένο. 

5. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του σημείου αγοράς του ελαιολάδου και 

στην άποψη ότι είναι ανόθευτο.  

6. Υπάρχει συσχέτιση του τόπου αγοράς ελαιολάδου με τους λόγους 

αγοράς του από το συγκεκριμένο σημείο.  

7. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας της 

χαμηλής οξύτητας και της πρόθεσης αγοράς έξτρα/εξαιρετικού 

παρθένου ελαιολάδου.  

8. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της απουσίας χημικών, ως σημαντικού 

λόγου αγοράς ελαιολάδου και της γνώσης των καταναλωτών για τη 

χρήση χημικών κατά την παραγωγή του. 

9. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γνώσης του ραφιναρίσματος και του 

βαθμού συμφωνίας ότι το ραφινάρισμα βελτιώνει την οξύτητά του.  

10. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας της 

αναγραφής πιστοποίησης και στην αγορά πιστοποιημένου 

ελαιολάδου. 

11. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας της 

αναγραφής πιστοποίησης με την αντίδραση των καταναλωτών σε 

περίπτωση που κάποια μάρκα είναι σε τιμή γνωριμίας ή προσφοράς. 

12. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας του τόπου 

παραγωγής με την προσοχή που δίνουν οι καταναλωτές στο να 

αναγράφει η συσκευασία τον τόπο προέλευσης. 

13. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας της 

θερμοκρασίας παραγωγής και στην προσοχή που δίνουν οι 

καταναλωτές στην αναγραφή της ένδειξης «ψυχρής πιέσεως». 
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14. Οι οργανοληπτικές ιδιότητες (χρώμα, γεύση, άρωμα, πυκνότητα) 

καθορίζουν την αγορά χύμα ή τυποποιημένου-συσκευασμένου 

ελαιολάδου. 

15. Το είδος της συσκευασίας που αγοράζουν οι καταναλωτές δεν 

ανταποκρίνεται στις δηλώσεις τους σχετικά με το πόσο σημαντική 

θεωρούν την ελκυστική, την πρακτική και την υγιεινή συσκευασία.  

16. Υπάρχει συσχέτιση της εκτίμησης των καταναλωτών για τη 

σημερινή τιμή του ελαιολάδου και της πιθανής αντίδρασής τους σε 

περίπτωση αύξησης. 

17. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας της 

προσφοράς δώρων ή εκπτωτικών κουπονιών με την πιθανή 

αντίδρασή τους σε περίπτωση μειωμένης τιμής ή προσφοράς σε 

κάποια μάρκα ελαιολάδου. 

18. Υπάρχει συσχέτιση του βαθμού σημαντικότητας της «διαδεδομένης 

μάρκας» με την επίδραση της διαφήμισης πάνω στους καταναλωτές. 

19. Υπάρχει συσχέτιση του τρόπου  ενημέρωσης των καταναλωτών με 

τις πραγματικές γνώσεις που έχουν γύρω από τις θετικές επιπτώσεις 

του ελαιολάδου στην υγεία του ανθρώπου. 

20. Οι γυναίκες δείχνουν  περισσότερη από τους άνδρες ευαισθησία, ως 

προς την επιλογή βιολογικού ελαιολάδου. 

21. Υπάρχει συσχέτιση του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος με την 

μηνιαία ποσότητα ελαιολάδου που καταναλώνεται ανά άτομο.  

22. Υπάρχει συσχέτιση του επιπέδου μόρφωσης του ερωτώμενου, 

του/της συζύγου και του υπευθύνου αγοράς με την γνώση των 

επιπτώσεων του ελαιολάδου στην υγεία.  
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6.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σε κάθε κοινωνική έρευνα ο ερευνητής καλείται να αντιμετωπίσει 

δύο περιπτώσεις: α) είτε να ασχοληθεί με ολόκληρο τον πληθυσμό (ολική 

έρευνα-απογραφή), και β)είτε με ένα τμήμα του πληθυσμού (μερική 

έρευνα), προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες που αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά των μονάδων ενός πληθυσμού. (Σιάρδος,1999) Λόγοι 

όμως οικονομίας χρόνου, χρήματος αλλά και η έλλειψη κατάλληλα 

εκπαιδευμένου προσωπικού, καθιστούν υποχρεωτική για τον ερευνητή, 

την προσφυγή σε τμήμα του πληθυσμού, δηλαδή σε δείγμα. Για τη λήψη 

δείγματος από τον πληθυσμό πρέπει να έχει προηγουμένως προσδιοριστεί 

σαφώς η έννοια του πληθυσμού. Ο προσδιορισμός του πληθυσμού με 

σαφήνεια και ακρίβεια όχι μόνον αποκλείει τα άτομα που είναι εκτός 

ενδιαφέροντος του ερευνητή, αλλά βοηθά και τον περιορισμό του 

μεγέθους του δείγματος. Τα χαρακτηριστικά ενός δείγματος είναι δύο: 

α)το μέγεθος του και β) ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται από τον 

πληθυσμό.Δειγματοληψία ονομάζεται η διαδικασία επιλογής υποκειμένων 

από τον υπό μελέτη πληθυσμό έτσι ώστε τα επιλεγμένα υποκείμενα να 

αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες του πληθυσμού. Τα επιλεχθέντα άτομα τα 

οποία είναι υποσύνολο του πληθυσμού, αποτελούν το δείγμα της έρευνας. 

(Γεωργούση, 2001) Ένα δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό ενός πληθυσμού 

από το οποίο προέρχεται, όταν η δομή του είναι ανάλογη προς τη δομή του 

αντίστοιχου πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από αυτό, μπορούν να γενικευθούν με αξιοπιστία στο σύνολο 

του πληθυσμού από το οποίο προέρχεται. (Χαρίσης και Κνόχος,1997) 

Όταν κάθε στοιχείο του πληθυσμού έχει τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες να 

συμπεριληθφεί στο δείγμα, τότε το δείγμα είναι αμερόληπτο. 
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Τυχαία δειγματοληψία σημαίνει ότι όλα τα μέλη του πληθυσμού 

έχουν ίσες πιθανότητες να επιλεγούν ως υποκείμενα του δείγματοςτης 

έρευνας. (Coolican, 1994) Κατά το σχεδιασμό της δειγματοληψίας είναι 

απαραίτητο να ορισθεί το σύνολο των μονάδων που θα αποτελέσουν και 

τον ερευνώμενο πληθυσμό. Οι μονάδες αυτές ονομάζονται και 

δειγματοληπτικές (sampling units). Επομένως ως δειγματοληπτικό πλαίσιο 

(sampling frame) μπορεί να ονομασθεί το σύνολο των δειγματοληπτικών 

μονάδων, που μπορεί να είναι είτε κατάλογος όλων των δειγματοληπτικών 

μονάδων που έχουν καταχωρηθεί είτε χαρτογραφικά διαγράμματα. Ο 

σχεδιασμός ενός τέτοιου πλαισίου δεν είναι πάντοτε εύκολος, γιατί οι 

μέθοδοι δειγματοληψίας δεν έχουν πάντα τις ίδιες απαιτήσεις σε σχέση με 

την ύπαρξη ή μη πλαισίων δειγματοληψίας. 

Οι διάφορες μέθοδοι δειγματοληψίας διακρίνονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: α) στις δειγματοληπτικές μεθόδους με πιθανότητα (probability 

sampling) και στις δειγματοληπτικές μεθόδους χωρίς πιθανότητα (non 

probability sampling).( Wrenn et al., 2002) 

Στις δειγματοληψίες με πιθανότητα κάθε δυνατό δείγμα μιας ορισμένης 

διαδικασίας μεγέθους n έχει γνωστή, όχι κατ' ανάγκη ίση πιθανότητα να 

επιλεγεί από τον πληθυσμό που έχει μέγεθος Ν. Υπάρχουν διάφορες 

μέθοδοι επιλογής του δείγματος όπως η Απλή Τυχαία Δειγματοληψία 

(simple random sampling), η κατά Στρώματα Δειγματοληψία (stratified 

sampling), η Δειγματοληψία κατά Συστάδες (cluster sampling), η 

Συστηματική Δειγματοληψία (systematic sampling), και η Πoλυσταδιακή 

(multistage sampling), είναι οι πιο γνωστές μέθοδοι. (Aaker et al, 1995) 

Στις δειγματοληψίες χωρίς πιθανότητα ανήκουν μέθοδοι όπως, η 

Δειγματοληψία Ποσοστών (quota sampling), η Σκόπιμη Δειγματοληψία 

(purposive sampling), η Δειγματοληψία Κρίσης (judgement sampling), η 
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Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας (snowball sampling). Οι μέθοδοι αυτοί θα 

πρέπει να αποφεύγονται γιατί δε διαθέτουν καθόλου τυχαιότητα. Όμως 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να δώσουν χρήσιμα αποτελέσματα. 

Η Δειγματοληψία των Εμπορικών Κέντρων (Shopping-center sampling), 

είναι μια σχετικά νέα μέθοδος, που χρησιμοποιείται με επιτυχία σε μεγάλο 

εύρος ερευνών, εξαιτίας του μικρού κόστους. (Aaker et al,1995)   Η 

τεχνική που χρησιμοποιείται είναι γνωστή ως mall interception. (Tull et al., 

1993)  Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατη και δημοφιλή τεχνική ερευνών 

στο χώρο του marketing η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία τριάντα χρόνια. 

(McDaniel et al.,1995)  Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή. Οι 

ερευνητές εγκαθίστανται σε ένα σταθερό σημείο, το οποίο βρίσκεται είτε 

σε δημόσιες περιοχές μεγάλων εμπορικών κέντρων, είτε σε μόνιμες 

εγκαταστάσεις μέσα σε εμπορικά κέντρα και σταματά τυχαία τους 

ερωτώμενους-αγοραστές των προϊόντων, από τους οποίους παίρνει 

συνέντευξη. Μέσα από αυτές τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους 

καταναλωτές (mall intercept personal interview) συγκεντρώνονται τα 

δεδομένα της έρευνας πεδίου. (Malthora et al.,1996) Σήμερα όλο και 

περισσότερες συνεντεύξεις mall interception πραγματοποιούνται σε θέσεις 

σχετικές με τον ερευνώμενο πληθυσμό (τράπεζες, εστιατόρια, στάσεις 

φορτηγών, στάδια, κινηματογράφους, πανεπιστήμια κλπ.) (Chisnall, 1992).  

H πιθανή μεροληψία  στην επιλογή του δείγματος, μπορεί να 

περιορισθεί από τον κατάλληλο τρόπο επιλογής του εμπορικού κέντρου και 

την ώρα της ημέρας που πραγματοποιείται η έρευνα. Για να είναι 

κατάλληλο το κάθε υποκείμενο της έρευνας θα πρέπει να πληρούνται τα 

κριτήρια δειγματοληψίας. Στην περίπτωση που οι πελάτες των μεγάλων 

εμπορικών κέντρων αποτελούν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς και 

χρησιμοποιούνται προσεκτικές διαδικασίες ελέγχου, η συγκεκριμένη 
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τεχνική παράχει αρκετά αντιπροσωπευτικά δείγματα (Tull et al.,1993) και 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ψευδοτυχαία. (Καμενίδου, 2003) Τα 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος αυτή είναι τα εξής: 

 Η μεγαλύτερη ανταπόκριση των ερωτώμενων. 

 Η καλύτερη ανταπόκριση από συγκεκριμένα και αναγνωρίσιμα άτομα. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι τύποι των ερωτήσεων και 

ερωτηματολογίων. 

 Είναι πιο ευέλικτη ως προς τη σειρά των ερωτήσεων. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός ανοικτών ερωτήσεων. 

 Γίνεται άμεσα η διευκρίνηση των αμφιλεγόμενων ερωτήσεων. 

 Είναι δυνατή η χρήση εποπτικών μέσων. 

 Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι σχετικά μικρή. 

 Το κόστος αυτής της μεθόδου είναι μικρότερο σε σύγκριση με άλλες 

μεθόδους. 

 Ο ερευνητής είναι σε θέση να επιβλέπει τη διαδικασία συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου. 

   Η παρούσα ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία που 

προήλθαν από τη στατιστική ανάλυση δομημένου ερωτηματολογίου 

αυτοδιαχείρησης, το οποίο συμπληρώθηκε από τους καταναλωτές της 

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 

1/5/2005 μέχρι 25/9/2005 στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η 

χρονική αυτή περίοδος κρίθηκε κατάλληλη για την έρευνα αυτή, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν παρατεταμένες ή σημαντικές περίοδοι 

νηστείας, που θα επηρέαζαν πιθανώς τις διατροφικές συνήθειες του 

πληθυσμού. Για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων της 

έρευνας θεωρήθηκε ως πληθυσμός το σύνολο των καταναλωτών του 
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πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Από το σύνολο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε δείγμα, με σκοπό στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να 

γίνουν γενικεύσεις και έλεγχοι υποθέσεων που αφορούν το σύνολο του 

πληθυσμού. Συγκεντρώθηκαν 420 έγκυρα ερωτηματολόγια και το μέγεθος 

του δείγματος αυτού θεωρείται επαρκές για την εκτίμηση ενός ποσοστού, 

από το δείγμα προς τον πληθυσμό, με σφάλμα 5% και επίπεδο 

εμπιστοσύνης α=0,05. Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε ως περιοχή έρευνας 

γιατί συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα. 

 Το πολεοδομικό της συγκρότημα είναι το δεύτερο σε πληθυσμό 

της Ελλάδας, και περιέχει πληθυσμό αστικό, εργατικό, 

βιομηχανικό καθώς και ικανοποιητικό αριθμό επιτελικών και 

στελεχών δημόσιας διοίκησης. Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι 

μια αντιπροσωπευτική πόλη, αφού αποτελεί διοικητικό, 

πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. 

 Είναι μια ευρωπαϊκού τύπου μεγαλούπολη, που συγκεντρώνει 

πληθυσμό ποικίλης καταγωγής. Η Θεσσαλονίκη απορροφά 

μετανάστες, όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τις 

γειτνιάζουσες χώρες, καθώς και τον ελληνισμό του Πόντου.Αυτό 

συνεπάγεται ότι αντίστοιχα ποικίλες διατροφικές συνήθειες και 

παραδόσεις συνυπάρχουν στο τελικό μίγμα του πληθυσμού. 

 Ωστόσο, παρόλο που η Θεσσαλονίκη αποτελεί μεταναστευτικό 

κέντρο, η διασπορά των μεταναστών είναι σχεδόν ομοιόμορφη με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιοχές με σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού, π.χ. τύπου 

γκέτο. Ως εκ τούτου όλοι οι δήμοι του πολεοδομικού της 

συγκροτήματος θεωρήθηκαν κατάλληλοι για να πάρουν μέρος 

στην έρευνα. 
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 Ο νομός Θεσσαλονίκης δεν ανήκει στις ελαιοπαραγωγικές 

περιοχές της χώρας. Αυτό συνεπάγεται πως το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού δεν διαθέτει ελαιόλαδο δικής του παραγωγής, κάτι 

που θα σήμαινε και την αυτονόητη σχεδόν αποκλειστική 

κατανάλωση του. Αντίθετα στον υπό έρευνα πληθυσμό της 

Θεσσαλονίκης, τόσο οι γνώσεις γύρω από την ποιότητα και την 

επεξεργασία του ελαιολάδου, όσο και η τελική καταναλωτική του 

συμπεριφορά είναι περισσότερο αποτέλεσμα εξατομικευμένου 

προβληματισμού παρά παραδοσιακής συμπεριφοράς. Ως εκ 

τούτου το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρήθηκε ότι 

δίνει αποτελέσματα που μπορούν να γενικευθούν. 

 Επιπλέον, για την ερευνήτρια το πολεοδομικό συγκρότημα 

Θεσσαλονίκης κρίθηκε ως το καταλληλότερο για μελέτη, αφού η 

συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ήταν σχετικά εύκολη και 

χαμηλού οικονομικού κόστους λόγω της μόνιμης διαμονής της 

στην πόλη αυτή. 
Πίνακας 6.1: Δήμοι πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης  
Α/Α  ΔΗΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1 Αγίου Παύλου 7978 
2 Αμπελοκήπων 40959 
3 Ελευθερίου Κορδελιού 21630 
4 Ευκαρπίας (κοινότητα) 6598 
5 Εύοσμου 52624 
6 Θεσσαλονίκης 363987 
7 Καλαμαριάς 87255 
8 Μενεμένης 14910 
9 Νεάπολης 30279 
10 Πανοράματος 14552 
11 Πολίχνης 36146 
12 Πυλαίας_ 22744 
13  Σταυρούπολης 41653 
14 Συκεών 41726 
15 Τριανδρίας 11289 
 ΣΥΝΟΛΟ      794330 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 
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Ο πληθυσμός της έρευνας είναι όλοι οι ενήλικοι κάτοικοι του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι και 

καταναλωτές ελαιολάδου και συνεπώς κατάλληλοι για να πάρουν μέρος 

στην έρευνα. 

Ειδικότερα εφαρμόστηκε στους δεκαπέντε δήμους, συνολικού 

πληθυσμού 794.330 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 

2001, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1.  Για μέγεθος πληθυσμού ίσο με 

650.000 αποδεκτό σφάλμα εκτίμησης  5% και επίπεδο εμπιστοσύνης 

α=0,05 το ελάχιστο μέγεθος δείγματος που απαιτείται, στην απλή τυχαία 

δειγματοληψία, εκτιμάται σε 385 δειγματοληπτικές μονάδες. Η εκτίμηση 

του απαιτούμενου μεγέθους δείγματος έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο που 

προτείνουν οι Φαρμάκης (1994) και Περσίδης (1997).  

Το μέγεθος δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 

καλύπτει και τις απαιτήσεις της μεθόδου ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες 

διότι σύμφωνα με τους Hair et al (1995) η σταθερότητα των 

αποτελεσμάτων των πολυδιάστατων μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων 

εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό όταν το μέγεθος του δείγματος είναι 

20πλάσιο του πλήθους των μεταβλητών που συμμετέχουν στις αναλύσεις. 

Ειδικότερα, οι πολυθεματικές ερωτήσεις 1 (Πόσο συχνά καταναλώνετε 

στο νοικοκυριό σας καθένα από τα παρακάτω τρόφιμα) και 7 (Ποιοί από 

τους παρακάτω λόγους είναι σημαντικοί για εσάς στην αγορά ελαιολάδου) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), στις οποίες εφαρμόστηκε η ανάλυση σε κύριες 

συνιστώσες αποτελούνται από 20 θέματα-ερωτήσεις. Συνεπώς με μέγεθος 

δείγματος ίσομε 420 δειγματοληπτικές μονάδες καλύπτεται η απαίτηση 

της μεθόδου σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να συγκεντρωθούν 

τουλάχιστον 400 δειγματοληπτικές μονάδες. 
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6.4 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας άρχισε τον 

Δεκέμβριο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2005. Για την 

διαμόρφωσή του χρησιμοποιήθηκε το υλικό που είχε συγκεντρωθεί κατά: 

 Την ποιοτική έρευνα. 

 Από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 

 Ερωτηματολόγια από προηγούμενες έρευνες (Siskos et al.,2001, 

Αποστολάκης 2000, Τριχοπούλου και Λάγιου 1998, Καφάτος 1995, 

Hesling 1993, Φωτόπουλου και Κρυστάλλη 2002, Καμενίδου 1999, 

Τσακιρίδου 2001) με τις απαραίτητες προσαρμογές και παρεμβάσεις, 

ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. 

 Συνεντεύξεις βάθους με καθηγητές διαιτολογίας, εκδότες-ερευνητές για 

θέματα ελαιολάδου, γιατρούς καθώς και ελαιοπαραγωγούς. 

Το ερωτηματολόγιο που καταρτίστηκε εξετάστηκε ως προς την 

εγκυρότητα περιεχομένου και όψεως. Συγκεκριμένα διανεμήθηκε σε 

καθηγητές του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας των T.E.I. 

Θεσσαλονίκης με μακροχρόνια εμπειρία, καθώς και σε ελαιοπαραγωγούς. 

Η ανατροφοδότηση τους για τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν 

καθοριστική και πολύτιμη. 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Α της 

παρούσης διατριβής, αποτελείται από 30 ερωτήσεις, οι οποίες 

κατανέμονται σε ενότητες ανάλογα με τα επιμέρους θέματα που 

διαπραγματεύονται. 

Η πλειοψηφία αυτών είναι «κλειστού τύπου» με προκαθορισμένες 

δηλαδή απαντήσεις, στις οποίες οι ερωτώμενοι πρέπει να διαλέξουν 

κάποια από αυτές. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, προέκυψαν από 

τις απαντήσεις των καταναλωτών της ποιοτικής έρευνας και από τη 
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σχετική βιβλιογραφία. Οι κλειστές ερωτήσεις είναι σχετικά εύκολο για 

τους ερωτώμενους να απαντηθούν. (Δαουτόπουλος, 2002) Επίσης είναι 

πολύ εύκολο για τον ερευνητή να ποσοτικοποιηθούν και να 

κωδικοποιηθούν. Στις περιπτώσεις που οι πιθανές απαντήσεις δεν ήταν 

τόσο καθορισμένες, έγινε προσπάθεια να δωθούν όσον το δυνατόν 

περισσότερες επιλογές, ώστε να καλυθφεί όλο το πιθανό φάσμα των 

απόψεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ακολουθούσε και μια τελευταία 

επιλογή, στην οποία οι ερωτώμενοι μπορούσαν να εκφράσουν την άποψη 

τους, όταν καμιά από τις προκαθορισμένες απαντήσεις δεν τους 

ικανοποιούσε. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε οποιασδήποτε μορφής 

καθοδήγηση, αλλά και οποιαδήποτε παρανόηση και λάθος ερμηνεία των 

ερωτήσεων. Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων 

μειώθηκε σημαντικά ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου και έγινε πιο εύχρηστο. 

Παράλληλα στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν και ερωτήσεις 

«ανοικτού τύπου», δηλαδή ερωτήσεις με ελεύθερη απάντηση. Αυτές ήταν 

αναγκαίες εξαιτίας της δυσκολίας κωδικοποίησης εξαρχής όλων των 

πιθανών απαντήσεων που θα προέκυπταν. Ωστόσο, μετά το πέρας της 

ποσοτικής έρευνας, κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα και αυτές για να είναι 

δυνατή η στατιστική τους επεξεργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Κάποιες από τις ερωτήσεις ήταν απλής ή πολλαπλής επιλογής, 

κάποιες ήταν άρνησης-κατάφασης ή συχνότητας εμφάνισης ενός 

γεγονότος, ενώ κάποιες άλλες ήταν συμφωνίας-ασυμφωνίας. Στη σύνταξη 

του ερωτηματολογίου για τη μέτρηση των στάσεων των καταναλωτών 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert, η οποία είναι μια πεντάβαθμη κλίμακα 

απόστασης. Μέσω της κλίμακας αυτής ο καταναλωτής καλείται να 

δηλώσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με μια σειρά προτάσεων 
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σχετικά με το αντικείμενο που μελετάται, όπου η απόλυτα θετική στάση 

εκφράζεται με την επιλογή της αριθμητικής τιμής 5, η ουδέτερη στάση με 

την επιλογή της τιμής 3, και η απόλυτα αρνητική στάση με την επιλογή 

της αριθμητικής τιμής 1. (Σταθακόπουλος, 2001, Gordon et al.,1994) Με 

ερωτήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται κλίμακες, είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί ποσοτικά ένας ποιοτικός παράγοντας της στάσης με τέτοιο 

τρόπο, ώστε η στάση του ατόμου να μπορεί να εκφραστεί με αριθμητική 

βαθμολογία. (Μαγνήσαλης, 1997) 

Όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, το ερωτηματολόγιο διακρίνεται σε 

θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες ερευνά διαφορετικά 

επιμέρους θέματα και μεταβλητές που κατανέμονται ως εξής: 

 Μεσογειακή Δίαιτα: στην ενότητα αυτή διερευνάται η στάση των 

καταναλωτών απέναντι στις αρχές της Μεσογειακής Δίαιτας γενικά, και 

ειδικά ως προς τη χρήση λιπαρών. Για το λόγο αυτό οι καταναλωτές 

καλούνται να σημειώσουν τη συχνότητα χρήσης ομάδων ή 

συγκεκριμένων τροφίμων, επιλέγοντας μίαν απάντηση από μίαν 

πενταβάθμια κλίμακα (ερώτηση 1), και χρησιμοποιώντας τον αριθμό 1 

για να δηλώσουν «πάντα», 2 για «τις περισσότερες φορές», και 3 για 

«σπάνια ή ποτέ» για να δηλώσουν τη συχνότητα χρήσης κάθε λιπαρής 

ουσίας για συγκεκριμένες χρήσεις (ερώτηση 2). Η σύνταξη των 

ερωτήσεων αυτών βασίστηκε σε προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες. 

(Katsouyanni et al.,1986, Siskos et al.,2001) 

 Αγορά ελαιολάδου: Στην ενότητα αυτή διερευνώνται οι καταναλωτικές 

συνήθειες των ερωτώμενων σε σχέση με το ελαιόλαδο, όπως η μηνιαία 

κατανάλωση, το είδος που προτιμούν (χύμα ή τυποποιημένο-

συσκευασμένο), ποια συγκεκριμένη μάρκα, τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιλογές τους, το είδος της συσκευασίας που προτιμούν 
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καθώς και το σημείο αγοράς. Για τη σύνταξη των ερωτήσεων της 

ενότητας αυτής χρησιμοποιήθηκε πλήθος προηγούμενων ερευνών. 

(Kafatos,1995, Αποστολάκης, 2000) 

 Ποιότητα ελαιολάδου: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που 

ερευνούν αν οι καταναλωτές γνωρίζουν τις ποιοτικές διαφορές των 

διαφόρων ελαιολάδων. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι καλούνται να 

δηλώσουν αν ενδιαφέρονται για τις πληροφορίες που αναγράφονται 

στην ετικέτα της συσκευασίας και αν γνωρίζουν να τις ερμηνεύουν. 

 Τιμή-διαφήμιση ελαιολάδου: Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε 

αυτήν την ενότητα, έχουν σκοπό τη διερεύνηση της στάσης των 

καταναλωτών σε σχέση με την τρέχουσα τιμή του, αλλά και τις πιθανές 

αντιδράσεις τους σε περίπτωση ανόδου αυτής ή σε περίπτωση 

προσφορών. Επίσης οι καταναλωτές καλούνται να απαντήσουν αν και 

σε ποιοβαθμό επηρεάζονται από τις διαφημίσεις. 

 Ελαιόλαδο και υγεία: Σε αυτή την ενότητα των ερωτήσεων γίνεται 

προσπάθεια να διαπιστωθεί αν οι καταναλωτές είναι ενήμεροι για τις 

ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Σε αυτό το σημείο επίσης ζητείται από τους καταναλωτές να δηλώσουν 

και ποιες είναι οι πηγές της πληροφόρησης και ενημέρωσής τους. 

 Δημογραφικά στοιχεία: Η ενότητα αυτή, που είναι και η τελευταία του 

ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας, περιλαμβάνει 

κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές ερωτήσεις. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενες έρευνες. (Jong et al.,2003, 

Τσακιρίδου, 2001) 

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου κυμάνθηκε από 15 

έως 20 λεπτά της ώρας, λόγω της μεγάλης του έκτασης, η οποία όμως 
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κρίθηκε αναγκαία για να καλύψει όλες τις ερευνώμενες πτυχές του 

θέματος. 

 
6.5 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ο σκοπός της συμπλήρωσης του πιλοτικού ερωτηματολογίου είναι να 

εξασφαλίσει ότι αυτό αντανακλά τις προσδοκίες του ερευνητή, σε σχέση με 

τα δεδομένα που ερευνά. Υπάρχει πιθανότητα ένα ερωτηματολόγιο να είναι 

υπερβολικά μεγάλο, να μην περιέχει σημαντικές μεταβλητές, οι ερωτήσεις 

να είναι διφορούμενες ή μη κατανοητές και γενικά να περιέχει πολλές 

ελλείψεις ή λάθη. Σκοπός λοιπόν της πιλοτικής έρευνας είναι η αναγνώριση 

και η διόρθωση αυτών των ελαττωμάτων. (Aaker et al., 1995) Επομένως η 

δοκιμαστική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου κρίνεται απαραίτητη για 

τον ερευνητή που θέλει να ελέγξει τους εξής παράγοντες: 

 Παραλλακτικότητα ερωτήσεων. Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 

βρει ποιοι παράγοντες του δίνουν μεγαλύτερη παραλλακτικότητα 

στις ερωτήσεις που θέτει, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 

τις διάφορες υποομάδες στο δείγμα του. 

 Νόημα ερωτήσεων. Το νόημα που αποδίδει ο ερευνητής σε μια 

ερώτηση μπορεί να μην ταυτίζεται με το νόημα που ερμηνεύει ο 

ερωτώμενος. 

 Δυσκολία θεμάτων ερωτήσεων. Δοκιμάζεται η δυσκολία των 

θεμάτων για τους ερρωτώμενους, σε σχέση με το συνδυασμό 

διαφόρων πληροφοριών, προκειμένου να δώσουν την απαιτούμενη 

απάντηση. 

 Ενδιαφέρον ανταποκρινόμενων. Ελέγχεται το ενδιαφέρον των 

ερωτώμενων για το θέμα κάθε ερώτησης. 

 Ροή ερωτηματολογίου. Ελέγχεται αν η διαδοχή των ερωτήσεων 

εξυπηρετεί τη σωστή ροή του ερωτηματολογίου. 
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 Μέγεθος ερωτηματολογίου. Ελέγχεται αν και σε ποιο βαθμό το 

μέγεθος του ερωτηματολογίου κουράζει τους ερωτώμενους. 

 Η δοκιμαστική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διεξήχθη τον 

Μάιο του 2005 σε δείγμα 50 ατόμων του υπό μελέτην πληθυσμού. Η 

πιλοτική έρευνα θεωρήθηκε απαραίτητη για να διαπιστωθεί: α) Ο 

βαθμός πληρότητας και αρτιότητας του ερωτηματολογίου, β) τα 

τυχόν λάθη και οι παραλείψεις του, γ) κατά πόσο οι ερωτήσεις 

γίνονται αντιληπτές από τους ερωτώμενους, δ) η εγκυρότητα των 

ερωτήσεων, ε) αν ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι λογικός και στ) 

αν υπάρχουν προβλήματα στην κωδικοποίηση των ερωτήσεων. Τα 

άτομα που πήραν μέρος στην πιλοτική έρευνα ήταν καταναλωτές με 

διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και με 

διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο. Η τελική μορφή του προέκυψε 

ύστερα από επανειλημμένες διορθώσεις του πιλοτικού ελέγχου 

λαμβάνοντας υπόψην τις παρατηρήσεις των καταναλωτών που 

αναφερόταν στα εξής σημεία: 

 Στη σαφή διατύπωση των ερωτήσεων. 

 Στη τροποποίηση κάποιων κλιμάκων.  

 Στη διαδοχή των ερωτήσεων. 

Ωστόσο, πέρα από την πιλοτική έρευνα το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε 

αρκετές φορές για να προκύψει η τελική διαμόρφωση. 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια της πιλοτικής έρευνας 

εξαιρέθηκαν από την ανάλυση των τελικών συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων που αποτελούν το δείγμα της προκειμένης έρευνας. 
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6.6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΒΑΘΟΥΣ 

Συνέντευξη είναι η προφορική επικοινωνία, μεταξύ δύο προσώπων, 

κατά την οποία ο συνεντευκτής αποσπά πληροφορίες από τον ερωτώμενο 

για συγκεκριμένο προκαθορισμένο θέμα. Πρόκειται για τη συχνότερα 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο κοινωνικής έρευνας. Η τεχνική της 

συνέντευξης καθορίζεται από το σκοπό της και μπορεί να είναι είτε 

ελεγχόμενη, είτε συνέντευξη βάθους. Ελεγχόμενη είναι η συνέντευξη, 

όταν ο συνεντευκτής έχει τον πλήρη έλεγχο και χρησιμοποιεί 

προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να συγκεντρώσει τις 

πληροφορίες που θέλει. Στη συνέντευξη βάθους ο ρόλος του συνεντευκτή 

είναι να αποσπάσει από τον ερωτώμενο πληροφορίες και γνώσεις γύρω 

από προηγούμενες προσωπικές του εμπειρίες, καθώς και συναισθήματα ή 

προβληματισμούς για το υπό εξέταση θέμα. 

Υπάρχουν τέσσερα είδη συνεντεύξεων: οι ερευνητικές, οι 

δημοσιογραφικές, οι εργασιακές και οι κλινικές συνεντεύξεις στις οποίες 

πέρα από τη συγκέντρωση πληροφοριών έχουν και συμβουλευτικό ή 

θεραπευτικό χαρακτήρα (Σιάρδος, 1997). 

Πιο συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας έγινε 

χρήση ερευνητικών μη δομημένων συνεντεύξεων από δύο καθηγητές 

διαιτολογίας. Οι συνεντεύξεις αυτές λήφθηκαν κατά το διερευνητικό 

στάδιο της έρευνας και στα πλαίσια κατανόησης σε βάθος των 

πραγματικών γεγονότων και της έκτασής τους, σε σχέση με τη διατροφή 

του πληθυσμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η αξία των 

συνεντεύξεων αυτών, τόσο για το πλούσιο υλικό που αποκομίσθηκε όσο 

και για την καθοδήγηση της έρευνας μέσα στα πλαίσια του αρχικού 

ερευνητικού προβλήματος. 
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Οι συνεντεύξεις που λήφθησαν από τους γιατρούς ήταν κλινικές, μη 

κατευθυνόμενες, αφού είχαν καθαρά ποιοτικό και διερευνητικό 

χαρακτήρα. Σκοπός τους ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από τις 

ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Οι συνεντεύξεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την ερευνήτρια, όχι μόνο 

για την αποσαφήνιση της ειδικής ιατρικής ορολογίας που συναντήθηκε 

στη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και για τη διερεύνηση της στάσης των 

γιατρών για το ελαιόλαδο. 

Οι συνεντεύξεις που λήθφησαν από ελαιοπαραγωγούς ήταν 

εργασιακές, προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος παραγωγής 

ελαιολάδου, οι συνθήκες που επικρατούν στα σύγχρονα ελαιοτριβεία, 

καθώς και τα προβλήματα του κλάδου. Στις περιπτώσεις αυτές έγινε 

χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου, για να αποφευφχθεί πιθανή 

εκτροπή της συνέντευξης από το αρχικό της θέμα. Οι συνεντεύξεις αυτές 

έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες, που δεν ήταν δυνατό να συλλέγουν με 

άλλο τρόπο, σχετικά με τη γνησιότητα και τις δυσκολίες παραγωγής του 

ελαιολάδου. 

Τέλος, η συνέντευξη από τον εκδότη-ερευνητή ήταν τηλεφωνική, 

εξαιτίας της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ του ερωτώμενου και της 

ερευνήτριας, και είχε ως αντικείμενο τη διασταύρωση στοιχείων από 

δευτερογενείς πηγές. Από τη συνέντευξη αυτή προέκυψαν πέρα από τις 

προσωπικές απόψεις του ερωτώμενου και πλήθος πληροφοριών από 

αρχεία δεδομένων καθώς και δημοσιεύματα κρατικών υπηρεσιών. 

Γενικά, οι συνεντεύξεις βάθους υπήρξαν πολύτιμες, για την 

καθοδήγηση της ερευνήτριας στις τροποποιήσεις και στην τελική σύνταξη 

του ερωτηματολογίου, αλλά και στην εξεύρεση πηγών για την 

βιβλιογραφική έρευνα. 
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6.7 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Ένα ερευνητικό εργαλείο θεωρείται σταθμισμένο (standardized) όταν η 

κατασκευή του και η χρήση του έχουν πραγματοποιηθεί με βάση μια 

ομάδα (νόρμα), η οποία είναι αντιπροσωπευτική του πληθυσμού στο οποίο 

εφαρμόζεται. Η χρήση ενός σταθμισμένου διερευνητικού εργαλείου είναι 

αυστηρά καθορισμένη και καθολική (Coolican,1994).  Τα ερευνητικά 

εργαλεία θεωρούνται κατάλληλα για τη διερεύνηση των επιδιωκώμενων 

ερευνητικών στόχων όταν ικανοποιούν τις ψυχομετρικές ιδιότητες της 

Εγκυρότητας (Validity) και της Αξιοπιστίας (Reliability). 

Η εγκυρότητα είναι η σημαντικότερη ψυχομετρική ιδιότητα και 

φανερώνει το βαθμό κατά τον οποίο ένα ερευνητικό εργαλείο 

(ερωτηματολόγιο), μετρά αυτό το οποίο αποσκοπεί να μετρήσει. 

Υπάρχουν διάφορα είδη εγκυρότητας: Περιεχομένου, Όψης, Κριτηρίου 

και Εννοιολογικής Κατασκευής ή Δομής. (Zeller,1992) 

Η Εγκυρότητα Περιεχομένου (Content Validity) δείχνει το βαθμό στον 

οποίο το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου καλύπτει τον ειδικό τομέα τον 

οποίο επιδιώκει να μετρήσει. 

Η Εγκυρότητα της Όψης (Face Validity) φανερώνει το κατά πόσο το 

ερωτηματολόγιο μελετά τις μεταβλητές που υποτίθεται ότι μετρά. 

Η Εγκυρότητα Κριτηρίου (Criterion-related Validity) δείχνει τη 

σχέση μεταξύ του ερωτηματολογίου και κάποιας συγκεκριμένης ή 

κάποιων συγκεκριμένων μεταβλητών που θεωρούνται κριτήρια. Υπάρχουν 

δύο τύποι της εγκυρότητας κριτηρίου: συγχρονική (concurrent) και 

προβλεπτική (predictive). Στη συγχρονική εγκυρότητα η συγκεκριμένη 

μεταβλητή-κριτήριο συμβαίνει ταυτόχρονα με τη δοκιμασία, ενώ στην 

προβλεπτική εγκυρότητα η συγκεκριμένη μεταβλητή-κριτήριο θα υπάρξει 

στο μέλλον. (Δαουτόπουλος, 1994) 
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Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ή δομής (Construct 

Validity) φανερώνει το αν η σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου και άλλων ερευνητικών εργαλείων 

είναι συνεπής με τη θεωρητική σχέση που υπάρχει μεταξύ των εννοιών 

που αυτά τα ερευνητικά εργαλεία σχεδιάστηκαν να μετρήσουν. Η 

εκτίμηση αυτού του είδους της εγκυρότητας απαιτεί την ύπαρξη ενός 

θεωρητικού πλαισίου που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Ένας 

τρόπος να εκτιμηθεί η εγκυρότητα δομής είναι η πραγματοποίηση 

Παραγοντικής Ανάλυσης. (Fidell et al.,1996) 

Η αξιοπιστία ενός ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολογίου) 

δείχνει το πόσο συνεπή είναι τα ευρήματα των διαφορετικών μετρήσεων 

του (Thorndike, l992). Υπάρχουν διάφορα είδη αξιοπιστίας: δοκιμασίας-

επαναδοκιμασίας, εναλλακτικών ή παράλληλων τύπων, δύο ημίσεων μιας 

δοκιμασίας και εσωτερικής συνέπειας. 

Η αξιοπιστία δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας (Test-retest Reliability) 

εκφράζει τη συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των υποκειμένων ενός 

δείγματος σε δύο δοκιμασίες που δόθηκαν σε διαφορετικό χρόνο. Συνήθως 

όμως, για να αποφευχθεί η επανάληψη της έρευνας, χρησιμοποιούνται 

τεχνικές εκτίμησης των συντελεστών αξιοπιστίας βασισμένες σε μετρήσεις 

που έγιναν σε μία μόνο χρονική στιγμή. Οι περισσότερο γνωστές μέθοδοι 

είναι: α) η μέθοδος των ισοδυνάμων τύπων, β) η μέθοδος του ημικλάστου 

με την εφαρμογή του τύπου των Spearman-Brown και Guttman και γ) ο 

συντελεστής a-Cronbach. Ο συντελεστής ισοδυναμίας των Kuder-

Richardson αποτελεί μερική περίπτωση του γενικού συντελεστή a-

Cronbach. 

Η αξιοπιστία εναλλακτικών ή παράλληλων τύπων (Alternative or 

Parallel Forms reliability) εκφράζει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ των 
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τιμών δύο παράλληλων ή εναλλακτικών τύπων του ερευνητικού εργαλείου 

(ερωτηματολογίου). 

Η αξιοπιστία δύο-ημίσεων μιας δοκιμασίας (Split-half Reliability) 

περιλαμβάνει τη διαίρεση των στοιχείων μιας δοκιμασίας σε δύο ομάδες 

(όπως ερωτήσεις με μονό και ζυγό αριθμό) και τη συσχέτιση των 

επιδόσεων μεταξύ των δύο μισών της δοκιμασίας. 

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Internal Consistency) 

(Coolican, 1994) δείχνει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ των στοιχείων της 

δοκιμασίας. Η εσωτερική συνέπεια της δοκιμασίας εκτιμάται, στις 

συνεχόμενες κλίμακες μέτρησης, με την πραγματοποίηση του στατιστικού 

τεστ Cronbach's alpha. Ο συντελεστής αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για 

πολυμερείς απαντήσεις. Αποτελεί μέτρο συσχέτισης μεταξύ της κλίμακας 

των θεμάτων του δείγματος και οποιασδήποτε άλλης κλίμακας με 

ισάριθμα θέματα από πληθυσμό θεμάτων που μετρούν την ιδιότητα που 

μελετά ο ερευνητής. Ουσιαστικά εκφράζει το τετράγωνο της συσχέτισης 

μεταξύ της παρατηρούμενης βαθμολογίας και της πραγματικής που θα είχε 

πάρει αν είχε ερωτηθεί στο σύνολο των θεμάτων. Ως συντελεστής 

συσχέτισης παίρνει τιμές από μηδέν (0) έως ένα (1). Όταν είναι μηδέν δεν 

υπάρχει καμιά αξιοπιστία, ενώ όταν πάρει τιμή ένα δείχνει ένα τέλειο 

αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης. (Malthora, 1996) Η τιμή του a-Cronbach 

που θεωρείται ικανοποιητική εξαρτάται από το στάδιο της έρευνας και 

από τους στόχουςτου ερευνητή. Συνήθως μια τιμή a-Cronbach μεγαλύτερη 

του 0,6 θεωρείται ικανοποιητική και δείχνει ότι υπάρχει εσωτερική 

συνέπεια στα στοιχεία της δοκιμασίας (ερωτήσεις του ερωτηματολογίου).  

H  εσωτερική   συνέπεια είναι στην πραγματικότητα η εσωτερική 

αξιοπιστία (Internal Reliability) του ερευνητικού οργάνου, αφού 

αντανακλά την ακρίβεια των μετρήσεων. Ο a-Cronbach αποτελεί μαζί με 
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τον συντελεστή KR-20 των Kuder-Richardson (για δίτιμες μεταβλητές) 

τον πιο γνωστό και περισσότερο χρησιμοποιούμενο έλεγχο αξιοπιστίας 

που βασίζεται στη μέση συσχέτιση των θεμάτων, όταν τα θέματα έχουν 

τιμές τυποποιημένες των μονάδων μέτρησής τους με αριθμητικό μέσο το 

μηδέν και τυπική απόκλιση την μονάδα, ή στη μέση συνδιακύμανση, όταν 

οι τιμές τους είναι οι αρχικές μονάδες μέτρησής τους. 

 

6.8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.  

 Το μέγεθος δείγματος που συγκεντρώθηκε στην παρούσα έρευνα 

είναι επαρκές για την ανίχνευση ως στατιστικά σημαντικών, σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05 με ισχύ γ=0,80, συντελεστών συσχέτισης 

Cramer’s V τουλάχιστο της τάξης του V=0,12 με βάση το στατιστικό 

έλεγχο χ2 με βαθμούς ελευθερίας εως 20. Η προσέγγιση αυτή στην 

εκτίμηση του ελάχιστου απιτούμενου μεγέθους δείγματος βασίζεται στη 

μεθοδολογία ανάλυσης ισχύος του στατιστικού ελέγχου χ2 που προτείνουν 

οι Menexes and Papadimitriou (2005), λογισμικό Gpower. Τέλος, η 

παρατηρούμενη στάθμη σημαντικότητας (p-value ή sieg.) σε όλους τους 

μη παραμετρικούς ελέγχους που εφαρμόστηκαν στην παρούσα μελέτη (χ2, 

Mann-Whitney, Spearmann’s Rho), υπολογίστηκε με τη μέθοδο 

προσομοίωσης Monte Carlo (Mehta and Patel, 1996), ώστε το μέγεθος 

δείγματος και πιθανές αποκλίσεις από την ικανοποίηση των 

προϋποθέσεων των ελέγχων να μην επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 

  Έτσι, αρχικά έγινε περιγραφική στατιστική και υπολογίστηκαν οι 

απόλυτες και σχετικές συχνότητες (επί τοις εκατό ποσοστά) για τις 

απαντήσεις που συλλέχθηκαν. 
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 Στη συνέχεια έγινε ελέγχθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις με τη 

βοήθεια των στατιστικών ελέγχων χ2, Mann-Whitney, Wilcoxon και exact 

test του Fischer. Ο βαθμός συσχέτισης των εκάστοτε εξεταζόμενων 

μεταβλητών εκτιμήθηκε κατά περίπτωση μέσω των δεικτών Spearman’s 

Rho, Cramer’s V και Pearson’s Phi. 

