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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως
διαδικασία λήψης αποφάσεων, με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι
καταναλωτές παίρνουν τις αποφάσεις τους. Ειδικότερα, γίνεται μια προσπάθεια να
κατανοήσουμε τον οικολογικό ή «πράσινο» καταναλωτή, τους τρόπους με τους
οποίους λαμβάνει τις αποφάσεις του και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν στη
λήψη και πραγματοποίηση αυτών.
Για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας, αρχικά μελετήσαμε τις θεωρίες που
υπάρχουν μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία σχετικά με τη Λήψη Αποφάσεων και τη
Συμπεριφορά του Καταναλωτή έτσι ώστε μέσα από τη βαθύτερη κατανόηση τους να
δούμε με ποιο τρόπο η συμπεριφορά του καταναλωτή προσομοιάζει στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια, διεξήχθησαν συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες
οι οποίες αφορούσαν στην οικολογική ή μη συμπεριφορά που παρουσιάζουν. Μέσα
από τις συνεντεύξεις αυτές είδαμε ποια είναι η οικολογική συμπεριφορά που
εμφανίζουν οι συμμετέχοντες και ποια είναι τα κίνητρα τα οποία τους παρακινούν
ώστε να εμφανίσουν τη συμπεριφορά αυτή. Επίσης, για τους σκοπούς της έρευνας
χωρίσαμε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες, την ομάδα των οικολογικά
ευαισθητοποιημένων και την ομάδα των μη οικολογικά ευαισθητοποιημένων, και
έτσι εξάγαμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις διαφορές που παρουσιάζουν στο
θέμα της οικολογικής συμπεριφοράς.
Συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως οι δύο ομάδες παρουσιάζουν
αρκετά κοινά στοιχεία, όπως είναι η θετική άποψη που έχουν για την ανακύκλωση, η
δυσαρέσκεια τους σχετικά με την υψηλή τιμή των οικολογικών προϊόντων και η
δυσπιστία τους για αυτά, η μη συμμετοχή τους στις οικολογικές οργανώσεις, καθώς
και η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν στους κρατικούς φορείς και η πλήρης
δυσαρέσκεια τους σχετικά με τη δράση τους. Στις διαφορές που παρουσιάζουν οι
ομάδες μεταξύ τους βρέθηκε μεταξύ άλλων, η πεποίθηση που έχουν οι μη οικολογικά
ευαισθητοποιημένοι πως δεν ευθύνονται για το περιβάλλον και πως πρέπει οι δράσεις
να ξεκινήσουν πρώτα από το κράτος και όχι από τους πολίτες. Επίσης, μια από τις
σημαντικότερες διαφορές είναι αυτή του οικονομικού κινήτρου που θεωρούν οι μη
οικολογικά ευαισθητοποιημένοι πως πρέπει να υπάρχει ώστε να ασχοληθούν με το
περιβάλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Εισαγωγή
Παρατηρούμε πως στις μέρες μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται και
εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν.
Αρχικά οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν να ανακαλύψουν τα κύρια περιβαλλοντικά
προβλήματα, ενώ στη συνέχεια, οι καταναλωτές κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν πιο
υπεύθυνες αγορές και στηρίζονταν σε ιδρύματα που συμπεριφέρονταν με αυτό τον
τρόπο. Οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν ήταν
αποκλειστικό μέλημα ιδρυμάτων και εταιρειών, αλλά και δική τους ευθύνη ως
καταναλωτές.
Η αναζήτηση λύσεων έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές έρευνες σχετικά με τη
διερεύνηση της οικολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η «πράσινη»
κατανάλωση παίζει βασικό ρόλο πλέον στις μέρες μας και το κατανοούν όλο και
περισσότεροι άνθρωποι, από τους απλούς καταναλωτές μέχρι τους υπεύθυνους
μάρκετινγκ και τους ιδιοκτήτες εταιριών. Όπως δείχνουν οι έρευνες οι επιθυμίες των
καταναλωτών σήμερα είναι περισσότερο οικολογικές από ότι ήταν παλαιότερα. Έτσι
για να επιτύχει μια εταιρία οφείλει να συμβαδίζει με τις επιθυμίες των καταναλωτών
της, οι οποίοι πρέπει να νιώθουν ικανοποιημένοι.

1.2 Στόχοι παρούσας έρευνας
Ο πρώτος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να εξετάσουμε πώς οι
άνθρωποι που συμμετέχουν στην έρευνα επιχειρηματολογούν σχετικά με τις
αποφάσεις τους για τη συμπεριφορά τους προς το περιβάλλον, είτε αυτές οι
αποφάσεις αφορούν οικολογική είτε μη οικολογική συμπεριφορά. Θέλουμε επίσης να
εξετάσουμε πώς εκδηλώνουν την οικολογική συμπεριφορά, όποτε υπάρχει, για
παράδειγμα εάν ανακυκλώνουν, εξοικονομούν ενέργεια, αγοράζουν οικολογικά
προϊόντα, συμμετέχουν σε οικολογικές οργανώσεις, κτλ. Ακόμη, ερευνούμε τι
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παρακινεί τους συμμετέχοντες ώστε να ενεργήσουν προς όφελος του περιβάλλοντος,
δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα τους.
Ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές που έχουν οι
δύο

ομάδες

που

συμμετέχουν

στην

έρευνα,

ευαισθητοποιημένων

καταναλωτών,

και

η

ευαισθητοποιημένων

καταναλωτών,

σχετικά

η

πρώτη

δεύτερη
με

την

των

οικολογικά

μη

οικολογικά

εμφάνιση

οικολογικής

των

συμπεριφοράς και των κινήτρων που τους παρακινούν ώστε να την εμφανίσουν.

1.3 Δομή παρούσας έρευνας
Η παρούσα έρευνα, όπως θα δούμε, αποτελείται από επτά κεφάλαια. Το πρώτο
κεφάλαιο, είναι ένα εισαγωγικό κεφάλαιο για τη διπλωματική και περιέχει εκτός από
μια εισαγωγή, τους στόχους και τη δομή της διπλωματικής εργασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά κάνουμε λόγο για την απόφαση, τι ακριβώς σημαίνει
και ποια είναι τα συστατικά της στοιχεία, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή στον
αναγνώστη η έννοια της απόφασης και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι
σημαντικότερες θεωρίες λήψης αποφάσεων. Η παρουσίαση αυτή γίνεται με στόχο να
κατανοήσουμε ότι η συμπεριφορά του καταναλωτή προσομοιάζει με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.
Στο τρίτο κεφάλαιο, εστιάζουμε στην έννοια της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή,
όπου αρχικά θα δοθούν κάποια γενικά στοιχεία της, και θα μιλήσουμε για τις δύο
προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν. Έπειτα, θα δούμε τα χαρακτηριστικά εκείνα του
καταναλωτή τα οποία σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τον επηρεάζουν
κατά τη λήψη μιας απόφασης και θα μιλήσουμε για την «ψυχολογία» του
καταναλωτή.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, εστιάζουμε στην οικολογία, στα περιβαλλοντικά προβλήματα
που απασχολούν σήμερα τη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων και στην
περιβαλλοντική προστασία. Στη συνέχεια, στις τελευταίες ενότητες αναφερόμαστε
στην οικολογική συμπεριφορά των ανθρώπων και ειδικότερα στην ανακύκλωση, την
εξοικονόμηση ενέργειας και την κατανάλωση οικολογικών προϊόντων.
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Το πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρεται στη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας και στη
μέθοδο των συνεντεύξεων, καθώς είναι η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε στην
παρούσα διπλωματική εργασία, και στην ποιοτική ανάλυση λόγου, η οποία είναι η
μέθοδος ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η
συγκεκριμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία με λεπτομέρειες
σχετικές με το δείγμα της έρευνας και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα δεδομένα των συνεντεύξεων. Για κάθε θέμα που
ερευνήθηκε τα ευρήματα παρουσιάζονται ξεχωριστά, και γίνεται ξεχωριστή ανάλυση
για τις δύο ομάδες. Παρατίθενται σχόλια των συμμετεχόντων έτσι ώστε να γίνουν
καλύτερα κατανοητές οι απόψεις και οι θέσεις τους για το εκάστοτε θέμα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρουμε τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από
την ανάλυση των ευρημάτων του έκτου κεφαλαίου, τους περιορισμούς που είχε η
παρούσα έρευνα και την ανάγκη που υπάρχει για μελλοντικές έρευνες, καθώς και τη
συσχέτιση της εργασίας με το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστημάτων.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

11

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά θα αναφερθούμε στην έννοια της απόφασης, θα
προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει η απόφαση και ποια είναι τα
συστατικά της στοιχεία. Θα αναφέρουμε κάποια είδη ταξινόμησης αποφάσεων,
καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν ποιες αποφάσεις είναι πιο σημαντικές
από άλλες. Στην επόμενη ενότητα θα αναφερθούμε στη λήψη αποφάσεων και θα
παρουσιάσουμε γενικές θεωρίες λήψης αποφάσεων. Η παρουσίαση αυτή θα γίνει με
την κατηγοριοποίηση των θεωριών α) σε ορθολογικές και μη ορθολογικές αποφάσεις,
καθώς και β) σε θεωρίες βέλτιστων και ικανοποιητικών αποφάσεων.

2.1 Η έννοια της Απόφασης
2.1.1 Τι είναι η Απόφαση;
Τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την εξήγηση της
έννοιας της απόφασης και των στοιχείων που συμμετέχουν κατά τη λήψη της. Τι
ακριβώς όμως σημαίνει απόφαση; Οι ορισμοί που δίνονται είναι πολλοί και μέχρι
σήμερα υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικές με την έννοια της απόφασης. Μια
άποψη είναι αυτή των Thoresen και Mehrens (1967), σύμφωνα με την οποία
«απόφαση είναι η διαδικασία επιλογής μιας κατεύθυνσης δραστηριοτήτων ανάμεσα
σε έναν αριθμό εναλλακτικών λύσεων».
Η απόφαση έχει δύο συνιστώσες, τη διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα αυτής της
διαδικασίας, είναι η ολοκληρωμένη επιλογή, το αποτέλεσμα της επιλογής μεταξύ
συγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων. Οι εναλλακτικές λύσεις που εμφανίζονται σε
κάθε λήψη απόφασης, μπορεί σε διαφορετικές περιπτώσεις να αναφέρονται σε
διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα μπορεί να αναφέρονται σε αντικείμενα, σε
κατευθύνσεις, σε τρόπους και μεθόδους, σε χρονικές επιλογές κτλ.
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Σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις παίζει η έννοια της «Κατάστασης Λήψης
Απόφασης». Σύμφωνα με τους Jepsen & Dilley (1974) μια τέτοια κατάσταση υπάρχει
μόνο αν περιλαμβάνει τα εξής έξι στοιχεία:
1. Υπάρχει κάποιος, άτομο ή ομάδα ατόμων, που βρίσκεται στην ανάγκη ή έχει
την υποχρέωση ή το καθήκον να πάρει μια απόφαση.
2. Υπάρχει η ανάγκη, που γίνεται συνειδητή στον παραπάνω για λήψη
απόφασης.
3. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ληφθεί η
απόφαση. Οι ανάγκες του πλαισίου αυτού ή οι συνθήκες που ισχύουν στο εν
λόγω πλαίσιο ίσως παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση. Από το πλαίσιο
αυτό απορρέουν οι υποχρεώσεις αυτού που αποφασίζει, οι μεταβλητές που
επηρεάζουν την κάθε απόφαση.
4. Υπάρχουν οι σχετικές με την απόφαση πληροφορίες.
5. Υπάρχουν περισσότερες της μιας εναλλακτικές λύσεις και φυσικά πιθανές
εκβάσεις.
6. Τέλος, υπάρχουν περισσότερες της μιας εκβάσεις.
Για να μπορούμε να μιλήσουμε για μια «Κατάσταση Λήψης Απόφασης» είναι
απαραίτητο να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, πρέπει το άτομο
να βρίσκεται μπροστά σε τουλάχιστον δύο εναλλακτικές λύσεις. Αν υπάρχει μόνο μια
εναλλακτική τότε ουσιαστικά είναι μονόδρομος. Παρόλα αυτά, ακόμα και στην
περίπτωση του μονόδρομου υπάρχει εναλλακτική λύση, η αντίθετη της. Συνεπώς,
πάντα υπάρχει κατάσταση απόφασης. Το σημαντικό είναι λοιπόν, να είναι αντιληπτή
στο άτομο η ύπαρξη των εναλλακτικών λύσεων.
Κατά πόσο όμως στην έννοια της απόφασης συμπεριλαμβάνεται και το μέρος που
αφορά την υλοποίηση της; Σε αυτό το ερώτημα δύο είναι οι θέσεις που επικρατούν, η
πρώτη είναι πως στην έννοια της απόφασης εμπεριέχεται και η εκτέλεση της, ενώ η
άλλη ότι είναι διαφορετικές έννοιες η επιλογή και η εκτέλεση της. Ότι δηλαδή η
επιλογή είναι αποσυνδεδεμένη από τις ενέργειες μέσω των οποίων η απόφαση
μετατρέπεται σε πράξη. Λόγω του ότι οι συγκεκριμένες θέσεις είναι απόλυτες,
μπορούμε να θεωρήσουμε πως ανάλογα με την περίπτωση ποικίλει και η σχέση
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
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μεταξύ απόφασης και υλοποίησης. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος που
μεσολαβεί μεταξύ επιλογής και υλοποίησης. Εάν η δρομολόγηση των διαδικασιών
υλοποίησης αρχίζει αμέσως μετά την πραγματοποίηση της επιλογής, με παράλληλες
δεσμεύσεις του ατόμου ή της ομάδας για υλοποίηση της συγκεκριμένης επιλογής, και
εάν την ευθύνη της υλοποίησης την έχει αυτός που πήρε την απόφαση, τότε ο βαθμός
σύνδεσης της επιλογής με την υλοποίηση της αυξάνεται (Δημητρόπουλος, 2003).
Πολλές φορές μπορεί να ακούσουμε να γίνεται λόγος για «σωστή απόφαση»,
«συνετή απόφαση», «καλή απόφαση» κτλ. Τι σημαίνει όμως ότι μια απόφαση είναι
«σωστή», «συνετή» ή «καλή»; Σύμφωνα με τους Arnold et al (1995) «σωστή
απόφαση» είναι η λογική απόφαση: εκείνη που οδηγεί στην επιλογή που έχει την
«υψηλότερη προσδοκώμενη αξία». Παρόλα αυτά, αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση
ότι οι υπόλοιπες συνθήκες και μεταβλητές είναι σταθερές. Γενικά μια απόφαση είναι
συνετή αν τα αποτελέσματά της είναι ωφέλιμα για το άτομο, αν η έκβαση της είναι
επιθυμητή, αν μέσα από αυτήν υλοποιούνται οι στόχοι ζωής του ατόμου, αν
ικανοποιούνται οι ανάγκες του κτλ.
Οι Janis & Mann (1977) αναφέρουν επτά χαρακτηριστικά σχετικά με το πότε η
διαδικασία μιας απόφασης είναι ικανοποιητική:
1. Όταν έχουν καταγραφεί όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις
πάνω στο υπό μελέτη και απόφαση θέμα.
2. Όταν έχουν μελετηθεί καλά οι στόχοι που σχετίζονται με την απόφαση αυτή,
και οι αξίες που εμπλέκονται σ’ αυτήν.
3. Όταν ζυγίζονται με ακρίβεια οι διακυβευόμενες απώλειες και οι αντίστοιχοι
κίνδυνοι που συνδέονται με την απόφαση από τη μια μεριά, ή τα πιθανά
κέρδη από την άλλη.
4. Όταν αναζητούνται εντατικά και προσεκτικά επιπρόσθετες πληροφορίες
χρήσιμες στην αξιολόγηση της κάθε εναλλακτικής λύσης.
5. Όταν κατά τη διαδικασία αφομοιώνονται όλες αυτές οι πληροφορίες αλλά και
οι κρίσεις ειδικών, ακόμη και όταν οι κρίσεις αυτές δεν υποστηρίζουν τις
επιλογές που φαίνονται εκ πρώτης όψεως πιο επιθυμητές.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