 Ακολούθησε παραγοντική ανάλυση ως προς τους άξονες της 

Μεσογειακής Διατροφής και ως προς τους λόγους αγοράς ελαιολάδου. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες -Principal Components Analysis, καθώς και οι δείκτες Kaiser-

Meyer-Olkin και Barlett Test of Sphericity. Η περιστροφή των αξόνων 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Varimax (περιστροφή μεγίστης 

διακύμανσης). Το κριτήριο της ιδιοτιμής ή χαρακτηριστικής ρίζας 

(Eigenvalue) 1 χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του αριθμού των ≥

παραγόντων που διατηρήθηκαν. Η μέθοδος της ανάλυσης σε κύριες 

συνιστώσες χρησιμοποιήθηκε επίσης, για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

δομής ή κατασκευής της προτεινόμενης κλίμακας μέτρησης των λόγων 

αγοράς ελαιολάδου. Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία, με την έννοια της 

εσωτερικής συνέπειας, της κλίμακας μέτρησης των στάσεων των 

καταναλωτών απέναντι στους λόγους αγοράς του ελαιολάδου, 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας α του Cronbach. Για τη 

συνολική κλίμακα των 20 ερωτήσεων είναι της τάξης του 0,91 και 

θεωρήθηκε απόλυτα ικανοποιητικός. Μέσα στο πλαίσιο της Ανάλυσης σε 

Κύριες Συνιστώσες έγινε εκτίμηση του βαθμού με βάση αντίστοιχο 

μοντέλο Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης. 

Για την ανάπτυξη της τυπολογίας αρχικά εφαρμόστηκε η Ιεραρχική 

Ανάλυση Συστάδων (Everitt 1993, Aldenderfer & Blashfield 1984, 

Norusis 1992),  όπου ως μέθοδος σχηματισμού των συστάδων 
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χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Ward και ως απόσταση το τετράγωνο 

της ευκλείδιας απόστασης (Hair et al. 1995, Sharma 1996) και στη 

συνέχεια η ανάλυση σε συστάδες Κ-μέσων.  

Για τη διερεύνηση της επίδρασης των διαφόρων μεταβλητών 

(ανεξάρτητες μεταβλητές)  στην ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου 

(εξαρτημένη μεταβλητή) εφαρμόστηκε η μέθοδος της Κατηγορικής 

Παλινδρόμησης  με Βέλτιστη Κλιμάκωση (Gifi, 1996 και Meulman, 2004, 

Σιάρδος, 2000). Η μέθοδος είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη του 

υποδείγματος (μοντέλου) λόγω της κατηγορικής-ποιοτικής φύσης των 

διαθέσιμων μεταβλητών, στην οποία ελήφθη υπόψη και ο δείκτης 

σχετικής σημαντικότητας του Pratt.  
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Κεφάλαιο έβδομο  Αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

ποσοτικής έρευνας, καθώς και η στατιστική ανάλυση των στοιχείων. Πιο 

συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν, α) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών του δείγματος, β) η περιγραφική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας και γ) ο έλεγχος των υποθέσεων. 

 

7.2 ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 Συνολικά συγκεντρώθηκαν 420 έγκυρα ερωτηματολόγια. Το 83,9% 

των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν γυναίκες και μόνο το 

16,1% ήταν άνδρες.  
Πίνακας 7.1: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με το φύλο 
ΦΥΛΟ Συχνότητα % 
Άνδρας 67 16,1 
Γυναίκα 348 83,9 
Δεν απάντησαν 5  
Σύνολο 420 100,0 
 

Το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού για την ποσοτική έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική mall interception, και με δεδομένο ότι στα 

περισσότερα νοικοκυριά, η γυναίκα είναι κυρίως υπεύθυνη της διατροφής 

των μελών της οικογένειας.Τα περισσότερα από τα άτομα που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα ήταν μεταξύ 36-55 ετών, σε ποσοστό 81,1%.   
Πίνακας 7.2: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με την ηλικία 
ΗΛΙΚΙΑ Συχνότητα % 
18-25 ετών 18 4,3 
26-35 ετών 29 6,9 
36-45 ετών 239 57,2 
46-55 ετών 100 23,9 
56-65 ετών 13 3,1 
Άνω των 66 ετών 19 4,5 
Δεν απάντησαν 2  
Σύνολο 420 100,0 
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Άτομα άνω των 56 ετών ήταν περισσότερο διστακτικοί στη 

συμμετοχή τους στην έρευνα, ενώ η παρουσία ατόμων κάτω των 35 ετών 

στο σημείο της έρευνας ήταν μικρότερη.   

Η πλειοψηφία του δείγματος, 81,1% είναι έγγαμοι, ενώ ακολουθούν 

οι διαζευγμένοι με ποσοστό 6%, και οι άγαμοι με ποσοστό 5,7%. 
Πίνακας 7.3: Κατανομή του δείγματος με βάση την οικογενειακή κατάσταση 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Συχνότητα % 

Ανύπανδρος/η 24 6,0 
Έγγαμος/η 340 85,4 
Χήρος/α 9 2,3 
Διαζευγμένος/η 25 6,3 
Δεν απαντώ 22 5,2 
Σύνολο 420 100,0 

 
 

Πίνακας 7.4: Κατανομή του δείγματος με βάση το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Συχνότητα % 
έως 300 Euro 2 0,6 
300-1500 43 12,6 
1500-3000 131 38,4 
3000-5000 73 21,4 
5000-7500 41 12,0 
7500-10000 26 7,6 
Πάνω από 10000 25 7,3 
Δεν απάντησαν 79  
Σύνολο 420 100,0 

 
Το μηνιαίο εισόδημα της πλειοψηφίας των ατόμων που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα (38,4%)  είναι μεταξύ 1500-3000 Euro. Ακολουθούν με 

μικρότερα ποσοστά αυτοί που δήλωσαν 3000-5000 Euro  σε ποσοστό 

21,4%, και με ακόμη μικρότερα  ποσοστά αυτοί που δήλωσαν τιμές πάνω 

από 5000 Euro, και κάτω από 1500 Euro. Η κατανομή αυτή των 

εισοδημάτων θεωρείται αναμενόμενη, αφού η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

δήλωσε πως και οι δύο σύζυγοι είναι εργαζόμενοι. (βλ. Πίνακες 7.9 και 

7.10) 
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Από τους ερωτηθέντες το 70,6% δήλωσε ότι αγοράζει μόνο του τα 

τρόφιμα του νοικοκυριού, το 25,8% ότι ο/η σύζυγος είναι υπεύθυνος για την 

αγορά, ενώ υπάρχει κι ένα μικρό ποσοστό 3,6% το οποίο δηλώνει ότι 

κάποιο άλλο άτομο είναι υπεύθυνο για την αγορά των τροφίμων στο 

νοικοκυριό. Η ερώτηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη κατόπιν των 

συνεντεύξεων της ποιοτικής έρευνας, όπου πολλοί ερωτηθέντες δήλωναν ότι 

ιδιαίτερα για τις μαζικές αγορές τροφίμων ο/η σύζυγος ή τρίτο συγγενικό 

πρόσωπο είναι υπεύθυνο. Ωστόσο, η κατανομή που προέκυψε από την 

ποσοτική έρευνα κρίνεται λογική αφού η έρευνα έγινε στα σημεία πώλησης 

τροφίμων. 
Πίνακας 7.5: Κατανομή του δείγματος με βάση τον υπεύθυνο για την αγορά τροφίμων 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Συχνότητα % 

Ο/Η ίδιος/α 296 70,6 
Ο/Η σύζυγος 108 25,8 
Άλλος 15 3,6 
Δεν απάντησαν 1  
Σύνολο 420 100,0 
 
Πίνακας 7.6: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης του 
ερωτώμενου 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Συχνότητα % 

Χωρίς απολυτήριο 
δημοτικού 

5 1,2 

Απόφοιτος Δημοτικού 1 0,2 
Απόφοιτος Γυμνασίου 11 2,6 
Απόφοιτος Λυκείου ή 
εξαταξίου Γυμνασίου 

79 18,8 

Απόφοιτος Μέσης Τεχνικής 
Εκπαίδευσης 

18 4,3 

Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή 
Ανώτερης Σχολής 

52 12,4 

Απόφοιτος ΑΕΙ 162 38,6 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 74 17,6 
Δεν απάντησαν 18 4,3 
Σύνολο 420 100,0 
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Ο Πίνακας 7.7 παρουσιάζει το μορφωτικό επίπεδο των συζύγων των 

ερωτηθέντων. Εδώ φαίνεται πως το 36,2% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. 
Πίνακας 7.7: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης του/της 
συζύγου 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΥΖΥΓΟΥ 

Συχνότητα % 

Χωρίς απολυτήριο 
δημοτικού 

5 1,2 

Απόφοιτος Δημοτικού 1 1,0 
Απόφοιτος Γυμνασίου 10 2,4 
Απόφοιτος Λυκείου ή 
εξαταξίου Γυμνασίου 

46 11,0 

Απόφοιτος Μέσης Τεχνικής 
Εκπαίδευσης 

17 4,0 

Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή 
Ανώτερης Σχολής 

42 10,0 

Απόφοιτος ΑΕΙ 152 36,2 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 84 20,0 
Δεν απαντώ 60 14,3 
Σύνολο 420 100,0 
 
 
Πίνακας 7.8: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης του 
υπεύθυνου αγοράς τροφίμων 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Συχνότητα % 

Χωρίς απολυτήριο 
δημοτικού 

5 1,2 

Απόφοιτος Δημοτικού 4 1,0 
Απόφοιτος Γυμνασίου 16 3,8 
Απόφοιτος Λυκείου ή 
εξαταξίου Γυμνασίου 

73 17,4 

Απόφοιτος Μέσης Τεχνικής 
Εκπαίδευσης 

12 2,9 

Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή 
Ανώτερης Σχολής 

53 12,6 

Απόφοιτος ΑΕΙ 148 35,2 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 61 14,5 
Δεν απαντώ 48 11,4 
Σύνολο 420 100,0 
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Παρόμοια είναι και η κατανομή του μορφωτικού επιπέδου των 

υπευθύνων για την αγορά τροφίμων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.8.  

 

Ο Πίνακας 7.9 παρουσιάζει το επάγγελμα των ερωτηθέντων. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό 36,6% δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελματίες, 29,8% 

δημόσιοι υπάλληλοι και το 15,8% ιδιωτικοί υπάλληλοι. 

   
Πίνακας 7.9: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με το επάγγελμα του ερωτώμενου 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Συχνότητα % 
Άνεργος/η 4 1,0 
Δημόσιος υπάλληλος 117 29,8 
Ιδιωτικός υπάλληλος 62 15,8 
Ελεύθερος επαγγελματίας 144 36,6 
Εργάτης/αγρότης 7 1,8 
Οικιακά 35 8,9 
Συνταξιούχος 17 4,3 
Σπουδαστής/φοιτητής 7 1,8 
Δεν απάντησαν 27  
Σύνολο 420 100,0 

 
Παρόμοια είναι και η κατανομή των επαγγελμάτων για τους συζύγους 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.10, καθώς και για τους υπεύθυνους αγοράς 

τροφίμων στον Πίνακα 7.11. 
 
Πίνακας 7.10: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με το επάγγελμα του/της συζύγου 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Συχνότητα % 
Άνεργος/η 1 0,3 
Δημόσιος υπάλληλος 76 22,2 
Ιδιωτικός υπάλληλος 51 14,9 
Ελεύθερος επαγγελματίας 180 52,6 
Εργάτης/αγρότης 12 3,5 
Οικιακά 10 2,9 
Συνταξιούχος 12 3,5 
Σπουδαστής/φοιτητής 0,0 0,0 
Δεν απάντησαν 78  
Σύνολο 420 100,0 
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Πίνακας 7.11: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με το επάγγελμα του/της υπεύθυνου 
αγοράς τροφίμων 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Συχνότητα % 
Άνεργος/η 3 0,8 
Δημόσιος υπάλληλος 117 30,4 
Ιδιωτικός υπάλληλος 62 16,1 
Ελεύθερος επαγγελματίας 138 35,8 
Εργάτης/αγρότης 4 1,0 
Οικιακά 41 10,6 
Συνταξιούχος 20 5,2 
Σπουδαστής/φοιτητής 0,0 0,0 
Δεν απάντησαν 35  
Σύνολο 420 100,0 
 
 
Πίνακας 7.12: Κατανομή του δείγματος σύμφωνα με τον αριθμό μελών του νοικοκυριού 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Συχνότητα % 
1 μέλος 12 2,9 
2 μέλη 34 8,1 
3 μέλη 90 21,4 
4 μέλη 222 52,9 
5 μέλη 47 11,2 
6 μέλη 11 2,6 
9 μέλη 2 0,5 
10 μέλη 1 0,2 
12 μέλη 1 0,2 
Σύνολο 420 100,0 
 
Ο μέσος όρος ατόμων ανά νοικοκυριό βρέθηκε να είναι ίσος με 3,76 με 

τυπική απόκλιση ( ). Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συμφωνούν και με 

την πρόσφατη απογραφή του 2001 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η 

κατανομή του αριθμού των μελών των νοικοκυριών φαίνεται στον Πίνακα 

7.12. Η τετραμελής οικογένεια φαίνεται να είναι η πολυπληθέστερη ομάδα 

νοικοκυριών, με ποσοστό 52,9%. 

1.15±
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7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Μεσογειακή Δίαιτα 

Στον Πίνακα 7.13 φαίνεται η συχνότητα κατανάλωσης των διαφόρων 

τροφίμων, τα οποία καθορίζουν τη Μεσογειακή Δίαιτα.(Siskos et al. 2001, 

Trichopoulou and Lagiou 1997).  Από τα στοιχεία που προέκυψαν γίνεται 

αντιληπτό ότι το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη διατροφής 

για τους ερωτηθέντες. Καταναλώνεται καθημερινά από το 96,4%, ενώ μόλις 

το 0,5% του δείγματος δήλωσε σπάνια χρήση. Το γεγονός αυτό από μόνο 

του κάνει φανερή τη στενή σχέση των καταναλωτών του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης με το ελαιόλαδο. Σε παρόμοια 

συμπεράσματα, (94,9%) κατέληξε και αντίστοιχη έρευνα που έγινε το 1980 

στην Αθήνα. (Katsouyanni et al.1980).  

Αρκετά σημαντική αποδείχθηκε και η κατανάλωση ψωμιού, 

δημητριακών και αρτοσκευασμάτων, αφού το 88,2% κάνει καθημερινή 

χρήση,  και το 11,3%  μία με δύο φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, ιδιαίτερα 

υψηλός είναι και ο αριθμός των καταναλωτών που τρώνε γλυκά ή ζάχαρη σε 

καθημερινή βάση (35,4%), ή και δύο φορές την εβδομάδα (38,1%).  Τα 

ποσοστά αυτά κρίνονται ως ιδιαίτερως ανησυχητικά, αφού πρόκειται για 

κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων, επιβλαβών για την υγεία, 

αφού αποτελούν αιτία παχυσαρκίας, σακχαρώδους διαβήτη και πλήθους 

άλλων ασθενειών.  

Από την άλλη πλευρά η υψηλή καθημερινή κατανάλωση ωμών 

φρούτων (77,4%) και λαχανικών (62,6%) αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο 

για την μελλοντική εξέλιξη της υγείας των κατοίκων του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης –στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και  
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Πίνακας 7.13 : Συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων 
ΤΡΟΦΙ-
ΜΑ 

κάθε 
μέρα 

2 φορές 
/εβδ. 

1 φορά 
/εβδ. 

1φορά 
/μήνα 

σπάνια ή 
ποτέ 

μέση 
μηνι-
αία 
συχνό-
τητα  

τυπική 
απόκλι-
ση 

Ν 

Ελαιόλαδο 405 96,4% 12 
 2,9% 

1   
 0,2% 

 2  
0,5% 

29,20 4,22 420 

Ψωμί, 
δημητρι-
ακά, πίττες, 
αρτοσκ-
ευάσματα 

365 88,2% 39 
 9,4% 

8   
1,9% 

2   
0,5% 

0 
0,0% 

27,39 7,17 414 

ζάχαρη, 
γλυκά 
σοκολάτες 

146 35,4% 157 38,1% 70  
17% 

23 
 5,6% 

16 
 3,9% 

14,88 11,50 412 

ωμά 
φρούτα 

325 77,4% 71  
16,9% 

18  
4.3% 

6   
1,4% 

0 
0,0% 

24,94 9,44 420 

πατάτες 
τηγανητές 

2   
   0,5% 

78  
18,6% 

170 40,6% 101 24,1% 68  
16,2% 

3,89 3,57 419 

λαχανικά 
(μαγειρεμέ-
να ή ωμά) 

261 62,6% 117 28,1% 28   
 6,7% 

7   
1,7% 

4      
1% 

21,62 10,96 417 

τυρί-
γιαούρτι 

319  76,1% 81  
19,3% 

13  
  3,1% 

2   
0,5% 

4      
1% 

24,72 9,51 419 

γάλα 377 89,8% 19 
 4,5% 

9    
  2,1% 

2   
0,5% 

13 
 3.1% 

27,44 7,70 420 

αυγά 19    
4,6% 

147 35,4% 198  47,7% 42  
10,1% 

9   
2,2% 

6,81 5,78 415 

όσπρια 1     
 0,2% 

103 24,7% 255 61,2% 51  
12,2% 

7   
1,7% 

5,17 2,82 417 

ζυμαρικά 5    
  1,2% 

167 39,9% 237 56,6% 8   
1,9% 

2   
0,5% 

6,51 3,49 419 

μαργα-
ρίνες 

23  
  5,6% 

69  
16,7% 

69 
 16,7% 

69  
16,7% 

183 44,3% 4,09 7,11 413 

κρέμα 
γάλακτος, 
βούτυρο  

12  
  2,9% 

37 
 8,9% 

96 
 23,1% 

109 26,2% 162 38,9% 2,97 5,42 416 

σπορέλαια 7    
  1.7% 

42  
10,1% 

65 
 15,7% 

50  
12,1% 

250 60,4% 2,25 4,66 414 

κοτόπουλο 3    
  0,7% 

71  
17% 

294  70,5% 38  
  9,1% 

11  
2,6% 

5,01 3,09 417 

ψάρι 2    
  0,5% 

71  
16,9% 

294 
  70% 

38    
9% 

11 
 2,6% 

4,99 2,73 420 

χοιρινό 3    
  0,7% 

61  
14,9% 

180 43,9% 124 30,2% 42 10,2% 3,84 3,63 410 

αλλαντικά, 
λουκάνικα 

18  
  4,3% 

75  
18,1% 

115 27,8% 102 24,6% 104 25,1% 4,43 6,34 414 

κόκκινο 
κρέας 
(μοσχάρι 
κλπ.) 

6    
  1,4% 

163 39,1% 208 49,9% 29    
7% 

11  
2,6% 

6,26 3,95 417 

κρασί 28  
  6,7% 

90  
21,6% 

105  25,2% 89 
 21,4% 

104  
25% 

5,32 7,44 416 

 

αντίστοιχες έρρευνες του 1997, από τους Hassapidou et al.,1999 καθώς και 

έρευνα με ημιποσοτικό ερωτηματολόγιο από τους Trichopoulou et al., 1995.   
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Ωστόσο, ιδιαίτερα υψηλό υπήρξε το ποσοστό (45%) των 

ερωτηθέντων που απάντησαν ότι καταναλώνουν αλλαντικά μία ή και δύο 

φορές την εβδομάδα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ανησυχητικό αν 

αναλογιστεί κανείς ότι τα τρόφιμα αυτά δεν έχουν καμία θρεπτική αξία 

παρά μονάχα θερμιδική και ότι πιθανότατα να περιέχουν και συστατικά 

επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης πολύ υψηλό είναι και το 

ποσοστό (58,8%) των καταναλωτών που απάντησαν ότι καταναλώνουν 

χοιρινό κρέας δύο ή τουλάχιστο μία φορά την εβδομάδα. Αν επιπρόσθετα 

ληφθεί υπόψην η εβδομαδιαία κατανάλωση κόκκινου κρέατος (89% 

δηλώνουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα) αλλά και κοτόπουλου (87,5% 

δηλώνουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα) καταλήγει κανείς στο 

συμπέρασμα ότι η διατροφή των ερωτηθέντων βασίζεται σε σημαντικό 

βαθμό στην κατανάλωση κρέατος. Η ίδια κατάσταση φαίνεται να επικρατεί 

και στον πληθυσμό της Αθήνας, σύμφωνα με την έρευνα Katsouyanni et 

al.1980. Υψηλή είναι και η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και 

γάλακτος αφού τυρί και γιαούρτι δηλώνουν πως καταναλώνουν καθημερινά 

το 76,1% των καταναλωτών, ενώ γάλα το 89,8%, γεγονός που κρίνεται ως 

αναμενόμενο, αφού το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων είναι μέλη 

4μελών νοικοκυριών. 

Ως προς την κατανάλωση λιπαρών, φαίνεται πως τόσο οι μαργαρίνες 

και τα σπορέλαια, όσο και οι κρέμες γάλακτος έχουν γίνει μέρος της 

διατροφής. Το 39% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι τρώνε μαργαρίνες 

τουλάχιστο μία φορά την εβδομάδα, το 27,5% σπορέλαια τουλάχιστο μία 

φορά την εβδομάδα, και το 34,9% κρέμα γάλακτος τουλάχιστο μία φορά την 

εβδομάδα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια και με τα αποτελέσματα 

της έρευνας Καφάτου που έγινε το 1995 στην Κρήτη. Τα ποσοστά αυτά θα 
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ήταν ακόμη μεγαλύτερα αν λάμβανε κανείς υπόψη και την κατανάλωση 

γευμάτων εκτός σπιτιού, όπου κατά κανόνα δεν χρησιμοποιείται ελαιόλαδο. 

Επομένως η συνολική κατανάλωση τόσο κορεσμένων όσο και 

πολυακόρεστων λιπών φαίνεται να είναι ιδαίτερα υψηλή, γεγονός που 

επιτρέπει να συμπεράνει κανείς ότι ο σημερινός καταναλωτής του 

πολοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης τείνει να απομακρύνεται από 

το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας. 

Ειδικότερα για τη χρήση των λιπών φαίνεται πως το ελαιόλαδο 

κυριαρχεί στις σαλάτες και το βράσιμο σε ποσοστά 97,1% και 80,3% 

αντίστοιχα. Παρόμοια είναι τα ποσοστά του για το ψήσιμο (85,1%) και τις 

σάλτσες (84,6%) ενώ πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει στη χρήση του για 

γλυκά, πίττες κλπ. Για το τηγάνισμα φαίνεται πως οι καταναλωτές έχουν 

επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό από τις διαφημίσεις των σπορελαίων και 

καταφεύγουν στο ηλιέλαιο πάντα ή για κάθε φορά που τηγανίζουν σε 

ποσοστό 29,7%, ή στο καλαμποκέλαιο σε ποσοστό 28%. Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγουν και άλλες έρευνες που έχουν προηγηθεί 

(Πιτσέγκος, 1999, σελ. 138). Για την παρασκευή γλυκών οι μαργαρίνες 

είναι οι πιο δημοφιλείς με ποσοστό 56% για  μόνιμη χρήση ή τις 

περισσότερες φορές. Επίσης σημαντική είναι και η χρήση ζωικών λιπών για 

την παρασκευή  γλυκών,   αφού το βούτυρο γάλακτος χρησιμοποείται από 

το 29,2% τις περισσότερες φορές ή πάντα και η κρέμα γάλακτος από το 

17,4% για την ίδια χρήση. 
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Πίνακας 7.14:Συχνότητα χρήσης λιπαρών ανάλογαμε τη χρήση τους 
ΤΡΟΦΙΜΑ σπάνια-ποτέ τις 

περισσότερες 
φορές 

πάντα Μ.Ο τυπική 
απόκλιση 

Ν 

ελαιόλαδο 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
135 
32,3% 
62 
14,9% 
82 
19,7% 
12 
2,9% 
174 
42,5% 
64 
15,4% 

 
80 
19,1% 
68 
16,3% 
30 
7,2% 
5 
1,2% 
88 
21,5% 
53 
12,7% 

 
203 
48,6% 
287 
68,8% 
304 
73,1% 
401 
95,9% 
147 
35,9% 
299 
71,9% 

 
2,16 
 
3,00 
 
3,00 
 
3,00 
 
2,00 
 
3,00 

 
0,88 
 
0,74 
 
0,80 
 
0,35 
 
0,88 
 
0,74 

 
418 
 
417 
 
416 
 
418 
 
409 
 
416 

ηλιέλαιο 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
294 
70,3% 
398 
95,2% 
410 
98,1% 
407 
97,4% 
382 
91,6% 
398 
95,7% 

 
56 
13,4% 
15 
3,6% 
7 
1,7% 
6 
1,4% 
29 
7% 
9 
2,2% 

 
68 
16,3% 
5 
1,2% 
1 
0,2% 
5 
1,2% 
6 
1,4% 
9 
2,2% 

 
1,46 
 
1,06 
 
1,02 
 
1,04 
 
1,10 
 
1,06 

 
0,76 
 
0,28 
 
0,16 
 
0,25 
 
0,34 
 
0,32 

 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
417 
 
416 

καλαμποκέλαιο 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
301 
72% 
402 
96,2% 
411 
98,3% 
413 
98,8% 
384 
92,1% 
405 
97,1% 

 
61 
14,6% 
12 
2,9% 
4 
1% 
3 
0,7% 
22 
5,3% 
9 
2,2% 

 
56 
13,4% 
4 
1% 
3 
0,7% 
2 
0,5% 
11 
2,6% 
3 
0,7% 

 
1,41 
 
1,05 
 
1,02 
 
1,02 
 
1,11 
 
1,04 

 
0,71 
 
0,25 
 
0,19 
 
0,16 
 
0,38 
 
0,22 

 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
417 
 
417 

σογιέλαιο 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
405 
96,9% 
413 
98,8% 
414 
99% 
415 
99,3% 
411 
98,3% 
416 
100% 

 
6 
1,4% 
5 
1,2% 
1 
0,2% 
2 
0,5% 
5 
1,2% 
0 
0,0% 

 
7 
1,7% 
0 
0,0% 
3 
0,7% 
1 
0,2% 
2 
0,5% 
0 
0,0% 

 
1,05 
 
1,01 
 
1,02 
 
1,01 
 
1,02 
 
1,00 

 
0,28 
 
0,11 
 
0,18 
 
0,12 
 
0,17 
 
0,00 

 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
416 

μαργαρίνη 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
380 
91,3% 
328 
78,5% 
384 
91,9% 
410 
98,1% 
184 
44% 
374 
89,5% 

 
33 
7,9% 
75 
17,9% 
30 
7,2% 
6 
1,4% 
153 
36,6% 
36 
8,6% 

 
3 
0,7% 
15 
3,6% 
4 
1% 
2 
0,5% 
81 
19,4% 
8 
1,9% 

 
1,09 
 
1,25 
 
1,09 
 
1,02 
 
1,75 
 
1,12 

 
0,31 
 
0,51 
 
0,31 
 
0,18 
 
0,75 
 
0,38 

 
416 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
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βούτυρο 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
389 
93,1% 
370 
88,5% 
384 
91,9% 
405 
96,9% 
296 
70,8% 
380 
90,9% 

 
20 
4,8% 
38 
9,1% 
25 
6% 
11 
2,6% 
89 
21,3% 
31 
7,4% 

 
9 
2,2% 
10 
2,4% 
9 
2,2% 
2 
0,5% 
33 
7,9% 
7 
1,7% 

 
1,09 
 
1,14 
 
1,10 
 
1,04 
 
1,37 
 
1,11 

 
0,35 
 
0,41 
 
0,37 
 
0,21 
 
0,63 
 
0,36 

 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 

κρέμα 
γάλακτος 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
 
413 
98,8% 
383 
91,6% 
398 
95,2% 
396 
94,7% 
345 
82,5% 
317 
75,8% 

 
 
2 
0,5% 
30 
7,2% 
16 
3,8% 
18 
4,3% 
57 
13,6% 
84 
20,1% 

 
 
3 
0,7% 
5 
1,2% 
4 
1% 
4 
1% 
16 
3,8% 
17 
4,1% 

 
 
1,02 
 
1,10 
 
1,06 
 
1,06 
 
1,21 
 
1,28 

 
 
0,18 
 
0,33 
 
0,27 
 
0,28 
 
0,49 
 
0,53 

 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 

φυτίνες 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
407 
97,4% 
381 
91,1% 
412 
98,6% 
412 
98,6% 
371 
88,8% 
406 
97,1% 

 
10 
2,4% 
31 
7,4% 
6 
1,4% 
4 
1% 
39 
9,3% 
12 
2,9% 

 
1 
0,2% 
6 
1,4% 
0 
0,0% 
2 
0,5% 
8 
1,9% 
0 
0,0% 

 
1,03 
 
1,10 
 
1,01 
 
1,02 
 
1,13 
 
1,03 

 
0,18 
 
0,35 
 
0,11 
 
0,17 
 
0,39 
 
0,17 

 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 

ειδικό λίπος 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
402 
96,2% 
412 
98,6% 
414 
99% 
415 
99,3% 
415 
98,8% 
414 
99 

 
10 
2,4% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
1 
0,2% 

 
6 
1,4% 
6 
1,4% 
4 
1% 
3 
0,7% 
3 
0,7% 
3 
0,7% 

 
1,05 
 
1,03 
 
1,02 
 
1,01 
 
1,01 
 
1,02 

 
0,28 
 
0,23 
 
0,19 
 
0,17 
 
0,17 
 
0,18 

 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 

βιολογικό ελ. 
τηγάνισμα 
 
ψήσιμο 
 
βράσιμο 
 
σαλάτες 
 
γλυκά 
 
σάλτσες 

 
373 
89,4% 
364 
87,1% 
368 
88% 
344 
82,3% 
380 
90,9% 
371 
88,8% 

 
23 
5,5% 
20 
4,8% 
18 
4,3% 
23 
5,5% 
19 
4,5% 
17 
4,1% 

 
21 
5% 
34 
8,1% 
32 
7,7% 
51 
12,2% 
19 
4,5% 
30 
7,2% 

 
1,16 
 
1,21 
 
1,20 
 
1,30 
 
1,14 
 
1,18 

 
0,48 
 
0,57 
 
0,56 
 
0,67 
 
0,46 
 
0,54 

 
417 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
 
418 
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Ακολουθούν οι φυτίνες για τα γλυκά σε ποσοστό 11,2%, ενώ οι χρήσεις του 

βιολογικού ελαιολάδου επικεντρώνονται περισσότερο στις σαλάτες με 

ποσοστό 17,7% και στο ψήσιμο από το 12,9% για κάθε φορά ή τις 

περισσότερες των καταναλωτών που το αγοράζουν.   

 Κατανάλωση ελαιολάδου 

Η μηνιαία κατανάλωση ελαιολάδου φαίνεται πως είναι 2-3 λίτρα για 

τα περισσότερα νοικοκυριά (26,9%), ενώ το 21,1% δήλωσε πως στο 

νοικοκυριό τους καταναλώνουν 4-5 λίτρα κάθε μήνα. Αναλυτικά τα 

στοιχεία που προέκυψαν είναι: 
Πίνακας 7.15: Μέση μηνιαία κατανάλωση ελαιολάδου ανά νοικοκυριό 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Συχνότητα % 
Μέχρι 1 λίτρο 18 4,4 
Από 1 έως 2 λίτρα 77 18,6 
Από 2 έως 3 λίτρα 111 26,9 
Από 3 έως 4 λίτρα 76 18,4 
Από 4 έως 5 λίτρα 87 21,1 
Πάνω από 5 λίτρα 44 10,7 
Δεν απάντησαν 7  
Σύνολο 420 100,0 
 
 Αν όμως λάβει κανείς υπόψην ότι κάθε νοικοκυριό αποτελείται  από 

διαφορετικό αριθμό ατόμων τότε υπολογίζεται ότι η  μηνιαία κατανάλωση 

ελαιολάδου ανά 4 άτομα είναι 3-4 λίτρα. (Αυτός είναι ο  σταθμισμένος 

μέσος όρος μηνιαίας κατανάλωσης ανά νοικοκυριό, όταν λαμβάνεται 

υπόψην το πλήθος των ατόμων ανά νοικοκυριό.)  Φαίνεται πως τα μεγέθη 

αυτά παραμένουν σταθερά αφού επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες 

που έγιναν για την ίδια περιοχή που ερευνάται (Πιτσέγκος Β., 1999, σελ. 

168) 

Ως προς την κατανάλωση χύμα ή τυποποιημένου ελαιολάδου 

προέκυψε ότι σε ποσοστό 73,5% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 

αγοράζουν τυποποιημένο, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 30,5% αγοράζουν 
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χύμα. Από τα παραπάνω ποσοστά φαίνεται πως ένα μικρό μέρος του 

δείγματος αγοράζει και από τα δύο. Στην κλαδική μελέτη για την ελληνική 

αγορά ελαιολάδου από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

για το 2001, φάνηκε ότι η διακίνηση χύμα ελαιολάδου είναι πιο έντονη σε 

πανελλήνια κλίμακα, αφού 70-80 χιλ. τόννοι διατίθενται για 

αυτοκατανάλωση, 60-70 χιλ. τόννοι για εμπορία χύμα και μόνο 40-45 χιλ. 

τόννοι τυποποιημένο. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή που 

ερευνήθηκε δεν είναι ελαιοπαραγωγική, και ως εκ τούτου η κατανάλωση 

χύμα ελαιολάδου κρίνεται ως σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς ότι το χύμα 

αυτό ελαιόλαδο θα πρέπει να μεταφέρεται από αρκετά μακρινές αποστάσεις.  

Στην ερώτηση από πού κυρίως αγοράζετε ελαιόλαδο, προέκυψε ότι 

στο μεγαλύτερο ποσοστό 65,1% οι καταναλωτές προμηθεύονται ελαιόλαδο 

από παντοπωλείο ή super market. Ένα σημαντικό ποσοστό 20,7% 

αγοράζουν ελαιόλαδο από παραγωγό, το 2,6% από χονδρέμπορο, ενώ το 

11,5% δηλώνει πως είναι παραγωγός και καταναλώνει το δικό του λάδι. Στο 

ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και αντίστοιχες έρευνες που έγιναν κατά το 

παρελθόν (Πιτσέγκος, 1999, σελ.168). 

Στην ερώτηση «Για ποιούς λόγους αγοράζετε ελαιόλαδο από το 

συγκεκριμένο σημείο πώλησης;» λήφθησαν συνολικά 1166 απαντήσεις, οι 

οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.16. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι 

πιο καθοριστικοί παράγοντες ως προς το σημείο αγοράς για τους 

καταναλωτές είναι ο συνδυασμός με άλλες αγορές προϊόντων ταυτόχρονα 

(42,1%), αλλά και η δυνατότητα επιλογής μάρκας (40,6%). Τα παραπάνω 

αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα, αφού οι σύγχρονοι καταναλωτές 

πιέζονται χρονικά για τις αγορές τους και επομένως επιζητούν τόπους 

αγορών όπου θα βρίσκουν συγκεντρωμένα όλα τα προϊόντα που 

χρειάζονται, καθώς όμως νιώθουν και την ανάγκη να βρίσκουν ποικιλία 
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ομοειδών προϊόντων για να είναι σε θέση να κάνουν τις επιλογές τους 

σύμφωνα με τα προσωπικά τους κριτήρια. 
 
Πίνακας 7.16: Λόγοι αγοράς ελαιολάδου από συγκεκριμένο σημείο πώλησης 
ΛΟΓΟΙ ΑΓΟΡΑΣ Συχνότητα % 
Είναι πιο νόστιμο. 109 26,4 
Είναι ανόθευτο. 154 37,3 
Είναι φθηνότερο. 55 13,3 
Έχω δυνατότητα επιλογής 
μάρκας. 

167 40,4 

Έχω εμπιστοσύνη στον 
πωλητή. 

85 20,6 

Είναι πιο υγιεινό. 142 34,4 
Με βολεύει στις αγορές. 143 34,6 
Από συνήθεια. 88 21,3 
Συνδυάζω και άλλες 
αγορές. 

174 42,1 

Το περιβάλλον αγορών 
είναι πιο ευχάριστο. 

24 5,8 

Για να ενισχύσω το τοπικό 
προϊόν. 

25 6,1 

Σύνολο 1166 100,0 
 
 Στην ερώτηση «ποιοί λόγοι είναι σημαντικοί για εσάς στην αγορά 

ελαιολάδου» προέκυψε ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

καταναλωτές θεωρούν εν γένει σημαντικούς  τους παράγοντες της 

παρουσίας χημικών (90,1%) και των επιπτώσεων του ελαιολάδου στην 

υγεία (84,2%).  Το 85,6%  θεωρούν την οξύτητα εν γένει σημαντικό 

παράγοντα. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί και με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών (Πιτσέγκος, 1999, σελ.137). Η γεύση και το χρώμα συγκεντρώνουν 

τα μεγαλύτερα ποσοστά σημαντικότητας από τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου με (93,2%) και (72,6%) αντίστοιχα. Ως 

αδιάφορους ή ασήμαντους θεωρούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα τους 

παράγοντες που αναφέρονται στην προσφορά δώρων ή εκπτωτικών 

κουπονιών, με συνολικά ποσοστά 92,3% και 88,1% αντίστοιχα. Για το θέμα 
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της συσκευασίας η υγιεινή θεωρείται εν γένει η πιο σημαντική ιδιότητά της 

και δευτερεόντως η πρακτική με ποσοστά 75,6% και 30,2% αντίστοιχα. Η 

ελκυστική κρίνεται από αδιάφορη εως εντελώς ασήμαντη με συνολικό 

ποσοστό 91,4%. 
Πίνακας 7.17: Σημαντικότητα παραγόντων που παίζουν ρόλο στην αγορά ελαιολάδου 
ΠΑΡΑΓΟ-
ΝΤΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

εντε-
λώς 
ασήμα-
ντο 

ασή-
μαντο 

αδιά-
φορο 

σημαντι-
κό 

πολύ 
σημαντι-
κό 

Μ.Ο Τυπι-
κή από-
κλιση 

Ν 

Το χρώμα 58 
14,2% 

21 
5,1% 

33 
8,1% 

208 
51% 

88 
21,6% 

3,61 1,28 408 

Το άρωμα 50 
12,4% 

16 
4% 

24 
5,7% 

193 
47,8% 

121 
30% 

3,79 1,26 404 

Η γεύση 20 
4,9% 

5 
1,2% 

3 
0,7% 

113 
27,6% 

269 
65,6% 

4,48 0,96 410 

Η μεγάλη 
πυκνότητα 

83 
20,9% 

22 
5,5% 

69 
17,4% 

160 
40,3% 

63 
15,9% 

3,25 1,37 397 

Η χαμηλή τιμή 134 
33,5% 

49 
12,3% 

102 
25,5% 

87 
21,8% 

28 
7% 

2,57 1,33 400 

Η προσφορά 
δώρων 

213 
52,7% 

58 
14,4% 

102 
25,2% 

26 
6,4% 

5 
1,2% 

1,89 1,07 404 

Τα εκπτωτικά 
κουπόνια 

203 
50,2% 

59 
14,6% 

94 
23,3% 

37 
9,2% 

11 
2,7% 

2,00 1,16 404 

Οι επιπτώσεις 
του στην υγεία 

46 
11,3% 

9 
2,2% 

9 
2,2% 

63 
15,5% 

279 
68,7% 

4,28 1,32 406 

Η χαμηλή 
οξύτητα 

43 
10,7% 

4 
1% 

11 
2,7% 

115 
28,6% 

229 
57% 

4,20 1,25 402 

Να μην έχει 
χημικές ουσίες 

36 
8,7% 

2 
0,5% 

3 
0,7% 

70 
17% 

301 
73,1% 

4,45 1,16 412 

Να είναι 
διαδεδομένη 
μάρκα 

110 
27,3% 

31 
7,7% 

61 
15,1% 

118 
29,3% 

83 
20,6% 

3,08 1,51 403 

Η ελκυστική 
συσκευασία 

191 
47,3% 

59 
14,6% 

119 
29,5% 

29 
7,2% 

6 
1,5% 

2,01 1,09 404 

Η πρακτική 
συσκευασία 

142 
35,1% 

50 
12,4% 

90 
22,3% 

114 
28,2% 

8 
2% 

2,50 1,28 404 

Η υγιεινή 
συσκευασία 

64 
15,8% 

7 
1,7% 

28 
6,9% 

163 
40,1% 

144 
35,5% 

3,78 1,37 406 

Ο τόπος 
παραγωγής 

57 
13,9% 

14 
3,4% 

51 
12,5% 

174 
42,5% 

113 
27,6% 

3,67 1,30 409 

Ο τρόπος 
παρασκευής του 

64 
15,8% 

13 
3,2% 

40 
9,9% 

138 
34,1% 

150 
37% 

3,73 1,40 405 

Θερμοκρασία 
παραγωγής του 

95 
23,9% 

15 
3,8% 

79 
19,9% 

116 
29,2% 

92 
23,2% 

3,24 1,47 397 

Η αξιοπιστία 
της εταιρείας 

53 
13% 

11 
2,7% 

24 
5,9% 

166 
40,6% 

155 
37,9% 

3,88 1,30 409 

Η φήμη της 
εταιρείας 

79 
19,6% 

14 
3,5% 

50 
12,4% 

148 
36,6% 

113 
28% 

3,50 1,43 404 

Η αναγραφή 
πιστοποίησης 

61 
15% 

12 
2,9% 

19 
4,7% 

137 
33,7% 

178 
43,7% 

3,88 1,39 407 
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Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και άλλων αντίστοιχων  ερευνών. 

(Πιτσέγκος, 1999, σελ.137). Ο τόπος (70,1%) και ο τρόπος παραγωγής 

(71,1%) καθώς και η θερμοκρασία παραγωγής (52,4%) συγκεντρώνουν 

επίσης πολύ υψηλά ποσοστά και φανερώνουν ένα μη αναμενόμενο 

ενδιαφέρον εκ μέρους των ερωτηθέντων.   Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

δίνονται στον Πίνακα 7.17. Από τον Πίνακα 7.18 φαίνεται ότι η πιο 

δημοφιλής μάρκα τυποποιημένου ελαιολάδου είναι  η Νο 1 του 

ερωτηματολογίου, με ποσοστό 24,7%. Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο 

ελαιόλαδο είναι μίγμα ραφιναρισμένων και παρθένων ελαιολάδων το 

ποσοστό  αυτό κρίνεται ως παράδοξο όταν η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν ότι η παρουσία χημικών είναι 

ανασταλτικός παράγοντας για τις αγορές τους. 
 
Πίνακας 7.18: Μάρκες τυποποιημένου ελαιολάδου που προτιμούν οι καταναλωτές 
ΜΑΡΚΕΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Συχνότητα % 

Νο 1 92 24,7 
Νο 2 48 12,9 
Νο 3 29 7,8 
Νο 11 36 9,7 
Νο 5 17 4,6 
Νο 6 3 0,8 
Νο 7 29 7,8 
Νο 8 23 6,2 
Νο 9 6 1,6 
Νο 10 7 1,9 
Νο 4 13 3,5 
ΑΛΛΟ 69 18,5 
Σύνολο 420 100,0 
 

Η εταιρεία της πιο δημοφιλούς μάρκας φαίνεται πως κυριαρχεί στις 

πωλήσεις αφού και η μάρκα Νο 2, αλλά και το Νο 3 του ερωτηματολογίου, 

συνολικά συγκεντρώνουν ένα επιπλέον ποσοστό 20,7% για την ίδια 

εταιρεία. Η ανταγωνίστρια εταιρεία, με δύο μάρκες ελαιολάδου, κατέχει 
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επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της αγοράς με συνολικό ποσοστό 15,1% των 

προτιμήσεων του δείγματος. Ακολουθούν οι άλλες εταιρείες με μικρότερα 

ποσοστά, ενώ το 18,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν κάποιες άλλες μάρκες 

λιγότερο γνωστές.  

Ως προς το είδος της συσκευασίας που προτιμούν οι καταναλωτές 

δήλωσαν ότι σε ποσοστό 12,2% επιλέγουν γυάλινη 1 λίτρου, το 33,1% 

επιλέγουν πλαστική 1 ή 2 λίτρων, η μεγαλύτερη πλειοψηφία σε ποσοστό 

40,4% αγοράζει μεταλλική 5 λίτρων, ενώ υπάρχουν και αρκετοί 

καταναλωτές σε ποσοστό 14,4% που επιμένουν να αγοράζουν ελαιόλαδο σε 

μεταλλική συσκευασία 16 λίτρων παρόλο που αυτή έχει καταργηθεί. 

 Ποιότητα ελαιολάδου 

Το 87,7% των καταναλωτών που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσε 

ότι διαβάζει την ετικέτα που υπάρχει στη συσκευασία του ελαιολάδου, ενώ 

ένα ποσοστό 35,4% δε γνωρίζει τι σημαίνει ραφινάρισμα, γεγονός που 

δικαιολογεί την κατάταξη στη λίστα με τις μάρκες που  προτιμούν οι 

ερωτηθέντες. (βλέπε Πίνακα 7.18)  

Η ύπαρξη σύγχυσης στους καταναλωτές ανάμεσα στη διαδικασία του 

ραφιναρίσματος και της ύπαρξης χημικών φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα στην ερώτηση: «Όταν αγοράζετε ελαιόλαδο προσέχετε να 

είναι...»  στην οποία λήφθησαν συνολικά 815 απαντήσεις, οι οποίες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.19 από τον οποίο προκύπτει ότι ενώ η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει πως προσέχει το 

ελαιόλαδο που αγοράζει να είναι έξτρα παρθένο και μάλιστα διαβάζει τα 

στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα σε ποσοστό 87,7% εντούτοις δεν 

δείχνει συνέπεια στις αγορές του. (βλέπε Πίνακα 7.18) Επομένως είναι 

λογικό να υποθέσει κανείς πως υπάρχει σύγχυση στους ερωτηθέντες ως 

προς τους όρους έξτρα παρθένο και ραφιναρισμένο. 
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Πίνακας 7.19: Οι καταναλωτές όταν αγοράζουν ελαιόλαδο προσέχουν να είναι... 
Είδος ελαιολάδου Συχνότητα % 
έξτρα/εξαιρετικό παρθένο 294 71,5 
παρθένο αγνό 115 28 
ραφιναρισμένο 57 13,9 
βιολογικό 72 17,5 
ψυχρής πιέσεως 46 11,2 
πιστοποιημένο 117 28,5 
με ονομασία προέλευσης 114 27,8 
Σύνολο 815 100,0 
 

 Τιμή-διαφήμιση ελαιολάδου 

Η πλειοψηφία των καταναλωτών που ερωτήθηκαν σε ποσοστό 45,3% 

θεωρούν ότι η τιμή του ελαιολάδου σήμερα είναι κανονική, το 14,2% 

πιστεύει πως είναι μέτρια, ενώ μόλις ένα 2% πιστεύει πως είναι χαμηλή. 