14

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

6. Όταν επανεξετάζονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις όλων των
εναλλακτικών λύσεων, ακόμη και εκείνων που αρχικά χαρακτηρίστηκαν μη
αποδεκτές, πριν γίνει η τελική επιλογή.
7. Γίνεται λεπτομερής σχεδιασμός για την εκτέλεση της απόφασης, για την
εφαρμογή της πορείας που επιλέγεται, ενώ καταρτίζονται και σχέδια για
ενδεχόμενους κινδύνους ή απρόσμενες επιπλοκές.

2.1.2 Ταξινόμηση Αποφάσεων
Μπορούμε να ταξινομήσουμε τις αποφάσεις με διάφορους τρόπους και κάθε
ταξινόμηση να στηρίζεται σε διαφορετικά κριτήρια (Δημητρόπουλος, 2003).
Παρακάτω αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια από τα κριτήρια αυτά:
1. Ένα τέτοιο κριτήριο για διάκριση των αποφάσεων είναι ο αριθμός των
ατόμων που μετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης. Με βάση το κριτήριο
αυτό μια απόφαση μπορεί να είναι ατομική, παίρνεται δηλαδή από ένα άτομο,
ή ομαδική, όταν μετέχουν περισσότερα του ενός άτομα στη λήψη απόφασης.
2. Με κριτήριο το βαθμό συστηματικότητας οι αποφάσεις μπορούν να
διακριθούν σε προσωπικές-υποκειμενικές, αυτές δηλαδή που λαμβάνονται
από το άτομο χωρίς καμία προσπάθεια οργάνωσης, σε συστηματικές, όταν
καταβάλλεται έστω και στοιχειώδης προσπάθεια οργάνωσης και τέλος σε
επιστημονικές αποφάσεις, των οποίων η λήψη στηρίχθηκε σε επιστημονικά
οργανωμένη μεθοδολογία και διαδικασία.
3. Μια απόφαση μπορεί να διακρίνεται από το θέμα ή το αντικείμενο πάνω στο
οποίο λαμβάνεται. Με βάση το κριτήριο αυτό, μια απόφαση μπορεί για
παράδειγμα να είναι προσωπική ή γενική, εκπαιδευτική, επαγγελματική,
επιχειρηματική κτλ.
4. Ένα άλλο κριτήριο διάκρισης σχετίζεται με το σκοπό της απόφασης. Μια
απόφαση είναι απόφαση επιλογής όταν στοχεύει σε επιλογή μεταξύ
εναλλακτικών λύσεων, απόφαση σχεδιασμού όταν στοχεύει στη χάραξη
πορείας δράσης και τέλος απόφαση επίλυσης προβλήματος όταν στοχεύει
στην επίλυση ενός ήδη υπάρχοντος προβλήματος ή στην πρόληψη κάποιου.
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5. Μπορούμε να διακρίνουμε τις αποφάσεις ανάλογα με τον αποδέκτη των
αποτελεσμάτων της απόφασης. Μια απόφαση μπορεί να είναι «απόφαση προς
εαυτόν» όταν τα αποτελέσματα ή οι επιπτώσεις της προβλέπεται να
επιστρέφουν σε αυτόν που παίρνει την απόφαση. Αντίθετα, μια απόφαση
χαρακτηρίζεται ως «απόφαση προς άλλους» όταν αφορά όχι εκείνον που
αποφασίζει αλλά άλλους.
6.

Με βάση το κριτήριο του από πού αντλεί το δικαίωμα της απόφασης ο
λήπτης της απόφασης, μια απόφαση μπορεί να είναι είτε εαυτόβουλη είτε κατ’
εξουσιοδότηση.

7. Με κριτήριο τις χρονικές προοπτικές εφαρμογής της απόφασης, δηλαδή το
πότε αποφασίστηκε να υλοποιηθεί, μια απόφαση μπορεί να χαρακτηριστεί ως
απόφαση παρόντος, δηλαδή άμεσης εφαρμογής, είτε ως απόφαση μέλλοντος,
δηλαδή μελλοντικής εφαρμογής.
8. Οι αποφάσεις μπορούν να διακριθούν με κριτήριο τη χρονική προοπτική
έκβασης της απόφασης, δηλαδή το πότε τα αποτελέσματα της επιλογής
αναμένεται να είναι ορατά ή αισθητά σε εκείνους που είναι οι φυσικοί τους
αποδέκτες. Έτσι μια απόφαση μπορεί να είναι «απόφαση άμεσης ή
βραχυπρόθεσμης έκβασης», να είναι «απόφαση μεσοπρόθεσμης έκβασης» ή
«απόφαση μακροπρόθεσμης έκβασης».
9. Σύμφωνα με το βαθμό βεβαιότητας που χαρακτηρίζει μια κατάσταση
απόφασης, οι αποφάσεις διακρίνονται σε αποφάσεις υπό συνθήκες
βεβαιότητας και αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Ο βαθμός
βεβαιότητας αφορά στην έκβαση της απόφασης και γίνεται κατανοητό πως
όσο περισσότερες είναι οι μεταβλητές που επηρεάζουν μια κατάσταση
απόφασης, τόσο πιο σύνθετη γίνεται η κατάσταση απόφασης και τόσο πιο
εύκολα αυξάνεται ο βαθμός αβεβαιότητας. Ακόμη, όσο πιο εύκολα, πιο
γρήγορα και πιο απρόβλεπτα αλλάζουν οι συνθήκες που σχετίζονται με μια
απόφαση, τόσο αυξάνεται ο βαθμός αβεβαιότητας.
10. Με κριτήριο την αμεσότητα επίπτωσης της έκβασης μιας απόφασης, δηλαδή
πόσο ευθέως συνδέεται η επίπτωση με αυτούς που δέχονται τα αποτελέσματα
ή τις επιπτώσεις της απόφασης, μια απόφαση μπορεί να είναι «άμεσης
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επίπτωσης» ή «έμμεσης επίπτωσης». Πρόκειται για «απόφαση άμεσης
επίπτωσης» όταν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης απόφασης επενεργούν
απευθείας σε εκείνον ή εκείνους που ήταν σχεδιασμένο να είναι οι φυσικοί
αποδέκτες των αποτελεσμάτων αυτών. Αντίθετα, στην περίπτωση της
«απόφασης έμμεσης επίπτωσης» η απόφαση που πήρε κάποιος για τον εαυτό
του έμμεσα επηρεάζει και κάποιον άλλον.
11. Με κριτήριο τη χρονική προοπτική και εμβέλεια της, μια απόφαση μπορεί να
είναι απόφαση επιχειρησιακή-λειτουργική (βραχυπρόθεσμης εμβέλειας και
περιορισμένων επιπτώσεων), τακτική απόφαση (μεσοπρόθεσμη προοπτική και
στόχοι και μεσαίας εμβέλειας επιπτώσεων) ή στρατηγική (μακροπρόθεσμη
εμβέλεια και αναφέρεται σε μακροπρόθεσμους στόχους).
12. Με βάση το κριτήριο του επανορθώσιμου (της αναστρεψιμότητας) μιας
απόφασης, η απόφαση μπορεί να διακριθεί σε επανορθώσιμη, όταν είτε
μπορεί η ίδια να ακυρωθεί είτε να προληφθούν τα αποτελέσματα και οι
επιπτώσεις της, και σε μη επανορθώσιμη, αυτή δηλαδή που δε μπορεί να
ανατραπεί ούτε και μπορούν να αντισταθμιστούν τα αποτελέσματα της.
13. Αν ως κριτήριο διάκρισης των αποφάσεων χρησιμοποιηθεί ο χώρος από τον
οποίο έχει την αφετηρία του το ερέθισμα που οδήγησε στη λήψη τους, τότε
μια απόφαση μπορεί να έχει εσωτερική αφετηρία ή εξωτερική αφετηρία.
14. Τέλος, με κριτήριο διάκρισης το λόγο για τον οποίο λαμβάνεται, μια απόφαση
μπορεί είτε να αποβλέπει στην αντιμετώπιση ανάγκης ή κρίσεως είτε να
αποβλέπει στον χειρισμό θεμάτων φυσιολογικής λειτουργίας. Πρόκειται για
απόφαση αντιμετώπισης προβλήματος ή κρίσεως όταν η εν λόγω απόφαση
δρομολογείται μετά από κάποιο δυσάρεστο συμβάν, που σηματοδοτεί μεγάλο
πρόβλημα ή μεγάλη κρίση για το άτομο.
Παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν οι διαφορετικές ταξινομήσεις των αποφάσεων,
μια απόφαση σπάνια ανήκει αποκλειστικά σε ένα μόνο είδος. Αντίθετα, οι
περισσότερες αποφάσεις ανήκουν σε περισσότερα του ενός είδη.
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2.1.3 Σημαντικές και μη Σημαντικές Αποφάσεις
Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της έννοιας της απόφασης είναι η σημαντικότητα της,
αφού είναι κατανοητό ότι όλες οι αποφάσεις ενός ατόμου δεν είναι το ίδιο
σημαντικές, με ορισμένες να είναι πιο σημαντικές από άλλες. Είναι προφανές ότι η
έννοια της σημαντικότητας είναι καθαρά υποκειμενική, αφού κάτι που είναι
σημαντικό για ένα άτομο δεν είναι το ίδιο σημαντικό για κάποιον άλλο. Ακόμη και
για το ίδιο άτομο κάτι που είναι σημαντικό σε μια περίοδο της ζωής του δεν είναι
σημαντικό σε κάποια άλλη.
Υπάρχουν όμως μερικά χαρακτηριστικά σε μια κατάσταση απόφασης, που κάνουν
την απόφαση αυτή πιο σημαντική για την πλειονότητα των ατόμων. Έχουν προταθεί
διάφορα κριτήρια προκειμένου να κριθεί ο βαθμός σημαντικότητας μιας απόφασης
(Δημητρόπουλος, 2003) τα οποία αναφέρονται παρακάτω:
1. Η δυσκολία της απόφασης. Μια απόφαση που δυσκολευόμαστε να την
πάρουμε αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Μια απόφαση είναι δύσκολη όταν όλες
οι εναλλακτικές εμφανίζονται το ίδιο ελκυστικές ή δημιουργούν τα ίδια
προβλήματα.
2. Η ανάγκη ή η υποχρέωση να ληφθεί μια απόφαση. Αν είναι υποχρεωτικό για
το άτομο να πάρει μια απόφαση, αν διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να την
αποφύγει, η σημαντικότητα της απόφασης αυτής αυξάνεται.
3. Ο σκοπός για τον οποίο λαμβάνεται η απόφαση. Όταν ο σκοπός αυτός
εμφανίζεται στο άτομο ως σημαντικός, τότε και η απόφαση γίνεται σημαντική
διότι το άτομο επενδύει περισσότερο στην απόφαση αυτή.
4. Οι προοπτικές έκβασης. Αν στην κατάσταση απόφασης υπάρχει αυξημένη η
πιθανότητα αποτυχίας, το άτομο ριψοκινδυνεύει πολλά και δεν είναι βέβαιο
για την έκβαση τότε η απόφαση γίνεται πιο σημαντική.
5. Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης. Μια απόφαση γίνεται σημαντικότερη όταν
γίνεται εμφανής η ανάγκη χρήσης βοηθητικών στοιχείων για τη λήψη της,
όπως για παράδειγμα πληροφορίες, ειδικές τεχνικές, ειδικά μέσα κτλ, ή όταν
για την υλοποίηση της απαιτούνται δαπάνες και μάλιστα υψηλές.
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6. Η αναστρεψιμότητα των αποτελεσμάτων. Όταν τα αποτελέσματα της
απόφασης είναι αμετάκλητα, μη αναστρέψιμα, όταν δεν υπάρχει δηλαδή η
δυνατότητα διόρθωσης κάποιων επιπτώσεων τότε η απόφαση αποκτά
μεγαλύτερη κρισιμότητα.
7. Τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν στη διάθεση του ατόμου για τη λήψη της
απόφασης. Αν είναι περιορισμένα, δηλαδή το άτομο θα πρέπει να καλύψει τις
προβλεπόμενες διαδικασίες σε σχετικά σύντομο χρόνο, τότε μεγαλώνει η
σημαντικότητα της απόφασης.
8. Η κρισιμότητα και η σοβαρότητα των επιπτώσεων μιας απόφασης. Όταν μια
απόφαση είναι κρίσιμη για το άτομο και οι επιπτώσεις στη ζωή του ή στις
ζωές των άλλων είναι σοβαρές τότε η απόφαση αυτή είναι σημαντική.
9. Η διάρκεια των επιπτώσεων των αποφάσεων στη ζωή του ατόμου είναι επίσης
ένας σημαντικός παράγοντας. Για όσο πιο μεγάλο διάστημα ζωής οι
επιπτώσεις μιας απόφασης επηρεάζουν το άτομο, τόσο πιο σημαντική γίνεται
η απόφαση αυτή.