Αντίθετα σε ποσοστό 38,5% οι καταναλωτές δηλώνουν πως η τιμή του 

σήμερα είναι υψηλή. 

Ωστόσο, οι καταναλωτές του ελαιολάδου δηλώνουν φανατικοί οπαδοί 

του και δηλώνουν σε ποσοστό 80,4% πως θα συνεχίσουν να αγοράζουν την 

ίδια ποσότητα και ποιότητα, ακόμη και αν η τιμή του ανεβεί. Ένα 17,2% 

δηλώνει πως απλώς θα μειώσει την ποσότητα που θα αγοράζει, ενώ μόλις το 

2,4% των καταναλωτών θα καταφύγουν σε αγορά κατώτερης ποιότητας ή 

φθηνότερου άλλου λαδιού. 

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από τις απαντήσεις στην 

ερώτηση που διερευνά ποια θα είναι η στάση τους σε πιθανή προσφορά 

κάποιας μάρκας ή τιμή γνωριμίας. Το 40,3% δηλώνει πως θα το αγοράσει 

μόνο αν πρόκειται για τη μάρκα που προτιμά. Το 29,8% θα το αγοράσει 

εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας, το 22,2% δε θα το αγοράσει, 

και μόνο το 7,6% θα το αγοράσει ή θα αυξήσει τις ποσότητες που αγοράζει. 

Ως προς την επίδραση των διαφημίσεων στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών αυτές φαίνεται πως παίζουν ελάχιστο ρόλο αφού το 67,1% 
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δηλώνει πως δεν επηρεάζεται καθόλου, το 25,9% επηρεάζεται μέτρια, και 

μόνον το 7% θεωρεί πως επηρεάζεται πολύ ή και πάρα πολύ.  

 Ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία που προκύπτουν από το βαθμό 

συμφωνίας των ερωτηθέντων με τις δηλώσεις που τους δόθηκαν.  
Πίνακας 8.20: Κατανομή του βαθμού συμφωνίας με τις παρακάτω δηλώσεις 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ συμφω-

νώ 
απόλυτα 

συμφω-
νώ 

δεν 
γνωρί-
ζω 

δια-
φωνώ 

δια-
φωνώ 
απόλυ-
τα 

Μ.Ο Τυπι-
κή από-
κλιση 

Ν 

Το ελαιόλαδο 
περιέχει βιταμίνες 
Ε. 

112 
31% 

75 
20,8% 

162 
44,9% 

10 
2,8% 

2 
0,6% 

3,79 0,94 361 

Το ελαιόλαδο είναι 
πολύ υγιεινό. 

318 
77,2% 

91 
22,1% 

1 
0,2% 

2 
0,5% 

0 
0,0% 

4,76 0,47 412 

Παράγεται χωρίς 
τη χρήση χημικών. 

78 
20,3% 

100 
26% 

154 
40,1% 

50 
13% 

2 
0,5% 

3,53 0,97 384 

Είναι καλό για την 
καρδιά. 

260 
62,7% 

139 
33,5% 

14 
3,4% 

 2 
0,5% 

4,58 0,60 415 

Το ελαιόλαδο 
παχαίνει. 

53 
13,1% 

151 
37,3% 

30 
7,4% 

144 
35,6% 

27 
6,7% 

3,15 1,22 405 

Το ελαιόλαδο δεν 
ανεβάζει την 
χοληστερίνη. 

95 
23,5% 

187 
46,3% 

78 
19,3% 

36 
8,9% 

8 
2% 

3,80 0,96 404 

Βοηθά στην 
πρόληψη του 
καρκίνου. 

120 
29,6% 

158 
38,9% 

112 
27,6% 

13 
3,2% 

3 
0,7% 

3,93 0,87 406 

Το ραφινάρισμα 
βελτιώνει την 
οξύτητά του. 

52 
13,5% 

105 
27,2% 

206 
53,4% 

14 
3,6% 

9 
2,3% 

3,46 0,86 386 

Το ραφινάρισμα 
γίνεται με 
προσθήκη χημικών 
ουσιών. 

13 
3,4% 

41 
10,6% 

261 
67,6% 

51 
13,2% 

20 
5,2% 

2,94 0,76 386 

Το χύμα ελαιόλαδο 
είναι καλύτερης 
ποιότητας. 

23 
5,6% 

46 
11,3% 

118 
28,9% 

179 
43,9% 

42 
10,3% 

2,58 1,00 408 

Όλα τα λάδια 
καταστρέφονται 
στο τηγάνισμα 
στην ίδια 
θερμοκρασία. 

38 
9,3% 

74 
18,1% 

115 
28,1% 

141 
34,5% 

41 
10% 

2,82 1,13 409 

Το ελαιόλαδο 
αποτελεί βασικό 
στοιχείο της 
μεσογειακής 
δίαιτας. 

338 
80,9% 

69 
16,5% 

6 
1,4% 

1 
0,2% 

4 
1% 

4,76 0,58 418 

  
Σε ποσοστό 99,3% οι καταναλωτές που ρωτήθηκαν συμφωνούν εν γένει ότι 

το ελαιόλαδο είναι πολύ υγιεινό, γεγονός που δικαιολογεί και την πολύ 

υψηλή κατανάλωσή του. Οι ερωτηθέντες αποδεικνύεται πως είναι 
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ενημερωμένοι για το ότι το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της 

μεσογειακής δίαιτας (97,4%), αλλά και για τις θετικές του επιδράσεις τόσο 

στην καρδιά (96,2%), όσο και στην χοληστερίνη (69,8%).  Εκείνο που 

φαίνεται να μη γνωρίζει η πλειοψηφία του δείγματος είναι η διαδικασία 

παραγωγής του. Πιο συγκεκριμένα για τη χρήση χημικών το 40,1% δηλώνει 

άγνοια, όπως και για το ραφινάρισμα το 53,4% δεν ξέρει αν αυτό γίνεται για 

τη βελτίωση της οξύτητάς του και το 67,6% αν γίνεται με τη χρήση 

χημικών. Για το τηγάνισμα μόνο το 44,5% διαφωνούν εν γένει ότι όλα τα 

λάδια καταστρέφονται στην ίδια θερμοκρασία, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

δηλώνει συμφωνία ή άγνοια. Στον Πίνακα 8.20 φαίνονται αναλυτικά οι 

απαντήσεις που δόθηκαν. 

 Ελαιόλαδο και υγεία 

Στην ερώτηση «Από πού ενημερώνεστε για το ελαιόλαδο;» λήφθησαν 

συνολικά 689 απαντήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.21 
 
Πίνακας 7.21: Φορείς ενημέρωσης των καταναλωτών για το ελαιόλαδο 
Φορείς ενημέρωσης Συχνότητα % 
τηλεόραση 136 32,6 
ραδιόφωνο 3 0,7 
βιβλία 64 15,3 
εφημερίδες- περιοδικά 134 32,1 
ενημερωτικά φυλλάδια 105 25,2 
internet 19 4,6 
οικογένεια-φίλους 121 29 
κρατικό φορέα 17 4,1 
πουθενά 90 21,6 
Σύνολο 689 100,0 

Από τα παρακάτω ποσοστά γίνεται φανερή η επίδραση των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της γνώμης των καταναλωτών. 

Αξιοσημείωτη εδώ είναι η παντελής έλλειψη ενημέρωσης που δηλώνει το 

21,6%, αλλά και η απουσία του κρατικού φορέα, αφού μόνο το 4,1% των 

ερωτηθέντων ενημερώνεται από αυτόν. 

 

 269



Κεφάλαιο έβδομο  Αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

 
7.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών 

ελέγχων των υποθέσεων που έγιναν για τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

απέναντι στο ελαιόλαδο στα πλαίσια της Μεσογειακής Δίαιτας στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, και παραθέτονται οι πίνακες 

και τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτούς. 

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της ερώτησης (βλέπε Πίνακα 7.14) για 

τη συχνότητα κατανάλωσης κάθε λίπους ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του, 

προέκυψε ότι και για το τηγάνισμα το ελαιόλαδο είναι το πιο δημοφιλές 

λάδι, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση που έγινε, ενώ ακολουθούν το ηλιέλαιο 

και το καλαμποκέλαιο. Ειδικότερα, από το Διάγραμμα 8.1 φαίνεται ότι  οι 

χρήστες ελαιολάδου δήλωσαν σε ποσοστό 48,56% ότι χρησιμοποιούν πάντα 

ελαιόλαδο στο τηγάνισμα, το 19,14% ότι  χρησιμοποιούν τις περισσότερες 

φορές, και το 32,3% σπάνια ή ποτέ .  

Ως προς τους χρήστες  ηλιέλαιου το 16,27% δήλωσε πως τηγανίζει πάντα σε 

αυτό, το 13,4% τις περισσότερες φορές και το 70,33% σπάνια ή ποτέ.  

Οι χρήστες καλαμποκέλαιου δήλωσαν σε ποσοστό 13,4% ότι τηγανίζουν 

πάντα σε αυτό, 14,59% τις περισσσότερες φορές, και το 72,01% σπάνια ή 

ποτέ. 

Ακολουθούν τα υπόλοιπα λίπη για τα οποία τα ποσοστά των χρηστών τους 

που τα χρησιμοποιούν και για το τηγάνισμα είναι πολύ μικρά. Αυτό 

σημαίνει πως οι καταναλωτές τους τα θεωρούν μάλλον ακατάλληλα για 

τηγάνισμα. 
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32,30

70,33

72,01

96,89

91,35

93,06

98,80

97,37

96,17

19,14

13,40
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1,44

7,93

4,78

0,48

2,39

2,39
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13,40

1,67

0,72

2,15

0,72

0,24

1,44
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Ηλιέλαιο

Καλαμποκέλαιο
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Διάγραμμα 7.1: Συχνότητα χρήσης κάθε λίπους στο τηγάνισμα 
 
 
 

Πίνακας 7.22: Χρήση λιπών για το τηγάνισμα 
Λίπη Μ. Ο* Διάμεσος Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

ελαιόλαδο 2,16 2,00 0,885 418 
ηλιέλαιο 1,46 1,00 0,758 418 
καλαμποκέλαιο 1,41 1,00 0,715 418 
σογιέλαιο 1,05 1,00 0,281 418 
μαργαρίνη 1,09 1,00 0,316 416 
βούτυρο 1,09 1,00 0,355 418 
κρέμα γάλακτος 1,02 1,00 0,182 418 
φυτίνες 1,03 1,00 0,181 418 
ειδικό λίπος 1,05 1,00 0,281 418 
βιολογικό λάδι 1,16 1,00 0,483 417 
* 1:Σπάνια ή Ποτέ, 2:Περισσότερες φορές, 3:Πάντα 
  

 271



Κεφάλαιο έβδομο  Αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 7.2: Μέση συχνότητα χρήσης κάθε λίπους στο τηγάνισμα 

 μέση συχνότητα χρήσης ελαιολάδου για τηγάνισμα (βλέπε Πίνακα 7.22, 

ιάγραμμα 7.2) διαφέρει στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας 

=0,05, με αυτή όλων των άλλων λιπών. 

ι συγκρίσεις έγιναν με το στατιστικό έλεγχο του Wilcoxon. Τα 

ποτελέσματα των ελέγχων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. (Πίνακας 7.23) 
ίνακας 7.23: Σύγκριση χρήσης ελαιολάδου με τη χρήση άλλων λιπών στο τηγάνισμα 

ΙΠΗ Ζ p 

1 1,5 2 2

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Καλαμποκέλαιο

Σογιέλαιο

Μαργαρίνη

Βούτυρο

Κρέμα γάλακτος

Φυτίνες

Ειδικό λίπος

Βιολογικό

,5

 
Η

Δ

α

Ο

α
Π
Λ
Ηλιέλαιο vs ελαιόλαδο -9.121 .000 
Καλαμποκέλαιο vs 
λαιόλαδο 

-9.550 .000 
ε
Σογιέλαιο vs ελαιόλαδο -14.663 .000 
Μαργαρίνη vs ελαιόλαδο -14.729 .000 
Βούτυρο vs ελαιόλαδο -14.681 .000 
Κ
ε
ρέμα γάλακτος vs  
λαιόλαδ

-15.240 .000 
ο 
ελαιόλαδο -15.171 .000 Φυτίνες vs 

 λίπος vs ελαιόλαδο -14.923 .000 Ειδικό
Βιολογικό vs ελαιόλαδο -14.102 .000 
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 Ως προς την κατανάλωση χύμα ή τυποποιημένου ελαιολάδου 

προέκυψε ότι το 30,5% των ερωτηθέντων αγοράζουν χύμα, το 73,3% 

αγοράζουν τυποποιημένο-γεγονός που σημαίνει πως 17 από τα 420 άτομα 

 

ε 

ελαιολάδου 
τα % 

που ρωτήθηκαν καταναλώνουν και χύμα και τυποποιημένο (βλέπε Πίνακα 

7.26). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση της έρευνας, 

αναδεικνύοντας ότι μεγάλο μέρος της διακίνησης ελαιολάδου γίνεται σ

χύμα ποσότητες. 
Πίνακας 7.24: Κατανάλωσ  η χύμα

 Συχνότη
Δεν αγοράζουν χύμα 292 69,5 
Αγοράζουν χύμα 128 30,5 
Σύνολο 420 100,0 

 
Πίνακας 7.25: Κατανάλω οιημένου ελαιολάδου

τα % 
ση τυποπ  

 Συχνότη
Δεν αγοράζουν 
τυποποιημένο 

112 26,7 

Αγοράζουν υποποι μένο 308 73,3 τ η
Σύνολο 420 100,0 

 
 
Πίνακας 7.26: Κατανομή του δείγματος που δηλώνει ότι αγοράζει χύμα ελαιόλαδο 
ως προς την αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου. 

    Τυποποιημένο Σύνολα 

   
Δεν 
αγοράζουν Αγοράζουν    

Δεν αγοράζουν χύμα  Συχνότητα 1 291 292 
    % 0,3% 99,7% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

-18,4 18,4   
Αγοράζουν χύμα   Συχνότητα 111 17 128 
    % 86,7% 13.3% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

18,4 -18,4   
Σύνολα Συχνότητα 112 308 420 
  % 26,7% 73,3% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
Ο στατιστικός έλεγ ιξε ότι υπάρχε λύ ισχυρή αρνητική 

ά  σε επίπεδο σημαντικότητας α= 0,05, 

χος χ2  έδε ι πο

και στατιστικ  σημαντική συσχέτιση
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μεταξύ της αγοράς χύμα και τυποποιημένου ελαιολάδου. (χ2=339,518, 

β.ε

Ειδ ν που δεν αγοράζουν χύμα 

ελαιόλαδο προτιμούν το τυποποιημένο. Ενώ μόνο το 13,3% των 

κ ου αγοράζουν α, προτιμούν  το τυποποιημένο, 

γεγονός που δηλώ ε  το λοιπο αδή αυτών που 

α α δεν α βλέπε ακα 7.26) 
 

=1, p=0,000, phi=-0,899). 

ικότερα, το 99,7% των καταναλωτώ

αταναλωτών π   χύμ και

ν ι ότι υπό  δηλ το 86,7% 

γοράζουν χύμ  γοράζει τυποποιημένο. (  Πίν

92,07

4,14

3,79

3,45

5,17
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7,
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5,17

4,83

8,97

3,10

2,76

13,28

7,03

83,59

7,81

8,59

Πάντα
Σπάνια ή ποτέ

περισσότερες φορές
Πάντα

Σπάνια ή ποτέ
 φορές
Πάντα

  Δεν Αγοράζουν Χύμα   Αγοράζουν Χύμα

 
Διάγραμμα 7.3:Συχνότητα χρήσης βιολογικού ελαιολάδου ανά κατηγορία 

καταναλωτών 
 

Ως προς την υπόθεση σχετικά με την πεποίθηση των καταναλωτών ότι 

καταναλώνοντας χύμα ελαιόλαδο καταναλώνουν βιολογικό ελαιόλαδο, η 

έρευνα έδειξε ότι υπάρχει σύγχυση, μολονότι το βιολογικό ελαιόλαδο δε 
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χρησιμοποιείται εν γένει, και μάλιστα ούτε από αυτούς που αγοράζουν 

χύμα ούτε και από αυτούς που δεν αγοράζουν (βλέπε Διάγραμμα 7.3). 

Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται ως αναμενόμενα, αφού το βιολογικό 

ελαιόλαδο δεν είναι ακόμη αρκετά δημοφιλές. Ωστόσο, μέσα στα 

πλαίσια της μικρής κατανάλωσής του, αξίζει τον κόπο να εξετάσει 

κανείς, αν σύμφωνα με τους κανόνες ορθής αγοραστικής συμπεριφοράς 

το βιολογικό να έχει υψηλότερη συχνότητα χρήσης κυρίως από αυτούς 

που αγοράζουν χύμα ελαιόλαδο. 

 

1,12 1,14 1,14

1,23

1,09
1,13

1,24

1,38
1,33

1,46

1,25
1,30

0

0,2
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1,6

Βιολογικό Τηγάνισμα Βιολογικό Ψήσιμο Βιολογικό Βράσιμο Βιολογικό Σαλάτες Βιολογικό Γλυκά Βιολογικό Σάλτσες

Δεν αγοράζουν

Αγοράζουν

1: Σπάνια  Ποτέ, 2: Τις περισσότερες φορές, 3: Πάντα 
Διάγραμμα 7.4: Μέση συχνότητα βιολογικού ελαιολάδου ανά κατηγορία 

αταναλωτών 

Μια σειρά ελέγχων Mann-Whitney έδειξε ότι οι δύο κατηγορίες 

ταναλωτών διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,05 ως προς τη μέση συχνότητα χρήσης βιολογικού ελαιολάδου και για 

 έξι περιπτώσεις χρήσης. Αυτοί

ή  

κ
 

κα

α=

τις  που αγοράζουν χύμα χρησιμοποιούν 

συχνότερα το βιολογικό ελαιόλαδο σε σχέση με αυτούς που δεν αγοράζουν 
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χύμα. (Διάγραμμα 7.4)  Όμως η συνολική κατανάλωση είναι πολύ μικρή και 

για τις δύο κατηγορίες καταναλωτών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 

δίνονται στον Πίνακα 7.27. 
Πίνακας 7.27 : Αποτελέσματα  των ελέγχων Mann-Whitney 

ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Mann-Whitney U Z p 

βιολογικό 
τηγάνισμα 

16831,0 -2,624 0,009 

βιολογικό  
ψήσιμο 

15935,0 -3,960 0,000 

βιολογικό 
βράσιμο 

16510,0 -3,198 0,001 

βιολογικό  
σαλάτες 

16132,0 -3,213 0,001 

βιολογικό  
γλυκά 

16593,5 -3,465 0,001 

βιολογ
σάλτσ

ικό  
ες 

16924,0 -2,622 0,008 

 
 

Ως προς την υπόθεση ότι το χύμα είναι καλύτερης ποιότητας από το 

τυποποιημένο ο στατιστικός έλεγχος χ2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση, σε επίπεδο σημαντικότητας α= 0,05, μεταξύ 

των καταναλωτών που αγοράζουν χύμα ελαιόλαδο και αυτών που δεν 

αγοράζουν ως προς την άποψη τους σχετικά με το ότι το χύμα ελαιόλαδο 

είναι καλύτερης ποιότητας ( χ2=61,163, β.ε=4, p=0,000, Cramer’s 

V=0,387).  

Αυτοί που αγοράζουν χύμα δεν έχουν εν γένει την αναμενόμενη άποψη, 

ζεται ό η, αφού μόνο το ,2% συμφωνεί 

φ  Συμφω απόλυτα) ότ χύμα είναι 

ς ποιότητας  μεγάλο ποσοστό δε γνωρίζει και το 

διαφωνεί με την άποψη ότι το χύμα ελαιόλαδο είναι καλύτερης 

ας. 

που εκφρά

 (Συμ

από την αρχική υπ θεσ  38

εν γένει

καλύτερη

ωνούν και νούν ι το 

. Ένα  (26,8%) 

34,9% 

ποιότητ

 276
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Όμως αυτοί πο ζουν χύμα ύγκριση με ς που δεν 

ν, δηλ υψηλότερο ό συμφωνία  ότι είναι 

ς ποιότ ιδικότερα τ % αυτών πο  αγοράζουν 

ιαφωνούν εν γένει (Διαφωνούν και Διαφωνούν Απόλυτα) ότι το 

ύμα είναι καλύτερης ποιότητας, το 29,8% δε γνωρίζει , ενώ μόνο το 

  
Πίνακας
ελα ,

υ αγορά , σε σ αυτού

αγοράζου ώνουν  βαθμ ς στο

καλύτερη ητας. Ε ο 62,5 υ δεν

χύμα, δ

χ

7,7% αυτών που δεν αγοράζουν χύμα το θεωρούν καλύτερης ποιότητας 

από το τυποποιημένο.  Οι διαφορές στα ποσοστά που προαναφέρθηκαν 

είναι και στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, με 

βάση τους δείκτες Δ.Τ.Υ. 

 7.28: Κατανομή των ερωτηθέντων που αγοράζουν/δεν αγοράζουν χύμα 
ιόλαδο  ως προς το βαθμό συμφωνίαςτους ότι το χύμα είναι καλύτερης ποιότητας. 

    Το χύμα ελαιόλαδο είναι καλύτερης ποιότητας Σύνολα 

   
Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ Δεν γνωρίζω Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα   

Δεν 
αγορά-
ζουν χύμα 

 Συχνότητα 
31 147 85 16 6 285 

    % 10.9% 51.6% 29.8% 5.6% 2.1% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

.6 4.8 .6 -5.5 -4.7   
Αγορά-
ζουν χύμα  

 Συχνότητα 11 32 33 30 17 123 

    % 8.9% 26.0% 26.8% 24.4% 13.8% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

-.6 -4.8 -.6 5.5 4.7   
Σύνολα Συχνότητα 42 179 118 46 23 408 
  % 43.9% 28.9% 11.3% 5.6% 10.3% 100.0  %

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
 

Για την υπόθεση ότι οι καταναλωτές χύμα ελαιολάδου του δείγματος το 

θεωρούν και πιο υγιεινό, ο στατιστικός έλεγχος  χ2 έδειξε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, 

μεταξύ της αγοράς χύμα ελαιολάδου και στην αγορά ελαιολάδου από 

συγκεκριμένο σημείο πώλησης επειδή το θεωρούν πιο υγιεινό. 

(χ2=129,183, β.ε=1, p=0,000,  phi=0,559).  
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Ειδικότερα, το 75,4% αυτών που αγοράζουν χύμα το θεωρούν πιο 

υγιεινό ενώ μόνο το 17,2% αυτών που δεν αγοράζουν χύμα το θεωρούν 

υγιεινό. 
Πίνακας 7.29: Καταν  δε ο ε αιό δο 

προς σ  είναι πιο  
ομή του ίγματος π υ αγοράζει/δεν αγοράζ ι χύμα ελ λα

ως  την πεποίθη η ότι  υγιεινό

    υγιεινό Σύνολα 

  Όχι Να ι   
δεν αγοράζουν 
χύμα 

 Συχνότητα 241 50 291 

    % 82,8% 17,2% 100.0% 
    .Υ*

11,4 -11Δ.Τ ,4   
αγοράζουν χύμα   Συχνότητα 30 92 122 
    % 24,6% 75,4% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

-11,4 11,4   
Σύνολα Συχνότητα 271 142 413 
  % 65,6% 34,4% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

Ως προς την διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ του σημείου αγοράς 

ελαιολάδου και στην άποψη ότι είναι ανόθευτο, ο στατιστικός έλεγχος χ

 

r =

αι ότι το 85,7% αυτών που 

οθεία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου. 

ηθεύεται το ελαιόλαδο, το οποίο 

κατά κανόνα είναι μα. Η εμπιστοσύνη αυτή θα ούσε να αποδοθεί 

κυρίως ι π έ  συνήθως υπάρχουν όταν 

πραγματοποιούνται υς εμπορικές λαγές. Αντίθετα 

μ τί  να   τους χονδρεμπόρους αλλά και 

το τυποποιημέν αιόλαδο  σχ αποκλειστικά πωλείται στα 

2 

έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση, επιβεβαιώνοντας την 

αρχική υπόθεση. (χ2=158,925, β.ε=3, p=0,000,  Crame ’s V 0,623). 

Ειδικότερα, από τον Πίνακα 8.30 φαίνετ

δηλώνουν ότι είναι παραγωγοί πιστεύουν ότι το λάδι τους είναι 

ανόθευτο. Το 14,3% των παραγωγών πιθανώς να φοβάται κάποιου 

είδους ν

Σημαντικό όμως τμήμα του δείγματος (79,1%) εμπιστεύεται απόλυτα τον 

ελαιοπαραγωγό από τον οποίο προμ

χύ  μπορ

 στις δ α ροσωπικ ς σχέσεις που

 τέτοιου είδο συναλ

εγάλη δυσπισ α φαίνεται  υπάρχει για

ο ελ  που εδόν 
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super market και α τοπω Οι ε θέντε σε ποσοστά 72,7% και 

83,8% αντίστοιχα,  θεωρού εχομ νοθε Το γεγονός αυτό 

μπορεί ανησυχία που επικρατεί μεταξύ των 

Πίν
σημ

 τ  παν λεία. ρωτη ς 

το ν ενδ ένως υμένο. 

 να αποδοθεί στη γενικότερη 

καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων στη σύγχρονη κοινωνία.  

Στον Πίνακα 7.30 καταγράφεται αναλυτικά η πεποίθηση των 

καταναλωτών που ρωτήθηκαν για την ύπαρξη νοθείας στο ελαιόλαδο. 
 
ακας 7.30: Κατανομή του δείγματος που αγοράζει ελαιόλαδο από συγκεκριμένο 
είο αγοράς ως προς την πεποίθηση ότι είναι ανόθευτο 

    ανόθευτο Σύνολα 

   Όχι Ναι   
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     227 
 
 
 

44 
 
 
 

271 
 
 
 

   % 83,8% 16,2% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* 12,1 -12,1   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 6 36 42 

   % 14,3% 85,7% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

-6,9 6,9   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνότητα 

% 
Δ.Τ * .Υ

18 
20,9% 
-9,1 

68 
79,1% 
9,1 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

8 
72,7% 
0,7 

3 
27,3% 
-0,7 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 259 151 410 
  % 63,2% 36,8% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

Τα δύο ποσοστά (79,1% από ελαιοπαραγωγό, 27,3% από χονδρέμπορα) 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα των

 

 

κή 

 μεταξύ του σημείου αγοράς και της πεποίθησης ότι είναι πιο 

ελαιολάδου και το 53,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα που 

Exact test του Fisher (p=0,000). 

Ο στατιστικός έλεγχος χ2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντι

συσχέτιση

νόστιμο. Πιο συγκεκριμένα, το 64,3%  αυτών που δηλώνουν παραγωγοί 
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αγοράζουν από ελαιοπαραγωγό, οί που κατά κύριο λόγο 

κ ιό  θεωρούν ότι ι και πιο νόστιμο. 

Αντίθετα το 89,7% των ερωτηθέντων που αγοράζουν ελαιόλαδο από 

super market  οπω , κατ νόνα νο, δεν το 

θ ιμ 2 85, β.ε=3 =0,000, Cramer’s V=0,501)   
 
Πίνακας  που ράζει ελαιόλαδο από συγκεκριμένο 
σημείο θη  είναι στιμο

αυτ

αταναλώνουν χύμα ελα λαδο είνα

ή παντ λείο ά κα τυποποιημέ

εωρούν νόστ ο.   (χ2=10 ,8 , p

 7.31:Κατανομ
 αγοράς, ως προς

ή του δείγματος
 πεποί

αγο
 την ση ότι  πιο νό  

    νόστιμο Σύνολα 

   Όχι Ναι   
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     243 
 
 
 

28 
 
 

271 
 
 

  
   % 89,7% 10,3% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* 10,0 -10,0   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 15 27 42 

   % 35,7% 64,3% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

-6,0 6,0   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ* 

40 
46,5% 
-6,6 

46 
53,5% 
6,6 

86 
100,0% 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

6 
54,5% 
-1,5 

5 
45,5% 
1,5 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 304 106 410 
  % 74,1% 25,9% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο υποποιημένο Υπόλοιπο
Μεταξύ του σημείου αγοράς και της άποψης ότ είναι θηνότερο, ο 

στατιστικός έλεγχος χ

 Τ  
 ι φ

ει 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες καταναλωτών, ως 

 πώλησης διαθέτει το 

ελαιόλαδο σε φθηνότερη τ τον Πίνακα 7. ίνεται ότι τόσο το 

τμήμα του δείγματος που π ηθεύε ελαιόλαδο από super market ή 

2 έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση. (χ2=4,961, β.ε=3, p=0,166) Αυτό σημαίνει πως καμία ομάδα 

καταναλωτών, από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα και 

προμηθεύονται ελαιόλαδο από συγκεκριμένο σημείο αγοράς δεν έχ

προς την άποψη ότι το συγκεκριμένο σημείο

ιμή. Σ 32 φα

ρομ ται 
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π   που αγοράζε πό ελαιοπαραγωγό, 

χονδρέμπορο ή είναι παραγωγός πιστεύουν σε οσοστά 87,5%, 89,5%, 

72,7% και 78,6%  το ελαιόλαδο που  δεν είναι 

φ
 
Πίνακας 7.32:Κατανομ  δείγματος που ράζει ελαιόλαδο από συγκεκριμένο 
σημ ς η  είναι τερο 

αντοπωλείο,  όσο και αυτό  ι α

π

αντίστοιχα ότι  αγοράζουν

θηνότερο. 

ή του αγο
είο αγοράς, ως προ  την πεποίθ ση ότι  φθηνό

    φθηνότερο Σύνολα 

   Όχι Ναι   
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     237 
 
 
 

34 
 
 

271 
 
 

  
   % 87,5% 12,5% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* 0,7 -0,7   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 33 9 42 

   % 78,6% 21,4% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

-1,6 1,6   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ* 

77 
89,5% 
0,9 

9 
10,5% 
-0,9 

86 
100,0  %

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

8 
72,7% 
-1,4 

3 
27,3% 
1,4 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 355 55 410 
  % 86,6% 13,4% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

στατιστικός έλεγχος χ
 
Ο 

συσ γ  

κατ

p=0

μόν  του δείγματος που αγοράζει ελαιόλαδο από super market ή 

αντοπωλείο δήλωσε (60,1%) πως εκεί έχει την ευχέρεια να επιλέγει μάρκα 

ντες που προμηθεύονται 

ελαιόλαδο είτε από αραγωγ πό χονδρέμ είτε είναι οι ίδιοι 

2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

χέτιση μεταξύ του σημείου α οράς και της άποψης ότι εκεί οι 

αναλωτές έχουν τη δυνατότητα επιλογής μάρκας. (χ2=125,157,  β.ε=3, 

,000, Cramer’s V=0,553) Ειδικότερα, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, 

ον η μερίδα

π

ελαιολάδου της αρεσκείας της. Αντίθετα οι ερωτηθέ

 π ό είτε α πορο 
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παρ  επιλογής μάρ όπως δηλώνουν και 

οι ίδιοι σε ποσοστά 96,5%, 90,9%, και 100,0% αντί τοιχα. 

 
Πίνα α ί τος που γοράζει ε λαδο από συγκεκριμένο 
σημείο πώλησης,ως προ ν πεποίθηση  εχει  μάρκας 

αγωγοί δεν έχουν τη δυνατότητα κας, 

σ

κας 7.33: Κατ νομή του δε γμα  α λαιό
ς τη  ότι  δυνατότητα επιλογής

    
δυνατότητα ογής επιλ
μάρκας Σύνολα 

  Όχι Ναι    
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     108 
 
 
 

163 
 
 
 

271 
 
 
 

   % 
 39,9% 60,1% 100.0% 

   Δ.Τ.Υ* -11,2 11,2   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 42 0 42 

   % 100,0% 0,0% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

5,7 -5,7   
Από ελαιο αραγωγό π Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ* 

83 
96,5% 
7,9 

3 
3,5% 
-7,9 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

10 
90,9% 
2,2 

1 
9,1% 
-2,2 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 243 167 410 
  % 59,3% 40,7% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 

Αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο αφού μόνον οι εταιρείες 

παραγωγής ελαιολάδου έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται 

διαφορετικές ποικιλίες ελαιοκάρπου, από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές με διαφορετικές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, 

καθώς και με διαφορετικές πιθανώς μεθόδους επεξεργασίας του. Κάτι 

ούτε και από χον ρέμπορο ρασ ι μέσα σε κάποια 

στενά γεωγραφικά όρια. 

Ο κός έλεγχος χ2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μετα ύ υ σημείου αγοράς και της μπιστοσύνης που έχουν 

τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από τους μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά 

δ υς που δ τηριοποιούντα

 

 στατιστι   

ξ  το ε
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ο ερωτηθέντες σ προμ τή το (χ2=130,721, β.ε=3, p=0,000, 

C ,5
 

Πίνα ο ί τος που ράζει ε λαδο από συγκεκριμένο 
σημείο πώλησης,ως προ ν εμπιστοσύνη που τον πω

ι  τον ηθευ υς. 

ramer’s V=0 65). 

κας 7.34: Καταν μή του δε γμα  αγο λαιό
ς τη έχει σ λητή 

    
έχω εμπιστο  στον σύνη
πωλητή Σύνολα 

  Όχι Ναι    
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     251 
 
 
 

20 
 
 

271 
 
 

  
   % 92,6% 7,4% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* 9,2 -9,2   

 Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 37 5 42 

   % 88,1% 11,9% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

1,5 -1,5   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ* 

36 
41,9% 
-9,7 

50 
58,1% 
9,7 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

2 
18,2% 
-5,1 

9 
81,8% 
5,1 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 326 84 410 
  %  

79,5% 
 
20,5% 

 
100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 

ειται για τυποποιημένο ελαιόλαδο εταιρειών για τις 

ποίες οι καταναλωτές μάλλον είναι δύσπιστοι, όπως φάνηκε και από τα 

ωτές που δήλωσαν 

ότι αγοράζουν ελαιόλαδο α ιοπαραγωγό κ ρέμπορο δείχνουν 

να εμπιστεύονται τον προμηθευτή τ  σε ποσοστά 58,1% και 81,8% 

α γεγονός που κρίνεται ως  γιατί αποδεικνύει ότι αυτό 

είναι και το κίνητρο της αγ κατά  χ αιολάδου, από τα 

συγκεκριμένα άτ Αυ όμως  κρίνεται ως παράδοξο και 

Το γεγονός αυτό κρίνεται ως αναμενόμενο για τη μερίδα των 

καταναλωτών που δήλωσαν ότι αγοράζουν ελαιόλαδο από super market 

ή παντοπωλείο και δεν έχουν εμπιστοσύνη στον πωλητή (92,6%), γιατί 

κατά κύριο λόγο πρόκ

ο

στοιχεία του Πίνακα 8.30 περί νοθείας. Οι καταναλ

πό ελα αι χονδ

  ους

ντίστοιχα, λογικό

οράς,  κανόνα ύμα ελ

ομα. τό που
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ο η α ε είναι ότ οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι 

είναι ελαιοπαρα δεν εύον τον ε τους» σε ποσοστό 

8 ε  πορε δοθεί  ότι πρόκειται για 

ελαιοπαραγωγούς ε μικού κροτήμ ος Θεσσαλονίκης, για 

άτομα δηλαδή πο όνι ν ς είναι  από τον τόπο 

παραγωγής του αιολάδ και με  άσχετα προς την 

γεω άγουν προέρχεται συνήθως από 

ε  ο ή  

 
Πίν
σημ

πωσδήποτε μ  ναμενόμ νο ι 

γωγοί εμπιστ ται « αυτό 

8,1%. Η μόνη ρμηνεία που μ ί να  είναι

 του πολ οδο συγ ατ

υ η μ μη διαμο ή του  μακριά

ελ ου  επαγγέλματα

ργία. Το ελαιόλαδο που παρ

ελαιοπαραγωγικές κτάσεις που έχουν κληρ νομ σει  για την 

καλλιέργεια των οποίων είναι υπεύθυνο άλλο άτομο, συνήθως 

μισθωμένο.  Εδώ ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης δεν αναφέρεται στην ποιότητα του ελαιολάδου, (όπως 

αποδεικνύεται από τους Πίνακες 7.30 και 7.35 όπου φαίνεται ότι τα 

άτομα που δήλωσαν ότι είναι παραγωγοί πιστεύουν ότι το λάδι τους είναι 

ανόθευτο και υγιεινό), αλλά μάλλον στην εμπορική συναλλαγή. 

ακας 7.35: Κατανομή του δείγματος που αγοράζει ελαιόλαδο από συγκεκριμένο 
είο αγοράς, ως προς την πεποίθηση ότι είναι πιο υγιεινό 

    είναι πιο υγιεινό Σύνολα 

   Όχι Ναι   
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     239 
 
 
 

32 
 
 

271 
 
 

  
   % 88,2% 11,8% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* 13,2 -13,2   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 6 36 42 

   % 14,3% 85,7% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

-7,5 7,5   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ* 

21 
24,4% 
-9,2 

65 
75,6% 
9,2 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

5 
45,5% 
-1,5 

6 
54,5% 
1,5 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 271 139 410 
  % 66,1% 33,9% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
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αγοράς

 

πιστεύουν σε ποσοστό 88,2% ότι το ελαιόλαδο που αγοράζουν δεν είναι 

των καταναλωτών απέναντι στα συσκευασμένα τρόφιμα για τα οποία 

δείχνουν έντονη  στα πλαίσια της γενικότερης ανησυχίας 

τ  κοινωνίας έματ ιατροφ αλλά θα πρέπει να 

προκαλέσει και προβληματισμό στις ταιρείες παραγωγής έτσι ώστε να 

ανατραπεί η εντύπωση αυτ σοι απ υς ερωτηθέντες δήλωσαν πως 

ε α α προμηθεύονται ελαιόλαδο από ελαιοπαραγωγό 

ή χονδρέμπορο   πιο  ελαιόλαδο σε 

π 7 ι αντίστοιχα. 

Ο έ 2  ό υπάρχει τατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ σημείου αγορά αι της εντύπωσης που έχουν οι 

ερωτηθέντες για ο αν βολε χ2=39,630, β.ε=3, p=0,000, 

Cramer’s V=0,311) οι περισσότεροι καταναλωτές του 

α ς τ

Ο στατιστικός έλεγχος χ2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του σημείου  και της πεποίθησης ότι πρόκειται 

για πιο υγιεινό ελαιόλαδο. (χ2=178,109, β.ε=3, p=0,000, Cramer’s 

V=0,659)  Πιο συγκεκριμένα όσοι από τους καταναλωτές που 

ρωτήθηκαν προμηθεύονται ελαιόλαδο από super market ή παντοπωλείο

το πιο υγιεινό. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τη γενικότερη στάση 

αμφισβήτιση  

ης σύγχρονης σε θ α δ ής, 

ε

ή. Ό ό το

ίναι οι ίδιοι π ρ γωγοί ή 

  πιστεύουν ότι καταναλώνουν  υγιεινό

οσοστό 85,7%, 5,6% κα  54,5% 

 στατιστικός λεγχος χ  έδειξε τι  σ

 του ς κ

 τ τους ύει. (

Συγκεκριμένα 

δείγματος που δήλωσαν ότι αγοράζουν ελαιόλαδο από το super market ή 

το παντοπωλείο δεν το βρίσκουν βολικό τρόπο αγορών (54,6%). Πολύ 

περισσότερη δυσαρέσκεια ως προς τον τρόπο αγοράς του ελαιολάδου 

δείχνουν τα άτομ  του δείγματο  που προμηθεύον αι ελαιόλαδο από 

ελαιοπαραγωγό, χονδρέμπορα ή είναι παραγωγοί με ποσοστά 88,4%, 

81,8% και 81% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα 

γιατί η περιοχή που ερευνείται βρίσκεται μακριά από τους τόπους 
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προμήθειας και η μεταφορά του ελαιολάδου σ’αυτές τις περιπτώσεις 

αποτελεί πρόβλημα. 
 7.36: Κατανομή του δείγματος που αγοράζει ελαιόλαδο από συγκεκριμένο Πίνακας

σημείο πώλησης,ως προς την πεποίθηση ότι οι αγορές είναι πιο βολικές 

    με βολεύει Σύνολα 

   Όχι Ναι   
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     148 
 
 
 

123 
 
 
 

271 
 
 
 

   % 54,6% 45,4% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* -6,2 6,2   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 34 8 42 

   % 81,0% 19,0% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

2,3 -2,3   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνό ητα τ

% 
Δ.Τ.Υ* 

76 
88,4% 
5,1 

10 
11,6% 
-5,1 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

9 
81,8% 
1,2 

2 
18,2% 
-1,2 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 267 143 410 
  % 65,1%  

34,9% 
 
100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

Ο στατιστικός έλεγχος χ
  

σο, τη δήλωση αυτή ισχυρίζονται σε μικρότερο 

αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό  που αγοράζουν ελαιόλαδο από 

ελαιοπαραγωγό (94,2%). Α υτικά  δίνεται στον Πίνακα 

7

  

2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του σημείου αγοράς και της συνήθειας που έχουν να 

κάνουν τις αγορές τους από το συγκεκριμένο σημείο.(χ2=19,128, β.ε=3, 

p=0,000, Cramer’s V=0,216) Συγκεκριμένα το 78,5% του συνολικού 

δείγματος δήλωσε ότι δεν αποτελεί για αυτούς συνήθεια η επιλογή του 

τόπου αγοράς. Ωστό

ποσοστό οι πελάτες των super market ή παντοπωλείων (72,7%), ενώ σε 

 αυτοί

ναλ η κατανομή

.37 
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Πίνακας 7.37: Κατα υ δείγματος που ράζει ε ιόλαδο από συγκεκριμένο 
σημ προ ε  αγοράζει ελαιόλαδ ό εκεί 

νομή το  αγο λα
είο πώλησης,ως ς τη συνήθ ια να ο απ

  από συνήθεια Σύνολα   

  Όχι Ναι    
Από Super Market,  Συχνότητα     197 

 
 
 

74 
 
 
 

271 
 
 
 

παντοπωλείο 

   % 72,7% 27,3% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* -4,0 4,0   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 34 8 42 

   % 81,0% 19,0% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

0,4 -0,4   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ* 

81 
94,2% 
4,0 

5 
5,8% 
-4,0 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

10 
90,9% 
1,0 

1 
9,1% 
-1,0 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 322 88 410 
  % 78,5% 21,5% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

ακας 7.38: Κατανομή του δείγματος που αγοράζει ελαιόλαδο από συγκεκριμένο 
είο πώλησης,ως προς τον συνδυασμό με άλλες αγορές 

 
Πίν
σημ

  
συνδυάζω και άλλες 
αγορές Σύνολα   

  Όχι Ναι    
Από Super Market, 
αντοπωλείο 

 Συχνότητα     100 
 π
 
 

171 
 

271 
 

  
  

   % 36,9% 63,1% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* -11,8 11,8   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 42 0 42 

   % 17,8% 0,0% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

5,9 -5,9   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ* 

83 
96,5%

3 
 

8,2 
3,5% 
-8,2 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

11 
100,0% 
2,9 

0 
0,0% 
-2,9 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 236 174 410 
  % 57,6% 42,4% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
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Ο στατιστικός  χ2 ειξε ό πάρχε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξ  σημ αγορ αι το υασμού με άλλες 

9,8 3 er’s V=0,584). Όπως ήταν 

νόμενο ο σμός με  αγορές γίνεται σχεδόν 

 στα per ma  παντοπωλεία  κανείς και 

πληθώρα άλλων αγαθών. Το 63,1% των ερωτηθέντων που είναι 

γοράζουν ελαιόλαδο από 

 γιατί μπορούν ταυτόχρ α ικανοποιούν λλες αγορές τους. 

Το αντίστοιχο νητρο ει εντελώς σε όσους προμηθεύονται 

 από χονδρέμπορο ή είναι παραγωγοί, ενώ ισχύει για πολύ 

 ποσοστό 3,5% αυτών γορά  από αραγωγό- γεγονός 

που μπορεί να ηνευθ   αγορές ταυτόχρονα είτε 

 ελιών είτε άλλων

Πί νο ί  που άζει ε ο από συγκεκριμένο 
σημείο πώλησης,ως προ εποίθ  είνα  πιο ευχάριστο 

έλεγχος  έδ τι υ ι 

ύ του είου άς κ υ συνδ

αγορές (χ2=13 42, β.ε= , p=0,000, Cram

αναμε συνδυα άλλες

αποκλειστικά  su rket ή όπου βρίσκει

πελάτεςσε τέτοια καταστήματα δήλωσαν ότι α

εκεί ονα ν  και ά

κί λείπ

ελαιόλαδο  

μικρό  που α ζουν ελαιοπ

ερμ εί από πιθανές

βρώσιμων   αγροτικών προϊόντων. 
 
νακας 7.39: Κατα μή του δε γματος

 ότι
 αγορ

περιβάλλον
λαιόλαδ

 αγορώνς την π ηση ι το 

    
Το περιβάλλ αγορών ον 
είναι πιο ευχάριστο Σύνολα 

   Όχι Ναι   
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     250 
 
 
 

21 
 

271 
 

  
  

   % 92,3% 7,7% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* -2,3 2,3   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 41 1 42 

   % 97,6% 2,4% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

1,0 -1,0   
Από ελαιοπαραγωγό Σ χνότητα υ

% 
Δ.Τ.Υ* 

84 
97,7% 
1,6 

2 
2,3% 
-1,6 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

11 
100,0% 
0,8 

0 
0,0% 
-0,8 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 386 24 410 
  % 94,1% 5,9% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
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Μεταξύ του σημείου αγοράς και της άποψη  ότι το περιβάλλον αγορών 

είναι πιο ευχάριστο, ο στατιστικός έλεγχος χ

ς

τ

ό το περιβάλλον. 