2.2 Εισαγωγή στη Λήψη Αποφάσεων
Στην προηγούμενη ενότητα έγινε μια σύντομη αναφορά στην έννοια της απόφασης
και είδαμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά των αποφάσεων. Σε αυτήν την ενότητα θα
μιλήσουμε για τη λήψη αποφάσεων καθώς και για τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί
σε αυτόν τον τομέα.
Όλοι οι άνθρωποι είναι λήπτες αποφάσεων. Όλες οι πράξεις τους συνειδητά ή
ασυνείδητα είναι το αποτέλεσμα κάποιας απόφασης. Οι πληροφορίες που μαζεύουν
τους βοηθούν να κατανοήσουν περιστατικά, με σκοπό να εξάγουν καλές κρίσεις ώστε
να πάρουν αποφάσεις σχετικά με αυτά τα περιστατικά. Η λήψη αποφάσεων είναι ο
τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε όταν έχουμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε (Baron,
1994).
Η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις τους, ή του
τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να παίρνουν τις αποφάσεις τους απασχολεί εδώ και
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πολλά χρόνια τους ερευνητές. Ο τομέας της λήψης αποφάσεων ασχολείται με αυτούς
τους τρόπους με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα, θεωρίες και μοντέλα λήψης
αποφάσεων χρήσιμα προς τους ερευνητές.
Η λήψη αποφάσεων μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς επηρεάζεται από τις προσωπικές
πεποιθήσεις, τους κοινωνικούς περιορισμούς και τυχόν προκαταλήψεις του ατόμου.
Οι σχετικές διεργασίες είναι αντικείμενο της ψυχολογίας, των πολιτικών επιστημών,
της κοινωνιολογίας, της διαχείρισης προσωπικού, κ.α. (Ρούσσος, 2007).
Σύμφωνα με τον Foxall (1986) ο λήπτης αποφάσεων θεωρείται ότι χρησιμοποιεί
αξιολογικά κριτήρια ώστε να προβλέψει τα αποτελέσματα κάθε διαθέσιμης επιλογής
ως προς τους αντικειμενικούς του στόχους. Κανόνες απόφασης ή μέθοδοι
συγκριτικής εκτίμησης χρησιμοποιούνται με σκοπό ένα άτομο να αποφασίσει για μια
πράξη.

Οι

πληροφορίες

λαμβάνονται,

επεξεργάζονται,

αποθηκεύονται

και

ανακαλούνται μέσω μνήμης κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης προτού την
εκτέλεση μιας πράξης.

2.3 Γενικές Θεωρίες Λήψης Αποφάσεων
Η λήψη αποφάσεων έχει απασχολήσει πολλούς τομείς μέχρι σήμερα. Θεωρίες όπως ο
γραμμικός προγραμματισμός, δυναμικός προγραμματισμός, έλεγχος υποθέσεων,
έλεγχος αποθεμάτων, βελτιστοποίηση των σειρών αναμονής και λήψη αποφάσεων με
πολλαπλά κριτήρια έχουν ως κοινό στοιχείο την αναζήτηση της άριστης απόφασης ή
λύσης.
Για την επίλυση προβλημάτων λήψης απόφασης υπάρχει στη βιβλιογραφία σήμερα
μια πληθώρα εναλλακτικών θεωριών και μεθόδων. Στις περισσότερες των
περιπτώσεων οι συγγραφείς και οι υποστηρικτές των θεωριών έχουν βρει κάποιες
αδυναμίες στις αρχικές θεωρίες, προτείνοντας έτσι κάποια βελτιωμένη έκδοση της.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο λήπτης αποφάσεων να έχει στην διάθεση του πολλές
διαφορετικές θεωρίες και τις μεθόδους τους, οι οποίες να μπορούν να λύσουν σωστά
ένα πρόβλημα λήψης απόφασης όπως ισχυρίζονται.
Στην παρούσα ενότητα θα αναφέρουμε γενικές θεωρίες λήψης αποφάσεων,
κατηγοριοποιώντας τις α) σε ορθολογικές και μη ορθολογικές αποφάσεις, καθώς και
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β) σε θεωρίες βέλτιστων και ικανοποιητικών αποφάσεων. Οι ορθολογικές θεωρίες
θεωρούν ότι ο λήπτης της απόφασης λαμβάνει τις αποφάσεις του με απόλυτα λογικό
τρόπο, έχοντας όσο χρόνο χρειάζεται και όλα τα μέσα και τις πληροφορίες που
αφορούν στην απόφαση στη διάθεση του, ενώ οι μη ορθολογικές θεωρίες θεωρούν
ότι οι άνθρωποι δεν είναι πάντα ικανοί λήπτες αποφάσεων και δεν έχουν πάντα
αρκετό χρόνο πριν πάρουν μια απόφαση, ούτε όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες. Στη
δεύτερη κατηγοριοποίηση, βέλτιστη απόφαση είναι αυτή η οποία είναι η καλύτερη
απόφαση και καμία από τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει ο λήπτης αποφάσεων δε
μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο αποτέλεσμα. Η ικανοποιητική απόφαση από την
άλλη, είναι η πρώτη απόφαση που επιλέγει ο χρήστης, η οποία ικανοποιεί κάποια από
τα κριτήρια του, χωρίς να θέλει να εξετάσει κάποια άλλη εναλλακτική η οποία μπορεί
να είναι καλύτερη. Θα αναφερθούμε βεβαίως σε κάποιες μόνο θεωρητικές προτάσεις,
διότι όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στη βιβλιογραφία σήμερα υπάρχει μια
πληθώρα θεωριών.

2.3.1 Θεωρίες Ορθολογικών και Μη-Ορθολογικών Αποφάσεων
2.3.1.1 Η Θεωρία της Ωφέλειας (Expected Utility Theory)
Η Θεωρία της Ωφέλειας συγκροτήθηκε στα μέσα του εικοστού αιώνα, στη μορφή της
προσδοκώμενης ωφέλειας των von Neumann & Morgenstern (1947). Είναι κατά
βάση οικονομική θεωρία, με ισχυρές στατιστικές προεκτάσεις κυρίως στο χώρο των
πιθανοτήτων, και στηρίζεται στην προσπάθεια πρόβλεψης της πιθανότητας να
ισχύσει μια επιλογή ή ένα γεγονός με βάση τη στατιστική μελέτη των συχνοτήτων
εμφάνισης του γεγονότος στο παρελθόν. Όταν δεν υπάρχει ίδιο συμβάν στο παρελθόν
για να μελετηθεί η πιθανότητα με τον παραπάνω τρόπο επιχειρούνται εκτιμήσεις.
Στη Θεωρία της Ωφέλειας έννοιες όπως η «ωφέλεια» και η «αξία» απομακρύνθηκαν
από το καθαυτό οικονομικό περιεχόμενο τους, για να συνδεθούν με την προσπάθεια
του ατόμου να θέτει στόχους και να επιδιώκει την υλοποίηση τους. Ο Yates (1990)
υποστηρίζει ότι υπάρχουν δυο λειτουργίες που διευκολύνουν τη σύνδεση των
υποκειμενικών προτιμήσεων με τις αντικειμενικές εκβάσεις: η αξιολογική λειτουργία
και η λειτουργία της ωφέλειας.
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Ο όρος αξιολογική λειτουργία υποδηλώνει ότι σε μια κατάσταση απόφασης, η
προτίμηση του ατόμου για μια εναλλακτική λύση αυξάνεται όσο αυξάνεται και η αξία
των «προσδοκώμενων αποτελεσμάτων».
Ο όρος λειτουργία ωφέλειας υποδηλώνει ότι σε μια απόφαση, η προτίμηση του
ατόμου για μια εναλλακτική λύση αντανακλά τόσο την αξία των προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων όσο και την αβεβαιότητα ότι θα προκύψουν τα αποτελέσματα αυτά.
Γι’ αυτό και ένα από τα κύρια αρχικά προβλήματα της θεωρίας ήταν πώς να δοθούν
ποσοτικές τιμές στις αξίες αλλά και στην αβεβαιότητα αυτή. Παρόλα αυτά, είναι
δυνατόν να δοθούν αριθμητικές τιμές στο βαθμό συμβολής της κάθε εναλλακτικής
λύσης στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει το άτομο, όπως επίσης είναι δυνατόν
να δοθούν αριθμητικές τιμές στο βαθμό που μια εναλλακτική λύση είναι δυνατόν να
επιτευχθεί.
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια από την απόφαση ακολουθούνται και
υποστηρίζονται μερικές αξιωματικές θέσεις. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής έξι:
1. Η σχετικότητα ή συνδετικότητα. Η αρχή αναφέρεται στη θέση της θεωρίας ότι
το άτομο που παίρνει την απόφαση είναι πάντοτε ικανό να συνδέσει τον εαυτό
του με τις εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή να κρίνει ποιες είναι οι προτιμήσεις
του όταν βρεθεί μπροστά σε διαφορετικές λύσεις.
2. Η μεταβατότητα προτίμησης. Η αρχή αυτή αναφέρεται στη θέση της θεωρίας
ότι σε μια κατάσταση απόφασης είναι δυνατή η λειτουργία της μετάθεσης. Αν
η λύση Μ προτιμηθεί έναντι της λύσης Ν και η λύση Ν προτιμηθεί έναντι της
λύσης Ο, τότε η λύση Μ προτιμάται έναντι της λύσης Ο.
3. Η αθροιστικότητα. Αναφέρεται στη θέση ότι η προτίμηση μιας συνολικής
λύσης είναι μεγαλύτερη από την προτίμηση για κάθε μέρος της και συνεπώς
ισχύει και για κάθε μέρος της λύσης.
4. Η ιεράρχηση των επιλογών. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, σε μια κατάσταση
απόφασης οι διάφορες προτιμήσεις είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε μια
ιεραρχική σειρά με βάση κάποια κριτήρια ή κάποια γνωρίσματα τους.
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5. Η κυριαρχία επιλογής. Σημαίνει ότι για να είναι επιλεγμένη μια λύση πρέπει
να είναι πραγματικά κυρίαρχη σε σχέση με άλλες με βάση κάποια κριτήρια
που έχουν τεθεί.
6. Η σταθερότητα της επιλογής. Η αρχή αυτή σημαίνει ότι το άτομο είναι σε
θέση να κρίνει, αντίστοιχα να επιλέγει, την καλύτερη εναλλακτική λύση χωρίς
να επηρεάζεται από τη σειρά παρουσίασης των εναλλακτικών.
Οι Von Neumann & Morgenstern απέδειξαν μαθηματικά ότι όταν παραβιάζονται οι
αρχές αυτές, η προσδοκώμενη ωφέλεια δε μεγιστοποιείται (Ρούσσος, 2007).