2 έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση.(χ2=5,312, β.ε=3, p=0,123) Το 94,1% 

του συνόλου ων ερωτηθέντων, ανεξάρτητα από τον τόπο που κάνει τις 

αγορές ελαιολάδου δηλώνει πως δεν επηρεάζεται απ
 

Πίνακας 7.40: Κατανομή του δείγματος που αγοράζει ελαιόλαδο από συγκεκριμένο 
σημείο πώλησης,ως προς την πρόθεσή του να ενισχύσει το τοπικό προϊόν 

    
Για α ενισχύσω το τοπικό ν
προϊόν Σύνολα 

   Όχι Ναι   
Από Super Market, 
παντοπωλείο 

 Συχνότητα     263 
 
 
 

8 
 
 
 

271 
 
 
 

   % 97,0% 3,0% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* 3,7 -3,7   

Είμαι παραγωγός  Συχνότητα 38 4 42 

   % 90,5% 9,5% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

-1,0 1,0   
Από ελαιοπαραγωγό Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ* 

74 
86,0% 
-3,4 

12 
14,0% 
3,4 

86 
100,0% 
 

Από χονδρέμπορο  Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

10 
90,9% 
-0,4 

1 
9,1% 
0,4 

11 
100,0% 

Σύνολα Συχνότητα 385 25 410 
  % 93,9% 6,1% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
Ο στατιστικός έλεγχος χ χ  

 

 αγοράζει ελαιόλαδο από ελαιοπαραγωγό, 9,5% όταν πρόκειται για 

Το κίνητρο αυτό δε φαίνε σε όσους ψωνίζουν από 

super market ή παντοπωλείο, γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει 

2 έδειξε ότι υπάρ ει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του σημείου αγοράς και της πρόθεσης των 

ερωτηθέντων να ενισχύσει το τοπικό προϊόν (χ2=14,986, β.ε=3, p=0,006, 

Cramer’s V=0,191). Αυτό αποτελεί κίνητρο για το 14% του δείγματος

που

τον ίδιο ως παραγωγό, και 9,1% όταν αγοράζει λάδι από χονδρέμπορο. 

ται να είναι ισχυρό 
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τ ο , εάν σε ποιο βαθμό έχει 

χρησιμότητα η αναγραφή στην συσκευασία του  παραγωγής. 

Με βάση το συντελεστή συνάφειας Cr  ότι τη 

σημαντικότερη π  επιλογ  αγοράς παίζει η πεποίθηση 

των συμμετεχόν  έρευνα ότι αιόλα υ αγοράζουν είναι 

π ό κριμένο σημείο οράς. Δεύτερος σε 

σημαντικότητα παράγοντας αι η πεποίθηση  αγοράζουν ανόθευτο 

ελαιόλαδο από τόπο ράς  προτιμούν, και τρίτος σε 

σημαντικότητα παράγοντας αι ο  αγορές άλλων 

ρο ι ως αναμενόμενη αφού η υγεία και 

η θ  τ

, που 

ι τ

 δ  

χ

ις εταιρείες τυποποιημέν υ ελαιολάδου και 

τόπου

amer’s V διαπιστώνεται

ε ίδραση στην ή τόπου

των στην το ελ δο πο

ιο υγιεινό απ  το συγκε  αγ

 είν ότι

τον  αγο που

 είν  συνδυασμός με

π ϊόντων. Η κατάταξη αυτή κρίνετα

η διατήρησή της με την κατανάλωση ανόθευτων τροφίμων είναι σίγουρα 

πρώτες στην ιεράρχησ  των εμάτων που απασχολούν ους 

καταναλωτές. Παράλληλα ο γρήγορος ρυθμός της σημερινής κοινωνίας 

είναι η αιτία που  κατατάσσει τις συνδυασμένες αγορές προϊόντων στην 

τρίτη θέση της κλίμακας αυτής.  

Ως προς τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του βαθμού 

σημαντικότητας της οξύτητας κατά την αγορά ελαιολάδου και της 

κατανάλωσης έξτρα παρθένου, ο στατιστικός έλεγχος χ2 έδειξε ότι 

υπάρχει συσχέτιση στατιστικά σημαντική μεταξύ των ερωτηθέντων που 

απάντησαν ότι η οξύτητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας

καθορίζει και τις επιλογές τους και αυτών που δήλωσαν ότι αγοράζουν 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (χ2=32,073, β.ε=4, p=0,000, Cramer’s 

V=0,285). Πιο συγκεκριμένα από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι εν 

γένε  οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες κα αναλωτές είτε θεωρούν 

σημαντική την οξύτητα είτε όχι προτιμούν να αγοράζουν έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο. Φυσικά το ποσοστό αυτών που ήλωσαν ότι η οξύτητα είναι 

πολύ σημαντική για αυτούς και ταυτόχρονα προσέ ουν να αγοράζουν 
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έξτρα παρθένο ελαιόλαδο(82,2%) είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτούς 

που δήλωσαν ότι η οξύτητα τους είναι εντελώς ασήμαντη παρόλο που 

αγοράζουν έξτρα παρθένο, επιβε αιώνοντας την ρχική υπόθεση. Η 

επιμονή των καταναλωτών να αγοράζουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 

διαχωρίζοντάς το από την οξύτητα, δικαιολογείται από το γεγονός ότι η 

αναγραφή στις συσκευασίες γίνε

β  α

ται συνήθως με μεγάλα γράμματα, κάτι 

 εντυπώνεται ς

Πίνακας 7.41: Κατανομή του δείγματος ως προς το βαθμό σημαντικότητας της οξύτητας 
και

που  οπτικά στου  καταναλωτές. 
 

 της πρόθεσης για αγορά εξτρα παρθένου 

  

Όταν αγοράζετε ελαιόλαδο 
προσέχετε να είναι έξτρα 

  παρθένο Σύνολα 

  Όχι Ναι    
Εντελώς ασήμαντη η 
ξύτητα 

 Συχνότητα     20 
 
 
 

22 
 
 
 

42 
 
 
 

ο

   % 47,6% 52,4% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ* 2,9 -2,9   

Ασήμαντη η οξύτητα  Συχνότητα 1 1 2 

   %  50,0% 50,0% 100.0% 
   Δ.Τ.Υ*

0,7 -0,7   
Αδιάφορη η οξύτητα Συχνότητα 

%  
Δ.Τ.Υ* 

6 
54,5% 
1,9 

5 
45,5% 
-1,9 

11 
100,0% 

Σημαντική η οξύτητα Συχνότητα 
%  
Δ.Τ.Υ*

46 
40,4% 
3,3 

68 
59,6% 
-3,3 

114 
100,0% 

Πολύ σημαντική η 
ξύτητα 

Συχνότητα 
%  
Δ.Τ.Υ* 

40 
17,8% 
-5,5 

185 
82,2% 
5,5 

225 
100,0% ο

Σύνολα Συχνότητα 113 281 394 
  %   28,7% 71,3% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
Τα δύο ποσοστά (59,6%, 82,2%) διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 

σύμφωνα με τα Exact test του Fisher (p=0,000). 

Ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική αλλά ασθενής συσχέτιση μεταξύ της 

απουσίας χημικών ως σημαντικός λόγος επιλογής ελαιολάδου και της 
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γνώσης των καταναλωτών , επιβεβαιώνονταςτην 

κή υπόθεση o=0,110, p=0,33). Ειδικότερα από 

μ κό παράγοντα ράς ελαιολάδου την 

απουσία χημικών το 52,4% δηλώνει  δε γνωρίζει ότι το ελαιόλαδο 

 χωρί χρήση ών κ ο το συμφωνεί εν γένει 

 απόλυτα) ότι το ελαιόλαδο παράγεται χωρίς 

. Από τους ταναλω ου θεωρούν πο αντικό παράγοντα 

ημ 3 6% δηλώνει ότι δε ωρίζει και το 50,4% 

δηλώνει ότι συμφ  γέ ότι το ελαιόλαδο παράγεται χωρίς χημικά. 
 

Πίνακας 7.42:Κατανο υ δείγματος πο /δεν γνωρίζει τι σημαίνει 
ρα  νίας ι το ρισμα βελτιώνει την 
οξύτητα του ελαιολάδου

 για τη χρήση χημικών

an’s rhαρχι  (Spearm

αυτούς που θεωρούν ση αντι αγο

 ότι

παράγεται ς τη χημικ αι μόν  30% 

(συμφωνεί και συμφωνεί 

χημικά  κα τές π λύ σημ

την απουσία χ ικών το 6,  γν

ωνεί εν νει 

μή το υ γνωρίζει
φινάρισμα, ως προς το βαθμό συμφω του ότ ραφινά

 

    
Σύνο-

Το ραφινάρι ιώνει τ τα του ου σμα βελτ ην οξύτη  ελαιολάδ λα 

   
Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ Δεν γνωρίζω 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ   απόλυτα 

Γνωρί-
ζω τι 
σημαίνει 
ραφινά-
ισμα 

  
Συχνότητα 

0 2 116 12 5 135 

ρ
    % 0,0% 1,5% 85,9% 8,9% 3,7% 100.0

% 
    Δ Τ.Υ. *

-2,3 -1,7 9,7 -6,1 -4.2   
Δεν 
γνωρίζω 
τι 
σημαίνει 
ραφινά-
ισμα  

  
Συχνότητα 

9 12 82 93 47 243 

ρ
    % 3,7% 4,9% 33,7% 38,3% 19,3% 100.0

% 
    Δ.Τ.Υ*

2,3 1,7 -9,7 6,1 4,2   
Σύνολα Συχνότητα 9 14 198 105 52 378 
  % 2,4% 3,7% 52,4% 27,8% 13,8% 100.0

% 
*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

 
Ως προς τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της γνώσης του 

ραφιναρίσματος και του βαθμού συμφωνίας ότι το ραφινάρισμα 

βελτιώνει την οξύτητά του, ο στατιστικός έλεγχος χ2 έδειξε ότι υπάρχει 
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συσχέτιση στατιστικά σημαντική μεταξύ των ερωτηθέντων που 

τιώνει την οξύτητά του (1,5%), και αυτών που

γνωρίζουν τι σημα  ι αυτό 

ιώ ε  την οξύτητα. (57,6%).(χ =95,314, β.ε=4, p=0,000, Cramer’s 

02) Τα απο λέσματα  επ αιώνο την αρχική υπόθεση 

 ουν ότι υπάρχει σύγχυση στους καταναλωτές για  

ιαδικα υ ραφ ρίσμα και πο η χρησιμότητά τη
Πί 7 4 ομή του δείγματος που γνωρίζει/δεν γνωρίζει τι σημαίνει 
ραφινάρισμα, ως προς τ βαθμό συμφωνίας ότι το ρ ινάρισμ ίνεται με  
πρ χημικών 

απάντησαν ότι γνωρίζουν τι σημαίνει ραφινάρισμα αλλά διαφωνούν εν 

γένει ότι αυτό βελ  δεν 

ίνει ραφινάρισμα αλλά συμφωνούν εν γένει ότ

βελτ

V=0,5

λλά

ν ι 2

τε  αυτά ιβεβ υν 

α δείχν  τη

δ σία το ινα τος ιά ς. 
νακας 

οσθήκη 

. 3: Καταν
ο του αφ α γ  την

    
Σύνο-

Το ραφινάρισμα γίνεται με την προσθήκη χημικών λα 

   
Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ Δεν γνωρίζω Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα   

Γνωρί-
ζω τι 
σημαίνει 
ραφινά-
ρισμα 

  
Συχνότητα 

7 7 117 4 0 135 

    % 5,2% 5,2% 86,7% 3,0% 100.00,0% % 
    Δ. .ΥΤ *

-0,1 -3,5 6,1 -3,7 -2,7   
 Δεν 
γνωρίζω 
τι 
σημαίνει 
ραφινά-
ισμα 

 Συχνότητα 

13 44 136 37 13 243 

ρ
    % 

 5,3% 18,1% 56,0% 15,2% 5,3% 100.0
% 

    Δ.Τ.Υ*
0,1 3,5 -6,1 3,7 2,7   

Σύνολα Συχνότητα 20 51 253 41 13 378 
  % 5,3% 13,5% 66,9% 10,8% 3,4% 100.0

% 
*Δ.Τ

του

τ

  

 για να 

γίνει αυτό.(χ2=42,220, β.ε=4, p=0,000, Cramer’s V=0,334) Εδώ γίνονται 

.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
Η σύγχυση γίνεται φανερή και από τα αποτελέσματα  Πίνακα 7.43. Ο 

στατιστικός έλεγχος χ2 έδειξε ότι υπάρχει συσχέ ιση στατιστικά 

σημαντική μεταξύ των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι γνωρίζουν τι 

σημαίνει ραφινάρισμα ως προς τη γνώση της χρήσης χημικών
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αντιληπτές οι αντιφάσεις ων ερωτηθέντων, αφού ενώ σε προηγούμενη 

ερώτηση είχα

τ

ν δηλώσει ότι γνωρίζουν τι σημαίνει ραφινάρισμα, στη 

 «το ραφι κών» σε ποσοστό 

επέλεξαν άν δε ό ύγχ ση 

ρ ηρ ι σε όσους δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει 

μα. Είναι επομένως φανερή η έλλειψη γνώσης γύρω από τις 

 του λάδ ρόλο  το ελαιόλαδο είναι 

 τα ιλή προϊόντα στον τόπο μας. 

ς 7.44: Κατανομή του δείγματος που /  προσέχει το ελαιόλαδο 
 να είναι πιστοποιημένο, ως προς το βαθμό σημαντικότητας της 
 

δήλωση νάρισμα γίνεται με προσθήκη χημι

86,7% την απ τηση « ν γνωρίζω». Παρ μοια σ υ

πα ατ

ραφινάρισ

είται κα

μεθόδους επεξεργασίας ελαιο ου, πα  που

από
 
Πίνακα
που αγοράζει

 πιο δημοφ

 προσέχει δεν  

πιστοποίησης

   Η πιστοποίησ αι σημαν την αγορά ολάδου η είν τική σ  ελαι
Σύνο-
λα 

   
Εντελώς 
ασήμαντο Ασήμαντο Αδιάφορο Σημαντικό 

Πολύ 
σημαντικό   

Δεν 
προ-
σέχω 
να 
είναι 
πιστο-
ποιη-
μένο 

  
Συχνότητα 

54 11 9 97 113 284 

    % 19,0% 3,9% 3,2% 34,2% 39,8% 100.0
% 

    Δ.Τ.Υ*
3,5 1,6 -1,7 0,4 -2,7   

Προ-
σέχω 
αν 
είναι 
πιστο-
ποιη-
μένο 

 Συχνότητα 

6 
 
 

1 
 
 

8 
 
 

37 
 
 

63 
 
 

115 
 
 

    % 
 5,2% 0,9% 7,0% 32,2% 54,8% 100.0

% 
    Δ.Τ.Υ*

-3,5 -1,6 1,7 -0,4 2,7   
Σύνολα Συχνότητα 60 12 17 134 176 399 
  % 15,0% 3,0% 4,3% 33,6% 44,1% 100.0

% 
*Δ.Τ
 
Ο 

ερω

.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

χ2 έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση στατιστικά σημαντική ανάμεσα στους 

τηθέντες που προσέχουν/δεν προσέχουν να είναι τυποποιημένο ως προς 
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το αθμό σημαντικότητας της πιστοποίησης, επιβεβαιώνοντας την αρχική 

υπό

Είν  τον παραπάνω πίνακα ότι οι περισσότεροι από 

συμμετέχοντες στην  οποίη . 

Ακό κα  74% που δεν προσέχουν το ελαιόλαδο που αγοράζουν να είναι 

πιστοποιημένο θεωρούν εν γένει σημαντική την πιστοποίηση.  
 
Πίνακας 7.45: Κατανομή της αντίδρασης του δείγματος, ως προς τον βαθμό 
σημαντικότητας της πιστοποίησης  

β

θεση.( χ2=19,840, β.ε=4, p=0,001, Cramer’s V=0,223) 

αι φανερό από τους 

σηςέρευνα αναγνωρίζουν τη σημασία της πιστ

μη ι το

  Η πιστοποίησ  σημαντική ν αγορά ου η είναι  στη  ελαιολάδ Σύν ολα 

   
Εντελώς 
ασήμαντο Ασήμαντο Αδιάφορο 

Πολύ 
Σημαντικό   σημαντικό 

Θα  το
αγοράσω 

 Συχνότητα 8 2 2 9 6 27 

    % 29,6% 7,4% 7,4% 33,3% 22,2% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

2,2 1,4 0,7 0,0 -2,3   
Θα  το
αγοράσω 
εφόσον 
είναι η  
μάρκα 
που 
προ ώ τιμ

 Συχνότητα 
 
% 
 
Δ.Τ.Υ*

20 
 
12,2% 
 
-1,3 

8 
 
4,9% 
 
1,9 

9 
 
5,5% 
 
0,6 

56 
 
34,1% 
 
0,2 

71 
 
43,3% 
 
-0,2 

164 
 
100.0% 
 
 

Θα 
αυξήσω 
τις 
ποσότητες 
αγοράς 

 Συχνότητα 
 
% 
 
Δ.Τ.Υ*

0 
 
0,0% 
 
-0,7 

0 
 
0,0% 
 
-0,3 

0 
 
0,0% 
 
-0,4 

0 
 
0,0% 
 
-1,2 

3 3 
  
100,0% 100.0% 
 
2,0 

 
 

Θα το 
αγοράσω 
εφόσον 
τηρούνται 
οι οδια-πρ
γραφές 
ποιότητας 

 Συχνότητα 
 
% 
 
Δ.Τ.Υ*

14 
 
11,4% 
 
-1,4 

0 
 
0,0% 
 
-2,3 

7 
 
5,7% 
 
0,6 

32 
 
26,0% 
 
-2,1 

70 
 
56,9 
 

123 
 
100.0% 
 

3,5  

Δεν θα το 
αγοράσω 

 Συχνότητα 19 2 1 39 28 89 

    % 
 21,3% 2,2% 1,1% 43,8% 31,5% 100.0% 

    Δ.Τ.Υ*
1,9 -0,4 -1,8 2,3 -2,7   

Σύνολα Συχνότητα 61 12 19 136 178 406 
  % 15,0% 3,0% 4,7% 33,5% 43,8% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
Πο

εν ση, προφανώς γιατί συνηδητοποιούν την 

λύ περισσότερο το 87% που προσέχουν να είναι πιστοποιημένο θεωρούν 

γένει σημαντική την πιστοποίη

 295



Κεφάλαιο έβδομο  Αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

αξία της. Ωστόσο, το 54,8% διαφέρει στατιστικά σημαντικά α ο 39,8% ( 

μ ν .Τ.Υ) 

Ο χ2 έδειξε  υπ συσ η στατιστικά ντικ αξύ 

π τ  των καταναλωτών  προς τη αντίληψη τους ότι  

πιστοποίηση ίναι σημαντική σ αγορ αιολάδ 2=38,685, β.ε

p 006, Cramer’s V= 54) 

Τόσο αυτοί ώ υν ότι θ το αγοράσουν εφόσον είναι  μάρκα τους, 

ό  που δηλώνουν ό α το άσουν σον ύντα

π ού εν γένει  την πιστοποίησ και 

8 αντίστοιχα). Η διαφοροποίηση μεταξύ των  παραπάνω ομάδων 

κ τώ αι κυρίως σ’ αυτούς που  η πιστοποίηση είναι 

π ν ,3% και 56,9%). Τα δύο ποσοστά διαφέρουν στατιστικά 

σ κά επίπεδο  α=0,05 με βάση  τιμές  Δ.Τ

Το περίερ ι ότι ι αυτοί  δε θ  αγόραζαν θεωρ σημαντική 

την πιστοποίηση (75,2%) πο κ πρ  όψε αίνε  ο

ηνευτεί από πιθανή έλλειψη γνώσης της 

ει η συσκευασία τον τόπο προέλευσης, δεν 

,1), θεωρούν ότι ο τόπος παραγωγής είναι εν 

πό τ

ε βάση τις τιμές τω  Δ

 ότι άρχει χέτισ σημα ή μετ της 

ιθανής αν

=0,

ίδρασης ως ν  η

 ε την ά ελ ου.( χ =16, 

0,1

 που δηλ νο α  η

σο και αυτοί

δια

τι θ αγορ  εφό πληρο ι οι 

ρο γρα

2,9% 

αταναλω

φές θεωρ ν  σημαντική η (77,4% 

 δύο

ν είν  δηλώνουν ότι

ολύ σημ

μαντι

α τική (43

η  σε  σημαντικότητας  τις  των .Υ.  

γο είνα  κα  που α το ούν 

υ ε ώτης ως φ ται μη ρθή 

συμπεριφορά που μπορεί να ερμ

σημασίας της πιστοποίησης.  

Για την υπόθεση, εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 

σημαντικότητας του τόπου παραγωγής με την προσοχή που δίνουν οι 

καταναλωτές στο να αναγράφ

ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση και επομένως δεν 

επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση ( χ2=2,76,  β.ε=4, p=0,612). Και αυτοί 

που προσέχουν το ελαιόλαδο να είναι με ονομασία προέλευσης (75%) και 

αυτοί που δεν προσέχουν (69

γένει σημαντικός. Τα δύο ποσοστά 75% και 69,1 δεν διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Ο τόπος παραγωγής είναι 

σημαντικός παράγοντας ανεξάρτητα με το αν κάποιος προσέχει ή όχι την 
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ονομασία προέλευσης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη γενικότερη πεποίθηση 

που επικρατεί στους καταναλωτές για την καλή ποιότητα ελαιολάδου από 

ελαιοπαραγωγικές περιοχές της νότιας Ελλάδας -Κρήτης και Πελοπονήσσου 

κατά κύριο λόγο- από τις οποίες, ωστόσο, θεωρούν δεδομένο ότι παράγεται 

σχεδόν αποκλειστικά όλο το ελληνικό ελαιόλαδο.  

Ο χ  έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση στατιστικά σημαντική μεταξύ του 

ενδιαφέροντος για την αναγραφή «ψυχρής πιέσεως» και του βαθμού 

σημαντικότητας της θερμοκρα

2  

σίας παραγωγής, επιβεβαιώνοντας την αρχική 

 χ  p ιδ

 

υποθεση. ( 2=32,046 β.ε=4, =0,000, Cramer’s V=0,287)   Ε ικότερα μόνο 

το 19,45% αυτών που προσέχουν να αναγράφεται στην συσκευασία ότι το 

ελαιόλαδο είναι «ψυχρής πιέσεως» θεωρούν και πολύ σημαντικό τον 

παράγοντα θερμοκρασία παραγωγής.  
 
Πίνακας 7.46: Κατανομή του δείγματος σε σχέση με το ενδιαφέρον του για την 
αναγραφή «ψυχρής πιέσεως», ως προς το βαθμό σημαντικότητας της θερμοκρασίας 
παραγωγής 

   
Η θερμοκρασία παραγωγής είναι σημαντικός παράγοντας στην 
αγορά ελαιολάδου Σύνολα 

   
Εντελώς 
ασήμαντο Ασήμαντο Αδιάφορο Σημαντικό 

Πολύ 
σημαντικό   

Προσέχω 
να 
αναγρά-
φεται «ψυ-
χρής 
πιέσεως» 

 
Συχνότητα 

92 13 72 101 67 345 

    % 26,7% 3,8% 20,9% 29,3% 19,4% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

3,3 -0,2 2,3 -0,3 -5,1   
Δεν 
προσέχω 
αν 
αναγρά-
φεται  
«ψυχρής 
πιέσεως» 

Συχνότητα 

2 
 

2 
 

3 
 

14 
 

24 
 

45 
 

    % 
 4,4% 4,4% 6,7% 31,1% 53,3% 100.0% 

    Δ.Τ.Υ*
-3,3 0,2 -2,3 0,3 5,1   

Σύνολα Συχνότητα 94 15 75 115 91 390 
  % 24,1% 3,8% 19,2% 29,5% 23,3% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
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Αντίθετα το 53,3% των ερωτηθέντων που δήλωσαν πως δεν ενδιαφέρονται 

για την αναγραφή «ψυχρής πιέσεως» θεωρούν πολύ σημαντικό τον 

παράγοντα θερμοκρασία παραγωγής.Το παράδοξο αυτό φαινόμενο μπορεί 

να  μόνο αν ληφθεί υπόψην ότι η σχετική αναγραφή στις 

συσ

μνή  και τω σουν 

ελαιόλαδο «  π

Α ργ νοληπτικά συστατικά του ελαιολάδου φαίνεται πως μόνο το 

άρ οτελεί σημαντικό πα γοντα τά τις ρές κ μάλιστα  

όσ ηλώνουν πως αγοράζουν τυποποιημένο ελαιόλαδο. Πιο 

συ κεκριμ ανιχ ηκε σημαντική 

επ νο  αρχική υπόθεση μόνο ως προς το άρωμα ( χ2=32,046 

β. όπως αίνεται από τον Πί κα 8.47

: Κατανομή του δείγματος που αγοράζει τυποποιημένο ελαιόλαδο ως 
 το  σημαντικότητας ώμα υ ελαιο

ερμηνευθεί

κευασίες γίνεται με έντονο τρόπο με αποτέλεσμα να εντυπώνεται στη 

μη ακόμη ν καταναλωτών που δεν επιδιώκουν να αγορά

ψυχρής ιέσεως».  

πό τα ο

ωμα απ

ους δ

α

ρά κα αγο αι  σε

γ ένα νεύθ στατιστικά συσχέτιση, 

ιβεβαιώ

ε=4, p=0,000, Cramer’s V=0,287) 
 
Πίνακα

ντας την

 φ να . 

ς 7.47
ν βαθμόπρος του αρ τος το λάδου 

   Το άρωμα 
Σύνο-
λα 

   
Εντελώς 
ασήμαντο Ασήμαντο Αδιάφορο Σημαντικό 

Πολύ 
σημαντικό   

Δεν   
αγοράζω 
τυπο

Συχνότητα 7 3 6 47 48 111 ποιη-
μένο 
    % 6,3% 2,7% 5,4% 42,3% 43,2% 100.0

% 
    Δ.Τ.Υ*

-2,3 0,8 -0,3 -1,3 3,6 -   
Αγοράζω 
τυποποιη-
μένο 

 Συχνότητα 43 
 

13 
 

18 
 

146 
 

73 
 

293 
 

    % 
 14,7% 4,4% 6,1% 49,8% 24,9% 100.0

% 
    Δ.Τ.Υ*

2,3 0,8 0,3 1,3 -3,6   
Σύνολα Συχνότητα 50 16 24 193 121 404 
  % 12,4% 4,0% 5,9% 47,8% 30,0% 100.0

% 
*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπ
 

ο 

Αυτοί που αγοράζουν τυποποιημένο δε θεωρούν στον ίδιο βαθμό σημαντικό 

παράγοντα το άρωμα, σε σχέση με αυτούς που δεν αγοράζουν 
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τυποποιημένο. Το 5,5% υτών που εν αγοράζουν εωρούν εν ένει 

σημαντικό το ωμα ενώ το 74,7% αυτών  αγοράζουν ο θεωρούν 

σημαντικό. 

Ειδικότερα αυτοί που δεν αγοράζουν σε ποσοστό 43,2% θεωρούν το άρω

8 α δ θ γ

άρ που  τ

μα 

πολύ σημαντικό παράγοντα ενώ μόνο το 24,9% αυτών που αγοράζουν 

τυπ  δύο ποσοστά 

διαφέρουν τατιστικ ντικά σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 

σύμφωνα με  τιμές

Τ α  φαίνεται δε είναι κ οριστικό αράγο ς  επιλογής 

γ σους  τυποποιημένο ελαιόλαδο.( χ2=5,640 β.ε=4, p=0,231) 

Στο ίδιο πέρα  καταλήγει είς ερ ώντα το βα μό 

σημαντικότητας  ύσης  της κνότητα ια το αγοραστές 

τ ποποιημ  ελαιολάδου με 2=8,3 .ε=4, 82) χ2=9,030  

β =4, p=0,070) . 

 ια τους κ αναλωτ υ χύ ελαιολάδου καν ό αραπ

δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, 

δ ς ελαιολάδου 

β.ε=4, p=0,337). Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται ως 

στο είδος συσκευασίας που αγοράζουν, 

ακυρώνοντας την αρχική υπόθεση( χ2=21,350 β.ε=12, p=0,07).  Άλλωστε η 

οποιημένο θεωρούν πολύ σημαντικό το άρωμα. Τα

σ ά σημα

 τις  Δ.Τ.Υ. 

ο χρώμ

α ό

από ότι ν αθ ς π ντα

ι  αγοράζουν

 συμ σμα καν ευν ς θ

 της γε και πυ ς γ υς 

υ ένου  ( χ 39 β p=0,0 και (

.ε αντίστοιχα

Γ ατ ές το μα ένα απ  τα π άνω 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

αφού για κανένα δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Τοσο το 

χρώμα αφήνει α ιάφορου  τους καταναλωτές χύμα ( χ2=3,822 

β.ε=4, p=0,431), όσο και το άρωμα με ( χ2=7,512, β.ε=4, p=0,113). Το ίδιο 

συμβαίνει για τη γεύση ( χ2=6,702 β.ε=4, p=0,149), αλλά και την πυκνότητα 

( χ2=4,588 

αναμενόμενα γιατί οι καταναλωτές χύμα ελαιολάδου θεωρούν δεδομένα τα 

χαρακτηριστικά αυτά στο ελαιόλαδο που αγοράζουν. 

Ως προς το είδος συσκευασίας, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του βαθμού σημαντικότητας που αποδίδουν στην 

ελκυστική συσκευασία και 
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πλειοψηφία του δείγματος 91,2% δηλώνει ότι η ελκυστική συσκευασία είναι 

από εντελώς ασήμαντος εως αδιάφορος παράγοντας.  
 

τυποποιημένου ελαιόλαδου που αγοράζει ως προς το βαθμό σημαντικότητας της 
πρακτικής συσκευασίας 

Πίνακας 7.48: Κατανομή του δείγματος σε σχέση με το είδος συσκευασίας  

    
Η πρακτική συσκευασία είναι σημαντικός παράγοντας στην αγορά 
ελαιολάδου Σύνολα 

   
Εντελώς 
ασήμαντο Ασήμαντος Αδιάφορο Σημαντικό 

Πολύ 
σημαντικό   

Γυάλινη 1 
λίτρου 

 Συχνότητα 27 4 13 4 0 48 

    % 56,3% 8,3% 27,1% 8,3% 0,0% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

3,5 -1,0 0,8 -3,3 -1,1   
Πλαστική 
1 ή 2 
λίτρων  

 Συχνότητα 
29 19 23 53 6 130 

    % 22,3% 14,6% 17,7% 40,8% 4,6% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

-3,4 0,8 -1,7 3,7 2,6   
Μεταλλική 
5 λίτρων 

 Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ* 

54 
34,0% 
0,0 

20 
12,6% 
0,0 

36 
22,6% 
0,0 

48 
30,2 
0,5 

1 
0,6% 
-1,6 

159 
100.0% 
 

Μεταλλική 
16 λίτρων 

 Συχνότητα
% 
Δ.Τ.Τ* 

24 
40,7% 
1,2 

7 
11,9 
-0,2 

18 
30,5% 
1,5 

9 
15,3% 
-2,5 

1 
1,7% 
-0,2 

5  9
1 0,0%0  
 

Σύνολα Συχνότητα 134 50 90 114 8 396 
  % 33,8% 12,6% 22,7% 28,8% 2,0% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
 
Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υγιεινής 

συσκευασίας και στο είδος υσκευασίας που αγοράζουν  ( χσ  

τ

και στο είδος που er’s 

V=0,188) 

2=15,057 

β.ε=12, p=0,232). Σ’αυτή την περίπτωση η πλειοψηφία του δείγματος το 

75,6% δηλώνει ότι ο παράγοντας υγιεινή συσκευασία είναι εν γένει 

σημαντικός.  

Ωστόσο, ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ου βαθμού 

σημαντικότητας που αποδίδουν οι ερωτηθέντες στην πρακτική συσκευασία 

αγοράζουν.( χ2=41,787 β.ε=12, p=0,000, Cram
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Από τον  7.48 φαίν ότι τοί που γοράζ  πλαστική 

συσκευασία 1 ή 2 λίτρων θεωρούν σημαντικό π γοντα ην πρακτική 

συσκευασία  ποσοσ ,4% ότε τή η κατηγορία ναλω

δ ο τ ικά ση τικά σ  μαντικ ητας α=0,05 

από  γυάλινη 1 λίτρου και μεταλλική λίτρων  

4 υτώ υ αγοράζουν τική εί σημαντικό π γοντα

πρακτική συσκευασία  το % κα  15,3% ών 

αντίστοιχα. 

ς προς  την εκτίμηση των καταναλωτών για τη σημερινή τιμή του 

στατιστικά

=9, 

 

 ποιότητα. 

αση

 μειωμένης τιμής ή προσφοράς σε κάποια μάρκα ελαιολάδου, 

. (

 

 α=0,05 μεταξύ του 

βαθμού σημαντικότητας του παράγοντα διαδεδομένη μάρκα και της 

Πίνακα εται αυ  α ουν

αρά  τ

 σε τό 45 . Ειδικ ρα αυ  κατα τών 

ιαφοροπ ιείται στα ιστ μαν ε επίπεδο ση ότ

 αυτούς

0,8% α

 που αγοράζουν 16 . Το

ν πο πλασ θεωρ αρά  την 

 έναντι υ 8,3 ι του  αυτ που αγοράζουν 

γυάλινη και μεταλλική 16 λίτρων 

Ω

ελαιολάδου και την πιθανή αντίδρασή τους σε περίπτωση αύξησης, δεν 

ανιχνεύθηκε  σημαντική συσχέτιση, ακυρώνοντας την αρχική 

υπόθεση. ( χ2=24,422,  β.ε p=0,071). Άλλωστε, το 80,9% των 

ερωτηθέντων καταναλωτών δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγοράζει ίδια 

ποσότητα και

Επίσης, δεν ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

βαθμού σημαντικότητας της προσφοράς δώρων και εκπτωτικών κουπονιών 

με την πιθανή αντίδρ  των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα, 

σε περίπτωση

μη επιβεβαιώνοβτας την αρχική υπόθεση  χ2=4,365,  β.ε=2, p=0,342) 

Άλλωστε το 92,6% δηλώνει ότι η προσφορά δώρων του είναι από εντελώς 

ασήμαντη εως αδιάφορη. 

Στην περίπτωση των κουπονιών το 88,3% των καταναλωτών που 

ρωτήθηκαν δηλώνει ότι η προσφοράα κουπονιών είναι από εντελώς 

ασήμαντη εως αδιάφορη.  ( χ2=3,531,  β.ε=3, p=0,325). 

Για την επίδραση της διαφήμισης, ανιχνεύθηκε ασθενής θετική συσχέτιση 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας
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επίδρασης της διαφήμισης, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση. 

(Spearman’s rho=0,186, p=0,000). Ειδικότερα το 67,1% του δείγματος 

δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται καθόλου από τη διαφήμιση και το 25,9% 

επηρεάζεται μέτρια. Εν γένει ο παράγοντας διαφήμιση δεν αίζει σημαντικό 

ρόλο στην αγορά ελαιολάδου. Από τους καταναλωτές που δηλώνουν ότι δεν 

επηρεάζονται από τη δια

π

φήμιση το 43% δηλώνει εν γένει σημαντικό τον 

ευνα 

υσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, 

ερώνει περισσότερο 

 

π

 

παράγοντα διαδεδομένη μάρκα ενώ από αυτούς που δηλώνουν ότι 

επηρεάζονται μέτρια από τη διαφήμιση το 66,1% δηλώνουν ότι ο 

παράγοντας διαδεδομένη μάρκα είναι εν γένει σημαντικός. 

 

Ως προς τον τρόπο ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην έρ

γύρω από θέματα υγείας που αφορούν το ελαιόλαδο, βρέθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σ

επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση. Ειδικότερα μόνο η τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο και τα ενημερωτικά φυλλάδια συμβάλλουν προς την κατεύθυνση 

αυτή. Πιο συγκεκριμένα η τηλεόραση φαίνεται να ενημ

τους καταναλωτές για την συνεισφορά του ελαιολάδου στην πρόληψη του 

καρκίνου, το ραδιόφωνο για την πρόληψη της χοληστερίνης, ενώ τα 

ενημερωτικά φυλλάδια για την πρόληψη των καρδιοπαθειών και την 

γενικότερη ροβολή του ελαιολάδου ως υγιεινό τρόφιμο.  
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Πίνακας 7.49:  του τρόπου ενημέρωσης των καταναλωτών ως προς ις 
γνώσεις που έχουν γύρω από τις θετικές επιπτώσεις του ελαιολάδο
ανθρώπου. 

2

Κατανομές τ
υ στην υγεία του 

Τρόπος ενημέρωσης για το ελαιόλαδο Χ β.ε p Cramer’s 
V 

T.V.    Είναι πολύ υγιεινό 6,187 

9

3 0,079  
Είναι καλό για την καρδιά 
Δεν ανεβάζει την χοληστερίνη 
Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου 
Όλα τα λάδια καταστρέφονται στο τηγάνισμα στην 
ίδια θερμοκρασία 

5,464 
3,807 
12,374 
 
7,98  

3 
4 
4 
 
4 

0,132 
0,435 
0,010 s 
 
0,091 

 
 
0,175 

Ραδιόφωνο Είναι πολύ υγιεινό 
Είναι κα ό για την καρδιά 
Δεν ανεβάζει την χοληστερίνη 
Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου 
Όλα τα λάδια καταστρέφονται στο τηγάνισμα στην 
ίδια θερμοκρασία 

0,90  
0,124 
24,321 
2,383 
 
4,872 

3 
3 
4 
4 
 
4 

0,596 
1 
0,036 s 
0,540 
 
0,285 

 
 
0,246 

λ
2

Βιβλία  Είναι πολύ υγιεινό 
Είναι καλό για την καρδιά 

Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου 
Όλα τα λάδια καταστρέφονται στο τηγάνισμα στην 
ίδια θερμοκρασία 

4,622 
4,246 

6,274 
 
5,926 

3 
3 

4 
 
4 

0,235 
0,201 

0,181 
 
0,201 

 

Δεν ανεβάζει την χοληστερίνη 5,361 4 0,241 

Εφημερίδες 
-περιοδικά 

Είναι πολύ υγιεινό 
Είναι καλό για την καρδιά 
Δεν ανεβάζει την χοληστερ νη 
Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου 
Όλα τα λάδια καταστρέφονται στο τηγάνισμα στην 
ίδια θερμοκρασία 

2,518 
6,313 
7,975 
2,582 
 
4,059 

3 
3 
4 
4 
 
4 

0,478 
0,092 
0,091 

 

ί
0,648 
 
0,395 

Ενημερωτικά 
υλλάδια 

Είναι πολύ υγιεινό 
Είναι καλό για την καρδιά 
Δεν ανεβάζει την χοληστερίνη 
Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου 
Όλα τα λάδια καταστρέφονται στο τηγάνισμα στην 
ίδια θερμοκρασία 

14,641 
17,926 
5,120 
8,661 
 
4,571 

3 
3 
4 
4 
 
4 

0,001 s 
0,000 s 
0,270 
0,07 
 
0,329 

0,189 
0,209 φ

Internet* Είναι πολύ υγιεινό 
Είναι καλό για την καρδιά 
Δεν ανεβάζει την χοληστερίνη 
Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου 
Όλα τα λάδια καταστρέφονται στο τηγάνισμα στην 
ίδια θερμοκρασία 

0,169 
2,255 
5,547 
2,797 
 
4,012 

3 
3 
4 
4 
 
4 

1 
0,425 
0,208 
0,516 
 
0,398 

 

ικογένεια 
ι 

Είναι πολύ υγιεινό 
Είναι καλό για την καρδιά 

4,442 
3,114 

3 
3 

0,191 
0,351 

 Ο
-φίλο

Δεν ανεβάζει την χοληστερίνη 
Βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου 
Όλα τα λάδια καταστρέφονται στο τηγάνισμα στην 
ίδια θερμοκρασία 

7,503 
0,322 
 
4,955 

4 
4 
 
4 

0,108 
0,985 
 
0,287 

Κρατικό  
Φορέα** 

Είναι πολύ υγιεινό 
Είναι καλό για την καρδιά 

στερίνη 
νου 
στο τηγάνισμα στην 

96 
38 

52 
09 

Δεν ανεβάζει την χολη
Βοηθά στην πρόληψη του καρκί
Όλα τα λάδια καταστρέφονται 
ίδια θερμοκρασία 

0,2
7,4
7,361 
5,817 
 
2,003 

3 
3 
4 
4 
 
4 

0,4
0,1
0,108 
0,221 
 
0,772 

 

*Τα αποτελέσματα    δήλωσαν ό ών έσω 
Internet. 

μα ούν με κάθε επιφύλαξη γιατί μόνο ομα δήλωσαν μερώ ονται από 
α 

s: στατιστικά σημα

 αυτά  να θεωρηθούν με κάθε επιφύλαξη γιατί μόνο

τα αυτά να θεωρηθ

19 άτομα τι ενημερ ονται μ

**Τα αποτελέσ
κρατικό φορέ

 17 άτ ότι ενη ν

ντικό 
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Πίνακας ή του δείγματος που ενημερώνεται  τ λεόραση ως 
ς το β  στη δήλωση ότι «τ ιόλαδ οη ην πρόληψη 

του καρκί

7.50: Κατανομ από ην τη
προ αθμό συμφωνίας του ο ελα ο β θά στ

νου»  

  Το ελαιόλαδο βοηθά στην πρόληψ η  καρκίνου του  Σύνολα 

   
Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ Δεν γνωρίζω 

Συμφωνώ 
απόλυΣυμφωνώ   τα 

Δεν 
ενημερώνομαι 
από την 
τηλεόραση 

  
Συχνότητα 0 7 65 115 80 267 

    % 0,0% 2,6% 24,3% 43,1% 30,0% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

-2,4 0,3   -1,0 -1,9 2,2 
Ενημερώνομαι 
από την 
τηλεόραση 

 Συχνότητα 3 
 

6 
 

45 43 39 
 

136 
   

    % 
 2,2% 4,4% 33,1% 31,6% 28,7% 100.0% 

    Δ.Τ.Υ*
2,4 1,0 1,9 -2,2 -0,3   

Σύνολα Συχνότητα 3 13 110 158 119 403 
  % 0,7% 3,2% 27,3% 39,2% 29,5% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμ ο Υπόλοιπο 

ίνακας ίγματος που ενημερώνεται ό διόφωνο ως 
προς το β δήλωση ότι  νεβάζει την 
χοληστερί

ένο Τυποποιημέν
 

Π 7.51: Κατανομή του δε απ το ρα
αθμό συμφωνίας του στη «το ελαιόλαδο δεν α
νη»  

  Το ελαιόλαδ ο δεν ανεβάζει την χοληστερίνη Σύνολα 

   
Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ Δεν γνωρίζω 

Συμφωνώ 
απόλυΣυμφωνώ τα   

Δεν 
ενημερώνομαι 
από το 
ραδιόφωνο 

  
Συχνότητα 7 36 77 186 94 400 

    % 1,8% 9,0% 19,3% 46,5% 23,5% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

-4,9 0,4 0,7 -0,1 0,8   
Ενημερώνομαι 
από το 
ραδιόφωνο 

 Συχνότητα 1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

2 
 

    % 
 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 23,5% 100.0% 

    Δ.Τ.Υ*
4,9 -0,4 -0,7 0,1 -0,8   

Σύνολα Συχνότητα 8 36 77 187 94 402 
  % 2,0% 9,0% 19,2% 46,5% 23,4% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο
 

 Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

Οι υπόλο  φορεί ημέρ  (βι εφημερίδες κ εριοδ

, ο κ φίλοι, αλλά  το ) φαίνεται να  

ελ  στον τομέα της ενημέρωσης, Τα αποτελέσματα αυτά  

ιποι ς εν ωσης βλία, αι π ικά, 

Internet

παντ ώς

ι ογένεια-  και κράτος  απουσιάζουν

ήταν
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αναμενόμ ι από  δεδομένα που οέκυψα πό τη ριγρα κή 

ανάλυση κ καταδε υν σημαντικά βλήμ αι 

 

ος τον βαθμό συμφωνίας του στη δήλωση ότι «το ελαιόλαδο είναι 
πολύ υγιεινό»  

ενα κα  τα  πρ ν α ν πε φι

αι ικνύο  προ ατα κ φαινόμενα της 

σύγχρονης κοινωνίας. 

Πίνακας 7.52: Κατανομή του δείγματος που ενημερώνεται από ενημερωτικά 
φυλλάδια ως πρ

   Το ελαιόλαδο υγ είναι πολύ ιεινό Σύνολα 

   Διαφωνώ Δεν γνωρίζω 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα   
Δεν 
ενημερώνομαι 
από ενημερωτικά 
φυλλάδια 

  
Συχνότητα 2 1 81 220 304 

    % 0,7% 0,3% 26,6% 72,4% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

0,8 0,6 3,6 -3,8   
Ενημερώνομαι 
από ενημερωτικά 
φυλλάδια 

 Συχνότητα 0 
 

0 10 95 
   

105 
 

    % 
 0,0% 0,0% 9,5% 90,5% 100.0% 

    Δ.Τ.Υ*
-0,8 -0,6 -3,6 3,8   

Σύνολα Συχνότητα 2 1 91 315 409 
  % 0,5% 0,2% 22,2% 77,0% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
 

Πίνακας 7.53: Κατανομή του δείγματος που ενημερώνεται από ενημερωτικά 
φυλλάδια ως προς τον βαθμό συμφωνίας του στη δήλωση ότι «το ελαιόλαδο είναι 
καλό για την καρδιά»  

  Το ελαιόλαδο είναι καλό για την καρδιά Σύνολα  

  
Διαφωνώ 
απόλυτα Δεν γνωρίζω Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα    

Δεν   
Συχνότητα 2ενημερώνομαι  12 118 175 307 από ενημερωτικά 

φυλλάδια 
    % 0,7% 3,9% 38,4% 57,0% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

0,8 1,0 3,8 -4,2   
Ενημερώνομαι  Συχνότητα 0 2 19 84 105 από ενημερωτικά 
φυλλάδια      

    % 
 0,0% 1,9% 18,1% 80,0% 100.0% 

    Δ.Τ.Υ*
-0,8 -1,0 -3,8 4,2   

Σύνολα Συχνότητα 2 14 137 259 412 
  % 0,5% 3,4% 33,3% 62,9% 100.0% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
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Ως προς τ θεση ι οι γυναίκες δείχνουν ρισσότερ αισθησία  

 βιολογικού πό ότι οι άνδρες, ο στατιστικός έλε  

έδειξε ότ εν υπάρχει στατ ά σημαντική συσχέτιση και 

ιβεβαιώνε χι υπόθεση( =0,272  β p=0,723).  