2.3.1.2 Η Θεωρία της Προοπτικής (Prospect Theory)
Διατυπώθηκε από τους Kahneman & Tversky (1979) ως μια θεωρητική προσπάθεια
εξέλιξης της Θεωρίας της Ωφέλειας. Ονομάστηκε Θεωρία της Προοπτικής επειδή ως
ένα σημαντικό στοιχείο στη συλλογιστική του ατόμου που παίρνει την απόφαση
θεωρείται ακριβώς η εξέταση της προοπτικής της έκβασης από κάθε εναλλακτική
λύση. Στηρίζεται στην έννοια της «αξίας» και όχι σε αυτήν της «ωφέλειας», όπου η
«αξία» ορίζεται με όρους κέρδους - ζημίας (Ρούσσος, 2007). Εξετάζονται οι κίνδυνοι,
ο βαθμός του ρίσκου και γενικά η πιθανότητα ο λήπτης της απόφασης να έχει κέρδος
ή ζημία από καθεμία από τις επιλογές του στην απόφαση αυτή. Η έννοια του ρίσκου
οδηγεί στην έννοια του κινδύνου και αντανακλούν συνέπειες που το άτομο προσπαθεί
να αποφύγει.
Σημαντικό ρόλο σε τέτοιες αποφάσεις παίζει η γνώση του κινδύνου (ή αντίστροφα, η
άγνοια του κινδύνου), και η αντίληψη του κινδύνου όταν η γνώση είναι ανεπαρκής.
Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο σε μια απόφαση παίζει η πληροφόρηση και ο τρόπος
που αυτή γίνεται. Είναι προφανές ότι για να ληφθεί μια «καλή απόφαση» η
πληροφόρηση αυτή πρέπει να είναι η σωστή και να γίνει με το σωστό τρόπο.
Η έννοια του κέρδους και της ζημίας είναι εντελώς υποκειμενική, γιατί το κάθε άτομο
στην κάθε χρονική στιγμή υπό συγκεκριμένες συνθήκες αισθάνεται με εντελώς
διαφορετικό τρόπο το τι σημαίνει κέρδος και τι ζημία. Σε γενικές γραμμές όμως στη
συνείδηση του ατόμου που αποφασίζει, η έννοια της αξίας διαμορφώνεται στη βάση
κάποιου συγκεκριμένου σημείου αναφοράς, με βάση το οποίο προσδίδονται στα
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κέρδη ή στις ζημίες συγκεκριμένα ειδικά βάρη. Έτσι, η αρνητική αξία της πιθανής
ζημίας για ίδιο ποσό είναι μεγαλύτερη, βαρύνει δηλαδή περισσότερο, από τη θετική
αξία του πιθανού ισόποσου κέρδους. Αυτή η στάση του ατόμου, να αντιλαμβάνεται
δηλαδή τις ζημίες πιο έντονα από τα κέρδη, λέγεται «στάση αποφυγής της ζημίας» ή
«απέχθεια ζημίας» (Δημητρόπουλος, 2003).
Σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του ατόμου παίζει ο «βαθμός βεβαιότητας» για την
έκβαση της επιλογής με κατεύθυνση τη «μη ζημία». Σε περιπτώσεις όπου αντί για
βεβαιότητα υπάρχει μόνο «ψευδοβεβαιότητα», αξιοποιείται από το άτομο με τον ίδιο
τρόπο όπως η βεβαιότητα. Το άτομο δηλαδή, προκειμένου να αποφύγει τη ζημία,
προτιμά και την ψευδοβεβαιότητα από την αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τον Ρούσσο
(2007), οι άνθρωποι υπερτιμούν τις μικρές πιθανότητες και αυξάνουν τη σημασία των
απίθανων συμβάντων, άρα προτιμούν να κάνουν αυτό που θα τους δώσει τη
βεβαιότητα ότι δε θα υπάρξει ζημία (όσο απίθανη και αν είναι) παρά αυτό που
διατηρεί τη βεβαιότητα, έστω και μειωμένη.

2.3.1.3 Η Θεωρία της (Ορθό)λογικής Απόφασης (Rational
Decision Making)
Οι βασικές ιδέες της θεωρίας αυτής διατυπώθηκαν για πρώτη φορά από τον H. Simon
(1945) στο πλαίσιο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Simon λογική
είναι μια απόφαση αν και όταν καταλήγει στην επιλογή της πορείας που συνεπάγεται
τη συγκριτικά αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων. Η έννοια της
αποτελεσματικότητας συνδέεται άμεσα με το Νόμο της Οικονομίας: Μια λύση είναι
αποτελεσματικότερη όταν οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με τον πιο οικονομικό τρόπο ή
όταν εξασφαλίζει ότι με το ίδιο κόστος παράγεται καλύτερο αποτέλεσμα.
Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης έχει προταθεί μια διαδικασία (σειρά σταδίων) μέσα από
την οποία το άτομο θα βοηθηθεί στη βελτιστοποίηση της απόφασης και στην
αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων. Τα κύρια στάδια της διαδικασίας είναι τα
εξής:
Στάδιο 1. Καθορισμός των επιδιωκόμενων στόχων και παράλληλα αποσαφήνιση των
αξιών που διέπουν τους στόχους αυτούς και γενικά τις επιδιώξεις του ατόμου.
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Στάδιο 2. Καταγραφή των εναλλακτικών τρόπων για την επίτευξη των στόχων αυτών
λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αξίες.
Στάδιο 3. Επιλογή της βέλτιστης λύσης, εκείνης δηλαδή που εμφανίζεται ως η πλέον
αποδοτική και αποτελεσματική.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο λήπτης αποφάσεων συνεχώς ανιχνεύει το
περιβάλλον του για αναγνώριση ευκαιριών και προβλημάτων, ταξινομεί και
ερμηνεύει τις πληροφορίες που συλλέγει, κατανοεί ποιος έχει το πρόβλημα λήψης
απόφασης και εκτιμά τα οφέλη από μια ενδεχόμενη ανάληψη πρωτοβουλίας
αντιμετώπισης της κατάστασης.
Σημαντικά χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού είναι η αναλυτική διαδικασία και
γενικότερα η επιστημονική μεθοδολογία. Προβλήματα είναι η σχετικότητα των όρων,
η αντιφατικότητα των καταστάσεων, η σχετικότητα των αξιών, η μεταβλητότητα των
συνθηκών, η ανυπαρξία συνήθως της κατάστασης των σταθερών όρων. Επίσης δεν
είναι δεδομένο ότι είναι σε θέση ο καθένας να εφαρμόζει τέτοιες διαδικασίες σε κάθε
περίπτωση (Δημητρόπουλος, 2003).

2.3.1.4 Η Προσέγγιση της Σταδιακής / Προοδευτικής Λήψης
Αποφάσεων (Incremental Decision Making)
Η προσέγγιση της Σταδιακής Λήψης Αποφάσεων ανήκει στις μη-ορθολογικές
θεωρίες λήψης αποφάσεων καθώς τίθενται εξ’ αρχής σε αμφισβήτηση οι βασικές
θέσεις της Λογικής Θεωρίας. Η σταθερότητα των αξιών, η αποτελεσματικότητα της
ορθολογικής διαδικασίας, η καθαρότητα των εναλλακτικών λύσεων, η σαφήνεια των
στόχων και επιδιώξεων, η διαχρονικότητα των δεδομένων και των παραγόντων που
επηρεάζουν την εξέλιξη των πραγμάτων, η επάρκεια των ατόμων ή ομάδων να
χειρίζονται πολύπλοκες γνωστικές λειτουργίες, η ικανότητα πρόβλεψης των
συνεπειών, κτλ. Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2003) κάποιες από τις αδυναμίες
που εντοπίζονται στην ορθολογική προσέγγιση και ιδιαίτερα στην ορθολογική θεωρία
είναι οι εξής:
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1. Υπάρχει αδυναμία προσαρμογής στις ελλείψεις ή ικανότητες ή αδυναμίες των
ανθρώπων που ασχολούνται με τις αποφάσεις. Οι άνθρωποι δεν είναι πάντα
ούτε ικανοί ούτε επαρκείς στο βαθμό που υποθέτει η λογική θεωρία.
2. Υπάρχει δυσκολία στη διαμόρφωση απόλυτα αντικειμενικής, αξιόπιστης και
έγκυρης αξιολογικής μεθοδολογίας.
3. Υπάρχει δυσκολία ακριβούς πρόβλεψης των συνεπειών και γενικά των
εκβάσεων της κάθε εναλλακτικής λύσης. Η αβεβαιότητα της πραγματικότητας
δεν

επιτρέπει

τόσο

ευθείες

συσχετίσεις

μεταξύ

γεγονότων

και

προσδοκώμενων εκβάσεων.
4. Η ανθρώπινη λογική είναι πεπερασμένη. Ακόμη και όταν η απόφαση είναι
ομαδική, συμμετέχουν στη διαδικασία πολλά άτομα καθένα από τα οποία έχει
διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές επιδιώξεις,
κτλ. Έτσι, ως επί το πλείστον το κάθε μέλος της ομάδας δεν ενδιαφέρεται
τόσο για την απόφαση όσο για την ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων.
5. Επίσης, σπάνια οι εναλλακτικές λύσεις είναι όλες γνωστές στο άτομο τη
στιγμή που πρέπει να πάρει την απόφαση. Αντίστοιχα, σπάνια βρίσκονται στη
διάθεση αυτού που παίρνει την απόφαση όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται
είτε με την κατάσταση απόφασης, είτε με την κάθε εναλλακτική λύση ειδικά.
Για λόγους όπως οι παραπάνω, πολλοί θεωρητικοί ανέπτυξαν θέσεις που εξελικτικά
διαμόρφωσαν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων, τη
«Σταδιακή Λήψη Αποφάσεων» (Incremental Decision Making). Η προσέγγιση αυτή
περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες παρά τη διαφορετικότητα
τους περιλαμβάνουν τα γενικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της σταδιακής απόφασης.
Τα πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα της θεωρίας αυτής είναι το μοντέλο του Lindblom
και το μοντέλο του Connoly. Τα κεντρικά χαρακτηριστικά λοιπόν της θεωρίας είναι
τα εξής (Δημητρόπουλος, 2003):
1. Η γενικότητα των σκοπών. Δεν είναι πάντοτε δυνατόν να διατυπώνονται από
τα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης της απόφασης σαφείς και
λειτουργικοί στόχοι.
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2. Το δυσδιάκριτο μεταξύ σκοπών και μέσων. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει
διάκριση μεταξύ σκοπών και μέσων, ακόμη κι αν έχουν διατυπωθεί τέτοιοι
σκοποί και στόχοι.
3. Ο ρόλος της ιστορίας / παρελθόντος. Όταν μια απόφαση υλοποιείται είναι
αδύνατον να μην επηρεάζεται από το παρελθόν, από τη συσσωρευμένη
εμπειρία του οργανισμού ή του ατόμου. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα είναι
χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία αυτή.
4. Η βραχυπρόθεσμη προοπτική. Η αντίληψη περί σταδιακής απόφασης
εμπιστεύεται περισσότερο τη βραχυπρόθεσμη προοπτική των αποφάσεων, ενώ
αντιμετωπίζει με καχυποψία τη μακροπρόθεσμη, αυτή δηλαδή των
μακροπρόθεσμων σχεδιασμών και στόχων.
5. Η δυσκολία τήρησης του αρχικού προγραμματισμού. Όσο καλά και αν έχει
προγραμματιστεί η διαδικασία υλοποίησης μιας απόφασης, δεν είναι πάντοτε
δυνατόν να τηρείται ο προγραμματισμός αυτός. Συνεπώς, οι μακροπρόθεσμοι
προγραμματισμοί αποφάσεων στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιούνται
σχεδόν ποτέ.
6. Η πολλαπλότητα προσδοκιών. Στην περίπτωση οργανισμών ή ομάδων, αλλά
και ατόμων με περιβάλλον που τους επηρεάζει, οι διάφορες ομάδες ή άτομα
έχουν εντελώς διαφορετικές προσδοκίες από την έκβαση μιας απόφασης ή
διαφορετικές επιθυμίες που συνδέονται με την απόφαση αυτή. Συνεπώς, το
κάθε άτομο λειτουργεί προς την κατεύθυνση πραγματοποίησης της δικής του
προσδοκίας μέσα από την υλοποίηση της απόφασης.

2.3.1.5 Η Θεωρία της Μικτής Ανίχνευσης (Mixed – Scanning
Theory)
Η θεωρία της Μικτής Ανίχνευσης προσπαθεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα της
λογικής θεωρίας με εκείνα της σταδιακής-προοδευτικής θεωρίας, προσπαθώντας
ταυτόχρονα να περιορίσει τα μειονεκτήματα της μεν και της δε. Πάνω σε αυτή τη
λογική ο Etzioni (1967) πρότεινε τη λεγόμενη Μικτή Ανίχνευση, με την οποία
προσπάθησε να διακρίνει τις καταστάσεις απόφασης σε σημαντικές και μη
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σημαντικές, σε επείγουσες και μη επείγουσες, σε κρίσιμες και μη κρίσιμες, σε
καταστάσεις ρουτίνας και σε καταστάσεις κρίσεως, κτλ.
Στο πλαίσιο αυτό ο Etzioni με κριτήριο τα παραπάνω, δηλαδή το είδος του
προβλήματος και τη σημασία των επιπτώσεων των αποφάσεων, διακρίνει τις
αποφάσεις στις παρακάτω δύο κατηγορίες:
1. Στις αποφάσεις θεμελιώδους σημασίας ή μεγάλης κλίμακας, που απαιτούν και
αντίστοιχης κλίμακας διαδικασίες. Οι αποφάσεις αυτές στην πραγματικότητα
θέτουν τους βασικούς άξονες στρατηγικής, διαμορφώνουν τη βασική
πολιτική και πραγματοποιούνται με συνδυασμό στοιχείων τόσο της
ορθολογικής όσο και της σταδιακής προσέγγισης.
2. Στις αποφάσεις ήσσονος σημασίας ή μικρότερης κλίμακας, οι οποίες είτε
λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια που δημιουργήθηκαν κατά τις προηγούμενες
αποφάσεις και τις υλοποιούν, είτε λαμβάνονται πριν από αυτές με σκοπό να
προετοιμάσουν το έδαφος για αυτές.
Μέσω αυτής της πρακτικής ο Etzioni θεωρεί πως αφού μειώνεται η αυστηρότητα της
λογικής θεωρίας και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχονται από τη σταδιακή προσέγγιση, εξασφαλίζεται η λήψη καλύτερων
αποφάσεων, μέσα από μια «μικτή ανίχνευση» των όψεων της κάθε απόφασης και του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμβάνεται.

2.3.1.6 Η Δεοντολογική Θεωρία (Moral Theory)
Ομοίως με την προηγούμενη θεωρία, έτσι και αυτή προσπαθεί να συνδυάσει την
ορθολογική με τη σταδιακή-προοδευτική θεωρία. Είναι γνωστό ότι η θρησκευτική
πίστη, η ιδεολογία, οι αξίες και οι πεποιθήσεις των ανθρώπων είναι παράγοντες που
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις τους και σίγουρα σε κάθε περίπτωση
το άτομο δεν μπορεί να τους αγνοήσει κατά τη λήψη μιας απόφασης.
Σύμφωνα με τον Etzioni (1993) οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις δεν είναι
μηχανές ούτε είναι απομονωμένοι από το κοινωνικό τους περιβάλλον και κάθε
επιρροή. Αντίθετα, ανήκουν σε ομάδες που έχουν κοινό τρόπο σκέψης, κοινά
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πιστεύω και κοινές πεποιθήσεις κάθε μορφής, και κατά τη διάρκεια λήψης
αποφάσεων είναι αδύνατο να αγνοήσουν αυτή την κοινή ένταξη.
Ο Etzioni διακρίνει τις πηγές / εστίες επίδρασης στις εξής τρεις:
1. Είναι οι ωφελιμιστικές (utilitarian) εστίες, που αφορούν στο όφελος που
προσδοκά και επιδιώκει το άτομο μέσα από μια απόφαση, και αντιστοιχούν
στην ωφέλεια που προβάλλεται στις κανονιστικές θεωρίες.
2. Είναι οι κοινωνικές (social) εστίες, στις οποίες εντάσσονται όλες όσες έχουν
να κάνουν με την κοινωνική ομάδα αναφοράς του κάθε ατόμου, όπως επίσης
και με τις πολιτιστικές αξίες της ευρύτερης κοινωνίας του ατόμου. Οι πηγές
αυτές έχουν την αφετηρία τους στην κοινωνία ή την ομάδα και γι’ αυτό το
λόγο μελετώνται από την κοινωνική ψυχολογία, την κοινωνιολογία και την
ανθρωπολογία. Η συμμόρφωση με τους κοινωνικούς κανόνες και τις
κοινωνικές αρχές είναι επιβεβλημένη για το άτομο, αφού η παραβίαση τους
συνεπάγεται τον κίνδυνο της κριτικής ή ακόμη και της απόρριψης.
3. Τέλος, είναι οι δεοντολογικές εστίες, οι οποίες καλύπτουν την ηθική όψη του
ατόμου και τις θρησκευτικές και ηθικές αξίες του. Οι πηγές αυτές μελετώνται
από την ηθική, διότι είναι εσωτερικοί κανόνες, αναφέρονται δηλαδή στην
εσωτερικευμένη ηθική υπόσταση του ατόμου, που το επηρεάζει με τη μορφή
της θρησκείας, της ηθικής, του καθήκοντος, των υποχρεώσεων και των
αναγκών. Η παραβίαση αυτών των ηθικών κανόνων οδηγεί σε συνειδησιακές
ενοχές.
Για να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η δεοντολογία επηρεάζει τα άτομα όταν
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους ο Etzioni έθεσε τρία ερωτήματα στα οποία
προσπάθησε να δώσει απαντήσεις:
1. Τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει αυτός που παίρνει μια απόφαση; Η
ωφελιμιστική απάντηση θα ήταν ότι «προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το όφελος
ή την ικανοποίηση», η κοινωνική θα ήταν ότι «προσπαθεί να συμμορφωθεί με
τους κοινωνικούς κανόνες για να αποφύγει την κοινωνική τιμωρία», ενώ η
δεοντολογική άποψη θα ήταν ότι «εξασφαλίζει τα παραπάνω αλλά υπό το
πρίσμα και μέσα στο πλαίσιο των ηθικών του κανόνων».
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2. Πώς το άτομο επιλέγει τα μέσα προκειμένου να επιτύχει το στόχο του; Η
ωφελιμιστική απάντηση θα ήταν ότι «μέσα από την ανάλυση του κόστους και
του προσδοκώμενου οφέλους προσπαθεί να επιλέξει τη λύση που θα του
εξασφαλίσει το μεγαλύτερο όφελος», η κοινωνική θα ήταν ότι «μέσα από την
ανάλυση της επιθυμητής συμπεριφοράς επιλέγει αυτή που είναι σύμφωνη με
τις κοινωνικές επιταγές και προσδοκίες», ενώ η δεοντολογική θα ήταν πως
«μέσα από τη δεοντολογική ανάλυση επιλέγει τη λύση που του εξασφαλίζει
συμπεριφορά σύμφωνα με την ηθική του υπόσταση και τον κώδικα
δεοντολογίας του».
3. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Από την ωφελιμιστική πλευρά η απάντηση θα
ήταν «κάθε άτομο που παίρνει αποφάσεις», από την κοινωνική θα ήταν «στην
πράξη την απόφαση την παίρνει η ομάδα αναφοράς ή η κοινωνία η ίδια, αφού
από αυτές είναι που τίθενται οι κανόνες τους οποίους εφαρμόζει το κάθε
άτομο που παίρνει τις αποφάσεις». Τέλος από την δεοντολογική πλευρά η
απάντηση θα ήταν «το άτομο παίρνει τις αποφάσεις αλλά μέσα στο πλαίσιο
της ομάδας ή της κοινωνίας, οδηγούμενο όμως από τις ηθικές του αρχές και
τον κώδικα δεοντολογίας του, που επίσης έχουν την αφετηρία τους στις
ομάδες και την κοινωνία».

2.3.1.7 H Θεωρία των Λογικών Πράξεων (Theory of Reasoned
Action-TRA)
Η θεωρία των λογικών πράξεων (TRA) προτάθηκε από τους Ajzen και Fishbein
(1975 & 1980) και απορρέει από το χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας. Δύο βασικές
υποθέσεις της θεωρίας είναι :
1. Οι άνθρωποι είναι λογικά όντα και κάνουν συστηματική χρήση της
πληροφορίας που είναι διαθέσιμη σε αυτούς όταν παίρνουν αποφάσεις και
2. Η συμπεριφορά υπό εξέταση είναι κάτω από ολοκληρωτικό βουλητικό έλεγχο
από το άτομο που θα εκτελέσει την εν λόγω συμπεριφορά.
Τα συστατικά μέρη της θεωρίας είναι τρεις γενικές έννοιες: η πρόθεση για τη
συμπεριφορά, η στάση και ο υποκειμενικός κανόνας. Η TRA προτείνει ότι οι
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προθέσεις της συμπεριφοράς βασίζονται σε δυο τύπους νοητικών αιτιών: τη στάση
απέναντι στην εκτέλεση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς και τις αντιλήψεις των
κοινωνικών κανόνων που περιβάλλουν αυτή τη συμπεριφορά (Ajzen & Fishbein,
1980). Εάν ένα άτομο σκοπεύει να εκτελέσει μια συμπεριφορά, τότε είναι πολύ
πιθανό να την εκτελέσει.
Η TRA θεωρεί ότι ο καλύτερος προάγγελος μιας πραγματικής συμπεριφοράς είναι η
πρόθεση για τη συμπεριφορά, η οποία εν μέρει είναι μια σύνθεση των εμφανών
πεποιθήσεων της πιθανότητας η συμπεριφορά να παράγει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ένα άτομο παρακινείται περισσότερο να εκτελέσει μια συμπεριφορά η οποία θα
οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι υψηλής εκτίμησης. Εάν κάποιος
πιστεύει δηλαδή ότι η εκτέλεση της συμπεριφοράς δεν θα οδηγήσει σε ένα
συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ή εάν το αποτέλεσμα δεν εκτιμάται, τότε το άτομο τείνει
να παρακινείται λιγότερο ως προς την εκτέλεση της συμπεριφοράς (Blue, 1995).
Η πρόθεση για τη συμπεριφορά μετράει τη σχετική δύναμη της πρόθεσης ενός
ατόμου να εκτελέσει μια συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους Ajzen και Fishbein (1980)
η στάση απέναντι στη συμπεριφορά ορίζεται ως «το γενικό αίσθημα εύνοιας ή μη
ενός ατόμου απέναντι στη συμπεριφορά». Η στάση απέναντι στη συμπεριφορά είναι
μια συνάρτηση των προσωπικών πεποιθήσεων ενός ατόμου ότι η εκτέλεση της
συμπεριφοράς θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, και της εκτίμησης των
αποτελεσμάτων αυτών.
Ο υποκειμενικός κανόνας ορίζεται ως «η αντίληψη ενός ατόμου ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι που είναι σημαντικοί για αυτόν σκέφτονται ότι πρέπει ή όχι να εκτελέσει
την συμπεριφορά» (Ajzen & Fishbein, 1980). Ο υποκειμενικός κανόνας είναι μια
συνάρτηση των πεποιθήσεων των κανόνων ενός ατόμου και των κινήτρων του να
συμμορφωθεί με τους κανόνες αυτούς.
Οι προθέσεις της συμπεριφοράς γενικά παραμένουν σταθερές για μικρά χρονικά
διαστήματα. Παρά το γεγονός ότι οι προθέσεις είναι πιο σταθερές στο συνολικό
επίπεδο, οι Ajzen και Fishbein (1980) επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό η χρονική
περίοδος ανάμεσα στη μέτρηση της πρόθεσης και της συμπεριφοράς να είναι μικρή,
ώστε να εξασφαλιστεί η πρόβλεψη της συμπεριφοράς από την πρόθεση.
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Η TRA προτείνει ότι οι πραγματικές συμπεριφορές μπορούν να προβλεφθούν με
επιτυχία από τις προθέσεις της συμπεριφοράς, εάν οι εν λόγω συμπεριφορές είναι
κάτω από βουλητικό έλεγχο. Υπό αυτήν την έννοια, άλλες μεταβλητές επηρεάζουν τη
συμπεριφορά, μόνο εάν επηρεάζουν τις στάσεις του ατόμου, τους υποκειμενικούς
κανόνες που αφορούν στη συμπεριφορά, ή και τα δύο (Nabi, Southwell, Hornik,
2002). Η εγκυρότητα των προβλέψεων της TRA παύει να ισχύει όταν η συμπεριφορά
που μελετάται δεν είναι κάτω από ολοκληρωτικό βουλητικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον
Sheppard (1988) υπάρχουν δύο προβλήματα :
Πρώτον, η πρόβλεψη της συμπεριφοράς από την πρόθεση είναι προβληματική διότι η
εκτέλεση της συμπεριφοράς καθορίζεται από μια ποικιλία παραγόντων επιπρόσθετα
με την πρόθεση ενός ατόμου.
Δεύτερον, στο μοντέλο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την πιθανότητα που θα
αποτύχει ένα άτομο να εκτελέσει τη συμπεριφορά ή για τις συνέπειες στον καθορισμό
των προθέσεων του ατόμου από μια τέτοια αποτυχία.
Το 1985 ο Ajzen για να λύσει αυτά τα προβλήματα επέκτεινε τη θεωρία των λογικών
πράξεων προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο, τον αντιληπτικό έλεγχο στη
συμπεριφορά, με σκοπό να προβλέψει προθέσεις συμπεριφοράς και συμπεριφορά. Το
επεκταμένο μοντέλο είναι η θεωρία της προμελετημένης συμπεριφοράς, η οποία
αναλύεται παρακάτω. Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται σχηματικά η θεωρία των
Λογικών Πράξεων και τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1. Η Θεωρία των Λογικών Πράξεων (Πηγή: The Predictive Capacity of the Theory of
Reasoned Action and the theory of Planned Behavior in Exercise Research: An Integrated
Literature Review, Carolyn L. Blue, 1995)