άνδρες σε ποσοστό 2  αυ  αγο ν βιολο ελαιόλ

νώ οι γυναίκες ακολουθούν με μικρότερο ποσοστό 17,3%. 

ην υπό  ότ  πε η ευ  για

την αγορά  ελαιολάδου α γχος

ι δ ιστικ δεν 

επ ται η αρ κή  χ2 .ε=1, Ειδικότερα οι

0% είναι τοί που ράζου γικό αδο, 

ε
Πίνακας 7.54: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το φύλο ως την αγορά ή όχι 
βιολογικού ελαιολάδου 

    Βιολογικό Σύνολα 

  Όχι Ναί    
Γυναίκα  Συχνότητα 282 59 341 
    % 82,7% 17,3% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

0,5 -0,5   
Άνδρας   Συχνότητα 52 13 65 
    % 80,0% 20,0% 100.0% 
    Δ.Τ.Υ*

-0,5 0,5   
Σύνολα Συχνότητα 334 72 406 
  % 82,3% 17,7% 100.0% 

*Δ.Τ. ρθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
Για την υπόθεση ότι  μηνιαία κατανάλωση ελαιολάδου εξαρτ ται 

από το μέσο ικογενε  εισόδημα χνεύθηκε  σημαντική

αι η αρχική υπόθεση(Spearman’s rho=-

ς ή . 

χει μεταξύ της 

μόρ

αρχική υπόθεση, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 7.55. 
 

Υ.: Διο

 η μέση ά

 ο ιακό , ανι  στατιστικά μη  

συσχέτιση και δεν επιβεβαιώνετ

0,015, p=0,789). Επομένως, για όλες τις κλάσεις εισοδημάτων η μέση 

μηνιαία κατανάλωση στο νοικοκυριό είναι από 4 έως 5 λίτρα, όπως φάνηκε 

και από τα αποτελέσματα τη  περιγραφικ ς ανάλυσης

Ως προς την υπόθεση ότι το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου 

επηρρεάζει και το επίπεδο γνώσεων των επιπτώσεων του ελαιολάδου στην 

υγεία βρέθηκε ότι σημαντικά στατιστική συσχέτιση υπάρ

φωσης του ερωτώμενου και πέντε μόνο δηλώσεων, επιβεβαιώνοντας την 
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Πίνακας 7.55: Κατανομές του επιπέδου μόρφωσης του ερωτώμενου ως προς τη γνώση 
 του ελαιολάδου η ία 

τι: Χ β p Cramer’s V 
των επιπτώσεων
Γνώση ό

 στ ν υγε
2 .ε 

Το ελαιόλαδο περιέχει
ς Ε 

32,199 32 ,368   
βιταμίνε

0

Το ελα
υγιεινό 

ιόλαδο είναι πολύ 132,402 24 0,008 0,327  

Παράγεται χωρίς τη χρήση
μικών 

47,838 32 ,063   
χη

0

Είναι καλό για την καρδιά 32,071 24 0,155  
Το ελαιόλαδο παχαίνει 5 32 0,022 0,179 1,700 
Δεν ανεβάζει την χοληστερίνη 40,253 3  2 0,149 
Βοηθά σ
ρκίνου 

0,272  την πρόληψη του 34,838 32 
κα
Το ραφινάρισμα βελτιώνει την 
οξύτητά του 

44,853 32 0,116  

Το ραφινάρισμα γίνεται με 
προσθήκη χημικών 

62,205 32 0,010 0,201 

Το χύμα ελαιόλαδο είναι 
καλύτερης ποιότητας 

47,489 32 0,054  

Όλα τα λάδια καταστρέφονται 
στο τηγάνισμα στην ίδια 
θερμοκρασία 

61,726 32 0,002 0,194 

Αποτελεί βασικό στοιχείο της 
Μεσογειακής δίαιτας 

73,368 32 0,044 0,209 

 Τα ποσοστά αθροίζουν κάθετα στο 100% 
 
Πιο συγκεκριμένα ως προς τη δήλωση ότι «το ελαι λαδο είναι πολύ 

υγιεινό» το 80,9% των αποφοίτων Α.Ε.Ι. συμωνεί απόλυτα. 
 
Πίνακας 7.56: Κατανομές του επιπέδου μόρφωσης του ερωτώμενου ως προς τη δήλωση 
ότι «το ελαιόλαδο είναι πολύ υγιεινό» 
Το ελαιόλαδο είναι 
πολύ υγιεινό 

Χωρίς  
Απολ.  
Δημο 

Απόφ. 
Δημο- 
τικού 

Απόφ. 
Γυμνα- 
σίου 

Απόφ. 
Λυκ. ή 
εξατα-

Απόφ. 
Μέσης 
τεχνική

Αποφ. 
ΤΕΙ 
ΚΑΤ

Αποφ. Μεταπτ Δεν 

ό

τικού ξίου 
Γυμν. 

ς 
Εκπαίδ

ή 
ΕΕ 

ή 
Ανώτερ

ΑΕΙ υχ απα-
ντώ 

Σύνο-
λα 

. . 
Σχολής 

Διαφωνώ Συχνότητα 
% 

1 
20,0

0 
0,0% 

0 
% 

Δ.Τ.Υ 6,3*  1  

0 
0,0% 
-0,7 

0 
0,0% 
-0

0 
0,0% 
-0,5 

1 
0,6%
0,3 

0 0 
0,0% 
-0,3 

2 
0,5% % 

-0,
0,0

,2-0 ,3 
 0,0% 

-0,7 
Δεν 
γνωρίζω 

Συχνότητα 1 
% 
Δ.Τ Υ.   

0 
0,0% 
0,0 

0 
0,0% 
0

0 
0,0% 
0,0 

0 
0,0% 
0,0 

0 0 
0,0% 
0,0 

1 
0,2% 
 *

20,0% 
9,0

0 
0,0% 
0,0 

0 
0,0% 
0,0 ,0 

0,0% 
0,0 

Συμφωνώ Συχνότητα 

Δ.Τ.Υ

2 
0

1,0 

0 
% 

-0,5 

5 
,5% 

1,9 

20 
25,6% 
0,8 

3 
1
0,6 

9 
18,0% 
-0,7 

29 
18,5% 
-1,4 

20 
27,0% 
1,1 

3 
16,7% 
-0,6 

91 
22,1% % 

*
40, % 0,0 45 6,7% 

Συμφωνώ Συχνότητα 
απόλυτα % 

*Δ.Τ.Υ -3,1

1 
20,0

 
0% 
 

,4% 
8 

58 
74,4% 
-0,7 

1
8
0

41 
82,0% 
0,9 

127 
80,9
1,4 

54 15 
83,3% 
0,6 

318 
77,2% % 10

1 

0,5

6 
54
-1,

5 
3,3% 
,6 

% 73,0% 
-1,0 

Σύνολα Συχνότητα 5 
% 100
 

% 0% 
 
0% 

78 
100% 

1
1

50 
100% 

157 
100% 

74 
100% 

18 
100% 

412 
100%  10

1 11
10

8 
00% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο
 

 ιημέν όλοιπο Τυποπο ο Υπ
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Εν γένει όλοι συμφωνούν ότι  ελαιόλαδο ε πολύ υγιεινό. Κυρίως η 

ι ους ταναλωτές χωρίς Απολυτήρ ημοτικού 

 σοστό (60%  εν ει ότι το 

τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης, οι 

ς προς τη δήλωση 
τι «το ελαιόλαδο παχαίνει» 

εξατα- τεχνικής 
αίδ

ΚΑΤΕΕ 

τ
λή

τίτλος 

Σύνολα 

το ίναι 

διαφοροποίηση έγγε ται στ  κα ιο Δ

που συγκριτικά σε μικρότερο πο ) συμφωνούν  γέν

ελαιόλαδο είναι υγιεινό, αντίθετα με 

απόφοιτοι των οποίων συμφωνούν σε ποσοστά υψηλότερα του 90%.  
 
Πίνακας 7.57: Κατανομές του επιπέδου μόρφωσης του ερωτώμενου ω
ό
Το ελαιόλαδο 
παχαίνει 

Χωρίς  
Απολυτή
-ριο  

Απόφ. 
Γυμνασί
ου 

Απόφ. 
Λυκ. ή 

Απόφ. 
Μέσης 

Αποφ. 
ΤΕΙ ή 

Αποφ. 
ΑΕΙ 

Μεταπτυ
-χιακός 

Δεν 
απαντώ 

Δημοτι-
κού 

ξίου 
Γυμν. 

Εκπ . ή 
Ανώ
Σχο

ερ. 
ς 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ*

25,0% 
1,5 

0 
0,0% 
-0,9 

3 
3,8% 
-1,1 

1%
-0,8 

0 
%

-2,1 

14 
2% 

1,6 

6 
8,3% 
0,6 

1 
6,3% 
-0,1 

27 
6,7% 

1 2 
11,  0,0  9,

Διαφωνώ Συχνότητα 1 
,0% 

6 
4,5% 

29 
37,2% 

3 
16,7% 

7 

18 
34,6%

,2 

 
42,5

20 
27,8% 
-1,5

2 
12,5% 
-2

144 
35,6% 
 

% 
.ΥΔ.Τ *

25
9,0 

5
1,3 0,3 -1,

 
-0

65
% 

2,3  ,0 
Δεν 

ίζω 
ητα 

,0% ,0% 
 

12,8% 5,6% 
3 

11,5%
2 

6 
3,9%

3 
4,2
-1,2

2 
12,5% 
0,

30 
7,4% γνωρ

Συχνότ
% 

.ΥΔ.Τ *

2 
50
1,0 

0 
0
-1,0 

10

2,0 

1 

-0,

6 
 

1,
 

-2,1 
% 
 8 

Συμφωνώ  ητα 
% 8,2% 

 
34,6% 55,6% 

18 
34,6%

 

54 
35,3

,6

31 
43,

8 
50,0% 
1,

30 
7,4% 

Συχνότ
% 

.Υ*Δ.Τ

0 
0,0
-1,5 

2 
1
-1,3 

27

-0,5 

10 

1,6 
 

-0,4
% 

-0  1,1 
1% 

1 
Συμφωνώ ητα 

% 7,3% 11,5% 11,1% 
 

10 
19,2%

 

14 
9,2%

,8

12 
16,

3 
18,8% 
0,

151 
37,3% 
 

απόλυτα 
Συχνότ
% 

.Υ*Δ.Τ

0 
0,0
-0,8 

3 
2
1,4 

9 

-0,5 

2 

-0,3
 

1,4
 

-1  1,0 
7% 

7 
Σύνολα ητα 

0% 00% 
 

00% 
 

100% 
52 
100%

153 
100%

72 
100

16
100% 

405 
1

Συχνότ
% 
 

4 
10

11 
1

78
1

18
  % 

 
00% 

  *Δ Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 

 διαφοροποίηση εντοπίζεται κυρίως στους Αποφοίτους Α.Ε.Ι που σε 

πό τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα 

τα 2/3 των ερωτηθέντων δε γνωρίζουν αν το 

ισμα γίνετ ρ κη ώ σιώ

 

.
 
Η

ποσοστό 51,7% διαφωνεί εν γένει ότι το ελαιόλαδο παχαίνει σε αντίθεση με 

τους Αποφοίτους Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης που σε ποσοστό 66,7% 

συμφωνεί εν γένει. Γενικά επειδή υπάρχει ισχυρή πεποίθηση στους 

καταναλωτές ότι πρόκειται για τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας τείνουν 

να υποτιμούν άλλους παράγοντες, ότι δηλαδή παχαίνει. 

Α

προκύπτει ότι περίπου 

ραφινάρ αι με π οσθή  χημικ ν ου ν. 
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Πίνακας 7.58: Κατανομές του επιπέδου μόρφωσης του ερωτώμενου ως προς τη δήλωση 
 ι μ σθή μικ σιώ

Το ρα σμα 
ε  

χημικών ουσιώ

ίς  
ολ.  

 

Α
Δημο- 
τ

Α
Γυ - 
σί

Απ
Λυκ ή 
εξα
ξίου
Γυμ

Από
Μέσ
χν

ς 
Εκπ
. 

Αποφ
ΤΕΙ 
ΑΤΕ

ή 
Ανώτ

χολή

Αποφ.
ΑΕΙ υχ 

 
απα-

Σύνο-
ότι «το ραφινάρισμα γίνετα ε προ κη χη ών ου ν» 

φινάρι
γίνεται μ προσθήκη

ν 

Χωρ
Απ
Δημο 
τικού

πόφ. 

ικού 

πόφ. 
μνα
ου 

όφ. 
. 
τα- τε
 
ν. 

φ. 
ης 
ική Κ

αίδ

. 
ή 
Ε 

ερ
. 
Σ ς 

Μεταπτ Δεν

ντώ 
λα 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ*

0 
0,0% 
-0,5 

0
0
-

0 
0,
-0

6 
8,0
1,2 

0 
,0%

-0,9 

2 
9%

-0,4 

6 
% 

4 
  

5 

  
,0% 
0,2 

0% 
,8 

% 0  3,  4,1
-0,7 

5,9%
0,3 

2 
13,3%
1,

20
5,2 

Διαφωνώ Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ*

0 
0,0% 
-0,9 

0
0
-

2 
18
0,

14 
18,
1,6 

2 
4,3

0,1 

5 
8%

-0,8 

22 
5,1%

6 
  

,5 
 

 
,0% 
0,4 

,2% 
5 

7% 1 % 9,  1  8,8%
0,8 -1,2 

0 
0,0%
-1

51 
13,2%

Δεν 
γνωρίζω 

.Τ.Υ* 0,6 

1
1
0,7 

9 
81
1,0 

51 
68,
0,1 

12 
85,7
1,5 

41 
0,4%

2,1 

85 
,2%

-3,1 

49 
% 

0,9 

 
 

-0,6 

 
 

 

Συχνότητα 
% 
Δ

4 
80,0% 

 
00,0% ,8% 0% % 8  58  72,1

9
60,0%

261
67,6%

Συμφωνώ

* -1,2 

0 
0,0% 

2 
3,9% 

26 
17,8% 

8 
11,8% 

0 
0,0% 
-1,4 

41 
10,6% 

 Συχνότητα 
% 

1 
2,4% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

4 
5,3% 

Δ.Τ.Υ 0,7 -0,3 -1,7 -1,3 -1,7 3,6 0,3 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ*

0 
0,0% 
-0,4 

0 
0,0% 
-0,2 

0 
0,0% 
-0,6 

0 
0,0% 
-1,8 

0 
0,0% 
-0,7 

1 
2,0% 
-0,6 

7 
4,8% 
1,2 

1 
1,5% 
-1,0 

4 
26,7% 
5,1 

13 
3,4% 

Σύνολα Συχνότητα 

 

5 1 11 75 14 51 146 68 15 
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

386 
100% 

*Δ.Τ.Υ.: Διορθωμένο Τυποποιημένο Υπόλοιπο 
 
Εντονότερες είναι οι διαφορές μεταξύ των αποφοίτων Μέσης Τε κής 

Εκπαίδευσης και των αποφοί  ΤΕΙ με ποσοστά 85,7% και 80,4% 

αντίστοιχα και των αποφοίτων ΑΕΙ με ποσοστό άγνοιας 58,2%. 

  χνι

των

 

ρμοκρασία τικού 

Απόφ Απόφ

ξίου 
Γυμν. 

ς 
Εκπαίδ
. 

ΤΕΙ ή 
ΚΑΤΕΕ 
ή 
Ανώτερ
. 

ΑΕΙ υχ 
Δεν
απα-
ντώ 

Σύνο-
λα 

Πίνακας 7.59: Κατανομές του επιπέδου μόρφωσης του ερωτώμενου ως προς τη δήλωση 
ότι «όλα τα λάδια καταστρέφονται στοτηγάνισμαστην ίδια θερμοκρασία» 
Όλα τα λάδια 
καταστρέφονται στο 
τηγάνισμα στην ίδια 

Χωρίς  
Απολ.  
Δημο 

. 
Δημο- 
τικού 

Απόφ. 
Γυμνα- 
σίου 

. 
Λυκ. ή 
εξατα-

Απόφ. 
Μέσης 
τεχνική

Αποφ. Αποφ. Μεταπτ  

θε

Σχολής 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Συχνότητα 
% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

0 
0,0% 

11 
14,1% 

3 
16,7% 

8 14 2 2 

Δ.Τ.Υ* -0,8 3,0 -1,1 1,3 1,0 
15,4% 9,1% 2,7% 11,8% 

41 
10,0 

1,4 -0,5 -2,3 0,2 
Διαφωνώ Συχνότητα 

% 
Δ.Τ.Υ*

1 
 20,0%

-0,7 

0 
0,0% 
-0,7 

1 
9,1% 
-1,8 

29 
37,2% 
0,6 

4 
22,2% 
-1,1 

15 
28,8% 

9 -0,

50 
32,5% 
-0,7 3,2 

 
37 
50,7% 

4 
23,5%
-1,0 

141 
34,5% 

Δεν 
γνωρίζω 

Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ*

60,0% 
1,6 

0 
0,0% 
-0,6 

10 
90,9% 
4,7 -2,2 

46 
29,9% 
0,6 

16 
21,9% 
-1,3 

6 
35,3% 
0,7 

115 
28,1% 
 

3 14 
17,9% 

5 
27,8% 
0,0 

15 
28,8% 
0,1 

Συμφωνώ Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ*

1 
20,0% 

 
  

 
 

 
 

 
 % 

0,1 

0 
0,0% 
-0,5 

0 
0,0% 
-1,6 

18
23,1%
1,3 

3 
16,7%
-0,2 

10
19,2%
0,2 

28
18,2%
0,0 

13
17,8%
-0,1 

1 
5,9% 
-1,3 

74 
18,1

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συχνότητα 
% 
Δ.Τ.Υ*

0 
0,0% 
-0,7 

0 
0,0% 
-0,3 

0 
0,0% 
-1,1 

6 
7,7% 
-0,5 

3 
16,7% 
1,1 

4 
7,7% 
-0,4 

16 
10,4% 
0,6 

5 
6,8% 
-0,8 

4 
23,5% 
2,1 

38 
9,3% 

Σύνολα    Συχνότητα 
% 
 

5 
100% 

1 
100% 

11
100% 

78 
100% 

18 
100% 

52 
100% 

154
100% 

73 
100% 

17
100% 

409 
100% 

*Δ. ωμ ο Τυποποιημένο όλοιποΤ.Υ.: Διορθ έν  Υπ  
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Γενικά  1 στο 4 τηθ ες νω ι τηνεπίδραση  

θερμοκρ ς κατ  τη ισμ άνω α δ ορ αια ι εντονότε  

διαφορές αρατη τα άμ στους ο  Μ ς νι

κπαίδευσης, ΤΕΙ και ΑΕΙ στους οπόιους τα ποσοστά κυμαίνονται γύρω 

 

περίπου υς ερω έντ δεγ ρίζε της

ασία ά το γάν α π  στ ιάφ α έλ . Ο ρες

 π ρούν ι αν εσα αποφ ίτους έση Τεχ κής 

Ε

στο 30 % και σε όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο οι οποίοι διαφωνούν εν 

γένει με ποσοστό 53,4% και φαίνονται περισσότερο ενημερωμένοι. 
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8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε πρώτο επίπεδο στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να 

διαχωριστούν τα τρόφιμα που χαρακτηρίζουν τη μεσογειακή διατροφή σε 

άξονες σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποσοτική 

έρευνα. Οι άξονες καθορίζονται από τα κοινά χαρακτηριστικά στην 

κατανάλωση των τροφίμων αυτών.  Στη συνέχεια παρόμοιος καθορισμός 

αξόνων γίνεται για τους λόγους που επηρρεάζουν την αγορά ελαιολάδου. 

Σε αυτή την περίπτωση οι άξονες καθορίζονται από τις ιδιότητες του 

ελαιολάδου που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στις επιλογές τους. 

Σε δεύτερο επίπεδο γίνεται προσπάθεια τυπολογίας-

τμηματοποίησης των καταναλωτών τόσο ως προς τους άξονες της 

Μεσογειακής Δίαιτας αλλά και ως προς τους άξονες των λόγων αγοράς 

ελαιολάδου. 

Τέλος, παρουσιάζεται το υπόδειγμα των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ποσότητα κατανάλωσης του ελαιολάδου. 

 

8.2 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ 

Για να διερευνηθεί η ενδογενής δομή της Μεσογειακής Δίαιτας με 

την έννοια της ανάδειξης κατηγοριών (αξόνων) τροφών  

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες -

Principal Components Analysis (Kim & Mueller 1978, Johnson & 

Witchern 1992, Norusis 1992).   

Η περιστροφή των αξόνων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 

Varimax (περιστροφή μεγίστης διακύμανσης) (Σιάρδος, 1999). Το 

κριτήριο της ιδιοτιμής ή χαρακτηριστικής ρίζας (Eigenvalue) ≥ 1 

χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του αριθμού των παραγόντων που 

διατηρήθηκαν (Sharma 1996, Hair et al. 1995). Στον Πίνακα 9.2 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες. 
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  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι για το σκοπό αυτό δεν 

χρησιμοποιήθηκαν όλα τα τρόφιμα για τα οποία έγινε έλεγχος στη 

συχνότητα κατανάλωσής τους στην ερώτηση 1 (βλέπε Παράρτημα 1) 

αλλά μονάχα αυτά που χαρακτηρίζουν και εντάσσονται στη Μεσογειακή 

Δίαιτα.  

Πιο συγκεκριμένα τα έξι πρώτα τρόφιμα είναι αυτά που 

χαρακτηρίζονται από υψηλή συχνότητα κατανάλωσης, όπως προκύπτει 

από τον Μ.Ο. κατανάλωσής τους, ενώ τα υπόλοιπα έξι χαρακτηρίζονται 

από χαμηλή συχνότητα κατανάλωσης. (βλέπε Πίνακα 8.1) 
Πίνακας 8.1:Μέση μηνιαία συχνότητα κατανάλωσης τροφών Μεσογειακής Δίαιτας 
ΤΡΟΦΙΜΑ Μ.Ο Τυπική απόκλιση Ν 
ελαιόλαδο 29,154 4,328 399 
ψωμί-δημητριακά- 
αρτοσκευάσματα 

27,396 7,176 399 

ωμά φρούτα 24,834 9,522 399 
λαχανικά 
(μαγειρεμένα-ωμά) 

21,675 10,970 399 

τυρί-γιαούρτι 24,670 9,557 399 
γάλα 27,302 7,879 399 
αυγά 6,823 5,847 399 
όσπρια 5,223 2,846 399 
κοτόπουλο 5,052 3,142 399 
ψάρι 4,979 2,744 399 
κόκκινο κρέας 6,282 3,993 399 
κρασί 5,236 7,463 399 
 

Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ανέδειξε πέντε άξονες 

Μεσογειακής Δίαιτας. Στον Πίνακα 8.2 παρουσιάζονται μόνο τα φορτία 

που είναι σε απόλυτη τιμή ≥  0,50. Φορτία μεγαλύτερα ή ίσα από 0,30 

έχουν γενικά πρακτική σημαντικότητα (Hair et al. 1995) αλλά για τη 

συγκεκριμένη τάξη μεγέθους δείγματος (n=399) φορτία με απόλυτη τιμή 

 0,50 είναι και στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0,05. Σχετικά με την καταλληλότητα του μοντέλου της ανάλυσης σε 

κύριες συνιστώσες, ο έλεγχος σφαιρικότητας του Barlett (Barlett’s test of 

sphericity) έδειξε ότι ο πίνακας συσχετίσεων διαφέρει στατιστικά 

σημαντικά από το μοναδιαίο πίνακα (χ

≥

2=420,5, β.ε.=66, p=0,000) ενώ ο 
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δείκτης ή αλλιώς το μέτρο επάρκειας του δείγματος των Kaiser, Meyer 

και Olkin (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy), που 

αφορά στο πόσο κατάλληλα είναι τα δεδομένα για να εφαρμοστεί η 

ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (δυνατότητα παραγοντοποίησης του 

πίνακα συσχετίσεων), βρέθηκε να είναι ίσος με 0,672, δηλαδή πολύ πάνω 

από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο του 0,50 σύμφωνα με τους Hair et al. 

(1995) ή του ορίου 0,60 που προτείνουν άλλοι συγγραφείς όπως οι  

Coakes and Steed (1999) και  Sharma (1996). Τέλος, από τις τιμές της 

κοινής παραγοντικής διακύμανσης (Communality) για κάθε ερώτηση, 

διαπιστώνει κανείς ότι οι περισσότερες έχουν τιμή μεγαλύτερη από 0,50 

γεγονός που δηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των 

μετρήσεων από το υπόδειγμα-μοντέλο των πέντε αξόνων-συνιστωσών 

(Hair et al., 1995) οι οποίοι ερμηνεύουν συνολικά το 60% της συνολικής 

διασποράς-διακύμανσης. 
Πίνακας 8.2 Άξονες Μεσογειακής Δίαιτας 

Άξονες τρόφιμα  
Μεσογειακής Δίαιτας F1 F2 F3 F4 F5 

Κοινή Παρ. 
Διακύμανση 

ελαιόλαδο 0,740     0,447 
ωμά φρούτα 0,668     0,543 
λαχανικά 0,552     0,564 
όσπρια  0,795    0,580 
κρασί  0,674    0,582 
κοτόπουλο   0,683   0,796 
ψωμί-δημητριακά-
αρτοσκ. 

  -0,609   0,470 

ψάρι   0,519   0,639 
γάλα    0,882  0,609 
τυρί-γιαούρτι    0,623  0,680 
κόκκινο κρέας     0,824 0,711 
αυγά     0,654 0,461 
Eigenvalue (Ιδιοτιμή) :  2,035 1,597 1,269 1,128 1,054 
Ερμηνευόμενη Διασπορά:  17% 13,5% 11% 9,5% 9% 
Συνολική Ερμηνευόμενη Διασπορά: 60% 

 

Στον πρώτο παράγοντα F1 που εξηγεί το 17% της συνολικής 

διασποράς φορτώνουν κυρίως τα εξής τρόφιμα: ελαιόλαδο, ωμά φρούτα, 

λαχανικά (μαγειρεμένα-ωμά) τα οποία χαρακτηρίζονται από τη 
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μαζικότητα κατανάλωσης, τη φυτική τους προέλευση, την 

αντιοξειδωτική τους δράση, και την υψηλή διατροφική τους αξία. Από 

τον πίνακα 8.1 φαίνεται ότι οι τροφές αυτές έχουν υψηλή συχνότητα 

κατανάλωσης. 

Ο δεύτερος παράγοντας F2 που εξηγεί το 13,5% της συνολικής 

διασποράς χαρακτηρίζεται κυρίως από τα εξής τρόφιμα: όσπρια και 

κρασί, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη φυτική τους προέλευση, την 

κατανάλωσή τους από λαϊκά κοινωνικά στρώματα, τη σύνδεσή τους με 

την παράδοση και τις περιόδους νηστείας και σταθερής διαθεσιμότητας 

σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Καταναλώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

από ενήλικα άτομα. 

Ο τρίτος παράγοντα F3 που εξηγεί το 11% της συνολικής 

διασποράς δομείται κυρίως από το ψωμί-δημητριακά-αρτοσκευάσματα, 

το κοτόπουλο και το ψάρι με αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους. Είναι  

τρόφιμα με πολύ υψηλή συχνότητα κατανάλωσης που αποτελούν τις 

κύριες πηγές υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Χαρακτηρίζουν την 

αντίθεση μεταξύ της συνιστώμενης υψηλής πρόσληψης υδατανθράκων 

και της χαμηλής πρόσληψης λιπαρών. 

Ο τέταρτος παράγοντας F4 που εξηγεί το 9,5% της συνολικής 

διασποράς συντίθεται κυρίως από το γάλα και το τυρί-γιαούρτι, τρόφιμα 

δηλαδή πλούσια σε ασβέστιο, κατάλληλα ιδιαίτερα για την παιδική και 

εφηβική διατροφή. Χαρακτηρίζονται επίσης για τη μαζικότητα στην 

κατανάλωση και τη σταθερή διαθεσιμότητά τους όλο το χρόνο. 

Στον πέμπτο παράγοντα F5 που εξηγεί το 9% της συνολικής 

διασποράς φορτώνουν κυρίως το κόκκινο κρέας και τα αυγά, τρόφιμα 

υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και σίδηρο, αλλά και κορεσμένα 

λιπαρά. Η κατανάλωσή τους στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με υψηλό 

βιοτικό επίπεδο από μέρους των καταναλωτών. 
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Η φυσική ερμηνεία των παραγόντων που ακολουθεί  (Πίνακας 8.3) 

δόθηκε με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά (ιδιότητες) ή τις αντιθέσεις (σε 

περίπτωση αρνητικού φορτίου) των τροφών που χαρακτηρίζουν 

σημαντικά τον κάθε άξονα. 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρεί κανείς ότι το σύνολο 

των ερωτηθέντων σε σχέση με τους πέντε άξονες της Μεσογειακής 

Δίαιτας δηλώνουν: 
 
Πίνακας 8.3:Ταυτοποίηση και φυσική ερμηνεία των αξόνων της Μεσογειακής 
Δίαιτας 
Άξονες Τρόφιμα Ταυτοποίηση 
F1 ελαιόλαδο 

ωμά φρούτα 
λαχανικά (μαγειρ.-ωμά) 

Αντιοξειδωτικά 
Φυτικής προέλευσης 
Υψηλής θρεπτικής αξίας 

F2 όσπρια 
κρασί 

Παραδοσιακά τρόφιμα 
Λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων 
Σταθερής διαθεσιμότητας 

F3 κοτόπουλο 
ψωμί-δημητρ.-αρτοσκευάσματα 
ψάρι 

Μαζικότητα κατανάλωσης 
Για δίαιτες με χαμηλά λιπαρά 

F4 γάλα 
τυρί-γιαούρτι 

Κατάλληλα για νεαρές ηλικίες 
Μαζικότητα κατανάλωσης 

F5 κόκκινο κρέας 
αυγά 

Πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά 
Υψηλού βιοτικού επιπέδου 

 
Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο πρώτος άξονας Μεσογειακής Δίαιτας 

φαίνεται να εκφράζει τα τρόφιμα που καταναλώνουν κυρίως οι 

χορτοφάγοι και άνθρωποι που προσέχουν ιδιαίτερα τη διατροφή τους. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από τρόφιμα 

πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες ιδιαιτέρως χρήσιμες για 

το σύγχρονο καταναλωτή που επιζητά κυρίως την πρόληψη παθήσεων 

όπως ο καρκίνος. 

Τα τρόφιμα του δεύτερου άξονα φαίνεται να είναι πιο κοντά σε 

ανθρώπους που ακολουθούν περισσότερο τις παραδόσεις των νηστειών 

αλλά και των οικογενειακών, εορταστικών γευμάτων.  Τα άτομα αυτά 

είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας. 
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Ο τρίτος άξονας της Μεσογειακής Δίαιτας περιλαμβάνει τρόφιμα 

που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και χαρακτηρίζονται από υψηλή 

περιεκτιότητα σε υδατάνθρακες και χαμηλή σε λιπαρά. Πρόκειται για 

τρόφιμα που έχουν σχετικά ουδέτερη γεύση και χρησιμοποιούνται 

ποικιλοτρόπως στη μαγειρική. 

Ο τέταρτος άξονας της Μεσογειακής Δίαιτας, σε πρώτο επίπεδο, 

απευθύνεται σε άτομα που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε ασβέστιο και 

αυτά είναι κυρίως σε νεαρή ηλικία. Σε δεύτερο επίπεδο όμως τα τρόφιμα 

αυτά καταναλώνονται ευχάριστα και με πολλούς συνδυασμούς γεύσεων 

σε όλες τις ηλικίες. Τέλος το γιαούρτι είναι τρόφιμο υψηλής 

κατανάλωσης, συνδεδεμένο ιδιαίτερα με την τρίτη ηλικία. 

Τα τρόφιμα του πέμπτου άξονα της Μεσογειακής Δίαιτας είναι 

αυτά που πρέπει να αποφεύγονται από ανθρώπους με προβλήματα 

χοληστεριναιμίας και στεφανιαίων νοσημάτων, αφού διακρίνονται για 

την υψηλή περιεκτικότητά τους σε ζωικό λίπος. Στην μετακατοχική 

Ελλάδα η κατανάλωσή τους υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή. Επίσης εξαιτίας της 

απαγόρευσής τους σε περιόδους νηστειών,  η κατανάλωσή τους 

υπερτονίζεται στα εορταστικά γεύματα. 

Σε σύγκριση με το μοντέλο της πυραμίδας της προτεινόμενης 

Μεσογειακής Δίαιτας, το σημερινό μοντέλο της διατροφής του 

πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, αλλά και αρκετές διαφοροποιήσεις. 

Η κατανάλωση ελαιολάδου κατέχει σημαντική θέση και αποτελεί τη 

βάση της διατροφικής σκάλας.  Το ψωμί, τα δημητριακά καθώς και τα 

αρτοσκευάσματα συνεχίζουν να αποτελούν την κύρια πηγή 

υδατανθράκων, αλλά σε πιο επεξεργασμένη μορφή. Τα λαχανικά και  τα 

φρούτα καταναλώνονται καθημερινά και είναι σε αρκετά υψηλό 

καταναλωτικό επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και με το γάλα και τα 

γαλακτοκομικά, τα οποία καταναλώνονται καθημερινά αλλά σε 
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μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που προτείνει το μοντέλο της 

πυραμίδας, το οποίο τα τοποθετεί στο μέσο της, σε σημείο δηλαδή που 

υποδηλώνεται περιορισμένη ποσότητα κατανάλωσης.  

 Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις, ωστόσο, παρατηρούνται 

στην κατανάλωση των ζωϊκών τροφίμων. Υπάρχει ανταλλαγή στις θέσεις 

που κατέχουν το κόκκινο κρέας και τα αυγά με αυτή των πουλερικών και 

των ψαριών.  

Από τη διατροφική σκάλα του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι ενώ το κόκκινο κρέας και τα αυγά θα έπρεπε 

να κατέχουν τα μικρότερα «σκαλιά»,   έχουν σημαντικά υψηλότερη 

κατανάλωση από την προτεινόμενη της Μεσογειακής Δίαιτας. Αυτό 

συνεπάγεται ταυτόχρονα και εκτοπισμό των ψαριών και των πουλερικών 

από τις χαμηλότερες βαθμίδες προς τις υψηλότερες της διατροφικής 

σκάλας.  
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Διάγραμμα 8.1 Σύνθεση των αξόνων της Μεσογειακής Δίαιτας και σημεία επαφής με 
το μοντέλο της πυραμίδας 

ελαιόλαδο

ψωμί - δημητριακά - 
αρτοσκευάσματα

γάλα

ωμά φρούτα

τυρί -γιαούρτι

λαχανικά 
(βρασμένα - ωμά)

αυγά

κόκκινο κρέας

κρασί

όσπρια

κοτόπουλο

ψάρι

Διάγραμμα 8.2: Το μοντέλο διατροφής των καταναλωτών του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από την έρευνα 
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8.2 ΑΞΟΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι λόγοι 

τους οποίους θεωρούν οι καταναλωτές σημαντικούς για την αγορά 

ελαιολάδου.Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 20 ερωτήσεις που 

αποσκοπούσαν στη μέτρηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι 

στους παράγοντες που επηρρεάζουν τις επιλογές τους όταν αγοράζουν 

ελαιόλαδο. 

Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία (Strub, 2000), με την έννοια της 

εσωτερικής συνέπειας (Traub, 1994), της κλίμακας μέτρησης των 

στάσεων των καταναλωτών απέναντι στους λόγους αγοράς του 

ελαιολάδου, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης α του Cronbach (Spector 1992, 

Kim & Mueller 1978, Norusis 1992). Για τον έλεγχο της παραγοντικής 

εγκυρότητας δομής ή κατασκευής (Carmines & Zeller 1979, Bryant 

2000) της προτεινόμενης κλίμακας μέτρησης εφαρμόστηκε η ανάλυση σε 

κύριες συνιστώσες. Η περιστροφή των αξόνων πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο Varimax ενώ το κριτήριο της ιδιοτιμής≥ 1 χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό του αριθμού των παραγόντων που διατηρήθηκαν. Στον 

Πίνακα 8.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε κύριες 

συνιστώσες και της ανάλυσης αξιοπιστίας. 

Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ανέδειξε τέσσερεις παράγοντες.  

Στον Πίνακα 8.4 παρουσιάζονται μόνο τα φορτία που είναι σε απόλυτη 

τιμή ≥  0,50 και στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0,05. Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Barlett έδειξε ότι ο πίνακας 

συσχετίσεων διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μοναδιαίο πίνακα 

(χ2=3961,410, β.ε.=190, p=0,000) ενώ ο δείκτης ή αλλιώς το μέτρο 

επάρκειας του δείγματος των Kaiser, Meyer και Olkin  βρέθηκε να είναι 

ίσος με 0,889. Τέλος από τις τιμές της κοινής παραγοντικής διακύμανσης 

(Communality) για κάθε ερώτηση διαπιστώνει κανείς ότι οι περισσότερες 
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έχουν τιμή μεγαλύτερη από 0,50 γεγονός που δηλώνει ικανοποιητική 

ποιότητα ανασύστασης των μετρήσεων από το υπόδειγμα-μοντέλο των 4 

παραγόντων-συνιστωσών (Hair et al., 1995). 

Οι τέσσερις παράγοντες ερμηνεύουν συνολικά το 63,2% της 

συνολικής διακύμανσης. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό αν 

ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη κλίμακα μέτρησης εφαρμόζεται για 

πρώτη φορά σε δείγμα καταναλωτών του ελληνικού πληθυσμού. Ο 

δείκτης εσωτερικής συνέπειας (αξιοπιστίας) α του Cronbach  για τη 

συνολική κλίμακα των 20 ερωτήσεων είναι της τάξης του 0,91 και 

θεωρήθηκε απόλυτα ικανοποιητικός (Spector 1992, Norusis 1992). Κατά 

σύμβαση, ικανοποιητικοί θεωρούνται δείκτες της τάξης του 0,60 

(Malthora 1996, Σιάρδος 1999) ή του 0,70 και πάνω (Nunnaly, 1978). 

Έτσι, στην περίπτωση του συγκεκριμένου εργαλείου μέτρησης, η 

συνολική κλίμακα των 20 ερωτήσεων θεωρήθηκε αξιόπιστη με την 

έννοια της εσωτερικής συνέπειας. Δείκτες αξιοπιστίας της τάξης του 0,60 

γίνονται αποδεκτοί, κυρίως σε προ-έρευνες, με κάποια επιφύλαξη αλλά 

και δέσμευση για τη μελλοντική βελτίωση και προσαρμογή του 

εργαλείου μέτρησης. 

Στον πρώτο παράγοντα C1 που εξηγεί το 37,9% της συνολικής 

διακύμανσης φορτώνουν κυρίως οι ερωτήσεις «ο τρόπος παρασκευής», 

«η θερμοκρασία παραγωγής», «να μην έχει χημικές ουσίες», «οι 

επιπτώσεις του στην υγεία», «η χαμηλή οξύτητα», «η αναγραφή της 

πιστοποίησης», «ο τόπος παραγωγής», «η υγιεινή συσκευασία». Η 

αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,875 και κρίνεται ως πολύ 

ικανοποιητική. 

Ο δεύτερος παράγοντας C2 που εξηγεί το 12% της συνολικής 

διασποράς συντίθεται  κυρίως από τους λόγους «ελκυστική 

συσκευασία», «πρακτική συσκευασία», «φήμη της εταιρείας», 
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«αξιοπιστία της εταιρείας», «να είναι διαδεδομένη μάρκα». Η αξιοπιστία 

του παράγοντα είναι α=0,817 και κρίνεται πολύ ικανοποιητική. 
Πίνακας 8.4 Αποτελέσματα ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες και αξιοπιστίας για την 
κλίμακα μέτρησης των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στους πιο σημαντικούς 
λόγους για την αγορά ελαιολάδου  

Παράγοντες Ερωτήσεις 
C1 C2 C3 C4 

Κοινή Παρ. 
Διακύμανση 

Ο τρόπος παρασκευής 0,713    0,629 
Η θερμοκρασία 
παραγωγής 

0,706    0,653 

Να μην έχει χημικές 
ουσίες 

0,703    0,556 

Οι επιπτώσεις του στην 
υγεία 

0,664    0,520 

Η χαμηλή οξύτητα 0,663    0,484 
Η αναγραφή 
πιστοποίησης 

0,644    0,659 

Ο τόπος παραγωγής 0,610    0,561 
Η υγιεινή συσκευασία 0,594    0,546 
Η μεγάλη πυκνότητα     0,578 
Η ελκυστική 
συσκευασία 

 0,710   0,632 

Η πρακτική συσκευασία  0,708   0,638 
Η φήμη της εταιρείας  0,692   0,705 
Η αξιοπιστία της 
εταιρείας 

 0,677   0,622 

Να είναι διαδεδομένη 
μάρκα 

 0,657   0,495 

Τα εκπτωτικά κουπόνια   0,902  0,861 
Η προσφορά δώρων    0,893  0,838 
Η χαμηλή τιμή   0,737  0,646 
Το χρώμα    0,804 0,695 
Η γεύση     0,752 0,612 
Το άρωμα    0,751 0,712 
Eigenvalue (Ιδιοτιμή):  7,581  2,398  1,535  1,128 
Ερμηνευόμενη Διασπορά :  37,9%  12%  7,7%  5,6% 
Cronbach `s α :  0,875  0,817  0,864  0,772  
Συνολική Ερμηνευόμενη Διασπορά:%  63,2% 
Συνολική Αξιοπιστία Cronbach `s α:  0,910 
Μέσο Σκορ ανά Παράγοντα 
Τυπική Απόκλιση ανά Παράγοντα 
 

Ο τρίτος παράγοντας C3 που εξηγεί το 7,7% της συνολικής 

διασποράς δομείται κυρίως από τις ερωτήσεις «τα εκπτωτικά κουπόνια», 
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«η προσφορά δώρων», «η χαμηλή τιμή». Η αξιοπιστία του παράγοντα 

είναι α=0,864 και θεωρείται πολύ ικανοποιητική. 

Ο τέταρτος παράγοντας C4 που εξηγεί το 5,6% της συνολικής 

διασποράς συντίθεται κυρίως από τις ερωτήσεις «το χρώμα», «η γεύση», 

«το άρωμα». Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,772 και θεωρείται 

ικανοποιητική. 
Πίνακας 8.5:Ταυτοποίηση και φυσική ερμηνεία των αξόνων των λόγων αγοράς 
ελαιολάδου 
Άξονες Ερωτήσεις Ταυτοποίηση 
C1 Ο τρόπος παρασκευής 

Η θερμοκρασία παραγωγής 
Να μην έχει χημικές ουσίες 
Οι επιπτώσεις του στην υγεία 
Η χαμηλή οξύτητα 
Η αναγραφή πιστοποίησης 
Ο τόπος παραγωγής 
Η υγιεινή συσκευασία 

Ποιότητα ελαιολάδου 
Μέθοδος παρασκευής 
Ελαιόλαδο και υγεία 

C2 Η ελκυστική συσκευασία 
Η πρακτική συσκευασία 
Η φήμη της εταιρείας  
Η αξιοπιστία της εταιρείας 
Να είναι διαδεδομένη μάρκα 

Τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας  
Το εταιρικό προφίλ 

C3 Τα εκπτωτικά κουπόνια 
Η προσφορά δώρων  
Η χαμηλή τιμή 

Προώθηση πωλήσεων 
Πολιτική τιμών 

C4 Το χρώμα 
Η γεύση  
Το άρωμα 

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

 
Σε ένα πρώτο επίπεδο ο πρώτος άξονας φαίνεται να 

διαμορφώνεται από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του 

ελαιολάδου. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την παρασκευή και 

την επεξεργασία ενός προϊόντος είναι σημαντικοί παράγοντες για όσους 

ενδιαφέρονται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ο ίδιος άξονας φαίνεται να χαρακτηρίζεται 

από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στις επιπτώσεις του ελαιολάδου στην 

υγεία. Οι ερωτήσεις αυτές συνήθως απασχολούν τους καταναλωτές που 

ενδιαφέρονται για τη θρεπτική αξία των τροφών, την ύπαρξη 

 322



Κεφάλαιο όγδοο  Άξονες, τυπολογία και μοντέλο 

επικίνδυνων ουσιών και γενικότερα είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 

υγείας. 

Ο δεύτερος άξονας συντίθεται από τα χαρακτηριστικά της 

συσκευασίας όπως η πρακτικότητα και η εμφάνισή της, αλλά και για το 

εταιρικό προφίλ. Το όνομα της εταιρείας φαίνεται να είναι καθοριστικός 

παράγοντας  για τις επιλογές τους, γεγονός που σημαίνει ότι 

εμπιστεύονται μάρκες μεγάλων μόνον εταιρειών και δύσκολα θα άφηναν 

περιθώρια διείσδυσης σε νέες μικρότερες. Η αξιοπιστία εξάλλου της 

εταιρείας που επιζητούν οι καταναλωτές αυτοί, απαιτεί ικανά χρονικά 

περιθώρια, κάτι που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις νεοεισερχόμενες 

εταιρείες. 

Ο τρίτος άξονας είναι αυτός που διαμορφώνεται κυρίως από 

θέματα marketing των εταιρειών, αλλά και από οικονομικούς 

παράγοντες. Με δεδομένο ότι οι καταναλωτές  αναζητούν συνήθως το 

φθηνότερο προϊόν ή την προσφορά δώρων ή εκπτωτικών κουπονιών-έτσι 

ώστε να επιτύχουν τις πιο συμφέρουσες αγορές- οι εταιρείες είναι ως ένα 

βαθμό υποχρεωμένες να εναρμονίσουν την πολιτική του marketing, 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Ο τέταρτος άξονας διαμορφώνεται από τα  οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Το χρώμα, η γεύση και το άρωμα είναι 

τα κυριότερα από αυτά και φαίνεται πως επηρεάζουν σε αρκετό βαθμό 

μερίδιο των καταναλωτών, έτσι ώστε να αποτελούν για αυτούς τους 

κυριότερους λόγους αγοράς ελαιολάδου. 