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

33

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

2.3.1.8 Η Θεωρία της Προμελετημένης Συμπεριφοράς (Theory of
Planned Behavior-TPB)
Η θεωρία της προμελετημένης συμπεριφοράς (TPB) είναι μια θεωρία σχεδιασμένη να
προβλέπει και να εξηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια.
Η TPB προτάθηκε από τον Icek Ajzen το 1985 ως μια προέκταση της θεωρίας των
λογικών πράξεων (Ajzen & Fishbein, 1980), λόγω των περιορισμών του αρχικού
μοντέλου να εξηγήσει συμπεριφορές πάνω στις οποίες οι άνθρωποι είχαν ελλιπή
βουλητικό έλεγχο.
Όπως και στην αρχική θεωρία των λογικών πράξεων, ο κεντρικός παράγοντας στην
TPB είναι η πρόθεση του ατόμου να εκτελέσει μια δεδομένη συμπεριφορά. Οι
προθέσεις θεωρείται ότι συλλαμβάνουν τους κινητήριους παράγοντες που
επηρεάζουν μια συμπεριφορά, είναι δηλαδή ενδείξεις της προσπάθειας που
σκοπεύουν να καταβάλλουν οι άνθρωποι με σκοπό να εκτελέσουν μια συμπεριφορά.
Η εκτέλεση των περισσότερων συμπεριφορών εξαρτάται έως ένα βαθμό από τους
λεγόμενους μη-κινητήριους παράγοντες, τη διαθεσιμότητα δηλαδή των απαραίτητων
ευκαιριών και πόρων, όπως χρόνος, χρήμα, ικανότητες, συνεργασία των άλλων
(Ajzen, 1985). Οι παράγοντες αυτοί αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό έλεγχο του
ανθρώπου πάνω στη συμπεριφορά. Εάν ένας άνθρωπος έχει τις απαραίτητες
ευκαιρίες και πόρους, και σκοπεύει να εκτελέσει τη συμπεριφορά, τότε θα πρέπει να
επιτύχει στην εκτέλεση της.
Η TPB θέτει ως βασικές αιτίες της πρόθεσης τρία εννοιολογικά ανεξάρτητα
χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η στάση απέναντι στη συμπεριφορά, η οποία
αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ένας άνθρωπος εκτιμά θετικά ή όχι την εν λόγω
συμπεριφορά. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο υποκειμενικός κανόνας, ο οποίος
αναφέρεται στην αντιλαμβανόμενη κοινωνική πίεση για την εκτέλεση ή μη της
συμπεριφοράς και το τρίτο αίτιο της πρόθεσης είναι ο βαθμός του αντιληπτικού
ελέγχου της συμπεριφοράς. Για τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά έχουμε ήδη αναφερθεί
στη Θεωρία των Λογικών Πράξεων προηγουμένως, επομένως θα αναφερθούμε μόνο
στον αντιληπτικό έλεγχο της συμπεριφοράς.
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Αντιληπτικός έλεγχος στη συμπεριφορά.
Ο αντιληπτικός έλεγχος πάνω στη συμπεριφορά είναι πολύ σημαντικός για τη TPB.
Στην πραγματικότητα, η TPB διαφέρει από τη θεωρία των λογικών πράξεων λόγω της
προσθήκης του αντιληπτικού ελέγχου στη συμπεριφορά, ο οποίος αναφέρεται στην
αντίληψη των ανθρώπων για την ευκολία ή τη δυσκολία εκτέλεσης της συμπεριφοράς
που τους ενδιαφέρει. Ο αντιληπτικός έλεγχος στη συμπεριφορά συνήθως ποικίλει ανά
κατάσταση και πράξη. Έτσι, ένας άνθρωπος μπορεί να πιστεύει ότι γενικά τα
αποτελέσματα καθορίζονται από την προσωπική του συμπεριφορά, αλλά την ίδια
στιγμή να πιστεύει επίσης ότι οι πιθανότητες να εκτελέσει μια συγκεκριμένη
συμπεριφορά είναι πολύ χαμηλές (Ajzen, 1991).
Ως γενικός κανόνας, όσο πιο ευνοϊκή είναι η στάση και οι υποκειμενικοί κανόνες
αναφορικά με τη συμπεριφορά, και όσο μεγαλύτερος είναι ο αντιληπτικός έλεγχος
της συμπεριφοράς, τόσο δυνατότερη πρέπει να είναι η πρόθεση του ατόμου να
εκτελέσει την εν λόγω συμπεριφορά. Σύμφωνα με την TPB ο αντιληπτικός έλεγχος
πάνω στη συμπεριφορά και η πρόθεση της συμπεριφοράς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν απευθείας συμπεριφορά. Για αυτή την υπόθεση
υπάρχουν δύο αιτιολογίες.
Πρώτον, η προσπάθεια που αναμένεται να οδηγήσει σε επιτυχή έκβαση της
συμπεριφοράς είναι πιθανότερο να αυξηθεί όταν υπάρχει αντιληπτικός έλεγχος. Για
παράδειγμα, ακόμη και αν δύο άτομα θέλουν να μάθουν μια δραστηριότητα, και
προσπαθήσουν και οι δύο, είναι πιο πιθανό το άτομο που πιστεύει ότι θα τα
καταφέρει να έχει επιτυχή έκβαση, παρά το άτομο που αμφιβάλλει για τις ικανότητες
του.
Δεύτερον, ο αντιληπτικός έλεγχος στη συμπεριφορά μπορεί πολύ συχνά να
χρησιμοποιηθεί ως ένα υποκατάστατο για μέτρηση πραγματικού ελέγχου. Αυτό
εξαρτάται από την ακρίβεια των αντιλήψεων. Ο αντιληπτικός έλεγχος στη
συμπεριφορά μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικός όταν ένας άνθρωπος έχει
λίγες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά, όταν οι προϋποθέσεις ή οι πόροι
έχουν αλλάξει, ή όταν υπάρχουν στην κατάσταση νέα και μη οικεία στοιχεία. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες μια μέτρηση του αντιληπτικού ελέγχου θα προσθέσει
ελάχιστα στην ακρίβεια της πρόβλεψης της συμπεριφοράς (Ajzen, 1985).
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Σύμφωνα με την TPB η εκτέλεση μιας συμπεριφοράς είναι μια λειτουργία που
συνδέει τις προθέσεις και τον αντιληπτικό έλεγχο στη συμπεριφορά. Για ακριβή
πρόβλεψη πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις :
1. Οι μετρήσεις της πρόθεσης και του αντιληπτικού ελέγχου στη συμπεριφορά
πρέπει να ανταποκρίνονται ή να είναι συμβατές με τη συμπεριφορά που θα
προβλεφθεί. Δηλαδή, οι προθέσεις και οι αντιλήψεις του ελέγχου πρέπει να
υπολογίζονται σε σχέση με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά που μας
ενδιαφέρει, και το πλαίσιο πρέπει να είναι ίδιο με αυτό στο οποίο θα
εκδηλωθεί η συμπεριφορά. Για παράδειγμα, εάν η συμπεριφορά που θέλουμε
να προβλέψουμε είναι «δωρίζουμε χρήματα στον Ερυθρό Σταυρό», τότε
πρέπει να υπολογίσουμε τις προθέσεις «να δωρίσουμε χρήματα στον Ερυθρό
Σταυρό» (και όχι προθέσεις «να δωρίσουμε χρήματα» γενικά ούτε προθέσεις
«να βοηθήσουμε τον Ερυθρό Σταυρό»), όπως και τον αντιληπτικό έλεγχο
«δωρίζουμε χρήματα στον Ερυθρό Σταυρό».
2. Οι προθέσεις και ο αντιληπτικός έλεγχος στη συμπεριφορά πρέπει να
παραμένουν σταθεροί κατά το διάστημα μεταξύ του υπολογισμού τους και της
παρατήρησης της συμπεριφοράς. Εάν παρουσιαστούν κάποια ενδιάμεσα
γεγονότα τότε μπορεί να προκληθούν αλλαγές στις προθέσεις ή στον
αντιληπτικό έλεγχο, και έτσι οι αρχικές μετρήσεις αυτών των μεταβλητών να
μην επιτρέπουν πλέον ακριβή πρόβλεψη της συμπεριφοράς.
3. Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την ακρίβεια του αντιληπτικού ελέγχου
της συμπεριφοράς. Η πρόβλεψη της συμπεριφοράς από τον αντιληπτικό
έλεγχο βελτιώνεται όσο οι αντιλήψεις του ελέγχου αναπαριστούν ρεαλιστικά
πραγματικό έλεγχο (Ajzen, 1985)

Ο ρόλος των πεποιθήσεων στην ανθρώπινη συμπεριφορά
Η TPB θεωρεί ότι η συμπεριφορά είναι μια συλλογή εμφανών πληροφοριών ή
πεποιθήσεων, σχετικών με τη συμπεριφορά. Αυτές οι εμφανείς πεποιθήσεις
θεωρούνται τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά των προθέσεων και των πράξεων ενός
ατόμου. Οι εμφανείς πεποιθήσεις διαχωρίζονται σε τρία είδη: πεποιθήσεις
συμπεριφοράς, οι οποίες θεωρείται ότι επηρεάζουν τις στάσεις σχετικά με τη
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συμπεριφορά, πρότυπες πεποιθήσεις, οι οποίες συγκροτούν τις βάσεις των
υποκειμενικών κανόνων και οι πεποιθήσεις ελέγχου, οι οποίες παρέχουν τη βάση για
αντιλήψεις ελέγχου στη συμπεριφορά.