 

8.3 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Αρχικά υπολογίσθηκε για κάθε καταναλωτή ένας παραγοντικός 

βαθμός (factor score) για τους παράγοντες F1, F2, F3, F4 και F5. Η 
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εκτίμηση του βαθμού έγινε με βάση αντίστοιχο μοντέλο πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης στο πλαίσιο της ανάλυσης σε κύριες 

συνιστώσες (βλέπε Sharma (1996), Norusis (1992) και Hair et al (1995)). 

Λόγω του γεγονότος ότι οι παραγοντικοί βαθμοί είναι τυποποιημένοι με 

μέση τιμή 0 και διακύμανση 1, κρίθηκε σκόπιμο, για πρακτικούς λόγους, 

οι βαθμοί να μετασχηματιστούν σε μια νέα κλίμακα από 0 έως 100 

σύμφωνα με τον παρακάτω μετασχηματισμό: 
min

x  100
max min

−
=

−ijz ij ij

ij ij

f ( f )
( f ) ( f )

   , 

 
όπου fij είναι ο βαθμός του i καταναλωτή στον j άξονα Μεσογειακής 

Δίαιτας. 

Έτσι, υψηλή βαθμολογία με μέγιστο το 100 εκφράζει συγκριτικά 

υψηλότερη συχνότητα κατανάλωσης στις τροφές που συνθέτουν τον 

πρώτο άξονα της Μεσογειακής Δίαιτας ενώ ελάχιστος βαθμός ίσος με 0 

εκφράζει συγκριτικά χαμηλότερη συχνότητα κατανάλωσης των 

αντίστοιχων τροφών. 

Με βάση τους παραγοντικούς βαθμούς των καταναλωτών στους 

πέντε άξονες Μεσογειακής Δίαιτας πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη μιας 

τυπολογίας των καταναλωτών για να ελεγχθεί κατά πόσο αυτοί μπορούν 

να ομαδοποιηθούν σε διακεκριμένες συστάδες (ομάδες) και να 

προσδιοριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προφίλ της κάθε 

ομάδας. 

Για την ανάπτυξη της τυπολογίας αρχικά εφαρμόστηκε η 

ιεραρχική ανάλυση συστάδων (Everitt 1993, Aldenderfer and Blashfield 

1984, Norusis 1992),  όπου ως μέθοδος σχηματισμού των συστάδων 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Ward και ως απόσταση το τετράγωνο 

της ευκλείδιας απόστασης (Hair et al. 1995, Sharma 1996). Ο σκοπός της 

ανάλυσης αυτής ήταν να προσδιοριστούν κάποια αρχικά κέντρα των 

συστάδων καθώς και να διερευνηθεί το πιθανό εύρος των λύσεων, 
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δηλαδή του ικανοποιητικού αριθμού των συστάδων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι θα πρέπει να αναζητηθεί λύση μεταξύ 3 και 4 συστάδων. 

Στη συνέχεια, λόγω του μεγάλου αριθμού των καταναλωτών, 

εφαρμόσθηκε η διαδικασία ανάλυσης σε συστάδες Κ-μέσων (K-Means 

Cluster Analysis) (Hair et al. 1995, Sharma 1996, Norusis 1992, Σιάρδος 

1999). Δοκιμάσθηκαν και ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα δύο λύσεων, με 

3 συστάδες και με 4 συστάδες. Η λύση που είχε την καλύτερη φυσική 

ερμηνεία ήταν αυτή με τις 3 συστάδες. Τα αποτελέσματα δίνονται στον 

παρακάτω Πίνακα 8.6 
Πίνακας 8.6: Συστάδες ως προς τον άξονα Μεσογειακής Δίαιτας 
Συστάδες F1 F2 F3 F4* F5* 
Σ1 Μ.Ο 

Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

56,572a 

57,829 
31,110 
80,220 
15,063 
41 

21,769a

20,454 
8,860 
36,200 
4,908 
41 

14,267a

16,445 
0,000 
39,810 
10,016 
41 

20,791b

22,365 
0,000 
42,660 
12,078 
41 

24,156b 

24,165 
2,070 
48,250 
6,620 
41 

Σ2 Μ.Ο 
Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

55,197a

57,830 
0,000 
76,830 
11,867 
340 

20,713a

20,454 
0,000 
45,290 
6,937 
340 

17,795a

16,445 
0,010 
48,890 
7,044 
340 

68,590a 

68,225 
45,720 
100,00 
4,031 
340 

23,132b 

24,165 
0,000 
41,350 
5,445 
340 

Σ3 Μ.Ο 
Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

57,936a

57,830 
7,080 
76,530 
15,279 
16 

18,835a

20,454 
5,680 
41,270 
11,933 
16 

17,695a

16,445 
16,450 
36,450 
5,000 
16 

63,817a 

68,225 
21,660 
68,230 
12,731 
16 

64,296a 

54,018 
46,900 
100,00 
19,654 
16 

Σύνο-
λο 

Μ.Ο 
Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

55,450 
57,830 
0,00 
80,220 
12,359 
397 

20,747 
20,454 
0,00 
45,290 
7,020 
397 

17,427 
16,445 
0,00 
48,890 
7,397 
397 

63,461 
68,225 
0,00 
100,00 
15,680 
397 

24,896 
24,165 
0,00 
100,00 
10,483 
397 

  R2=0,003 R2=0,005 R2=0,021 R2=0,859 R2=0,596 
*Μέσοι Όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε 
επίπεδο σημαντικότητας α=0,005, σύμφωνα με τον έλεγχο Dunnett T3. 
 

Από τις τιμές των συντελεστών προσδιορισμού R2 διαπιστώνει 

κανείς ότι τη μεγαλύτερη συμβολή στο σχηματισμό των συστάδων είχε ο 

άξονας F4, αφού το 85,9% της διακύμανσης των παραγοντικών βαθμών 
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του F4 μπορεί να αιτιολογηθεί από τις διαφορές μεταξύ των συστάδων. 

Το αντίστοιχο ποσοστό για τον F5  είναι 59,6%. 

Υπάρχει εν γένει ομοιογένεια στην συμπεριφορά των 

καταναλωτών ως προς τη Μεσογειακή Δίαιτα με λεπτές διαφοροποιήσεις 

στον τέταρτο άξονα F4 και στον πέμπτο άξονα F5. Ειδικότερα η πρώτη 

συστάδα έχει στατιστικά μικρότερη συχνότητα κατανάλωσης στον 

τέταρτο άξονα, ενώ η τρίτη συστάδα στατιστικά σημαντικά υψηλότερη 

συχνότητα κατανάλωσης στον πέμπτο άξονα. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη συστάδα Σ1 καταναλωτών που προέκυψε 

ως προς τον άξονα της Μεσογειακής Δίαιτας αποτελείται από 41 άτομα 

(το 10,3% των καταναλωτών του δείγματος) και έχει  βαθμό 56,572 ως 

προς τον πρώτο άξονα Μεσογειακής Δίαιτας- την κατανάλωση δηλαδή 

ελαιολάδου, ωμών φρούτων και λαχανικών-πολύ κοντά δηλαδή στο 

ποσοστό του Μ. Ο του συνόλου (55,450). Ως προς τον δεύτερο άξονα-

την κατανάλωση δηλαδή οσπρίων και κρασιού-η πρώτη συστάδα με 

βαθμό 21,769 δεν φαίνεται να έχει σημαντική απόκλιση από το Μ.Ο. του 

συνόλου (20,747). Το ίδιο συμβαίνει και ως προς τον τρίτο άξονα- 

κατανάλωσης κοτόπουλου, ψωμιού-δημητριακών-αρτοσκευασμάτων, και 

ψαριού-όπου με βαθμό 14, 267 είναι αρκετά κοντά στο Μ.Ο. του 

συνόλου (17,427). Έντονη διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς τον 

τέταρτο άξονα Μεσογειακής Διατροφής-κατανάλωση γάλακτος και 

τυριού-γιαουρτιού- όπου η βαθμολογία της είναι 20,791 ενώ ο Μ.Ο. του 

συνόλου είναι 63,461. Ως προς τον πέμπτο άξονα-κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος και αυγών- δεν υπάρχει έντονη διαφοροποίηση αφού η πρώτη 

συστάδα έχει βαθμό 24,156 και ο Μ.Ο του συνόλου είναι 24,896. 

Η δεύτερη συστάδα Σ2 είναι και η πολυπληθέστερη με 340 άτομα, 

ποσοστό 85,6%  του συνολικού δείγματος. Για τη δεύτερη συστάδα δεν 

φαίνεται να υπάρχει καμία έντονη διαφοροποίηση ως προς τους Μ.Ο του 

συνόλου. Πιο συγκεκριμένα, για τον πρώτο άξονα-ελαιολάδου, ωμών 
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φρούτων και λαχανικών- η δεύτερη συστάδα έχει βαθμολογία 55,197, 

πολύ κοντά δηλαδή στο Μ.Ο. (55,45). Για τον δεύτερο άξονα- οσπρίων 

και κρασιού- η δεύτερη συστάδα έχει  20,713, πολύ κοντά δηλαδή στο 

Μ.Ο του συνόλου (20,747). Το ίδιο συμβαίνει και για τον τρίτο άξονα-

κοτόπουλου, ψωμιού-δημητριακών-αρτοσκευασμάτων και ψαριού- με 

βαθμό 17,795 έναντι 17,427 του Μ.Ο του συνόλου του δείγματος. Πολύ 

μικρή διαφοροποίηση υπάρχει ως προς τον τέταρτο άξονα- γάλακτος, 

τυριού και γιαουρτιού- με βαθμό 68,59 ενώ ο Μ.Ο του συνόλου έχει 

63,461. Ασήμαντη και η διαφοροποίηση της δεύτερης συστάδας ως προς 

τον πέμπτο άξονα-κόκκινου κρέατος και αυγών- με 23,132 έναντι 24,896 

του συνόλου. 

Η τρίτη συστάδα Σ3 καταναλωτών αποτελείται από 16 άτομα, το 

4% δηλαδή του συνολικού δείγματος. Για την τρίτη συστάδα, ως προς 

τον πρώτο άξονα Μεσογειακής Δίαιτας-ελαιόλαδο, ωμά φρούτα και 

λαχανικά- δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση αφού έχει βαθμολογία 

57,936 έναντι 55,450 του Μ.Ο. του συνόλου του δείγματος. Το ίδιο 

συμβαίνει και ως προς τον δεύτερο άξονα-οσπρίων και κρασιού- με 

18,835 έναντι 20,747 του Μ.Ο του συνόλου. Ως προς τον τρίτο άξονα –

κοτόπουλου, ψωμιού-δημητριακών-αρτοσκευασμάτων και ψαριού-

επίσης δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τον Μ.Ο. του συνόλου αφού 

αυτός έχει 17,427 ενώ η βαθμολογία της συστάδας είναι 17,695. Το ίδιο 

συμβαίνει και ως προς τον τέταρτο άξονα Μεσογειακής Δίαιτας-γάλα, 

τυρί-γιαούρτι-με βαθμό 63,817 ενώ ο Μ.Ο. του συνόλου του δείγματος 

είναι 63,461. Έντονη ωστόσο διαφοροποίηση υπάρχει ως προς τον 

πέμπτο άξονα F5  της Μεσογειακής Δίαιτας –κόκκινο κρέας και αυγά- 

για τον οποίο η βαθμολογία της τρίτης συστάδας είναι 64,296 ενώ ο 

Μ.Ο. του συνόλου του δείγματος είναι 24,896. 

Κάνοντας μια γενικότερη αποτίμηση των τριών συστάδων, 

καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η πρώτη αποτελείται από 
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καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την διατροφή τους, καταναλώνοντας 

αρκετά φρούτα-λαχανικά και ελαιόλαδο, αρκετά όσπρια και κρασί,  

μέτριες ποσότητες ψαριού, κοτόπουλου, ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, 

λιγοστές ποσότητες γαλακτοκομικών και μέτριες ποσότητες κόκκινου 

κρέατος και αυγών. Τον καταναλωτή της ομάδας αυτής θα μπορούσε 

κανείς να τον χαρακτηρίσουμε και ως προσεκτικό σε θέματα διατροφής. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τα περισσότερα άτομα και η 

κατανάλωση των τροφίμων τους ταυτίζεται σχεδόν με αυτή του μέσου 

όρου του συνόλου του δείγματος. Καταναλώνει δηλαδή ικανοποιητικές 

ποσότητες φρούτων-λαχανικών και ελαιολάδου, αρκετά όσπρια και 

κρασί, ικανοποιητικές ποσότητες ψαριού, κοτόπουλου, ψωμιού και 

αρτοσκευασμάτων, μεγάλες ποσότητες γάλακτος, τυριού και γιαουρτιού, 

και μέτριες ποσότητες κόκκινου κρέατος και αυγών. Ο καταναλωτής της 

ομάδας αυτής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως τυπικός, αφού η 

διατροφή του φαίνεται να είναι η πιο συνηθισμένη, για την περιοχή που 

μελετάται. 

Η τρίτη ομάδα είναι η μικρότερη, και ως προς την κατανάλωση  

τροφίμων βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο του δείγματος ως προς τα 

περισσότερα τρόφιμα, αλλά καταναλώνει μεγαλύτερες ποσότητες 

κρέατος και αυγών. Πιο συγκεκριμένα, καταναλώνει αρκετές ποσότητες 

φρούτων-λαχανικών και ελαιολάδου, λιγοστά όσπρια και κρασί, 

ικανοποιητικές ποσότητες ψαριού, κοτόπουλου, ψωμιού και 

αρτοσκευασμάτων, υψηλές ποσότητες γαλακτοκομικών και ιδιαίτερα 

υπερβολικές ποσότητες κόκκινου κρέατος και αυγών. Τον καταναλωτή 

που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσε κανείς να τον 

χαρακτηρίσει και ως τον περισσότερο αποκλίνοντα  από τη διατροφή 

του συνόλου, εξαιτίας της μεγάλης διαφοροποίησής του στην 

κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών. 
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Για να γίνει μεγαλύτερη εμβάθυνση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των συστάδων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της 

επίδρασης στην τυπολογία των καταναλωτών άλλων μεταβλητών  που δε 

συμμετείχαν στο σχηματισμό τους, αλλά ερευνήθηκαν μέσω του 

σχετικού ερωτηματολογίου. Ως μεταβλητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

κρίθηκαν το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου και ο 

αριθμός μελών του νοικοκυριού. 

Πιο συγκεκριμένα, ο στατιστικός έλεγχος χ2 έδειξε ότι το φύλο δεν 

επιδρά στην τυπολογία των καταναλωτών (χ2=0,037, β.ε.=2, p=1), όπως 

επίσης δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται οι τρεις συστάδες ως προς την 

κατανομή της ηλικίας   (χ2=12,032, β.ε.=10, p=0,258). Τέλος, δεν 

φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της τυπολογίας και της 

οικογενειακής κατάστασης  (χ2=9,319, β.ε.=8, p=0,283).  

Ανιχνεύθηκε, ωστόσο, στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

τυπολογίας και του εισοδήματος  (χ2=80,795, β.ε.=22, p=0,000, Cramer’s 

V=0.353).  

Ειδικότερα, στην πρώτη συστάδα 15 στα 33 άτομα (45,5%) 

δηλώνουν εισόδημα από 2500 εως 3000 ευρώ, ποσοστό στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερο από το Μ.Ο. που είναι 17%.  

Στη  δεύτερη συστάδα, στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις άνω του 

Μ.Ο. εμφανίζονται για το 45,8%, για τα εισοδήματα από 3000 έως 10000 

ευρώ. Η δεύτερη συστάδα παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερα ποσοστά (14,4%) ως προς το Μ.Ο. για τα εισοδήματα 2500 

εως 3000 ευρώ.  

Η τρίτη συστάδα φαίνεται να παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστά σε σχέση με το Μ.Ο. για την κατηγορία 

εισοδημάτων περισσότερο από 10000 ευρώ. Ο Μ.Ο. αυτής της κλάσης 

εισοδημάτων είναι 7,1% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την τρίτη 

συστάδα είναι 28,6%. Όμως το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ερμηνευθεί 
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με επιφύλαξη γιατί αντιστοιχεί σε 4 στους 14 καταναλωτές της τρίτης 

συστάδας. 

Ο στατιστικός έλεγχος  χ2  έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της τυπολογίας και του μορφωτικού επιπέδου 

(χ2=44,149, β.ε.=16, p=0,005, Cramer’s V=0.236). Οι πιο έντονες 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των συστάδων εντοπίζονται στους καταναλωτές 

που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και αυτών που έχουν και μεταπτυχιακό τίτλο, 16 

στα 41 άτομα.  

Ειδικότερα, στη πρώτη συστάδα το 39% δήλωσε ότι είναι 

απόφοιτοι ΑΕΙ και με μεταπτυχιακό τίτλο, στη δεύτερη συστάδα το 57%, 

ενώ στην τρίτη συστάδα 12 στα 16 άτομα (75%).  

Τέλος οι συστάδες Σ1 και Σ2 διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από 

τη Σ3 ως προς τον αριθμό μελών του νοικοκυριού. Η τρίτη συστάδα Σ3 

φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντικά περισσότερα μέλη στο 

νοικοκυριό. 
Πίνακας 8.7:Αριθμός μελών στο νοικοκυριό στις συστάδες της Μεσογειακής Δίαιτας 
Συστάδες ως προς 
τη Μεσογειακή 
Δίαιτα 

Μ.Ο.* Τυπική Απόκλιση Ν 

Σ1 3,32a 1,386 41 
Σ2 3,79b 1,064 340 
Σ3 4,56b 1,548 16 
Σύνολο 3,78 1,140 397 
*Μέσοι Όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε 
επίπεδο σημαντικότητας α=0,005, σύμφωνα με τον έλεγχο Tukey HSD. 
 

Γενικά, οι πέντε άξονες της Μεσογειακής Δίαιτας φαίνεται να 

παρουσιάζουν σταθερότητα και ομοιογένεια για το σύνολο του 

δείγματος. Η σταθερότητα αναδεικνύεται από το γεγονός ότι παράγοντες 

ως προς το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση δεν 

επηρεάζουν την τυπολογία των καταναλωτών αλλά και οι στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις και διαφοροποιήσεις που αναδείχθηκαν ως προς 

το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο είναι «τοπικές» και όχι ιδιαίτερα 
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έντονες. Η προτεινόμενη τυπολογία φέρνει στην επιφάνεια λεπτές 

διαφοροποιήσεις κυρίως μεταξύ της πρώτης συστάδας έναντι των άλλων 

δύο στον τέταρτο άξονα Μεσογειακής Δίαιτας και της τρίτης συστάδας 

έναντι των άλλων δύο στον πέμπτο άξονα Μεσογειακής Δίαιτας.  

Πιθανή  ερμηνεία για τη διαφοροποίηση της πρώτης συστάδας ως 

προς τον τέταρτο άξονα Μεσογειακής Δίαιτας, την κατανάλωση δηλαδή 

γάλακτος, και τυριού-γιαουρτιού θεωρείται  ο μικρός αριθμός μελών του 

νοικοκυριού (Πίνακας 8.7) Η ύπαρξη λίγων μελών  υποδηλώνει ότι δεν 

υπάρχουν πολλά παιδιά στο νοικοκυριό και επομένως δικαιολογείται η 

μικρή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων,(Hough et al., 1997) τα 

οποία καταναλώνονται κυρίως από τις νεαρές ηλικίες, εξαιτίας της 

θρεπτικής τους αξίας και της περιεκτικότητάς  τους σε ασβέστιο και 

βιταμίνες (Vickers and Mullan, 1997).  

Η διαφοροποίηση της τρίτης συστάδας ως προς τον πέμπτο άξονα 

Μεσογειακής Δίαιτας, την κατανάλωση δηλαδή κρέατος και αυγών, 

αποδίδεται από το αυξημένο σε σχέση με το Μ.Ο. εισόδημα της. 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η κατανάλωση κρέατος φαίνεται να εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την οικονομική κατάσταση του καταναλωτή, οπότε 

γίνεται και υποκατάσταση μεταξύ των τροφίμων (Κιτσοπανίδης και 

Καμενίδης, 1992). Αν συνυπολογίσει κανείς ότι η συστάδα αυτή έχει και 

τα περισσότερα μέλη ανά νοικοκυριό που είναι συνήθως τα παιδιά (βλέπε 

Πίνακα 8.7) η μεγαλύτερη κατανάλωση φρέσκου κρέατος και αυγών 

μπορεί να θεωρηθεί λογική και αναμενόμενη, αφού ανάλογες είναι και οι 

οδηγίες των γιατρών για την παιδική διατροφή (Tzimitra-Kalogianni, 

1996). Η ιδιαίτερη περιεκτικότητα των τροφίμων αυτών  σε σίδηρο και 

πρωτεΐνες τα καθιστούν πολύτιμα τόσο για την παιδική όσο και την 

εφηβική ηλικία. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η τρίτη συστάδα 

αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι του συνόλου του δείγματος αφού 

αποτελείται μόνον από 16 άτομα. 
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Καταλήγοντας, με την παραπάνω τμηματοποίηση των 

καταναλωτών έγιναν σαφείς οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές μεταξύ 

των καταναλωτών ως προς την κατανάλωση τροφίμων, γεγονός που 

επιτρέπει την καλύτερη μελέτη και την αποτελεσματικότερη 

χειραγώγησή τους σε θέματα ενημέρωσης και διατροφής. 
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Σ1-προσεκτικοί 
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Διάγραμμα 8:3 Σχηματική παράσταση των τριών συστάδων ως προς τη Μεσογειακή Δίαιτα 

Ν:340
F1:55,197
F2:20,713
F3:17,795
F4:68,590
F5:23,132

Εισόδημα:το 45,8% μεσαίο (3000-10000), 
        το 14,4% χαμηλό(2500-3000)

Μέλη νοικ.: 4 
Μορφ. Επίπεδο: το 57% ανώτατη

Ν:16
F1:57,936
F2:18,835
F3:17,695
F4:63,817

F5:64,296 άνω του Μ.Ο

Εισόδημα:το 28,6% με τάση άνω του Μ.Ο 
                    και άνω 10000 ευρώ.

Μέλη νοικ.: 4 - 5
Μορφ. Επίπεδο: το 75% ανώτατη

Ν:41

F1:56,572
F2:21,769
F3:14,267

F4:20,791 κάτω του Μ.Ο
F5:24,156

Εισόδημα:το 45,5% χαμηλό (2500-3000)

Μέλη νοικ.: 3 
Μορφ. Επίπεδο: το 39% ανώτατη
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8.4 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

Με την ίδια μεθοδολογία που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα 

καταλήξαμε σε τέσσερεις Συστάδες-Ομάδες καταναλωτών με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά. 
 
Πίνακας 8.8: Προφίλ συστάδων ως προς τον άξονα των λόγων αγοράς ελαιολάδου 
Συστάδες C1* C2 C3 C4 
Σ1 Μ.Ο 

Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

70,304a 

65,661 
31,810 
100,00 
15,501 
34 

37,290b 

45,102 
7,070 
45,100 
12,603 
34 

27,565bc 

32,350 
5,600 
32,350 
9,597 
34 

34,696c 

39,282 
0,00 
50,220 
13,639 
34 

Σ2 Μ.Ο 
Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

63,576a 

65,661 
15,790 
87,960 
12,836 
63 

43,100b 

45,102 
6,440 
77,370 
12,681 
63 

64,209a 

61,522 
52,300 
100,00 
11,112 
63 

64,687b 

66,712 
24,62 
88,83 
10,954 
63 

Σ3 Μ.Ο 
Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

66,500a 

65,661 
16,740 
93,15 
12,764 
200 

38,698b 

45,102 
0,00 
45,100 
12,811 
200 

29,036b 

32,350 
1,690 
32,350 
8,491 
200 

69,165a 

66,710 
66,710 
100,00 
7,528 
200 

Σ4 Μ.Ο 
Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

49,081b 

65,661 
0,00 
65,660 
20,284 
73 

62,247a 

65,545 
45,100 
100,00 
12,291 
73 

24,193c 

32,350 
0,00 
52,500 
13,100 
73 

65,445ab 

66,712 
19,740 
98,520 
11,345 
73 

Σύνολο Μ.Ο 
Διακ. 
Ελάχ. 
Μέγ. 
Τ.Α. 
Ν 

62,915 
65,661 
0,00 
100,00 
16,347 
370 

43,964 
45,102 
0,00 
100,00 
15,640 
370 

33,934 
32,350 
0,00 
100,00 
17,127 
370 

64,501 
66,712 
0,00 
100,00 
13,649 
370 

R2=0,187 R2=0,349 R2=0,654 R2=0,504 
*Μέσοι Όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε 
επίπεδο σημαντικότητας α=0,005, σύμφωνα με τον έλεγχο Dunnett T3. 
 

Η πρώτη συστάδα καταναλωτών Σ1 ως προς τους λόγους αγοράς 

ελαιολάδου αποτελείται από 34 άτομα, το 9,2%  δηλαδή του συνόλου του 

δείγματος. 
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Από τις τιμές των συντελεστών προσδιορισμού R2 διαπιστώνουμε 

ότι ως προς τον πρώτο άξονα των λόγων αγοράς ελαιολάδου C1–τρόπος 

παρασκευής, θερμοκρασία παραγωγής, να μην έχει χημικές ουσίες, οι 

επιπτώσεις του στην υγεία, η χαμηλή οξύτητα, η αναγραφή 

πιστοποίησης, ο τόπος παραγωγής και η υγιεινή συσκευασία- η πρώτη 

συστάδα με βαθμολογία 70,304 δεν αποκλίνει σημαντικά από τον Μ.Ο. 

του δείγματος (62,915). Το ίδιο συμβαίνει και ως προς τον δεύτερο άξονα 

C2 –ελκυστική συσκευασία, πρακτική συσκευασία, η φήμη της 

εταιρείας, η αξιοπιστία της εταιρείας, να είναι διαδεδομένη μάρκα- για 

τον οποίο άξονα η Σ1 έχει 37,29 έναντι 43,964 του Μ.Ο. του δείγματος. 

Ως προς τον τρίτο άξονα C3 – τα εκπτωτικά κουπόνια, η προσφορά 

δώρων, και η χαμηλή τιμή- η πρώτη συστάδα έχει 27,565, βαθμολογία  

δηλαδή κοντά στο Μ.Ο. του συνόλου (33,934). Σημαντική απόκλιση από 

το Μ.Ο. (64,501) παρατηρούμε στη βαθμολογία που έχει η πρώτη 

συστάδα Σ1 (34,696) ως προς τον τέταρτο άξονα των λόγων αγοράς 

ελαιολάδου- το χρώμα, η γεύση και το άρωμα. 

Η δεύτερη συστάδα Σ2 αποτελείται από 63 άτομα, το 17% του 

συνόλου του δείγματος. Ως προς τους λόγους αγοράς ελαιολάδου η Σ2 δε 

διαφοροποιείται σημαντικά για τον άξονα C1, αφού έχει βαθμό 63,576, 

έναντι 62,915 του Μ.Ο. Ως προς τον άξονα C2- ελκυστική συσκευασία, 

πρακτική συσκευασία, η φήμη της εταιρείας, η αξιοπιστία της εταιρείας 

και να είναι διαδεδομένη μάρκα- ο βαθμός 43,1 της Σ2 δεν διαφέρει 

σημαντικά από αυτό του Μ.Ο. (43,964). Σημαντική διαφοροποίηση 

υπάρχει στον τρίτο άξονα C3-τα εκπτωτικά κουπόνια, η προσφορά 

δώρων και η χαμηλή τιμή- για τον οποίο έχει βαθμό 64,209, ενώ ο 

αντίστοιχος του Μ.Ο. είναι 33,934. Για τον τέταρτο άξονα C4 των λόγων 

αγοράς ελαιολάδου- το χρώμα, η γεύση και το άρωμα- η βαθμολογία της 

Σ2 είναι 64,687 έναντι 64,501 του Μ.Ο., με ασήμαντη δηλαδή 

διαφοροποίηση. 

 335



Κεφάλαιο όγδοο  Άξονες, τυπολογία και μοντέλο 

 

Η τρίτη συστάδα καταναλωτών αποτελείται από 200 άτομα, το 

54,1% του συνόλου του δείγματος και είναι η πολυπληθέστερη. Οι 

βαθμολογίες της ως προς τους τέσσερις άξονες C1, C2, C3 και C4  

αντίστοιχα είναι 66,5, 38,698, 29,036 και 69,165, χωρίς σημαντικές 

διαφοροποιήσεις από τα ποστοστά του Μ.Ο. του δείγματος  (62,915 για 

τον C1, 43,964 για τον C2,  33,934 για τον C3, και 64,165 για τον C4).  

Η τέταρτη συστάδα καταναλωτών αποτελείται από 73 άτομα, το 

19,7% του συνόλου του δείγματος. Η Σ4 παρουσιάζει έντονες αποκλίσεις 

από τους αντίστοιχους Μ.Ο. του συνόλου του δείγματος, ως προς τους 

άξονες C1 και C2. Για τον πρώτο άξονα –τρόπος παραγωγής, 

θερμοκρασία παραγωγής, να μην έχει χημικές ουσίες, οι επιπτώσεις στην 

υγεία, η χαμηλή οξύτητα, η αναγραφή της πιστοποίησης, ο τόπος 

παραγωγής και η υγιεινή συσκευασία-η Σ4 έχει βαθμολογία 49,081, 

έναντι 62,915 του Μ.Ο. του συνόλου του δείγματος και ως εκ τούτου 

θεωρείται σημαντική η διαφοροποίησή της. Το ίδιο συμβαίνει και ως 

προς τον δεύτερο άξονα C2 –ελκυστική συσκευασία, πρακτική 

συσκευασία, η φήμη της εταιρείας, η αξιοπιστία της εταιρείας και να 

είναι διαδεδομένη μάρκα- για τον οποίο η Σ4 έχει βαθμό 62,247 ενώ  ο 

Μ.Ο. του συνόλου είναι 43,964. Ως προς τους C3 και C4 οι βαθμολογίες 

της τέταρτης συστάδας είναι 24,193 και 65,445 αντίστοιχα, έναντι 33,934 

και 64,501 του Μ.Ο. του συνόλου του δείγματος. 

Κάνοντας μια γενικότερη αποτίμηση των τεσσάρων συστάδων, 

καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η πρώτη αποτελείται από 

καταναλωτές που ενδιαφέρονται ελάχιστα για τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, δηλαδή το χρώμα, τη γεύση και το 

άρωμα. Τα θέματα ποιότητας και επιπτώσεων στην υγεία είναι 

πρωταρχικού ενδιαφέροντος για αυτούς, ενώ δευτερεύουσας σημασίας 

είναι  τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας, το προφίλ της ελαιουργικής 
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εταιρείας, καθώς και η τιμή του ελαιολάδου.  Οι καταναλωτές που 

συγκεντρώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι λίγοι και θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως ευαισθητοποιημένοι. 

Οι καταναλωτές της δεύτερης συστάδας είναι αρκετά ευαίσθητοι 

σε θέματα ποιότητας του ελαιολάδου,  μεθόδων παρασκευής του, καθώς 

και για τις επιπτώσεις του στην υγεία.  Τα χαρακτηριστικά της 

συσκευασίας και το εταιρικό προφίλ είναι δευτερεύουσας σημασίας για 

αυτούς, ενώ δείχνουν και αρκετό ενδιαφέρον και για το χρώμα, τη γεύση 

και το άρωμα του ελαιολάδου. Εκείνο όμως που τους προβληματίζει 

πολύ έντονα είναι το θέμα της τιμής του προϊόντος. Ως εκ τούτου ο 

καταναλωτής της συστάδας αυτής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως 

οικονομικός. 

Τα άτομα της τρίτης συστάδας αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα 

των καταναλωτών και δείχνουν αρκετή ευαισθησία σε θέματα ποιότητας, 

μεθόδων παρασκευής και επιδράσεων στην υγεία, μέτριο ενδιαφέρον για 

τη συσκευασία και την εταιρεία παραγωγής  ελαιολάδου, ελάχιστο 

ενδιαφέρον για θέματα τιμών αλλά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο χρώμα, 

τη γεύση και το άρωμα του ελαιολάδου. Εξαιτίας του ενδιαφέροντός τους 

για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ονομαστούν και 

οργανοληπτικοί.   

Τέλος οι καταναλωτές της τέταρτης συστάδας είναι οι λιγότερο 

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ποιότητας και επίδρασης του ελαιολάδου 

στην υγεία, αλλά δείχνουν πολύ υψηλό ενδιαφέρον για τα 

χαρακτηριστικά της συσκευασίας και το εταιρικό προφίλ. Η τιμή του 

προϊόντος δεν τους απασχολεί, ενώ το χρώμα, η γεύση και το άρωμα 

είναι ιδιότητες που αναζητούν όταν αγοράζουν ελαιόλαδο. Με κριτήριο 

την ιδιαίτερη έμφαση που δίνουν σε θέματα της εταιρείας τυποποίησης 

χαρακτηρίζονται και ως εταιρικοί.  
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Για να γίνει μεγαλύτερη εμβάθυνση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των συστάδων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της 

επίδρασης στην τυπολογία των καταναλωτών άλλων μεταβλητών  που δε 

συμμετείχαν στο σχηματισμό τους, αλλά ερευνήθηκαν μέσω του 

σχετικού ερωτηματολογίου. Ως μεταβλητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

κρίθηκαν η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο 

του ερωτώμενου. 

Το φύλο δεν επιδρά στην τυπολογία των καταναλωτών (χ2=6,779, 

β.ε.=3, p=0,078) και δε διαφοροποιούνται οι 4 συστάδες ως προς τον 

αριθμό μελών του νοικοκυριού. 
Πίνακας 8.9:Αριθμός μελών στο νοικοκυριό στις συστάδες των λόγων αγοράς 
ελαιολάδου 
Συστάδες ως προς 
τους λόγους 
αγοράς 
ελαιολάδου 

Μ.Ο* Τυπική Απόκλιση Ν 

Σ1 3,62a 0,739 34 
Σ2 3,67a 1,626 63 
Σ3 3,78a 0,920 200 
Σ4 3,92a 1,412 73 
Σύνολο 3,77 1,160 370 
*Μέσοι Όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0,005, σύμφωνα με τον έλεγχο Dunnett T3. 
 

Αν και ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

τυπολογίας και του οικογενειακού εισοδήματος (χ2=69,808, β.ε.=33, 

p=0,000, Cramer’s V=0,279) ωστόσο, δεν ήταν εφικτό να διαπιστωθεί με 

ασφάλεια κάποια τάση ή κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο που να 

διαφοροποιεί  τις 4 συστάδες ως προς το εισόδημα. 

Ο στατιστικός έλεγχος χ2 έδειξε διαφοροποίηση των συστάδων ως 

προς την ηλικία (χ2=39,588, β.ε.=15, p=0,001, Cramer’s V=0.189). Πιο 

συγκεκριμένα, στη Σ1 η πλειοψηφία, τα 27 στα 34 άτομα, (79,4%) των 

καταναλωτών είναι από 36 έως 55 ετών. 

Στη Σ2 39 στα 63 άτομα (61,9%) είναι ηλικίας 36 έως 55 ετών, ενώ 15 

στα 63 άτομα (23,8%) είναι 18 έως 35 ετών. Στη Σ3 η πλειοψηφία των 
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καταναλωτών 58,8% είναι ηλικίας 36 έως 45 ετών ενώ το 26,1% είναι 

ηλικίας 46 έως 55 ετών. Στη Σ4 η συντριπτική πλειοψηφία, 52 στα 73 

άτομα, είναι ηλικίας 36 έως 45 ετών (71,2%). 

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της τυπολογίας 

και της οικογενειακής κατάστασης (χ2=23,329, β.ε.=12, p=0,028, 

Cramer’s V=0,145). Η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι μεταξύ της 

δεύτερης συστάδας Σ2 και των υπολοίπων, όπου η Σ2 φαίνεται να έχει 

στατιστικά σημαντικά λιγότερους έγγαμους καταναλωτές, 43 στους 63 

(68,3%), σε σύγκριση με τις άλλες τρεις συστάδες όπου τα αντίστοιχα 

ποσοστά ξεπερνούν το 82%. Επίσης η δεύτερη συστάδα φαίνεται να έχει 

στατιστικά σημαντικά περισσότερους ανύπανδρους, 7 στους 63 (11,1%) 

σε σχέση με τις άλλες τρεις   συστάδες, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά δεν 

ξεπερνούν το 5,5%. 

Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

τυπολογίας και του μορφωτικού επιπέδου (χ2=47,869, β.ε.=24, p=0,002, 

Cramer’s V=0,208). Οι εντονότερες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται 

μεταξύ της τέταρτης συστάδας και των υπολοίπων, όπου η Σ4 

εμφανίζεται να έχει στατιστικά σημαντικά περισσότερους καταναλωτές, 

21 στους 73, (28,8%) αποφοίτους Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ενώ 

τα αντίστοιχα  ποσοστά στις άλλες 3 συστάδες δεν ξεπερνούν το 19,5%. 

Ιδιαίτερα η δεύτερη συστάδα Σ2 παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό 

12,7%- αυτό προκύπτει   από 8 στα 63 άτομα. 

  Η πρώτη συστάδα Σ1 χαρακτηρίζεται κυρίως από καταναλωτές με 

ανώτατη μόρφωση, 21 στα 34 άτομα (61,7%).  

Η  δεύτερη συστάδα Σ2 χαρακτηρίζεται από καταναλωτές αποφοίτους 

Τ.Ε.Ι, ΚΑΤΕΕ ή Ανώτατης Σχολής και Α.Ε.Ι.- 34 στα 63 άτομα (54%). 

 Η τρίτη συστάδα Σ3  συντίθεται κυρίως από καταναλωτές ανώτατης 

μόρφωσης 56%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την τέταρτη συστάδα Σ4 

είναι 53,4%- 39 στα 73 άτομα. 
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Σ1-ευαισθη- 
τοποιημένοι 

 
 
 
 

 
Σ2- 
οικονομικοί 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σ3-οργανο- 
ληπτικοί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ4-εταιρικοί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 8:4 Σχηματική παράσταση των τεσσάρων συστάδων ως προς τους 
λόγους αγοράς ελαιολάδου. 

N:34
C1:70,304
C2:37,290
C3:27,564
C4:34.696 κάτω του Μ.Ο.
Ηλικία: το 79,4% από 36 έως 55 ετών
Οικ. Κατάσταση: το 88,2% έγγαμοι, το 2,9% άγαμοι
Μορφ. Επίπεδο: το 61,7% ανώτατη, το 14,7% απόφ.Λυκ.

N:63
C1:63.576
C2:43.100
C3:64.209 
C4:64.687

άνω του Μ.Ο.

Ηλικία:το 61,9% από 36 έως 55 ετών, το 23,8% από 18 έως 35 ετών
Οικ. Κατάσταση:το 68,3% έγγαμοι, το 11,1% άγαμοι
Μορφ. Επίπεδο: το 54% ανώτερη-ανώτατη, το 12,7% απόφ. Λυκείου

N:200
C1:66,500
C2:38,698
C3:29,036
C4:69,165
Ηλικία:το 58,8%από 36 έως 45, το 26,1%από 46 έως 55
Οικ. Κατάσταση:το 83% έγγαμοι, το 5,5%άγαμοι
Μορφ. Επίπ.:το 56% ανώτατη, το 19,5% απόφ. Λυκείου

N:73
C1:49,081 
C2:62,247 
C3:24,193
C4:65,445

κάτω του Μ.Ο
άνω  του Μ.Ο

Ηλικία:το 71,2% από 36 έως 45 ετών
Οικ. Κατάσταση: το 87,7% έγγαμοι, το 2,7% άγαμοι
Μορφ. Επίπ.: το 53,4% ανώτατη, το 28,8% απόφ. Λυκείου
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Τα αποτελέσματα της τυποποίησης των καταναλωτών ως προς 

τους λόγους αγοράς ελαιολάδου που πρόκυψαν από την παρούσα έρευνα, 

συμφωνούν και με τα ευρήματα αντίστοιχων προηγούμενων ερευνών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές της πρώτης 

συστάδας είναι άτομα έγγαμα, ηλικίας γύρω στα 40, και ανώτατης 

εκπαίδευσης (Sandalidou et al., 2002). Τα χαρακτηριστικά αυτά τα 

συναντά κανείς και στο μοντέλο του βιολογικού κύκλου (Reynolds et 

al.,1977), όταν αναφερόνται τα άτομα των μεσαίων ετών (middle years) 

και διανύουν την περίοδο της «γεμάτης φωλιάς».  

Τα χαρακτηριστικά του οικονομικού καταναλωτή, του οποίου η 

αγοραστική συμπεριφορά επηρεάζεται αντιστρόφως ανάλογα από την 

τιμή του προϊόντος, συναντά κανείς και στο οικονομικό μοντέλο 

(Σιώμκος, 2002,  Κιτσοπανίδης και Καμενίδης 1992). 

Οι καταναλωτές της τρίτης συστάδας που ονομάστηκαν και 

οργανοληπτικοί είναι συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, έγγαμα και 

ανώτερης μόρφωσης. Αναζητούν στο ελαιόλαδο τις ποιοτικές 

προδιαγραφές με υποκειμενικά κριτήρια, όταν δηλαδή αυτές 

ανταποκρίνονται στις δικές τους απαιτήσεις (Moskowitz, 1995). Οι 

Αποστολάκης και Δράκος (2000), ονομάζουν τους καταναλωτές αυτούς 

παραδοσιακούς, και τους περιγράφουν σαν άτομα που ενδιαφέρονται 

πρώτιστα για τη γεύση και επιθυμούν επιστροφή σε παλαιότερες 

μεθόδους επεξεργασίας του ελαιολάδου, εξασφαλίζοντας έτσι 

περισσότερη αυθεντικότητα. Στα ίδια συμπεράσματα, ότι δηλαδή γεύση 

και το χρώμα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι 

καταναλωτές στο ελαιόλαδο,  καταλήγουν και αντίστοιχες έρευνες που 

έγιναν για την Ελλάδα (Τσουτσουλόπουλος, 1999), αλλά και τη Γαλλία 

(Siskos et al.,2001). 

Οι εταιρικοί καταναλωτές όπως προκύπτει από την έρευνα είναι 

αυτοί με το χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης, έγγαμοι και συγκριτικά 
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μεγαλύτερων ηλικιών. Δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον για τις ιδιότητες 

του ελαιολάδου και τις επιπτώσεις του στην υγεία ενώ ενδιαφέρονται 

ιδιαίτερα για τη συσκευασία και το εταιρικό προφίλ και αυτό φαίνεται να 

επηρεάζει την αντίληψή τους για την ποιότητα του προϊόντος. Την 

σπουδαιότητα της συσκευασίας εντοπίζουν σαν τον κυριότερο 

παράγοντα αγοράς ενός προϊόντος και ανάλογες έρευνες που 

προηγήθηκαν (Rigaux-Brichmont, 1981), ενώ πολύ συχνό είναι το 

φαινόμενο της παραπλάνησης των καταναλωτών μέσω ασαφών 

πληροφοριών που αναγράφονται στις ετικέτες του ελαιολάδου 

(Αποστολάκης, 2000) προκειμένου οι εταιρείες να προωθήσουν ή να 

διατηρήσουν  την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπλέον, οι Έλληνες 

καταναλωτές δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν πλήρως τις πληροφορίες 

που αναγράφονται στις συσκευασίες, όπως προκύπτει και από άλλες 

έρευνες που απέδειξαν ότι οι ενδείξεις Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε δεν είναι 

γνωστές στους Έλληνες καταναλωτές (Φωτόπουλος, 2000). Το 

αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα δύο εταιρείες η «ΕΛΑΪΣ» και η 

«ΜΙΝΕΡΒΑ» είναι αυτές που έχουν το ισχυρότερο εταιρικό προφίλ και 

επικρατούν στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνοντας την έρευνα ICAP 

(2000). 

Από τη παραπάνω τμηματοποίηση γίνονται φανερές οι 

διαφοροποιήσεις των καταναλωτών, πάνω στις οποίες βασίζονται και οι 

ποικίλες καταναλωτικές τους συνήθειες. Με βάση λοιπόν αυτή την 

ομαδοποίηση, είναι δυνατή η περαιτέρω εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά 

τους, η καλύτερη αναγνώριση των αναγκών τους,  και η πιο 

ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις απαιτήσεις τους. 
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8.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΜΟΝΤΕΛΟ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

Το υπόδειγμα (μοντέλο) που ακολουθεί προσπαθεί να δώσει μια 

απλουστευμένη εκδοχή της σχέσης μεταξύ των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ως προς την ποσότητα 

ελαιολάδου που καταναλώνει. Αν δηλαδή, για παράδειγμα κάποιος 

παράγοντας αλλάξει, αλλάζει και η συμπεριφορά του καταναλωτή, ως 

προς το συγκεκριμένο προϊόν.  

Ο αντικειμενικός σκοπός του υποδείγματος της έρευνας είναι διμερής. 

Πρώτα περιγράφει, προβλέπει και ελέγχει τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή και έπειτα βοηθάει να αναπτυχθούν καλύτερες υποθέσεις 

και θεωρίες για τη σχέση που συνδέει τους παράγοντες με την τελική 

συμπεριφορά του καταναλωτή, ως προς το ελαιόλαδο. Για τη δημιουργία 

του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταβλητές: 

 Το μορφωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με το μοντέλο της μάθησης 

(Skinner, 1983) η συμπεριφορά των καταναλωτών εξαρτάται από 

το αποτέλεσμα που αναμένουν. Βασιζόμενοι στην προηγούμενη 

γνώση τους ενεργούν ανάλογα με τον στόχο που επιδιώκουν. Αυτό 

υποδηλώνει πως το μορφωτικό επίπεδο του καταναλωτή τον οδηγεί 

στις επιλογές των τροφίμων που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από προηγούμενες μελέτες που έγιναν με 

ανάλογο περιεχόμενο. Σε έρευνα που έγινε στη Ν. Ζηλανδία 

(Wiseman, 1994), αποδείχθηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο των 

καταναλωτών είναι αυτό που καθορίζει και τη στάση τους 

απέναντι στα υγιεινά τρόφιμα.  Επίσης η αντίδραση των 

καταναλωτών απέναντι σε μια αυξητική ορμόνη Recombinant 

Porcine Somatotropin, που χρησιμοποιείται για την πάχυνση των 
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ζώων, απέδειξε ότι αυτοί που είχαν ανώτερη εκπαίδευση ήταν 

περισσότερο επιφυλακτικοί (Misra et al., 1997). 

 Το εισόδημα. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, ο καταναλωτής 

προσπαθεί  με ορισμένο εισόδημα να μεγιστοποιήσει την 

ικανοποίηση των αναγκών του.  Ο Σιώμκος (2002) περιγράφει το 

υπόδειγμα (μοντέλο) του οικονομικού ανθρώπου, το οποίο 

αναφέρεται στον ορθολογικό καταναλωτή ο οποίος ως ένα τελείως 

λογικό άτομο κρίνει αντικειμενικά και κατατάσσει κάθε 

εναλλακτικό προϊόν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, και τελικά 

επιλέγει εκείνο που του δίνει μεγαλύτερη αξία. Το μοντέλο 

προβλέπει ότι ο καταναλωτής είναι πλήρως ενημερωμένος για όλες 

τις μάρκες των προϊόντων και τις ιδιότητές τους, ενώ ταυτόχρονα 

θεωρεί τον καταναλωτή απαλλαγμένο από συνήθειες και 

συναισθήματα, να αποφασίζει εντελώς λογικά. Ένας από τους  

παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική συμπεριφορά του 

καταναλωτή, (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 1992) είναι το 

εισόδημα των καταναλωτών και φαίνεται να είναι πρωταρχικής 

σημασίας. Τόσο το παρόν όσο και το μελλοντικό εισόδημα του 

καταναλωτή παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς τις ποσότητες 

κατανάλωσης. Όταν το εισόδημα είναι υψηλό ή αναμένεται να 

αυξηθεί στο μέλλον τότε ο καταναλωτής δαπανά και ζητά πιο 

πολλά τρόφιμα που είναι πρώτης ανάγκης. Πλήθος ερευνών 

καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή το εισόδημα 

θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιλογές των τροφίμων.  

Γενικά, νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα αγοράζουν περισσότερα 

και πιο ποιοτικά τρόφιμα, ενώ τα νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος περιορίζονται σε αγορές βασικών μόνο τροφίμων, 

που θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να 
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αγοράζουν τα φθηνότερα και τα χαμηλότερης διατροφικής αξίας 

τρόφιμα (Petrovici and Ritson, 2000). Έρευνα των διαθέσεων των 

καταναλωτών (Ton Nu C. et al.,1996) έδειξε ότι το ενδιαφέρον 

των καταναλωτών για ασφαλή προϊόντα επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από το εισόδημα, αφού οι υψηλότερες οικονομικά τάξεις 

είναι περισσότερο πρόθυμες να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά, για 

αγορά καλύτερων θρεπτικών τροφίμων. 

 Ο τόπος αγοράς. Από προηγούμενες έρευνες, ως προς τον τόπο 

αγοράς, είναι  φανερή η  προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών να 

ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, οι μελέτες δείχνουν 

ότι ο Έλληνας καταναλωτής προτιμά να αγοράζει κρασί από το 

σούπερ μάρκετ και τις κάβες (Tzimitra et al.,1999), φρούτα από την 

λαϊκή αγορά (Φωτόπουλος κ.ά., 2000), κομπόστες, χυμούς και 

μαρμελάδες από το σούπερ μάρκετ (Καμενίδου  και Τζίμητρα-

Καλογιάννη, 1998), τσίχλες από το περίπτερο (Τατάνης, 2000), 

μέλι από παραγωγούς (Αρβανιτίδης, 2002), και κρέας από το 

παραδοσιακό κρεοπωλείο (Tzimitra, 1997). 

 Οι δηλώσεις «το ελαιόλαδο είναι πολύ υγιεινό» και «το 

ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας». 

Οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιήθηκαν γιατί θεωρήθηκαν 

ιδιαίτερα σημαντικές για την παρούσα έρευνα. Παρόμοιες δηλώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν και σε αντίστοιχη έρευνα που έγινε στη Γαλλία 

(Siskos, 2001). Άλλωστε η σχέση της ποσότητας ελαιολάδου που 

καταναλώνεται στα πλαίσια της Μεσογειακής Δίαιτας είναι και το 

αντικείμενο της παρούσης μελέτης.  Οι έρευνες (Willet et al.,1995) 

που έχουν προηγηθεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν 

αναδείξει και καθιερώσει το ελαιόλαδο ως το κυρίαρχο λίπος στη 

διατροφή των μεσογειακών χωρών. Σε αντίθεση με τους βόρειους 
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λαούς, όπου το ζωικό λίπος κυριαρχεί, στην περιοχή της μεσογείου 

το ελαιόλαδο είναι η βασική λιπαρή ουσία.  

 Μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το υπόδειγμα (μοντέλο) του 

μαύρου κουτιού (Howard, et al.,1977) η αγοραστική διαγωγή δεν 

είναι τυχαία, αλλά συστηματική, που προκαλείται από ερεθίσματα 

(inputs) και καταλήγει σε ενέργειες  (outputs). Τα ερεθίσματα αυτά 

μπορεί να προέρχονται από:  

1) Την οικογένεια, αφού οι συνήθειες στη διατροφή, στον τρόπο 

ζωής αλλά και τα πρότυπα που υιοθετεί κανείς είναι αναμφίβολα 

επιδράσεις της οικογένειας και του γενικότερου οικογενειακού 

περιβάλλοντος που συνεχίζει να επηρεάζει το άτομο σε όλη τη 

διαρκεια της ζωής του.  

2) Τους  καθοδηγητές γνώμης που επηρεάζουν τόσο με τα λόγια 

τους, όσο και με τις πράξεις τους μια ομάδα ατόμων ή και 

γενικότερα την κοινωνία. Τα άτομα αυτά έχουν επίδραση στους 

καταναλωτές σε ένα συγκεκριμένο τομέα, πάνω στον οποίο έχουν 

και τις ειδικές γνώσεις τους (πχ. διατροφή, αυτοκίνητα, μόδα κλπ.). 

Οι καθοδηγητές γνώμης είναι συνήθως κατασκευασμένοι από 

ανθρώπους του μάρκετινγκ και οι οποίοι τους χρησιμοποιούν 

κυρίως για τηλεοπτικές εκπομπές, μέσω των οποίων γίνεται ο 

επηρεασμός μεγάλων κοινωνικών ομάδων. 

3) Τη διαπροσωπική επικοινωνία. Η μετάδοση πληροφοριών από 

στόμα σε στόμα, από φίλους ή γνωστούς, η οποία μάλιστα δεν 

είναι εμπορική και άρα αντικειμενική γίνεται εύκολα αποδεκτή 

από τους καταναλωτές.  

 Σχετικά με τις πηγές πληροφόρησης, οι έρευνες αποδεικνύουν ότι 

οι καταναλωτές ενημερώνονται πρώτιστα από την τηλεόραση 

(Chinnici  et al., 2002), και έπειτα από άλλες πηγές όπως ο τύπος. 

Ειδικότερα ο Έλληνας καταναλωτής ενημερώνεται από τα μέσα 
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μαζικής ενημέρωσης (Τσακιρίδου, 2001) και πιστεύει πως θα 

έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερα οργανωμένες 

ενημερωτικές εκστρατείες από το κράτος ( Papadaki et al., 2003). 

 Ο αριθμός μελών του νοικοκυριού. Η μεταβλητή αυτή θεωρήθηκε 

απαραίτητη  αφού η ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου είναι 

εξαρτώμενη από τον αριθμό των ατόμων που τρέφονται με αυτό. 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης των παραπάνω μεταβλητών 

(ανεξάρτητες μεταβλητές)  στην ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου 

(εξαρτημένη μεταβλητή) εφαρμόστηκε η μέθοδος της κατηγορικής 

παλινδρόμησης  με βέλτιστη κλιμάκωση (Gifi, 1996, και Meulman and 

Heiser, 2004, Σιάρδος, 2000). Η μέθοδος είναι κατάλληλη για την 

ανάπτυξη του υποδείγματος (μοντέλου) λόγω της κατηγορικής-ποιοτικής 

φύσης των διαθέσιμων μεταβλητών.  

Η μεταβλητή «μορφωτικό επίπεδο» θεωρήθηκε ονομαστικής 

κλίμακας μέτρησης, η μεταβλητή «εισόδημα» αριθμητική μεταβλητή 

(διάταξης), η μεταβλητή «τόπος αγοράς» ονομαστικής, η μεταβλητή «το 

ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας» 

θεωρήθηκε μετρημένη σε αριθμητική μεταβλητή, οι  μεταβλητές 

«τηλεόραση, εφημερίδες-περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια και 

οικογένεια-φίλοι» θεωρήθηκαν μετρημένες σε κλίμακα δίτιμη 

ονομαστική, η μεταβλητή «αριθμός μελών του νοικοκυριού» αριθμητική 

και η μεταβλητή «ποσότητα κατανάλωσης» αριθμητική. Η ανάλυση 

έδειξε στατιστικά σημαντική πολλαπλή συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας 

κατανάλωσης ελαιολάδου και των ανεξάρτητων μεταβλητών. Το 19% 

της γενικευμένης διακύμανσης της ποσότητας κατανάλωσης ελαιολάδου 

μπορεί να αιτιολογηθεί από την συνδυασμένη επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (R=0,436, p=0,000, R2=0,19).  
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Πίνακας 8.10:Εκτίμηση συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών στο υπόδειγμα 
της κατηγορικής παλινδρόμησης 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

 

Βήτα Τυπ. Σφ. 

Βαθμοί 
ελευθερίας 

F p 

μορφωτικό επίπεδο -0,212 0,054 4 15,349 0,000
εισόδημα -0,098 0,058 2 2,814 0,062
Τόπος αγοράς 0,254 0,055 3 21,276 0,000
δήλωση «το ελαιόλαδο 
είναι πολύ υγιεινό» 

-0,047 0,055 1 0,738 0,391

δήλωση «το ελαιόλαδο 
αποτελεί βασικό 
στοιχείο της 
Μεσογειακής Δίαιτας» 

0,050 0,054 2 0,863 0,423

ενημέρωση από TV -0,026 0,055 1 0,221 0,639
ενημέρωση από 
εφημερίδες- περιοδικά 

-0,178 0,056 1 10,017 0,002

ενημέρωση από 
ενημερωτικά φυλλάδια 

0,039 0,055 1 0,514 0,474

ενημέρωση από 
οικογένεια-φίλους 

-0,163 0,055 1 8,790 0,003

αριθμός μελών 
νοικοκυριού 

0,211 0,056 3 13,975 0,000

  
 

Από τον Πίνακα 8.10 και από την τελευταία στήλη διαπιστώνει 

κανείς ότι οι μεταβλητές «Το ελαιόλαδο είναι πολύ υγιεινό», «Το 

ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας», 

«Ενημέρωση από TV»,  και «Ενημέρωση από ενημερωτικά φυλλάδια», 

δεν επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά, με την παρουσία των λοιπών 

ανεξάρτητων μεταβλητών, την ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου. Για 

τις παραπάνω μεταβλητές οι αντίστοιχοι συντελεστές βήτα δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,10.  

Επειδή, σύμφωνα με τον Μαγνήσαλη (1997) το φύλο φαίνεται να 

παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης των καταναλωτών 

ως προς τα προϊόντα, θεωρείται βέβαιο ότι επηρεάζει και τη στάση τους 

ως προς την κατανάλωση διαφόρων τροφίμων . Πιο συγκεκριμένα οι 

γυναίκες (Rappoport et al.,1993) γνωρίζουν περισσότερο από τους 
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άνδρες ποια τρόφιμα είναι υγιεινά και ενδιαφέρονται περισσότερο για τα 

ποιοτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά των τροφών (Moon et al.,1998).  

Για το λόγο αυτό  το εισάγαμε στο προηγούμενο υπόδειγμα ως επιπλέον 

ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία θεωρήθηκε δίτιμη ονομαστική. Η 

ανάλυση έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής πολλαπλής 

συσχέτισης μεταξύ της ποσότητας κατανάλωσης ελαιολάδου και των 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής 

πολλαπλού προσδιορισμού R2 βελτιώθηκε λαμβάνοντας την τιμή R2 

=0,202, που συνεπάγεται μια βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας του 

υποδείγματος κατά 1,2% η οποία αντιστοιχεί σε βελτίωση της 

προσαρμογής των δεδομένων κατά 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο 

υπόδειγμα. Λόγω του γεγονότος ότι οι μεταβλητές (εξαρτημένη και 

ανεξάρτητες) είναι ποιοτικές (ονομαστικές και διάταξης) δεν 

αναμένονται εν γένει υψηλές τιμές του συντελεστή R2. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα είναι η 

μοναδική που διενεργήθηκε σε ελληνικό δείγμα, δείκτες R2 της τάξης του 

0,20 μάλλον έχουν κλινική σημαντικότητα και θεωρούνται επαρκείς για 

την ανάδειξη των επιδράσεων των ανεξάρτητων μεταβλητών στην 

ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου. Τέλος, η συγκεκριμένη στατιστική 

μέθοδος δεν έχει εφαρμοστεί σε άλλες ανάλογες έρευνες ώστε να υπάρχει 

και ένα μέτρο σύγκρισης για τους δείκτες καλής προσαρμογής. 

 Με την είσοδο του φύλου στο υπόδειγμα η μεταβλητή «Το 

ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας», 

παρουσία των λοιπών εμφανίζεται να έχει στατιστικά σημαντική 

επίδραση στην ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου (βλέπε Πίνακα 8.11).  

Οι μεταβλητές «Το ελαιόλαδο είναι πολύ υγιεινό», «Ενημέρωση από 

TV», και «Ενημέρωση από ενημερωτικά φυλλάδια» εξακολουθούν να 

μην έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην ποσότητα κατανάλωσης 

ελαιολάδου. 
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Πίνακας 8.11:Εκτίμηση συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών στο υπόδειγμα 
της κατηγορικής παλινδρόμησης μετά την είσοδο της μεταβλητής «φύλο» 

Τυποποιημένοι 
συντελεστές 

 

Βήτα Τυπ. 
σφάλμα

Βαθμοί 
ελευθερίας

F p Φύλο 

μορφωτικό επίπεδο -0,144 0,055 4 6,922 0,000 -0,002 
εισόδημα -0,107 0,058 2 3,388 0,035 0,071 
τόπος αγοράς 0,281 0,055 3 25,646 0,000 0,077 
δήλωση «το 
ελαιόλαδο είναι 
πολύ υγιεινό» 

-0,036 0,056 1 0,415 0,520  

δήλωση «το 
ελαιόλαδο 
αποτελεί βασικό 
στοιχείο της 
Μεσογειακής 
Δίαιτας» 

0,094 0,056 2 2,804 0,062 0,038 

ενημέρωση από 
TV 

-0,048 0,055 1 0,739 0,391  

ενημέρωση από 
εφημερίδες- 
περιοδικά 

-0,142 0,056 1 6,407 0,012 -0,047 

ενημέρωση από 
ενημερωτικά 
φυλλάδια 

0,034 0,055 1 0,385 0,535  

ενημέρωση από 
οικογένεια-φίλους 

-0,159 0,055 1 8,333 0,004 -0,044 

αριθμός μελών 
νοικοκυριού 

0,199 0,056 3 12,493 0,000 0,082 

φύλο 0,138 0,054 1 6,422 0,012 1,000 
 
 

Τέλος αποφασίσαμε να επαναλάβουμε την ανάλυση 

απομακρύνοντας από το υπόδειγμα τις μεταβλητές «Το ελαιόλαδο είναι 

πολύ υγιεινό», «Ενημέρωση από TV», και «Ενημέρωση από 

ενημερωτικά φυλλάδια».  

Η ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντική πολλαπλή συσχέτιση 

μεταξύ της ποσότητας κατανάλωσης ελαιολάδου και των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Το 20,1% της γενικευμένης διακύμανσης της ποσότητας 

κατανάλωσης μπορεί να ερμηνευθεί από τη συνδυασμένη επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (R=0,448, p=0,000, R2=0,201).  
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Η μεταβολή του R2 σε σχέση με το προηγούμενο υπόδειγμα είναι 

αμελητέα, γεγονός που υποδηλώνει τη σχεδόν μηδενική προβλεπτική 

ικανότητα των μεταβλητών «Το ελαιόλαδο είναι πολύ υγιεινό», 

«Ενημέρωση από TV», και «Ενημέρωση από ενημερωτικά φυλλάδια» 

στην ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου. 
Πίνακας 8.12:Τελική εκτίμηση συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών στο 
υπόδειγμα της κατηγορικής παλινδρόμησης μετά την είσοδο της μεταβλητής «φύλο» 

Τυποποιημ. 
Συντελεστές 

 

Βήτα Τυπικό 
σφάλμα 

Β.ε F p Επιμ. 
Συντ. 
Συσχέ
τισης 

Δείκτ. 
Σημα-
ντικό-
τητας 
του 
Pratt 

Μορφωτικό 
επίπεδο 

-0,148 0,053 4 7,640 0,000 -0,145 0,088 

Εισόδημα -0,107 0,057 2 3,531 0,031 -0,099 0,016 
Τόπος αγοράς 0,277 0,054 3 25,919 0,000 0,268 0,360 
Δήλωση «το 
ελαιόλαδο 
αποτελεί βασικό 
στοιχείο της 
Μεσογειακής 
Δίαιτας» 

0,089 0,054 2 2,778 0,064 0,088 0,037 

Ενημέρωση από 
εφημερίδες- 
περιοδικά 

-0,157 0,054 1 8,342 0,004 -0,152 0,128 

Ενημέρωση από 
οικογένεια-
φίλους 

-0,165 0,054 1 9,315 0,002 -0,160 0,091 

Αριθμός μελών 
νοικοκυριού 

0,206 0,055 3 13,830 0,000 0,196 0,153 

Φύλο 0,138 0,053 1 6,699 0,010 0,136 0,128 
 

Στον Πίνακα 8.12 παρατηρεί κανείς ότι όλες πλέον οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές έχουν στατιστικά σημαντική συνδυασμένη επίδραση σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=0,10 στην ποσότητα κατανάλωσης 

ελαιολάδου. Τη μεγαλύτερη σχετική επίδραση, σε απόλυτη τιμή, 

φαίνεται να έχουν οι μεταβλητές «τόπος αγοράς» (βήτα=0,277) και 

«αριθμός μελών νοικοκυριού» (βήτα=0,206). 

  Τη μικρότερη σχετική επίδραση φαίνεται να έχει η μεταβλητή «Το 

ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας» 
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(βήτα=0,089). Τα αποτελέσματα αυτά δικαιολογούνται διότι 407 στους 

418 καταναλωτές του δείγματος δηλαδή ποσοστό 97,4% δήλωσαν ότι 

συμφωνούν εν γένει πως το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της 

Μεσογειακής δίαιτας και επομένως η μεταβλητή αυτή δεν επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό τη δημιουργία του υποδείγματος. 

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει κανείς λαμβάνοντας υπόψην 

τον επιμέρους συντελεστή συσχέτισης (part correlation) των 

ανεξάρτητων μεταβλητών με την ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου. 

Αν όμως ληφθεί υπόψην ο δείκτης σχετικής σημαντικότητας του 

Pratt για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή παρατηρεί κανείς ότι και πάλι οι 

μεταβλητές «Τόπος αγοράς» και  «Αριθμός μελών νοικοκυριού» έχουν 

τη μεγαλύτερη σχετική σημαντικότητα για την πρόβλεψη της ποσότητας 

κατανάλωσης ελαιολάδου (importance για «Τόπος αγοράς»=0,360, 

importance για «Αριθμός μελών νοικοκυριού»=0,153), ενώ τη μικρότερη 

φαίνεται τώρα να την έχει το «Εισόδημα» (importance=0,016) και την 

αμέσως μεγαλύτερη σχετική σημαντικότητα να έχει η μεταβλητή «Το 

ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας» 

(importance=0,037) 
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Ενημέρωση 
από 
οικογένεια 
φίλους   

Τόπος   
αγοράς 

Ενημέρωση 
από 
εφημερίδες 
περιοδικά 

 
Ποσότητα 
κατανάλωσης 
ελαιολάδου 

 
 
 
Το πάχος των βελών δηλώνει τη σχετική σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών (δείκτης Pratt)                
 
 
 

Διάγραμμα 8.5: Το υπόδειγμα ποσότητας κατανάλωσης ελαιολάδου 
 

 

Το ελαιόλ. 
στοιχείο της 
Μεσ.Δίαιτας 

 
  Φύλο 

 
Εισόδημα 

Αριθμός 
μελών 
νοικοκυριού 

 
Μορφωτικό 
επίπεδο 
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Πίνακας 8.13: Βέλτιστη Ποσοτικοποίηση των κατηγοριών των μεταβλητών 

Μεταβλητές Συχνότητα Βέλτιστη τιμή 
Ποσότητα κατανάλωσης 
 Μέχρι 1 λίτρο 

Από 1 έως 2 λίτρα 
Από 2 έως 3 λίτρα 
Από 3 έως 4 λίτρα 
Από 4 έως 5 λίτρα 
Πάνω από 5 λίτρα 

 
11 
56 
81 
55 
67 
37 

 
-1,920 
-1,198 
-0,273 
0,108 
0,374 
2,144 

Τόπος αγοράς 
 Από super market-

παντοπωλείο 
Είμαι παραγωγός 
Από ελαιοπαραγωγό 
Από χονδρέμπορο 

 
197 

 
36 
67 

7 

 
-0,525 

 
2,612 
0,219 

-0,761 
Αριθμός μελών νοικοκυρ. 
 1 μέλος 

2 μέλη 
3 μέλη 
4 μέλη 
5 μέλη 

 
3 

25 
68 

172 
39 

 
-1,841 
-1,841 
-1,283 
0,560 
1,089 

Ενημέρωση από εφημερίδες-
περιοδικά 
 Όχι 

Ναι 

 
 

213 
94 

 
 

-0,664 
1,505 

Φύλο 
 Γυναίκα 

Άνδρας 

 
253 
54 

 
-0,462 
2,165 

Ενημέρωση από οικογένεια-
φίλους 
 Όχι 

Ναι 

 
 

220 
87 

 
 

-0,629 
1,590 

Μορφωτικό επίπεδο 
 Γυμνάσιο 

Λύκειο 
Μέση Τεχνική Σχολή 
ΤΕΙ 
ΑΕΙ και Μεταπτυχ. 

 
9 

61 
15 
42 

180 

 
-0,708 
-1,408 
2,454 

-0,972 
0,535 

Το ελαιόλαδο είναι βασικό 
στοιχείο της Μεσογειακής 
Δίαιτας 
 Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 
Δεν γνωρίζω 
Συμφωνώ 
Συμφωνώ απόλυτα 

 
 
 

3 
1 
3 

56 
244 

 
 
 

-4,762 
-4,762 
-1,651 
-1,651 
0,477 

Εισόδημα 
 Έως 1000 ευρώ 

1000-3000 ευρώ 
3000-7500 ευρώ 
7500 και πάνω 

 
17 

138 
108 
44 

 
-3,073 
-0,111 
-0,111 
1,806 
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Διάγραμμα 8.6: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για την ποσότητα κατανάλωσης 
ελαιολάδου 

Ποσότητα Κατανάλωσης Ελαιολάδου

3

2

1

0

-1

-2

Διάγραμμα 8.7: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για το μορφωτικό επίπεδο 
 

Περισσότερο
από 5 λί

Από 4 έως 5
λίτρα

Από 3 έως 4
λίτρα

Από 2 ή 3 λίτραΑπό 1 έως 2
λίτρα

Μέχρι 1 λίτρο

Q
ua

nt
ifi

ca
tio

ns

Categories

ΑΕΙ και
Μεταπτυχιακό

ΤΕΙΜέση Τεχνική
Σχολή

ΛύκειοΓυμνάσιο

Categories

2

1

0

-1

Qu
an

tif
ic

at
io

ns

Μορφωτικό Επίπεδο
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7500 και πάνω3000-75001000-3000έως 1000

Categories

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Q
ua

nt
ifi

ca
tio

ns
Μηνιαίο Εισόδημα

 
Διάγραμμα 8.8: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για το μηνιαίο εισόδημα 

Από χονδρέμποροΑπό ελαιοπαραγωγόΕίμαι παραγωγόςΑπό Super Market, πα

Categories

3

2

1

0

-1

Qu
an

tif
ic

at
io

ns

Τόπος Αγοράς Ελαιολάδου

 
Διάγραμμα 8.9: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για τον τόπο αγοράς ελαιολάδου 
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Συμφωνώ απόλυταΣυμφωνώΔεν γνωρίζωΔιαφωνώΔιαφωνώ απόλυτα

Categories

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Q
ua

nt
ifi

ca
tio

ns
Το Ελαιόλαδο Βασικό Στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας

Διάγραμμα 8.10: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για την δήλωση «Το 
Ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας» 

ΝΑΙΟΧΙ

Categories

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Q
ua

nt
ifi

ca
tio

ns

Ενημέρωση: Εφημερίδες - Περιοδικά

 
Διάγραμμα 8.11: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για την  «Ενημέρωση από 

Εφημερίδες-Περιοδικά» 
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54321

Categories

1

0

-1

-2

Q
ua

nt
ifi

ca
tio

ns
Αρ. Μελών Νοικοκυριού

 
Διάγραμμα 8.12: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για τον «Αριθμό μελών του 

νοικοκυριού» 

ΆνδραςΓυναίκα

Categories

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

Q
ua

nt
ifi

ca
tio

ns

Φύλο

 
Διάγραμμα 8.13: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για το φύλο 
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ΝΑΙΟΧΙ

Categories

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Q
ua

nt
ifi

ca
tio

ns
Ενημέρωση: Οικογένεια - Φίλοι

 
Διάγραμμα 8.14: Βέλτιστες ποσοτικοποιημένες τιμές για την «Ενημέρωση από 

οικογένεια-φίλους» 
 
 

Με βάση τις βέλτιστες τιμές των κατηγοριών των μεταβλητών που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.13 και τα Διαγράμματα 8.6 έως 8.14, 

συμπεραίνει κανείς ότι μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου καταναλώνονται 

από άτομα τα οποία είτε είναι οι ίδιοι παραγωγοί είτε αγοράζουν από 

ελαιοπαραγωγό (χύμα ελαιόλαδο κατά κύριο λόγο), που προέρχονται από 

πολυπληθή νοικοκυριά (πάνω από 4 μέλη), ενημερώνονται από 

εφημερίδες-περιοδικά, είναι άνδρες σε μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με 

την κατανομή ανδρών στο σύνολο του δείγματος, ενημερώνονται και από 

οικογένεια-φίλους, έχουν μορφωτικό επίπεδο μέσης τεχνικής σχολής, και 

ανώτατης εκπαίδευσης, συμφωνούν απόλυτα ότι «το ελαιόλαδο είναι 

βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας» και κάποιοι από αυτούς 

χαρακτηρίζονται από υψηλά εισοδήματα. 
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Αντίθετα μικρές ποσότητες ελαιολάδου (από 1 έως 2 λίτρα) 

καταναλώνονται από άτομα που αγοράζουν ελαιόλαδο από super market 

ή παντοπωλείο, που προέρχονται από ολιγομελή νοικοκυριά (μέχρι 3 

μέλη), είναι γυναίκες, δεν ενημερώνονται από εφημερίδες-περιοδικά, δεν 

ενημερώνονται από οικογένεια-φίλους, το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 

Λυκείου, συμφωνούν εν γένει ότι το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της 

Μεσογειακής Δίαιτας και το εισόδημά τους είναι χαμηλό (έως 3000 

ευρώ). 
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9.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας ελιάς και ελαιολάδου στην 

Ελλάδα παρουσιάζει εντυπωσιακά μεγάλα μεγέθη στην πρωτογενή 

παραγωγή, τόσο στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, όσο και στον αριθμό των 

ελαιοκαλλιεργητών, αλλά και στην αξία του προϊόντος. 

Εξίσου σημαντική η ελαιοκαλλιέργεια και στο περιβάλλον, στο οποίο τα 

ελαιόδεντρα παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της ισορροπίας 

του μεσογειακού τοπίου. Η θέα του ελαιώνα είναι αυτή που επικρατεί στο 

σκηνικό των χωρών της μεσογείου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

γεωργικές εργασίες του ελληνικού λαού. Ο τομέας παραγωγής και εμπορίας 

ελιάς και ελαιολάδου, εξάλλου συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στο εισόδημα 

και την απασχόληση, καθιστώντας το ελαιόλαδο εθνικό προϊόν, καθοριστικό 

για την ελληνική αγροτική οικονομία. 

Ως προς την κατανάλωση του ελαιολάδου, η Ελλάδα είναι η χώρα με 

την υψηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση στον κόσμο. Ωστόσο, πίσω από 

τα εντυπωσιακά μεγέθη βρίσκεται πάντα το πρόβλημα της επικράτησης του 

χύμα ελαιολάδου έναντι του τυποποιημένου, γεγονός που καθηλώνει ολοένα 

και περισσότερο τις ελαιοκομικές επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα.  

Ακριβώς αυτός ήταν και ο σκοπός της παρούσας διατριβής- να 

ερευνήσει δηλαδή τις στάσεις και τις διαθέσεις των καταναλωτών του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ως προς την κατανάλωση 

ελαιολάδου στα πλαίσια της Μεσογειακής Δίαιτας. Επιπλέον βασική 

επιδίωξη της έρευνας υπήρξε η ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν 

την ποσότητα κατανάλωσης του ελαιολάδου, καθώς και των παραγόντων 

που καθορίζουν τους λόγους αγοράς του.  
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Η παρούσα έρευνα βασίζεται στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων και 

περιλαμβάνει: 

 Την ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα της παρούσης διατριβής 

διεξήχθη στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης από τον 

Ιανουαρίου εως το Φεβρουάριο 2005. Συνολικά μελετήθηκαν έξι ομάδες 

εστίασης καταναλωτών, όπου κάθε μια από αυτές αποτελούνταν από έξι 

άτομα. Το ερωτηματολόγιο για τις ομάδες εστίασης που χρησιμοποιήθηκε 

περιελάμβανε 37 συνολικά ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονταν με το υπό 

εξέταση θέμα, την κατανάλωση ελαιολάδου στο πολεοδομικό 

συγκρότημα Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της Μεσογειακής Δίαιτας. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν ποιοτικού περιεχομένου, δηλαδή δεν ήταν αυστηρά 

δομημένο, αλλά με μη διαρθρωμένες-ανοικτές ερωτήσεις,  ώστε η πορεία 

της συζήτησης να καθορίζεται περισσότερο από τις απαντήσεις παρά από 

τις ερωτήσεις. Στις λεγόμενες αφηγηματικές ερωτήσεις ο καταναλωτής 

είχε απόλυτη ελευθερία να διατυπώσει τις απαντήσεις του. 

 Την ποσοτική έρευνα. Η παρούσα ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε 

πρωτογενή στοιχεία που προήλθαν από τη στατιστική ανάλυση 

δομημένου ερωτηματολογίου αυτοδιαχείρησης, το οποίο συμπληρώθηκε 

από τους καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 

1/5/2005 μέχρι 25/9/2005 στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.. 

Για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων της έρευνας 

θεωρήθηκε ως πληθυσμός το σύνολο των καταναλωτών του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Από το σύνολο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε δείγμα, με σκοπό, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να 

γίνουν γενικεύσεις και έλεγχοι υποθέσεων που αφορούν το σύνολο του 
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πληθυσμού. Ειδικότερα εφαρμόστηκε στους δεκαπέντε δήμους, 

συνολικού πληθυσμού 794.330 κατοίκων. 

 Για την σύνταξη του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το υλικό που 

είχε συγκεντρωθεί : 

 Από την ποιοτική έρευνα, 

 από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, 

 από ερωτηματολόγια προηγούμενων ερευνών με τις απαραίτητες 

προσαρμογές και παρεμβάσεις, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της 

συγκεκριμένης έρευνας, 

 Από συνεντεύξεις βάθους.  

Το ερωτηματολόγιο που καταρτίστηκε, εξετάστηκε ως προς την 

εγκυρότητα περιεχομένου και όψεως. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο 

παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας διατριβής, αποτελείται από 30 

ερωτήσεις, οι οποίες κατανέμονται σε ενότητες ανάλογα με τα επιμέρους 

θέματα που διαπραγματεύονται. Η πλειοψηφία αυτών είναι «κλειστού 

τύπου», ενώ παράλληλα  υπάρχουν και ερωτήσεις «ανοικτού τύπου». 

Κάποιες από τις ερωτήσεις ήταν απλής ή πολλαπλής επιλογής, κάποιες ήταν 

άρνησης-κατάφασης ή συχνότητας εμφάνισης ενός γεγονότος, ενώ κάποιες 

άλλες ήταν συμφωνίας-ασυμφωνίας. Στη σύνταξη του ερωτηματολογίου για 

τη μέτρηση των στάσεων των καταναλωτών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

Likert. 

Το ερωτηματολόγιο διακρίνεται σε θεματικές ενότητες, καθεμία από τις 

οποίες ερευνά διαφορετικά επιμέρους θέματα και μεταβλητές και οι οποίες 

κατανέμονται ως εξής: 

1. Μεσογειακή Δίαιτα: Στην ενότητα αυτή διερευνάται η στάση των 

καταναλωτών απέναντι στις αρχές της Μεσογειακής Δίαιτας γενικά, και 

ειδικά ως προς την χρήση λιπαρών.  
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2. Αγορά ελαιολάδου: Στην ενότητα αυτή διερευνώνται οι καταναλωτικές 

συνήθειες των ερωτώμενων σε σχέση με το ελαιόλαδο.  

3. Ποιότητα ελαιολάδου: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που 

ερευνούν αν οι καταναλωτές γνωρίζουν τις ποιοτικές διαφορές των 

διαφόρων ελαιολάδων.   

4. Τιμή-διαφήμιση Ελαιολάδου: Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε 

αυτή την ενότητα, έχουν σκοπό τη διερεύνηση της στάσης των 

καταναλωτών σε σχέση με την τιμή του, αλλά και απέναντι στη 

διαφήμιση.  

5. Ελαιόλαδο και υγεία: Σ’ αυτή την ενότητα των ερωτήσεων γίνεται 

προσπάθεια να διαπιστωθεί αν οι καταναλωτές είναι ενήμεροι για τις 

ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου.  

6. Δημογραφικά στοιχεία: Η ενότητα αυτή, που είναι και η τελευταία του 

ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας, περιλαμβάνει 

κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές ερωτήσεις.   

Αρχικά για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την 

έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής. 

Υπολογίστηκαν οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες και οι μέσοι όροι. 

Έγινε ο έλεγχος των υποθέσεων της έρευνας και πολλαπλές συγκρίσεις 

μέσων όρων. Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 όπου 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ διαφόρων μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων ως προς τους 

άξονες τροφίμων της Μεσογειακής Δίαιτας, αλλά και ως προς τους άξονες 

των λόγων αγοράς του ελαιολάδου. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν και 

οι τρεις συστάδες των καταναλωτών, οι ομάδες δηλαδή των καταναλωτών 

με κοινά χαρακτηριστικά για τις μεταβλητές που μελετήθηκαν, ως προς τους 

 364



Κεφάλαιο ένατο  Περίληψη, συμπεράσματα, προτάσεις 

άξονες της Μεσογειακής Δίαιτας αλλά και οι τέσσερις συστάδες ως προς 

τους λόγους αγοράς ελαιολάδου.  

Τέλος, διερευνήθηκε ποιές μεταβλητές του ερωτηματολογίου 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υποδείγματος (μοντέλου) για την 

ποσότητα κατανάλωσης του ελαιολάδου. 

 

9.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

9.2.1 Συμπεράσματα από την ποιοτική έρευνα 

Από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας προέκυψε ότι: 

 Οι περισσσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι σημαίνει 

Μεσογειακή Δίαιτα και λίγοι είναι αυτοί που δηλώνουν άγνοια ή ότι 

χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση. 

  Από την άλλη πλευρά αρκετοί από τους ερωτηθέντες ταυτίζουν τη 

Μεσογειακή Δίαιτα με τα παραδοσιακά φαγητά που μπορεί να είναι 

ξενόφερτα (συνταγές από την Ανατολή),  παραδοσιακά τρόφιμα της 

ορεινής Ελλάδας, ή απλώς με το σπιτικό φαγητό. 

 Η πλειοψηφία γνωρίζει τα τρόφιμα που συστήνει η Μεσογειακή Δίαιτα, 

αν και υπάρχει κάποια σύγχυση ως προς τις ποσότητες που πρέπει να 

καταναλώνονται.  

 Οι καταναλωτές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αν και 

γνωρίζουν ποια τρόφιμα πρέπει να αποφεύγουν, θεωρούν περίπου ότι οι 

περισσότεροι καταναλωτές σήμερα δεν ακολουθούν τις αρχές της 

Μεσογειακής Δίαιτας. Το έτοιμο φαγητό είναι η πιο βολική λύση, 

ιδιαίτερα για τα νέα νοικοκυριά, είτε εξαιτίας έλλειψης χρόνου είτε 

εξαιτίας έλλειψης δεξιοτήτων των νεαρών γυναικών να ετοιμάσουν 

σπιτικό γεύμα.  
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 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως η 

Μεσογειακή Δίαιτα είναι πολύ υγιεινή, ενώ ένα ποσοστό θεωρεί ότι  από 

τα βασικά της  επίσης πλεονεκτήματα είναι η νοστιμιά και η οικονομία. 

 Το σύνολο των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι βασικό τρόφιμο της 

Μεσογειακής Δίαιτας είναι το ελαιόλαδο, με το οποίο φαίνεται να 

υπάρχει «συναισθηματικό» δέσιμο. 

 Όλοι οι καταναλωτές που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα 

καταναλώνουν ελαιόλαδο. 

 Στις μισές  περίπου περιπτώσεις των ερωτηθέντων, υπεύθυνος για την 

αγορά ελαιολάδου είναι  άνδρας, συνήθως ο σύζυγος, ή ο γιός των 

ηλικωμένων ατόμων. 

 Ετήσια προμήθεια κάνουν οι καταναλωτές που αγοράζουν χύμα 

ελαιόλαδο. 

 Το μεγαλύτερο μέρος, ωστόσο, των ερωτηθέντων αγοράζουν ελαιόλαδο 

από το super market της γειτονιάς τους ή από τις υπεραγορές (Carrefour, 

Liddle κλπ.) 

 Οι αγορές αυτών που ψωνίζουν από super market ή υπεραγορές είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις μηνιαίες, ενώ λιγότεροι είναι αυτοί που 

προμηθεύονται ελαιόλαδο κάθε εβδομάδα ή κάθε 15μερο. 

 Οι περισσότεροι καταναλωτές, δηλώνουν ότι κάνουν τις αγορές τους από 

το συγκεκριμένο σημείο πώλησης γιατί είναι το πιο βολικό γιαυτούς, είτε 

γιατί θεωρούν ότι από το συγκεκριμένο σημείο πώλησης αγοράζουν πιο 

αγνό/ανόθευτο ελαιόλαδο, είτε γιατί με τις αγορές τους θέλουν να 

υποστηρίξουν κάποιο συγγενή ή γνωστό τους, είτε γιατί ενδιαφέρονται 

για τη χαμηλότερη τιμή. 

 Η μάρκα ελαιολάδου που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις 

των καταναλωτών που αγοράζουν τυποποιημένο ελαιόλαδο είναι το Νο 1 
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του ερωτηματολογίου. Η τιμή, αλλά και η εμπιστοσύνη στη μάρκα 

παίζουν μικρότερο ρόλο.  

 Το χρώμα, η γεύση και το άρωμα επηρεάζουν τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ οι ερωτηθέντες που 

καταναλώνουν χύμα ελαιόλαδο δηλώνουν πως τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά διαφέρουν πολύ στο τυποποιημένο ελαιόλαδο. 

 Η γνώση γύρω από τις ποιοτικές διαφορές, αλλά και τις διαδικασίες 

παραγωγής είναι πολύ περιορισμένες. 

 Υπάρχει σκεπτικισμός γύρω από το θέμα της νοθείας και της προσθήκης 

χημικών, στα πλαίσια της γενικότερης επιβάρυνσης των τροφίμων 

σήμερα. 

 Η αναγραφή της οξύτητας στην συσκευασία είναι ίσως το μοναδικό 

κριτήριο για την επιλογή τυποποιημένου ελαιολάδου. 

 Η τιμή του ελαιολάδου σήμερα θεωρείται υψηλή. 

 Τα προϊόντα προσφοράς, όμως, δεν κερδίζουν την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών. 

 Σε περίπτωση περαιτέρω αύξησης της τιμής, το ελαιόλαδο θα συνεχίσει 

να είναι το «αγαπημένο» λάδι των καταναλωτών, αλλά θα καταναλώνεται 

σε μικρότερες ποσότητες. 

 Η διαφήμιση δεν επηρεάζει τους καταναλωτές στις επιλογές τους. 

 Αν και οι καταναλωτές δηλώνουν πως το ελαιόλαδο είναι τρόφιμο 

υψηλής διατροφικής αξίας, η γνώση τους γύρω από τα θρεπτικά 

συστατικά του είναι περιορισμένη. 

 Ως εκ τούτου θεωρούν απαραίτητη επιπλέον ενημέρωση είτε από 

κρατικούς είτε από φορείς υγείας. 
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9.2.2 Συμπεράσματα από την ποσοτική έρευνα 

 Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι: 

 Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη διατροφής για τους 

ερωτηθέντες. Καταναλώνεται καθημερινά από το 96,4% των 

καταναλωτών. 

 Αρκετά σημαντική αποδείχθηκε και η κατανάλωση ψωμιού, δημητριακών 

και αρτοσκευασμάτων, αφού το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών 

κάνει καθημερινή χρήση. Ωστόσο, ιδιαίτερα υψηλός είναι και ο αριθμός 

των καταναλωτών που τρώνε γλυκά ή ζάχαρη σε καθημερινή βάση.  

 Από την άλλη πλευρά  υψηλή είναι και η καθημερινή κατανάλωση ωμών 

φρούτων  και λαχανικών. 

 Ωστόσο, ιδιαίτερα υψηλό υπήρξε το ποσοστό  των ερωτηθέντων που 

απάντησαν ότι καταναλώνουν αλλαντικά με μεγάλη συχνότητα. 

 Η διατροφή των ερωτηθέντων βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην 

κατανάλωση κρέατος. 

 Υψηλή είναι και η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και 

γάλακτος, αφού τυρί και γιαούρτι δηλώνει πως καταναλώνει καθημερινά 

το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών.  

 Ως προς την κατανάλωση λιπαρών, φαίνεται πως τόσο οι μαργαρίνες και 

τα σπορέλαια, όσο και οι κρέμες γάλακτος έχουν μπεί για τα καλά στη 

διατροφή μας.  

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών προμηθεύεταιι ελαιόλαδο από 

παντοπωλείο ή super market. 

 Ένα σημαντικό ποσοστό όμως καταναλώνει χύμα ελαιοόλαδο είτε από 

παραγωγό είτε από δική του παραγωγή. 

 Οι πιο καθοριστικοί παράγοντες ως προς το σημείο αγοράς για τους 

καταναλωτές είναι ο συνδυασμός με άλλες αγορές προϊόντων 
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ταυτόχρονα, αλλά και η δυνατότητα επιλογής μάρκας. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα είναι αναμενόμενα, αφού οι σύγχρονοι καταναλωτές 

πιέζονται χρονικά για τις αγορές τους και επομένως επιζητούν τόπους 

αγορών όπου θα βρίσκουν συγκεντρωμένα όλα τα προϊόντα που 

χρειάζονται, καθώς όμως νιώθουν και την ανάγκη να βρίσκουν ποικιλία 

ομοειδών προϊόντων για να είναι σε θέση να κάνουν τις επιλογές τους 

σύμφωνα με τα προσωπικά τους κριτήρια. 

 Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες καταναλωτές θεωρούν εν γένει 

σημαντικούς  τους παράγοντες της παρουσίας χημικών στο ελαιόλαδο και 

των επιπτώσεων αυτών στην ανθρώπινη υγεία.  Επιπλέον, σημαντικοί 

παράγοντες αποδείχθηκαν η οξύτητα, η γεύση και το χρώμα. 

 Ως αδιάφορους ή ασήμαντους θεωρούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, 

τους παράγοντες που αναφέρονται στην προσφορά δώρων ή εκπτωτικών 

κουπονιών.  

 Για το θέμα της συσκευασίας, η υγιεινή συσκευασία θεωρείται εν γένει η 

πιο σημαντική ιδιότητά της και δευτερεόντως η πρακτική. 

 Ο τόπος και ο τρόπος παραγωγής, καθώς και η θερμοκρασία παραγωγής 

συγκεντρώνουν ένα μη αναμενόμενο ενδιαφέρον εκ μέρους των 

ερωτηθέντων.  

 Η πιο δημοφιλής μάρκα τυποποιημένου ελαιολάδου είναι το Νο 1 του 

ερωτηματολογίου. Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο ελαιόλαδο είναι 

μίγμα ραφιναρισμένων και παρθένων ελαιολάδων, το ποσοστό  αυτό 

κρίνεται ως παράδοξο όταν η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην 

έρευνα δηλώνουν ότι η παρουσία πρόσθετων χημικών είναι ανεπιθύμητη. 

 Ως προς το είδος της συσκευασίας που προτιμούν οι καταναλωτές, η 

μεγαλύτερη πλειοψηφία αγοράζει μεταλλική των 5 λίτρων. 
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 Η πλειοψηφία των καταναλωτών που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσε 

ότι διαβάζει την ετικέτα που υπάρχει στη συσκευασία του ελαιολάδου. 

 Ένας στους τρεις καταναλωτές δεν γνωρίζει τι σημαίνει ραφινάρισμα και 

το γεγονός αυτό δικαιολογεί τη σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στη 

διαδικασία του ραφιναρίσματος και στην ύπαρξη χημικών. 