Ο ρόλος της προηγούμενης συμπεριφοράς
Η προηγούμενη συμπεριφορά έχει ένα αντίκτυπο στη συμπεριφορά το οποίο είναι
ανεξάρτητο από τις επιδράσεις των πεποιθήσεων, στάσεων, υποκειμενικών κανόνων
και προθέσεων. Η πιο συχνή υπόθεση είναι ότι η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας
συμπεριφοράς έχει ως αποτέλεσμα την καθιέρωση μιας συνήθειας. Έτσι η
συμπεριφορά σε μετέπειτα χρονική περίοδο συμβαίνει εν μέρει λόγω συνήθειας χωρίς
τη μεσολάβηση στάσεων, υποκειμενικών κανόνων, αντιλήψεων ελέγχου ή
προθέσεων.
Σύμφωνα με τον Ajzen (1991) χρειάζεται προσοχή κατά την εξέταση του ρόλου της
προηγούμενης συμπεριφοράς, διότι ενώ η προηγούμενη συμπεριφορά μπορεί να
αναπαριστά την επίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν την μετέπειτα
συμπεριφορά, συνήθως δε μπορεί να θεωρηθεί ως ένας αιτιώδης παράγοντας. Επίσης
η προηγούμενη συμπεριφορά δε μπορεί να θεωρηθεί ως ένα έγκυρο μέτρο της
συνήθειας, διότι συνήθως αναπαριστά την επιρροή πολλών ακόμη εσωτερικών και
εξωτερικών παραγόντων. Μόνο όταν η συνήθεια ορίζεται ανεξάρτητα από τη
συμπεριφορά μπορεί να προστεθεί στην TPB ως μια επεξηγηματική μεταβλητή. Στην
επόμενη σελίδα βλέπουμε τη θεωρία της Προμελετημένης Συμπεριφοράς (Εικόνα 2).
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Εικόνα 2. Η Θεωρία της Προμελετημένης Συμπεριφοράς (Πηγή: The Predictive Capacity of the
Theory of Reasoned Action and the theory of Planned Behavior in Exercise Research: An
Integrated Literature Review, Carolyn L. Blue, 1995)
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2.3.1.9 Η Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεραρχίας (Analytic
Hierarchy Process-AHP)
Η διαδικασία της αναλυτικής ιεραρχίας είναι μια δομημένη τεχνική για την
αντιμετώπιση πολύπλοκων αποφάσεων. Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον
Thomas L. Saaty και έχει υπάρξει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των
ερευνητών. Βασισμένη στα μαθηματικά και την ψυχολογία είναι ένα από τα πιο
ευρέως διαδεδομένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη λήψη απόφασης με
πολλαπλά κριτήρια.
Η διαδικασία της αναλυτικής ιεραρχίας είναι μια θεωρία μετρήσεων, μέσω
συγκρίσεων που γίνονται ανάμεσα σε ζεύγη στοιχείων και βασίζεται στην κρίση των
ειδικών ώστε να παραχθούν κλίμακες προτεραιοτήτων. Διαχειρίζεται ποσοτικά
ή/και ασαφή κριτήρια και βασίζεται στην αρχή πως για να πάρουμε αποφάσεις η
εμπειρία και η γνώση των ανθρώπων είναι το ίδιο πολύτιμη όσο και τα δεδομένα τα
οποία χρησιμοποιούν. Οι συγκρίσεις γίνονται χρησιμοποιώντας μια κλίμακα αριθμών
(Πίνακας 1) που εκφράζουν κατά πόσο ένα στοιχείο υπερισχύει ενός άλλου ως προς
ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η διαδικασία της σύγκρισης παράγει μια σχετική
κλίμακα μετρήσεων των προτεραιοτήτων ή με άλλα λόγια τα βάρη των στοιχείων.
Τα βάρη αυτά, τις τιμές δηλαδή που αντιστοιχούμε σε κάθε δραστηριότητα στο τέλος
τα προσθέτουμε για να βρούμε τις τελικές προτεραιότητες.
Τα βασικά αξιώματα της θεωρίας είναι τα εξής :
1. Αντίστροφη Σύγκριση. Ο λήπτης αποφάσεων πρέπει να είναι σε θέση να κάνει
συγκρίσεις και να αιτιολογήσει τις προτιμήσεις του. Οι προτιμήσεις αυτές
πρέπει να ικανοποιούν την εξής αντίστροφη σύγκριση: Αν το Α προτιμάται χ
φορές περισσότερο από το Β, τότε το Β προτιμάται 1/χ φορές περισσότερο
από το Α.
2. Ομοιογένεια. Οι προτιμήσεις παρίστανται μέσω μιας οριοθετημένης κλίμακας.
3. Ανεξαρτησία. Όταν γίνονται οι προτιμήσεις, τα κριτήρια θεωρούνται
ανεξάρτητα από τις ιδιότητες των εναλλακτικών.
4. Προσδοκίες. Για τη λήψη της απόφασης η ιεραρχική δομή θεωρείται
ολοκληρωμένη.
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Εάν δεν ικανοποιείται το δεύτερο αξίωμα τότε σημαίνει πως τα στοιχεία που
συγκρίνονται δεν είναι ομοιογενή και πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες στοιχείων. Το
τρίτο αξίωμα υποδηλώνει ότι τα βάρη των κριτηρίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα από
τις εναλλακτικές. Τέλος, εάν δεν ικανοποιείται το τέταρτο αξίωμα, ο λήπτης
απόφασης δεν χρησιμοποιεί όλα τα κριτήρια ή όλες τις εναλλακτικές που είναι
απαραίτητες για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου η απόφαση
είναι ατελής (Luis G. Vargas, 1989).
Σύμφωνα με τον Saaty για να πάρουμε μια απόφαση με οργανωμένο τρόπο ώστε να
παραχθούν προτεραιότητες πρέπει να αποσυνθέσουμε την απόφαση στα ακόλουθα
βήματα :
1. Προσδιορισμός του προβλήματος και καθορισμός του είδους της γνώσης που
αναζητούμε.
2. Δόμηση της ιεραρχίας της απόφασης, όπου στην κορυφή τοποθετούμε το
σκοπό της απόφασης, αμέσως μετά τους αντικειμενικούς σκοπούς και μέσω
των ενδιάμεσων επιπέδων (τα κριτήρια στα οποία βασίζονται τα
μεταγενέστερα στοιχεία) καταλήγουμε στο χαμηλότερο επίπεδο το οποίο
συνήθως είναι ένα σύνολο από εναλλακτικές.
3. Κατασκευή μιας συλλογής πινάκων σύγκρισης. Κάθε στοιχείο σε ένα
ανώτερο επίπεδο χρησιμοποιείται για να συγκρίνουμε τα στοιχεία στο αμέσως
κατώτερο επίπεδο αναφορικά με αυτό.
4. Χρησιμοποιούμε τις προτεραιότητες που έχουμε αποκτήσει από τις
συγκρίσεις για να σταθμίσουμε τις προτεραιότητες στο αμέσως κατώτερο
επίπεδο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα στοιχεία. Έπειτα για κάθε
στοιχείο του κάτω επιπέδου προσθέτουμε τα βάρη και αποκτούμε την
συνολική του προτεραιότητα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία στάθμισης και
πρόσθεσης έως ότου αποκτήσουμε τις τελικές προτεραιότητες των
εναλλακτικών στο τελευταίο επίπεδο.
Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως η αρχή της ιεραρχικής σύνθεσης. Για να κάνουμε
τις συγκρίσεις χρειαζόμαστε μια κλίμακα αριθμών που να δείχνει πόσες φορές
περισσότερο σημαντικό ή κυρίαρχο είναι ένα στοιχείο σε σχέση με ένα άλλο πάντα
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σύμφωνα με το κριτήριο το οποίο εξετάζονται. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την
κλίμακα των αριθμών που χρησιμοποιείται.

Σημασία

Προσδιορισμός

1

Ίσης σημασίας

2

Αδύναμη ή μικρή

3

Μέτριας σημασίας

4

Πάνω της μέτριας

5

Ισχυρής σημασίας

6

Πάνω της ισχυρής

7

Πολύ ισχυρής σημασίας

8

Ιδιαίτερα ισχυρή

Εξήγηση
Δύο δραστηριότητες συνεισφέρουν
στον αντικειμενικό σκοπό ισόποσα
Μια δραστηριότητα προτιμάται
λίγο έναντι της άλλης
Μια δραστηριότητα προτιμάται
έντονα έναντι μιας άλλης

Μια δραστηριότητα προτιμάται
ιδιαίτερα έντονα έναντι μιας άλλης

Υπάρχουν στοιχεία τα οποία
Μέγιστης σημασίας

9

επιβεβαιώνουν τη μέγιστη
προτίμηση μιας δραστηριότητας
έναντι μιας άλλης

Εάν η δραστηριότητα i έχει έναν από τους
Αμοιβαιότητα των
παραπάνω

παραπάνω μη μηδενικούς αριθμούς κατά τη
σύγκριση της με τη δραστηριότητα j, τότε η j

Μια λογική υπόθεση

έχει την αντίστροφη τιμή όταν συγκρίνεται με
την i
Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί

1.1 – 1.9

Εάν οι δραστηριότητες είναι πολύ κοντά

είναι πολύ μικροί μπορούν να
υποδείξουν τη σχετική σημασία
των δραστηριοτήτων

Πίνακας 1. Η θεμελιώδης κλίμακα των απόλυτων αριθμών (Πηγή: Decision making with the
analytic hierarchy process, Thomas L. Saaty, 2008)
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2.3.1.10 Η Θεωρία των Τριών Εικόνων (Image Theory)
Η Θεωρία των Τριών Εικόνων (Image Theory) είναι μια περιγραφική θεωρία, η οποία
προτάθηκε από τον Beach το 1990 και εμφανίζεται στη βιβλιογραφία ως μια από τις
πιο πρόσφατες προτάσεις.
«Εικόνα» (Image) είναι η αναπαράσταση γνώσεων, κριτηρίων και εμπειριών που ένα
άτομο διαθέτει και αξιοποιεί προκειμένου να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει (να θέσει
σκοπούς και στόχους) και πώς θα το κάνει (να καταστρώσει σχέδιο δράσης για να
τους υλοποιήσει). Εναλλακτικοί σκοποί και εναλλακτικά σχέδια πρέπει να βρίσκονται
σε συμφωνία με τα κριτήρια της εικόνας, αλλιώς απορρίπτονται από την αρχή και
επιβιώνουν προς επιλογή εκείνα που τελικά είναι συμβατά και σύμφωνα, έστω και
μετά από τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές. Και κατά τη διαδικασία της
υλοποίησης του σχεδίου για εφαρμογή της απόφασης, η πρόοδος προς την υλοποίηση
του στόχου ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο.
Στη Θεωρία των Τριών Εικόνων κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία τα
οποία αναλύονται παρακάτω: οι εικόνες, το ατομικό πλαίσιο, οι αποφάσεις και οι
μηχανισμοί αποφάσεων.
1. Οι Εικόνες. Όπως είπαμε προηγουμένως κάθε άτομο διαθέτει μια βάση
γνώσεων και εμπειριών, ένα σύνολο εικόνων που θα χρησιμοποιήσει σε
περίπτωση που βρίσκεται σε ανάγκη να λάβει μια απόφαση. Η εμπειρία αυτή
μπορεί να ταξινομηθεί σε τρία διαφορετικά είδη εικόνων: την εικόνα των
αξιών (value image), την εικόνα της τροχιάς ή πορείας (trajectory image) και
τη στρατηγική εικόνα (strategic image). Καθεμία από τις τρεις αυτές εικόνες
περιλαμβάνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες εκείνες που είναι σχετικές με την
απόφαση κάθε περίπτωσης και εκείνες που είναι άσχετες. Αυτές που είναι
σχετικές με την κατά περίπτωση απόφαση συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο
οποίο εντάσσεται η απόφαση, δίνουν νόημα στο πλαίσιο αυτό και
διαμορφώνουν για την απόφαση αυτή κριτήρια με βάση τα οποία ερμηνεύεται
η απόφαση. Τα τρία αυτά διαφορετικά είδη εικόνων είναι:
a. Η εικόνα αξιών περιλαμβάνει το σύστημα αξιών και την ηθική του ατόμου
που παίρνει την απόφαση. Περιλαμβάνει δηλαδή εκείνες τις αρχές οι
οποίες προσδιορίζουν τα κριτήρια που είναι σχετικά με το πώς πρέπει να
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
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είναι τα πράγματα, ποια πρέπει να είναι η στάση του σε σχέση με την
απόφαση.
b. Η εικόνα τροχιάς (πορείας) περιλαμβάνει τους σκοπούς και τους στόχους
του ατόμου, την τροχιά δηλαδή που έχει χαράξει να ακολουθήσει με τους
στόχους να υποδηλώνουν το τέρμα της τροχιάς στο μέλλον. Μερικοί από
τους στόχους υπαγορεύονται από τις ατομικές αρχές του ατόμου, ενώ άλλοι
από την περίπτωση ή την απόφαση.
c. Η εικόνα στρατηγικής περιλαμβάνει όλα όσα σχετίζονται με τον
σχεδιασμό της υλοποίησης μιας απόφασης. Κάθε στόχος στην τροχιά για
να επιτευχθεί απαιτεί σχέδιο δράσης. Ένα σχέδιο δράσης έχει με τη σειρά
του δύο σημαντικές όψεις: την τακτική, δηλαδή τις συγκεκριμένες
ενέργειες για την προώθηση της επίτευξης του στόχου και την πρόβλεψη.
2. Ατομικό Πλαίσιο – Πλαισίωση. Το ατομικό πλαίσιο αναφοράς (frame) είναι
το μέρος των εμπειριών που το άτομο φέρνει μαζί του και χρησιμοποιεί στην
κάθε απόφαση του. Στη Θεωρία των Τριών Εικόνων, το ατομικό πλαίσιο
αποτελείται από τα τρία παραπάνω συστατικά στοιχεία των εικόνων, δηλαδή
τις αρχές, τους στόχους και τα σχέδια δράσης. Πλαισίωση (framing) είναι η
διαδικασία κατά την οποία το άτομο, χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικές
με την κατά περίπτωση απόφαση, επιχειρεί να αντλήσει από τη μνήμη του
όμοια στοιχεία. Αν εντοπίσει τέτοια στοιχεία, τότε λέγεται ότι η τρέχουσα
περίπτωση έχει αναγνωριστεί. Η αναγνώριση εξυπηρετεί δύο σκοπούς,
πρώτον, μέσω αυτής προσδιορίζεται ποια από τα συστατικά στοιχεία των
εικόνων είναι σχετικά με την τρέχουσα απόφαση και δεύτερον, εξασφαλίζει
πληροφορίες σχετικές με παρόμοιους σκοπούς και αντίστοιχα σχέδια που
είχαν επιτευχθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις.
3. Αποφάσεις. Σύμφωνα με τη Θεωρία των Τριών Εικόνων, υπάρχουν δύο είδη
αποφάσεων, οι αποφάσεις εισαγωγής / υιοθέτησης (adoption decisions) και οι
αποφάσεις προόδου (progress decisions).
a. Οι αποφάσεις εισαγωγής / υιοθέτησης σχετίζονται με το αν θα πρέπει να
προστεθούν νέοι στόχοι στην εικόνα τροχιάς, νέα σχέδια δράσης στη
στρατηγική εικόνα ή σπανιότερα αρχές στην εικόνα αξιών. Το βασικό
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κριτήριο προκειμένου να αποφασιστεί αν θα υιοθετηθούν νέοι στόχοι, νέα
σχέδια δράσης ή νέες αρχές προκύπτει από το ατομικό πλαίσιο και
προσδιορίζεται από τη συμβατότητα των νέων στόχων με τα τρία
συστατικά στοιχεία που συναποτελούν το πλαίσιο αυτό. Οι αποφάσεις
πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της αξιολόγησης των εναλλακτικών
λύσεων, η οποία στηρίζεται στα τρία συστατικά στοιχεία που
αναφέρθηκαν, και τον αποκλεισμό εκείνων που δεν ικανοποιούν αυτά τα
συστατικά / κριτήρια. Αν μετά την αξιολόγηση παραμείνουν δύο ή και
περισσότερες λύσεις, τότε γίνεται επιλογή της καλύτερης πάλι με τα ίδια
κριτήρια.
b. Οι αποφάσεις προόδου σχετίζονται με την πρόοδο των διαδικασιών
προώθησης του σχεδίου υλοποίησης της απόφασης. Στηρίζονται σε
σενάρια ώστε να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη του αποτελέσματος. Αν η
πρόβλεψη είναι θετική τότε προωθείται κανονικά η διαδικασία,
διαφορετικά το σχέδιο δράσης απορρίπτεται ή τροποποιείται.
4. Οι Μηχανισμοί Αποφάσεων. Στη θεωρία των Τριών Εικόνων εμφανίζονται
δύο μηχανισμοί για την πραγματοποίηση των παραπάνω αποφάσεων, ο
έλεγχος συμβατότητας και ο έλεγχος ωφελιμότητας.
a. Ο έλεγχος συμβατότητας (compatibility test) χρησιμοποιείται για την
αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στις αποφάσεις εισαγωγής και είναι
ένας ποιοτικός έλεγχος. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο
αυτό σχετίζονται με την ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων, δηλαδή τη
συμφωνία τους με τα συστατικά των τριών εικόνων. Όσο πιο μεγάλη η
απόκλιση, τόσο πιο μεγάλη η ασυμβατότητα και τόσο πιο μικρή η
πιθανότητα υιοθέτησης και αντίστροφα.
b. Ο έλεγχος ωφελιμότητας (profitability test) χρησιμοποιείται στις
αποφάσεις επιλογής και μπορεί να πρόκειται και για ένα σύνολο ελέγχων.
Τα κριτήρια για τον έλεγχο σχετίζονται με την ποσότητα των
προσδοκώμενων ωφελειών / αποτελεσμάτων, είναι δηλαδή ένας ποσοτικός
έλεγχος. Η προσπάθεια για μεγιστοποίηση της ωφέλειας είναι κυρίαρχη και
για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν μια πλειάδα μηχανισμών
είτε συνδυαστικά είτε ξεχωριστά. Ποιον από τους μηχανισμούς αυτούς θα
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αξιοποιήσει το άτομο στην κάθε περίπτωση εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά της κατάστασης επιλογής, από το περιβαλλοντικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο λαμβάνεται η απόφαση, όπως και από τα χαρακτηριστικά
του ατόμου που λαμβάνει την απόφαση.
Στην επόμενη σελίδα βλέπουμε τη θεωρία των Τριών Εικόνων και τα στάδια από τα
οποία αποτελείται (Εικόνα 3).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τεστ Συμβατότητας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Τεστ Συμβατότητας