 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει πως προσέχει το 

ελαιόλαδο που αγοράζει να είναι έξτρα παρθένο και μάλιστα διαβάζει τα 

στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα, εντούτοις δε δείχνει συνέπεια 

στις αγορές του.  Επομένως, είναι λογικό να υποθέσει κανείς πως υπάρχει 

σύγχυση στους ερωτηθέντες ως προς τους όρους «έξτρα παρθένο» και 

«ραφιναρισμένο». 

 Η πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρεί ότι η τιμή του ελαιολάδου 

σήμερα είναι κανονική. 

 Ωστόσο, οι καταναλωτές του ελαιολάδου δηλώνουν φανατικοί οπαδοί του 

και δηλώνουν πως θα συνεχίσουν να αγοράζουν την ίδια ποσότητα και 

ποιότητα, ακόμη και αν η τιμή του ακολουθήσει ανοδική πορεία. 

 Ως προς την επίδραση των διαφημίσεων στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών αυτή φαίνεται πως είναι μικρή.  

 Σε ποσοστό 99,3% οι καταναλωτές που ρωτήθηκαν συμφωνούν εν γένει 

ότι το ελαιόλαδο είναι πολύ υγιεινό, γεγονός που δικαιολογεί και την 

πολύ υψηλή καταναλωσή του. 

 Οι ερωτηθέντες αποδεικνύεται πως είναι ενημερωμένοι για το ότι το 

ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας, αλλά και για 

τις θετικές του επιδράσεις τόσο στην προστασία της καρδιάς, όσο και στη 

μείωση της χοληστερίνης.  Εκείνο που φαίνεται να μην γνωρίζει η 

πλειοψηφία του δείγματος είναι η διαδικασία παραγωγής του.  
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 Για το τηγάνισμα οι μισοί περίπου καταναλωτές δηλώνουν άγνοια ότι όλα 

τα λάδια δεν καταστρέφονται στην ίδια θερμοκρασία. 

 Και για το τηγάνισμα, ωστόσο, το ελαιόλαδο είναι το πιο δημοφιλές λάδι. 

 Ως προς την κατανάλωση χύμα ή τυποποιημένου ελαιολάδου προέκυψε 

ότι το 1/3  των ερωτηθέντων αγοράζει χύμα ελαιόλαδο. 

 Η έρευνα έδειξε ότι το βιολογικό ελαιόλαδο δε χρησιμοποιείται σε 

μεγάλο βαθμό.Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται ως αναμενόμενα, αφού 

το βιολογικό ελαιόλαδο δεν είναι ακόμη αρκετά δημοφιλές. Ωστόσο, οι 

άνδρες έχουν ένα μικρό προβάδισμα στην κατανάλωση βιολογικού σε 

σχέση με τις γυναίκες. 

 Από τους καταναλωτές που αγοράζουν χύμα μόνο το 1/3 πιστεύει ότι το 

χύμα είναι καλύτερης ποιότητας, ενώ το 1/3 διαφωνεί με την άποψη ότι 

το χύμα ελαιόλαδο είναι καλύτερης ποιότητας. 

 Όμως αυτοί που αγοράζουν χύμα, σε σύγκριση με αυτούς που δεν 

αγοράζουν, δηλώνουν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας στο ότι είναι 

καλύτερης ποιότητας. 

 Σημαντικό  τμήμα του δείγματος  εμπιστεύεται απόλυτα τον 

ελαιοπαραγωγό από τον οποίο προμηθεύεται το ελαιόλαδο, το οποίο κατά 

κανόνα είναι χύμα. Η εμπιστοσύνη αυτή είναι και το κίνητρο αγοράς από 

το συγκεκριμένο σημείο πώλησης και θα μπορούσε να αποδοθεί κυρίως 

στις διαπροσωπικές σχέσεις που συνήθως υπάρχουν όταν 

πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εμπορικές συναλλαγές. Αντίθετα, 

μεγάλη δυσπιστία φαίνεται να υπάρχει για τους χονδρεμπόρους αλλά και 

το τυποποιημένο ελαιόλαδο που σχεδόν αποκλειστικά πωλείται στα super 

market και τα παντοπωλεία. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στη 

γενικότερη ανησυχία που επικρατεί μεταξύ των καταναλωτών για την 

ασφάλεια των τροφίμων στη σύγχρονη κοινωνία.  
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 Οι καταναλωτές, που κατά κύριο λόγο καταναλώνουν χύμα ελαιόλαδο, 

θεωρούν ότι είναι και πιο νόστιμο, ενώ αντίθετα η πλειοψηφία αυτών που 

αγοράζουν ελαιόλαδο από super market ή παντοπωλείο, κατά κανόνα 

τυποποιημένο, δεν το θεωρεί νόστιμο.  

 Υπάρχει γενικότερη συμφωνία ως προς την άποψη ότι το συγκεκριμένο 

σημείο πώλησης δεν παίζει ρόλο στην τιμή.  

 Οι καταναλωτές που προμηθεύονται ελαιόλαδο από super market ή 

παντοπωλείο έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν μάρκα της αρεσκείας τους. 

Αντίθετα όσοι  προμηθεύονται ελαιόλαδο είτε από παραγωγό, είτε από 

χονδρέμπορο, είτε είναι οι ίδιοι παραγωγοί, δεν έχουν την δυνατότητα 

επιλογής μάρκας. Αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο αφού μόνον οι 

εταιρείες παραγωγής ελαιολάδου έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται 

διαφορετικές ποικιλίες ελαιοκάρπου, από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές με διαφορετικές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, 

καθώς και με διαφορετικές πιθανώς μεθόδους επεξεργασίας του. Κάτι 

τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από τους μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά 

ούτε και από χονδρέμπορους ελαιολάδου που δραστηριοποιούνται μέσα 

σε κάποια στενά γεωγραφικά όρια.  

 Αυτό, όμως, που κρίνεται ως παράδοξο και οπωσδήποτε μη αναμενόμενο 

είναι ότι οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι είναι ελαιοπαραγωγοί δεν 

εμπιστεύονται «τον εαυτό τους». Η μόνη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί 

είναι ότι πρόκειται για ελαιοπαραγωγούς του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, για άτομα δηλαδή που η μόνιμη διαμονή 

τους είναι μακριά από τον τόπο παραγωγής του ελαιολάδου και με 

επαγγέλματα άσχετα προς τη γεωργία. Το ελαιόλαδο που παράγουν 

προέρχεται συνήθως από ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις που έχουν 

κληρονομήσει,  για την καλλιέργεια των οποίων είναι υπεύθυνο άλλο 
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άτομο, συνήθως μισθωμένο.  Εδώ ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 

η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν αναφέρεται στην ποιότητα του ελαιολάδου, 

αλλά μάλλον στην εμπορική συναλλαγή. 

 Πολύ περισσότερη δυσαρέσκεια ως προς τον τρόπο αγοράς του 

ελαιολάδου δείχνουν τα άτομα του δείγματος που προμηθεύονται 

ελαιόλαδο από ελαιοπαραγωγό, χονδρέμπορο ή είναι παραγωγοί, σε 

σύγκριση με όσους ψωνίζουν από super market ή παντοπωλείο. Τα 

αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα, γιατί η περιοχή που ερευνήθηκε 

βρίσκεται μακριά από τους τόπους προμήθειας και η μεταφορά του 

ελαιολάδου σ’αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί πρόβλημα. 

 Όπως ήταν αναμενόμενο, ο συνδυασμός με άλλες αγορές γίνεται σχεδόν 

αποκλειστικά στα super market ή στα παντοπωλεία όπου βρίσκει κανείς 

και πληθώρα άλλων αγαθών, ενώ η συνήθεια ή το περιβάλλον αγοράς δεν 

φαίνεται να παίζει ρόλο.  

 Η  ενίσχυση του τοπικού προϊόντος αποτελεί κίνητρο για όσους 

αγοράζουν ελαιόλαδο από ελαιοπαραγωγό ή χονδρέμπορο. Το κίνητρο 

αυτό δε φαίνεται να είναι ισχυρό σε όσους ψωνίζουν από super market ή 

παντοπωλείο, γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει τις εταιρείες 

τυποποιημένου ελαιολάδου, εάν και σε ποιο βαθμό έχει χρησιμότητα η 

αναγραφή στη συσκευασία του τόπου παραγωγής. 

 Με βάση τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι τη σημαντικότερη επίδραση 

στην επιλογή του τόπου αγοράς παίζει η πεποίθηση των συμμετεχόντων 

στην έρευνα ότι το ελαιόλαδο που αγοράζουν είναι πιο υγιεινό από το 

συγκεκριμένο σημείο αγοράς. Δεύτερος σε σημαντικότητα παράγοντας 

είναι η πεποίθηση ότι αγοράζουν ανόθευτο ελαιόλαδο από τον τόπο 

αγοράς που προτιμούν, και τρίτος σε σημαντικότητα παράγοντας είναι ο 

συνδυασμός με αγορές άλλων προϊόντων. Η κατάταξη αυτή κρίνεται ως 
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αναμενόμενη, αφού η υγεία και η διατήρησή της με την κατανάλωση 

ανόθευτων τροφίμων είναι σίγουρα πρώτες στην ιεράρχηση των θεμάτων 

που απασχολούν τους καταναλωτές. Παράλληλα, ο γρήγορος ρυθμός της 

σημερινής κοινωνίας είναι η αιτία που  κατατάσσει τις συνδυασμένες 

αγορές προϊόντων στην τρίτη θέση της κλίμακας αυτής.  

 Διαπιστώθηκε επιμονή των καταναλωτών να αγοράζουν ελαιόλαδο που 

στη συσκευασία του υπάρχει η ένδειξη «έξτρα παρθένο», ανεξάρτητα από 

την οξύτητα. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι η αναγραφή 

στη συσκευασία γίνεται συνήθως με μεγάλα γράμματα, κάτι που 

εντυπώνεται οπτικά στους καταναλωτές. 

 Είναι φανερό από την έρευνα ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών 

αναγνωρίζει τη σημασία της πιστοποίησης, ακόμη και όταν δεν προσέχει 

το ελαιόλαδο που αγοράζει να είναι πιστοποιημένο. 

 Υπάρχει γενικότερη θεώρηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι εν γένει 

σημαντικός, ανεξάρτητα με το αν κάποιος προσέχει ή όχι την ονομασία 

προέλευσης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη γενικότερη πεποίθηση που 

επικρατεί στους καταναλωτές για την καλή ποιότητα ελαιολάδου από 

συγκεκριμένες ελαιοπαραγωγικές περιοχές.  

 Ο παράγοντας «θερμοκρασία παραγωγής» επεξεργασίας ελαιοκάρπου 

θεωρείται σημαντικός ακόμη και από τους καταναλωτές που δήλωσαν 

πως δεν ενδιαφέρονται για την αναγραφή «ψυχρής πιέσεως». Το 

παράδοξο αυτό φαινόμενο μπορεί να ερμηνευθεί μόνο αν ληφθεί υπόψη 

ότι η σχετική αναγραφή στις συσκευασίες γίνεται με έντονο τρόπο, με 

αποτέλεσμα να εντυπώνεται στη μνήμη ακόμη και των καταναλωτών που 

δεν επιδιώκουν να αγοράσουν ελαιόλαδο «ψυχρής πιέσεως».  

 Από τα οργανοληπτικά συστατικά του ελαιολάδου φαίνεται πως μόνο το 

άρωμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά τις αγορές και μάλιστα σε 
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όσους δηλώνουν πως αγοράζουν τυποποιημένο ελαιόλαδο. Το χρώμα  

από ό,τι φαίνεται δεν είναι καθοριστικός παράγοντας  επιλογής για όσους 

αγοράζουν τυποποιημένο ελαιόλαδο. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει 

κανείς ερευνώντας το βαθμό σημαντικότητας της γεύσης και της 

πυκνότητας για τους αγοραστές τυποποιημένου ελαιολάδου. Για τους 

καταναλωτές του χύμα ελαιολάδου κανένα από τα παραπάνω 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά δε φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται ως αναμενόμενα γιατί οι καταναλωτές 

χύμα ελαιολάδου θεωρούν δεδομένα τα χαρακτηριστικά αυτά στο 

ελαιόλαδο που αγοράζουν. 

 Η πλειοψηφία του δείγματος δηλώνει ότι η ελκυστική συσκευασία είναι 

αδιάφορος παράγοντας, η πρακτική συσκευασία είναι σημαντική για 

όσους αγοράζουν πλαστική, ενώ ο παράγοντας υγιεινή συσκευασία είναι 

εν γένει σημαντικός. 

 Ως προς τον τρόπο ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην έρευνα γύρω 

από θέματα υγείας που αφορούν το ελαιόλαδο, βρέθηκε ότι μόνο η 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα ενημερωτικά φυλλάδια συμβάλλουν 

προς την κατεύθυνση αυτή. Πιο συγκεκριμένα, η τηλεόραση φαίνεται να 

ενημερώνει περισσότερο τους καταναλωτές για τη συνεισφορά του 

ελαιολάδου στην πρόληψη του καρκίνου, το ραδιόφωνο για την πρόληψη 

της χοληστερίνης, ενώ τα ενημερωτικά φυλλάδια για την πρόληψη των 

καρδιοπαθειών και τη γενικότερη προβολή του ελαιολάδου ως υγιεινού 

τροφίμου. Οι υπόλοιποι φορείς ενημέρωσης (βιβλία, εφημερίδες και 

περιοδικά, Internet, οικογένεια-φίλοι, αλλά και το κράτος) φαίνεται να 

απουσιάζουν παντελώς από τον τομέα της ενημέρωσης. 

 Η μέση μηνιαία κατανάλωση ελαιολάδου δεν εξαρτάται από το μέσο 

οικογενειακό εισόδημα και, επομένως, για όλες τις κλάσεις εισοδημάτων 
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η μέση μηνιαία κατανάλωση στο νοικοκυριό είναι σταθερή και 

κυμαίνεται από 4 έως 5 λίτρα. 

 Το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου επηρεάζει και το επίπεδο 

γνώσεων των επιπτώσεων του ελαιολάδου στην υγεία, κυρίως για τους 

καταναλωτές χωρίς απολυτήριο Δημοτικού που συγκριτικά σε μικρότερο 

ποσοστό συμφωνούν εν γένει ότι το ελαιόλαδο είναι υγιεινό, αντίθετα με 

τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι των οποίων 

συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό.  

 

 

9.2.3 Συμπεράσματα από την παραγοντική ανάλυση 

Από την παραγοντική ανάλυση και τον καθορισμό των αξόνων προέκυψε 

ότι: 

 Ως προς τα τρόφιμα που χαρακτηρίζουν τη Μεσογειακή Δίαιτα 

αναδείχθηκαν πέντε άξονες. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας 

Μεσογειακής Δίαιτας φαίνεται να εκφράζει τα τρόφιμα που 

καταναλώνουν κυρίως οι χορτοφάγοι και άνθρωποι που προσέχουν 

ιδιαίτερα την διατροφή τους, είναι πλούσια σε βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικές ουσίες ιδιαιτέρως χρήσιμες για τον σύγχρονο 

καταναλωτή που επιζητά κυρίως την πρόληψη παθήσεων όπως ο 

καρκίνος. Τα τρόφιμα του δεύτερου άξονα φαίνεται να είναι πιο κοντά σε 

ανθρώπους που ακολουθούν περισσότερο τις παραδόσεις των νηστειών 

αλλά και των οικογενειακών, εορταστικών γευμάτων.  Τα άτομα αυτά 

είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας. Ο τρίτος άξονας της Μεσογειακής 

Δίαιτας περιλαμβάνει τρόφιμα που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και 

χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και χαμηλή 

σε λιπαρά. Πρόκειται για τρόφιμα που έχουν σχετικά ουδέτερη γεύση και 
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χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως στη μαγειρική.  Ο τέταρτος άξονας της 

Μεσογειακής Δίαιτας απευθύνεται σε άτομα που έχουν υψηλές 

απαιτήσεις σε ασβέστιο και αυτά είναι κυρίως σε νεαρή ηλικία, αλλά 

ταυτόχρονα τα τρόφιμα αυτά καταναλώνονται ευχάριστα και με πολλούς 

συνδυασμούς γεύσεων σε όλες τις ηλικίες. Τα τρόφιμα του πέμπτου 

άξονα της Μεσογειακής Δίαιτας είναι αυτά που πρέπει να αποφεύγονται 

από ανθρώπους με προβλήματα χοληστεριναιμίας και στεφανιαίων 

νοσημάτων, αφού διακρίνονται για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε 

ζωικό λίπος.  

 Σε σύγκριση με το μοντέλο της πυραμίδας της προτεινόμενης 

Μεσογειακής Δίαιτας, το σημερινό μοντέλο της διατροφής του 

πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, αλλά και αρκετές διαφοροποιήσεις. 

Η κατανάλωση ελαιολάδου κατέχει σημαντική θέση και αποτελεί τη βάση 

της διατροφικής σκάλας.   

 Το ψωμί, τα δημητριακά καθώς και τα αρτοσκευάσματα συνεχίζουν να 

αποτελούν την κύρια πηγή υδατανθράκων, αλλά σε πιο επεξεργασμένη 

μορφή.  

 Τα λαχανικά και  τα φρούτα καταναλώνονται καθημερινά και είναι σε 

αρκετά υψηλό καταναλωτικό επίπεδο.  

 Το ίδιο συμβαίνει και με το γάλα και τα γαλακτοκομικά, τα οποία 

καταναλώνονται καθημερινά αλλά σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές 

που προτείνει το μοντέλο της πυραμίδας, το οποίο τα τοποθετεί στο μέσο 

της, σε σημείο δηλαδή που υποδηλώνεται περιορισμένη ποσότητα 

κατανάλωσης. 

 Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις, ωστόσο, παρατηρούνται στην 

κατανάλωση των ζωϊκών τροφίμων, τα οποία βρίσκονται σήμερα αρκετά 
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χαμηλότερα στη διατροφική πυραμίδα. Από τη διατροφική σκάλα του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι ενώ το κόκκινο 

κρέας και τα αυγά θα έπρεπε να κατέχουν τα μικρότερα «σκαλιά»,   έχουν 

σημαντικά υψηλότερη κατανάλωση από την προτεινόμενη της 

Μεσογειακής Δίαιτας. Αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα και εκτοπισμό των 

ψαριών και των πουλερικών από τις χαμηλότερες βαθμίδες προς τις 

υψηλότερες της διατροφικής σκάλας. 

 Ως προς τους λόγους αγοράς ελαιολάδου προέκυψαν τέσσερις άξονες. Ο 

πρώτος άξονας φαίνεται να διαμορφώνεται από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται για την παρασκευή του, καθώς και για τις επιπτώσεις του 

στην υγεία. Οι ερωτήσεις αυτές συνήθως απασχολούν τους καταναλωτές 

που ενδιαφέρονται για την θρεπτική αξία των τροφών, την ύπαρξη 

επικίνδυνων ουσιών και γενικότερα είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 

υγείας. Ο δεύτερος άξονας συντίθεται από τα χαρακτηριστικά της 

συσκευασίας όπως η πρακτικότητα και η εμφάνισή της, αλλά και για το 

εταιρικό προφίλ. Το όνομα της εταιρείας φαίνεται να είναι καθοριστικός 

παράγοντας  για τις επιλογές τους, γεγονός που σημαίνει ότι 

εμπιστεύονται μάρκες μεγάλων μόνον εταιρειών και δύσκολα θα άφηναν 

περιθώρια διείσδυσης σε νέες μικρότερες. Η αξιοπιστία εξάλλου της 

εταιρείας που επιζητούν οι καταναλωτές αυτοί, απαιτεί ικανά χρονικά 

περιθώρια, κάτι που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις νεοεισερχόμενες 

εταιρείες. Ο τρίτος άξονας είναι αυτός που διαμορφώνεται κυρίως από 

θέματα marketing των εταιρειών, αλλά και από οικονομικούς παράγοντες. 

Με δεδομένο ότι οι καταναλωτές  αναζητούν συνήθως το φθηνότερο 

προϊόν ή την προσφορά δώρων ή εκπτωτικών κουπονιών-έτσι ώστε να 

επιτύχουν τις πιο συμφέρουσες αγορές- οι εταιρείες είναι ως ένα βαθμό 
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υποχρεωμένες να εναρμονίσουν την πολιτική του marketing, προκειμένου 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς. Ο τέταρτος άξονας 

διαμορφώνεται από τα  οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. 

Το χρώμα, η γεύση και το άρωμα είναι τα κυριότερα από αυτά και 

φαίνεται πως επηρεάζουν σε αρκετό βαθμό μερίδιο των καταναλωτών, 

έτσι ώστε να αποτελούν για αυτούς τους κυριότερους λόγους αγοράς 

ελαιολάδου. 

 Από την ανάπτυξη τυπολογίας των καταναλωτών ως προς τους άξονες 

της Μεσογειακής Δίαιτας προέκυψαν τρεις συστάδες. Η πρώτη 

αποτελείται από καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την διατροφή τους, 

καταναλώνοντας αρκετά φρούτα-λαχανικά και ελαιόλαδο, αρκετά όσπρια 

και κρασί,  μέτριες ποσότητες ψαριού, κοτόπουλου, ψωμιού και 

αρτοσκευασμάτων, λιγοστές ποσότητες γαλακτοκομικών και μέτριες 

ποσότητες κόκκινου κρέατος και αυγών. Ο καταναλωτής της ομάδας 

αυτής μπορεί να χαρακτηριστεί και ως προσεκτικός σε θέματα 

διατροφής. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τα περισσότερα άτομα τα 

οποία καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες φρούτων-λαχανικών και 

ελαιολάδου, αρκετά όσπρια και κρασί, ικανοποιητικές ποσότητες ψαριού, 

κοτόπουλου, ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, μεγάλες ποσότητες 

γάλακτος, τυριού και γιαουρτιού, και μέτριες ποσότητες κόκκινου 

κρέατος και αυγών. Ο καταναλωτής της ομάδας αυτής θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί και ως τυπικός, αφού η διατροφή του φαίνεται να είναι η 

πιο συνηθισμένη, για την περιοχή που μελετήθηκε. Η τρίτη ομάδα είναι η 

μικρότερη, και καταναλώνει μεγαλύτερες ποσότητες κρέατος και αυγών. 

Πιο συγκεκριμένα, καταναλώνει αρκετές ποσότητες φρούτων-λαχανικών 

και ελαιολάδου, λιγοστά όσπρια και κρασί, ικανοποιητικές ποσότητες 

ψαριού, κοτόπουλου, ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, υψηλές ποσότητες 
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γαλακτοκομικών και ιδιαίτερα υπερβολικές ποσότητες κόκκινου κρέατος 

και αυγών. Ο καταναλωτής που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ο περισσότερο αποκλίνοντας  από τη 

διατροφή του συνόλου, εξαιτίας της μεγάλης διαφοροποίησής του στην 

κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών. Πιθανή  ερμηνεία για τη διαφοροποίηση 

της πρώτης συστάδας τη μικρότερη δηλαδή κατανάλωση γάλακτος, και 

τυριού-γιαουρτιού θεωρείται  ο μικρός αριθμός μελών του νοικοκυριού. 

Η διαφοροποίηση της τρίτης συστάδας, τη μεγαλύτερη δηλαδή 

κατανάλωση κρέατος και αυγών, αποδίδεται στο αυξημένο εισόδημα της 

και στα περισσότερα μέλη ανά νοικοκυριό.  

 Από την τυπολογία των καταναλωτών ως προς τους λόγους αγοράς 

ελαιολάδου προέκυψαν τέσσερις συστάδες. Η πρώτη αποτελείται από 

καταναλωτές που είναι άτομα έγγαμα, ηλικίας γύρω στα 40, και ανώτατης 

εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται ελάχιστα για τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, δηλαδή το χρώμα, τη γεύση και το 

άρωμα. Τα θέματα ποιότητας και επιπτώσεων στην υγεία είναι 

πρωταρχικού ενδιαφέροντος για αυτούς, ενώ δευτερεύουσας σημασίας 

είναι  τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας, το προφίλ της ελαιουργικής 

εταιρείας, καθώς και η τιμή του ελαιολάδου.  Οι καταναλωτές που 

συγκεντρώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι λίγοι και θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως ευαισθητοποιημένοι. Οι καταναλωτές της δεύτερης 

συστάδας είναι αρκετά ευαίσθητοι σε θέματα ποιότητας του ελαιολάδου,  

μεθόδων παρασκευής του, καθώς και για τις επιπτώσεις του στην υγεία.  

Τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας και το εταιρικό προφίλ είναι 

δευτερεύουσας σημασίας για αυτούς, ενώ δείχνουν και αρκετό 

ενδιαφέρον και για το χρώμα, τη γεύση και το άρωμα του ελαιολάδου. 

Εκείνο όμως που τους προβληματίζει πολύ έντονα είναι το θέμα της τιμής 
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του προϊόντος. Ως εκ τούτου ο καταναλωτής της συστάδας αυτής θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως οικονομικός. Τα άτομα της τρίτης 

συστάδας αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των καταναλωτών, είναι 

συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, έγγαμα και ανώτερης μόρφωσης 

και δείχνουν αρκετή ευαισθησία σε θέματα ποιότητας, μεθόδων 

παρασκευής και επιδράσεων στην υγεία, μέτριο ενδιαφέρον για τη 

συσκευασία και την εταιρεία παραγωγής  ελαιολάδου, ελάχιστο 

ενδιαφέρον για θέματα τιμών αλλά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο χρώμα, 

τη γεύση και το άρωμα του ελαιολάδου. Εξαιτίας του ενδιαφέροντός τους 

για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ονομαστούν και 

οργανοληπτικοί.  Τέλος οι καταναλωτές της τέταρτης συστάδας είναι  

αυτοί με το χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης, έγγαμοι και συγκριτικά 

μεγαλύτερων ηλικιών. Δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον για τις ιδιότητες 

του ελαιολάδου οι λιγότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ποιότητας και 

επίδρασης του ελαιολάδου στην υγεία, αλλά δείχνουν πολύ υψηλό 

ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας και το εταιρικό 

προφίλ. Η τιμή του προϊόντος δεν τους απασχολεί, ενώ το χρώμα, η γεύση 

και το άρωμα είναι ιδιότητες που αναζητούν όταν αγοράζουν ελαιόλαδο. 

Με κριτήριο την ιδιαίτερη έμφαση που δίνουν σε θέματα της εταιρείας 

τυποποίησης χαρακτηρίζονται και ως εταιρικοί.  

 

9.2.4 Συμπεράσματα από το υπόδειγμα (μοντέλο) 

Από τη δημιουργία υποδείγματος  προέκυψε ότι: 

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα κατανάλωσης ελαιολάδου 

είναι: 1) Ο τόπος αγοράς 2) Ο αριθμός μελών του νοικοκυριού 3) Η 

ενημέρωση από εφημερίδες-περιοδικά 4) Το φύλο 5) Η ενημέρωση από 

οικογένεια-φίλους 6) Το μορφωτικό επίπεδο 7) Η πεποίθηση ότι το 

 381



Κεφάλαιο ένατο  Περίληψη, συμπεράσματα, προτάσεις 

ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας και 8) Το 

εισόδημα. Επομένως: 

 Μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου καταναλώνονται από άτομα τα οποία 

είτε είναι οι ίδιοι παραγωγοί είτε αγοράζουν από ελαιοπαραγωγό (χύμα 

ελαιόλαδο κατά κύριο λόγο), που προέρχονται από πολυπληθή 

νοικοκυριά (πάνω από 4 μέλη), ενημερώνονται από εφημερίδες-

περιοδικά, είναι άνδρες σε μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με την 

κατανομή ανδρών στο σύνολο του δείγματος, ενημερώνονται και από 

οικογένεια-φίλους, έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, συμφωνούν 

απόλυτα ότι «Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της Μεσογειακής 

Δίαιτας» και κάποιοι από αυτούς χαρακτηρίζονται από υψηλά 

εισοδήματα. Αντίθετα,  

 Μικρές ποσότητες ελαιολάδου (από 1 έως 2 λίτρα) καταναλώνονται από 

άτομα που αγοράζουν ελαιόλαδο από super market ή παντοπωλείο, που 

προέρχονται από ολιγομελή νοικοκυριά (μέχρι 3 μέλη), είναι γυναίκες, 

δεν ενημερώνονται από εφημερίδες-περιοδικά, δεν ενημερώνονται από 

οικογένεια-φίλους, το μορφωτικό τους επίπεδο είναι Λυκείου, 

συμφωνούν εν γένει ότι το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της 

Μεσογειακής Δίαιτας και το εισόδημά τους είναι χαμηλό. 

 

9.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

9.3.1 Προτάσεις που αφορούν τις ελαιουργικές επιχειρήσεις 

 Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει  έντονη αμφισβήτιση για την 

ποιότητα του ελαιολάδου, στα πλαίσια της γενικότερης ανησυχίας της 

σύγχρονης κοινωνίας σε θέματα διατροφής.  Αυτό θα πρέπει να 

προκαλέσει προβληματισμό στις εταιρείες παραγωγής έτσι ώστε να 

αντραπεί η εντύπωση αυτή. Οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να θέσουν 
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ψηλά τον πήχυ των ποιοτικών προδιαγραφών και να εντατικοποιήσουν 

τους ποιοτικούς ελέγχους.  

 Η σχεδόν παντελής έλλειψη πιστοποιημένων προϊόντων, η μικρή προ-

βολή των ελαιολάδων  Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε, καθώς και η φτωχή και χωρίς 

φαντασία συσκευασία που αδικεί το  περιεχόμενο. Για τον σκοπό αυτό  οι 

έλεγχοι πιστοποίησης κρίνονται απαραίτητοι, έτσι ώστε να περιοριστεί το 

φαινόμενο της νοθείας που κλονίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

Επιπλέον θα πρέπει στη συσκευασία του ελαιολάδου να αναγράφεται με 

εμφανή τρόπο ο ποιοτικός έλεγχος προκειμένου να πεισθεί ο 

καταναλωτής. 

 Οι εταιρείες επιπλέον μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη και 

πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών γύρω από τη διαδικασία 

επεξεργασίας του ελαιολάδου. Είτε με αναγραφή στη συσκευασία, είτε με 

ενημερωτικά φυλλάδια είναι απαραίτητο για τον Έλληνα καταναλωτή να 

γνωρίζει τόσο τις ποιοτικές διαφορές του ελαιολάδου, όσο και τη 

σημασία των μεθόδων παραγωγής και τυποποίησής του. 

 

9.3.2 Προτάσεις για τροποποιήσεις της κρατικής πολιτικής   

Η συνολική κατανάλωση τόσο κορεσμένων όσο και πολυακόρεστων λιπών 

φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι ιδαίτερα υψηλή, στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, γεγονός που επιτρέπει να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο σημερινός καταναλωτής τείνει να 

απομακρύνεται από το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας.  

 Ευθύνη της πολιτείας είναι η καλύτερη ενημέρωση του για τις 

δυσάρεστες επιπτώσεις της απομάκρυνσης αυτής καθώς και για τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η Μεσογειακή Δίαιτα. Στο στόχο αυτό 

μπορούν να συνδράμουν το: 
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1. Υπουργείο Παιδείας με την ένταξη στο αναλυτικό πρόγραμμα της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών μαθημάτων, που θα ενημερώνουν 

και θα προτρέπουν τους μαθητές της παιδικής ηλικίας να τρέφονται 

υγιεινά. 

2. Υπουργείο Υγείας με τη δημιουργία προγραμμάτων ενημέρωσης των 

καταναλωτών από γιατρούς και διαιτολόγους. Οι διατροφικές οδηγίες 

για τον ελληνικό πληθυσμό πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απλές. 

Οι Έλληνες έχουν την τάση να ανθίστανται σε μηνύματα αγωγής 

υγείας, και να διατηρούν τις συνήθειές τους. Επομένως δε θα πρέπει 

οι οδηγίες να είναι περίπλοκες ώστε να μην μπορεί κανείς να τις 

ακολουθήσει.  

3. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με την προβολή κατάλληλων 

τηλεοπτικών προγραμμάτων για μικρούς και μεγάλους αλλά και την 

ανάδειξη προσωπικοτήτων που τρέφονται σύμφωνα με το μοντέλο 

της Μεσογειακής Δίαιτας και θα αποτελέσουν πρότυπα για μίμηση. 

 Η πολιτεία επίσης θα πρέπει να μεριμνήσει για την προώθηση του 

τυποποιημένου-συσκευασμένου ελαιολάδου τόσο στην εσωτερική, όσο 

και στις αγορές του εξωτερικού. Είναι απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν 

δράσεις προβολής του ελαιολάδου από το κράτος για να προωθηθεί αυτό 

το κύριο, μοναδικό ποιοτικά, αλλά και συναλλαγματοφόρο  αγροτικό 

προϊόν. 

 
9.3.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 Όσον αφορά τη Μεσογειακή Δίαιτα θα πρέπει να ερευνηθεί η 

συμπεριφορά των καταναλωτών και ως προς τα υπόλοιπα τρόφιμα που 

την χαρακτηρίζουν. 
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 Όσον αφορά το ελαιόλαδο, η συνεχής έρευνα για τη χημική σύσταση του, 

τη βιοδιαθεσιμότητα των συστατικών του και το μεταβολισμό τους στο 

ανθρώπινο σώμα είναι εντελώς απαραίτητη.  

 Επιπλέον απαραίτητες είναι οι έρευνες για την επέκταση των εφαρμογών 

του ελαιολάδου στη μαγειρική με την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Πρακτικά θέματα καθημερινής εφαρμογής πρέπει να μελετηθούν σε 

βάθος, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράμετροι ενός 

σύγχρονου τρόπου ζωής με όλες τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις που 

προκύπτουν από αυτόν. 
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Α.  Μεσογειακή  Δίαιτα  

1.  Πόσο  συχνά  καταναλώνετε  στο  νοικοκυριό  σας  κάθε  ένα  από  τα  

παρακάτω  τρόφιμα :  

 κάθε μέρα 2 φορές/ 
εβδομ. 

1 φορά/ 
εβδομ. 

1 φορά/ 
μήνα 

σπάνια ή 
ποτέ 

ελαιόλαδο      

ψωμί-δημητριακά-
πίττες-αρτοσκευάς. 

     

ζάχαρη-γλυκά-
σοκολάτες 

     

ωμά φρούτα      

πατάτες τηγανιτές      

λαχανικά (ωμά-
μαγειρεμέμα) 

     

τυρί-γιαούρτι      

γάλα      

αυγά      

όσπρια      

ζυμαρικά      

μαργαρίνες      

κρέμα γάλακτος, 
βούτυρο 
(αγελάδος-φρέσκο) 

     

σπορέλαια      

κοτόπουλο      

ψάρι      

χοιρινό      

αλλαντικά-
λουκάνικα 

     

κόκκινο κρέας 
(μοσχάρι, αρνί 
κλπ.) 

     

κρασί      
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2.  Δηλώστε  τη  συχνότητα  χρήσης  του  κάθε  λίπους  στις παρακάτω  

περιπτώσεις .Χρησιμοποιείστε  τον  αριθμό  1 για  δηλώστε  «πάντα», 2 για  «τις  

περισσότερες  φορές», 3 για  «σπάνια  ή  ποτέ». 

 τηγάνισμα ψήσιμο βράσιμο σαλάτες γλυκά /πίττες σάλτσες 

ελαιόλαδο       

ηλιέλαιο       

καλαμπολέλαιο       

σογιέλαιο       

μαργαρίνη  
(βιτάμ κλπ.) 

      

βούτυρο (φρέσκο, 
γάλακτος) 

      

κρέμα γάλακτος       

φυτίνες (μινερβίνη)       

ειδικό λίπος (friol, 
culinesse) 

      

Βιολογικό 
ελαιόλαδο 

      

 

Β.  Ελαιόλαδο  

3.  Πόσο  ελαιολάδο  καταναλώνετε ,  κατά  μέσο  όρο ,  κάθε  μήνα  στο  νοικοκυριό  
σας  

Μέχρι 1 λίτρο Από 1 εως 2 
λίτρα 

Από 2 εως 3 
λίτρα 

Από 3 εως 
4 λίτρα  

Από 4 εως 5 
λίτρα 

Περισσότερο 
από 5 λίτρα 

       

 

4.  Καταναλώνετε  ελαιόλαδο :  

 χύμα τυποποιημένο    
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5.  Από  πού  κυρίως  αγοράζετε  

ελαιόλαδο ;(Δώστε  μία  μόνον  

απάντηση)   

 Από super-market, 
παντοπωλείο 

 

είμαι παραγωγός  

από ελαιοπαραγωγό    

από χονδρέμπορα  

 Αλλού__________________________________________________ 

 

 

6.  Για  ποιούς  λόγους  αγοράζετε  ελαιόλαδο  από  το  συγκεκριμένο  σημείο 
πώλησης ;  (μπορείτε  να  σημειώσετε  περισσότερες  από  μία  απαντήσεις). 

είναι πιο νόστιμο  Είναι πιο υγιεινό  

είναι ανόθευτο  με βολεύει  

είναι φθηνότερο  από συνήθεια  

έχω δυνατότητα επιλογής 
μάρκας 

 
συνδυάζω και άλλες αγορές  

έχω εμπιστοσύνη στον πωλητή  είναι ευχάριστο το περιβάλλον  

για  να  ενισχύσω  το  τοπικό   

προϊόν  

 

 

 

 

 

 

 



 

 426 

 

 

 

7.  Ποιοί  από  τους  παρακάτω  λόγους  είναι  σημαντικοί  για  εσάς στην  αγορά  
ελαιολάδου ;  (μπορείτε  να  σημειώσετε  περισσότερες  από  μία  απαντήσεις)  

 εντελώς 
ασήμαντο 

 ασήμαντο αδιάφορο σημαντικό πολύ 
σημαντικό 

το  χρώμα       

το άρωμα      

η  γεύση      

η μεγάλη 
πυκνότητα 

     

η χαμηλή τιμή      

η προσφορά 
δώρων 

     

τα εκπτωτικά 
κουπόνια 

     

οι επιπτώσεις του 
στην υγεία 

     

η χαμηλή οξύτητα      

Να μην έχει χημικές 
ουσίες 

     

Να είναι 
διαδεδομένη μάρκα 

     

Η ελκυστική 
συσκευασία 

     

Η πρακτική 
συσκευασία 

     

Ηυγιεινή 
συσκευασία 

     

Ο τόπος 
παραγωγής 

     

Οτρόπος 
παρασκευής του 

     

Η θερμοκρασία 
παραγωγής του 

     

Η αξιοπιστία της 
εταιρείας 

     

Η φήμη της 
εταιρείας 

     

Η αναγραφή 
πιστοποίησης 
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άλλος λόγος __________________________________________________________ 

 

8. Αν  αγοράζετε τυποποιημένο ελαιόλαδο, ποιά κυρίως μάρκα; 
(Δώστε  μία  μόνον  απάντηση)  

 Άλτις κλασσικό  

Άλτις παραδοσιακό  

Άλτις απαλό  

Ελάνθη  

Ορεινές περιοχές Μινέρβα  

 Πεδινοί ελαιώνες Μινέρβα  

Σπιτ ικό   

Χωριό   

Μυτιληνιώ   

Ελλάδιν   

Μινέρβα  κλασσικό   

Άλλη  μάρκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

9.  Ποια  συσκευασία  ελαιολάδου  αγοράζετε  

συνήθως ;  (Δώστε  μία  μόνον  απάντηση)  

 

 

Γυάλινη 1 λίτρου πλαστική 1 ή 
2 λίτρων 

μεταλλική 5 
λίτρων 

μεταλλική 
16 λίτρων 

   

 

Γ .  Ποιότητα  Ελαιολάδου  

10.  Διαβάζετε  την  ετικέτα  που  υπάρχει  στη  συσκευασία  του  ελαιολάδου ;  
 ναι όχι     

       

Γνωρίζετε  τι  σημαίνει  ραφινάρισμα  ελαιολάδου ;  
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 ναι  όχι    

       

11.  Όταν  αγοράζετε  ελαιόλαδο  προσέχετε  να  είναι :   
(μπορείτε  να  σημειώσετε  περισσότερες  από  μία  
απαντήσεις) .  
έξτρα/ εξαιρετικό 
παρθένο 

 
ψυχρής πιέσεως  

παρθένο αγνό  πιστοποιημένο  

ραφιναρισμένο  με ονομασία προέλευσης  

βιολογικό    

 

Δ .  Τιμή-Διαφήμιση  Ελαιολάδου  

12.  Νομίζετε  ότι  η  τιμή  του  ελαιολάδου  σήμερα  είναι :  

 υψηλή κανονική μέτρια χαμηλή 

     

     

13. Αν η τιμή του ελαιολάδου ανεβεί, σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα, ποιά θα 
είναι η αντίδρασή σας; (δώστε μία μόνο απάντηση) 

  Θα συνεχίσω να αγοράζω την ίδια ποσότητα και ποιότητα 

 Θα αγοράζω μικρότερη ποσότητα 

 Θα αγοράζω ελαιόλαδο χαμηλότερης ποιότητας και τιμής 

 Θα αντικαταστήσω το ελαιόλαδο με άλλο φθηνότερο λάδι 

 

14. Αν κάποια μάρκα ελαιολάδου είναι σε τιμή γνωριμίας/προσφοράς ποια θα είναι η 
αντίδρασή σας; (δώστε μία μόνο απάντηση) 

  Θα το αγοράσω 

 Θα το αγοράσω, εφόσον είναι η μάρκα που προτιμώ 

 Θα αυξήσω τις ποσότητες αγοράς 

 Θα το αγοράσω εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας 
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 Δεν θα το αγοράσω 

 

15.  Στην  αγορά  ελαιολάδου ,  σας  επηρεάζουν  οι  διαφημίσεις  ;  

 

 

 

 

Ε .  Ελαιόλαδο  και  Υγεία  

καθόλου μέτρια πολύ Πάρα πολ   ύ
 

 
 
 

   

  

16.  Σημείωστε  στις δηλώσεις  που  ακολουθούν  τον  βαθμό  συμφωνία  σας .   
 Συμφωνώ 

απόλυτα συμφωνώ Δεν 
γνωρίζω 

διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Το ελαιόλαδο περιέχει βιταμίνες  Ε      

 Το ελαιόλαδο είναι πολύ υγειινό       

το ελαιόλαδο παράγεται χωρίς τη χρήση 
χημικών 

     

είναι καλό για την καρδιά      

το ελαιόλαδο  παχαίνει      

το ελαιόλαδο δεν ανεβάζει την χοληστερίνη       

το ελαιόλαδο βοηθά στην πρόληψη του 
καρκίνου 

     

Το ραφινάρισμα βελτιώνει την οξύτητα του 
ελαιολάδου 

     

το ραφινάρισμα γίνεται με προσθήκη 
χημικών ουσιών 

     

το χύμα ελαιόλαδο είναι καλύτερης 
ποιότητας 

     

όλα τα λάδια καταστρέφονται στο 
τηγάνισμα στην ίδια θερμοκρασία 

     

     το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της 
μεσογεικής δίαιτας 
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17.  Από  πού  ενημερώνεστε  για  το  ελαιόλαδο ;   
Τηλεόραση  internet 

 

Ραδιόφωνο  
Οικογένεια-φίλους 

 

Βιβλία  Κρατικό φορέα  

Εφημερίδες-Περιοδικά   
πουθενά 

  Ενημερωτικά φυλλάδια  

 

ΣΤ .  Δημογραφικά  στοιχεία: 

18.  Φύλο :  

  Άνδρας      Γυναίκα  

19. Ηλικία: 

18-25 ετών  46-55 ετών  

26-35 ετών  56-65 ετών  

36-45 ετών  Ανω των 66 ετών  

 

20.  Οικογενειακή    κατάσταση :  

 Ανύπαντρος /

η  

 
Χήρος /α  

  Δεν  απαντώ  

  Διαζευγμένος /

η  

 

Έγγαμος /η   

 

 

22. Ποιός  είναι  υπεύθυνος  για  την  αγορά  τροφίμων  στην  οικογένεια ;  

Ο /Η ίδιος /α  
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Ο /Η σύζυγος  

Άλλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

21.  Αριθμός  μελών  οικογένειας :   _____________________________________ 

 

22.  Μηνιαίο  οικογενειακό  

εισόδημα :  

- 300         €     2000-2500    €  

300-500    €    2500-3000    €  

500-750    €  3000-5000    €  

750-1000    €  5000-7500    €  

1000-1500    €  7500-10000    €  

1500-2000    € Πάνω από10000   €   

23.  Μορφωτικό  επίπεδο  

ερωτώμενου :  

        Χωρίς απολυτήριο Δημοτικού                                       Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Ανώτερης σχολής    

           Απόφοιτος Δημοτικού                                                     Απόφοιτος ΑΕΙ 

           Απόφοιτος Γυμνασίου                                                     Μεταπτυχιακός τίτλος 

            Απόφοιτος Μέσης τεχνικής εκπαίδευσης                       Δεν απαντώ  

Απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου    

 

 

24.  Μορφωτικό  επίπεδο  

του /της  συζύγου :  

        Χωρίς απολυτήριο Δημοτικού                                       Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Ανώτερης σχολής    

           Απόφοιτος Δημοτικού                                                     Απόφοιτος ΑΕΙ 

           Απόφοιτος Γυμνασίου                                                     Μεταπτυχιακός τίτλος 
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            Απόφοιτος Μέσης τεχνικής εκπαίδευσης                       Δεν απαντώ  

Απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου    

 

 

 

 

25.  Μορφωτικό  επίπεδο  

υπεύθυνου  αγοράς  τροφίμων :  

        Χωρίς απολυτήριο Δημοτικού                                       Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Ανώτερης σχολής    

           Απόφοιτος Δημοτικού                                                     Απόφοιτος ΑΕΙ 

           Απόφοιτος Γυμνασίου                                                     Μεταπτυχιακός τίτλος 

            Απόφοιτος Μέσης τεχνικής εκπαίδευσης                       Δεν απαντώ  

Απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου    

 

 

26.  Επάγγελμα  ερωτώμενου :  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

27.  Επάγγελμα  του /της  συζύγου :  

___________________________________________________ 

28.  Επάγγελμα  υπευθύνου  αγοράς  τροφίμων :  

___________________________________________________ 

 

Ευχαριστώ  για  τη  συνεργασία .  
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