Μόνο Μια

Πολλές

Εναλλακτική

Εναλλακτικές

ΑΞΙΕΣ

Λύση

Λύσεις

- Αρχές

Διατήρηση της Παρούσας
Κατάστασης ή Αλλαγή
Σχεδίων ή Σκοπών

ΤΡΟΧΙΑ
Απομένει

Απομένουν

Μια

Πολλές

-Σκοποί

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Υιοθετείται ή

- Σχέδια

Υιοθετείται

- Τακτικές

Απορρίπτεται

- Προβλέψεις

Έλεγχος
Ωφελιμότητας

Υιοθετείται
Καλύτερη

Εικόνα 3. Οι βασικές θέσεις της «Θεωρίας των Εικόνων» (Πηγή: Αποφάσεις-Λήψη
Αποφάσεων, Δημητρόπουλος, 2003)
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2.3.2 Θεωρίες Βέλτιστων και Ικανοποιητικών Αποφάσεων
2.3.2.1 Η Θεωρία της «Διαφοροποίησης και Κρυστάλλωσης» του
Svenson (Differentiation and Consolidation Theory)
Στη θεωρία αυτή την οποία διατύπωσε ο Svenson (1992) προβάλλεται η θέση ότι η
διαδικασία λήψης μιας απόφασης είναι εύκολο να διακριθεί σε δύο φάσεις, τη φάση
πριν την επιλογή και τη φάση μετά την επιλογή. Η διαδικασία αυτή φαίνεται στον
Πίνακα 2.
Η όλη διαδικασία έχει την αφετηρία της στη διαπίστωση της ανάγκης να ληφθεί μια
απόφαση. Κατά τη φάση πριν την επιλογή, καθώς το άτομο έχει θέσει στόχους και
προσπαθεί να πάρει μια απόφαση, προσπαθεί να διαφοροποιήσει σταδιακά την κάθε
εναλλακτική λύση από τις υπόλοιπες, ωσότου μια από τις λύσεις να θεωρηθεί πιο
ελκυστική από τις άλλες ώστε να επιλεγεί. Υπάρχουν τρία διαφορετικά βασικά είδη
διαφοροποίησης, όπως μπορούμε να δούμε και στον πίνακα: η ολική ή αδρή
διαφοροποίηση, η διαδικαστική διαφοροποίηση και η δομική διαφοροποίηση.
Η ολική διαφοροποίηση είναι μια πρώτη αδρή διαφοροποίηση που πραγματοποιεί το
άτομο, κατά κανόνα διαισθητικά, κάνοντας μια πρώτη ιεράρχηση των εναλλακτικών
λύσεων και έτσι μια πρώτη επιλογή. Η πρώτη αυτή διαφοροποίηση στηρίζεται πιο
πολύ στις εμπειρίες και γνώσεις του ατόμου και κάποιες φορές μπορεί να είναι
αρκετή για να στηρίξει την απόφαση και να οδηγήσει έτσι σε μια τελική επιλογή. Σε
κάθε περίπτωση όμως είναι μια προεισαγωγική τοποθέτηση, που αποτελεί βάση
αναφοράς για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.
Η διαφοροποίηση διαδικασίας-επεξεργασίας (διαδικαστική) στηρίζεται σε περαιτέρω
επεξεργασία πληροφοριών των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων. Η επεξεργασία
αυτή στηρίζεται σε αξιοποίηση και εφαρμογή κανόνων απόφασης, που περιέχουν και
τα κριτήρια στα οποία στηρίζεται η επιλογή. Συνεπώς και η επιλογή των κανόνων,
που μπορεί κατά τη διαδικασία να διαφοροποιούνται, συνιστά και αυτή μια
διαφοροποίηση κανόνων απόφασης. Παρομοίως, και η τροποποίηση των κριτηρίων
συνιστά διαφοροποίηση κριτηρίων. Με βάση την εφαρμογή των κανόνων και των
κριτηρίων αυτών αποφασίζεται ο βαθμός ανωτερότητας ή κατωτερότητας της κάθε
εναλλακτικής λύσης και συνεπώς το αν θα επιλεγεί ή όχι στη συνέχεια.
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Η δομική διαφοροποίηση αναφέρεται στην αναδόμηση της αναπαράστασης στην
κατάσταση απόφασης. Η δομική διαφοροποίηση-αναδόμηση μπορεί να πάρει
τέσσερις μορφές: της αναδόμησης (1) της ελκυστικότητας των εναλλακτικών λύσεων,
(2) της σημασίας των χαρακτηριστικών των εναλλακτικών λύσεων, (3) της ερμηνείας
των γεγονότων που σχετίζονται με την απόφαση και (4) της μορφής του προβλήματος
απόφασης (αλλαγή του προβλήματος, αλλαγή των εναλλακτικών λύσεων που
αναζητούνται, κτλ).
Η δεύτερη φάση της «κρυστάλλωσης» αρχίζει στο σημείο εκείνο κατά το οποίο η
επιλογή σταθεροποιείται, δηλαδή κρυσταλλώνεται, ώστε να είναι βέβαιο ότι το άτομο
θα εμμείνει σε αυτή και δε θα παρατηρηθούν τυχόν φαινόμενα επανεξέτασης,
επαναδιαφοροποίησης, μετανόησης, ενοχής, κτλ. Όσο πιο σαφής και ισχυρή είναι η
διαφοροποίηση στην πρώτη φάση, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες σταθεροποίησης
και κρυστάλλωσης στη δεύτερη φάση. Όπως μπορούμε να δούμε και στον Πίνακα 2,
η κρυστάλλωση μπορεί να περιλαμβάνει επιμέρους στάδια, μέσω των οποίων
εξασφαλίζεται ότι όταν έχει ολοκληρωθεί, θα είναι αμετάκλητη (Δημητρόπουλος,
2003).
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Φάση

Στάδιο

1α. Αναγνώριση Ύπαρξης

Εντοπισμός Εναλλακτικών Λύσεων

Προβλήματος Απόφασης

Διατύπωση Σκοπών

Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων

Διαδικασία
Αντιληπτικός και Γνωστικός
Εντοπισμός
Εξασφάλιση Εμπλοκής
Προσαρμογή Σκοπών

Επιμέλεια

1β. Διαφοροποίηση

Δοκιμαστική - Προεισαγωγική Επιλογή
Βάση Αναφοράς ή και Εναλλακτικής

Ολική (Αδρή) Διαφοροποίηση

Λύσης
Διαδικαστική και Δομική
Διαφοροποίηση - Επιλογή

Διαφοροποίηση Αναδιατύπωση
Προβλήματος

Κρυστάλλωση Επιλογής

Διαδικαστική και Δομική
Διαφοροποίηση Αναδιατύπωση

Υλοποίηση της Απόφασης

2. Κρυστάλλωση

Προβλήματος

Κρυστάλλωση Εφαρμογής

Αποτέλεσμα

Κρυστάλλωση Αποτελέσματος

Πίνακας 2. Διαδικασία λήψης απόφασης κατά τη «Θεωρία Διαφοροποίησης και Κρυστάλλωσης»
(Πηγή: Αποφάσεις-Λήψη Αποφάσεων, Δημητρόπουλος, 2003)
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2.3.2.2 Η Θεωρία της Σύγκρουσης (Conflict Theory)
Σύμφωνα με τους Janis & Mann (1977), στο άτομο που θα βρεθεί στην ανάγκη να
πάρει μια απόφαση, δημιουργείται μια εσωτερική σύγκρουση η οποία προκαλεί άγχος
και αβεβαιότητα, γιατί το άτομο νιώθει ότι περιέρχεται σε κατάσταση απειλής. Στην
ουσία, η θεωρία αυτή είναι μια «θεωρία σύγκρουσης» και «θεωρία άγχους» σε σχέση
με αποφάσεις. Μάλιστα, όσο πιο μεγάλη η εμπλοκή του ατόμου στην απόφαση αυτή,
τόσο πιο μεγάλη η σύγκρουση και η απειλή.
Η διαδικασία της απόφασης αρχίζει με ένα έναυσμα (αρχικό ερέθισμα), από το οποίο
ξεκινά μια σειρά ερωτημάτων, η συνέχεια σε καθένα από τα οποία εξαρτάται από την
απάντηση που έχει δοθεί: αν η απάντηση είναι θετική, τότε δίνεται το ερέθισμα για το
επόμενο ερώτημα. Αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε διακόπτεται η διαδικασία
λήψης απόφασης. Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται με άξονα αναφοράς μια
απόφαση φαίνονται στον Πίνακα 3.
Στη θεωρία αυτή καθοριστική θέση έχουν η έννοια του άγχους από τη μια μεριά,
αλλά και πέντε θέσεις, που σχετίζονται με την κατάσταση άγχους του ατόμου που θα
βρεθεί υπό πίεση σε μια κατάσταση απόφασης (Δημητρόπουλος, 2003, Janis & Mann
1977). Οι πέντε βασικές θέσεις είναι οι εξής:
1. Ο βαθμός άγχους που δημιουργείται σε κάθε κατάσταση απόφασης όπου είναι
παρούσα σύγκρουση, σχετίζεται άμεσα με τους στόχους της απόφασης που ο
λήπτης της απόφασης φοβάται ότι θα μείνουν ανεκπλήρωτοι. Όσο πιο πολλοί
οι στόχοι, και όσο πιο πολλές οι ανάγκες που σχετίζονται με τους στόχους
αυτούς, τόσο πιο μεγάλο και το στρες.
2. Όταν ένα άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα απειλή ή νέα ευκαιρία που
του δημιουργούν την παρώθηση να εξετάσει τη νέα αυτή κατάσταση, ο
βαθμός άγχους απόφασης εξαρτάται από το βαθμό προσκόλλησης του στην
παρούσα κατάσταση.
3. Όταν η σύγκρουση απόφασης είναι σοβαρή επειδή οι εναλλακτικές λύσεις
εισάγουν σοβαρούς κινδύνους, η απώλεια της ελπίδας ότι θα βρει μια
καλύτερη λύση οδηγεί σε αμυντική αποφυγή των ερεθισμάτων.
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4. Σε περίπτωση απόφασης σοβαρής σύγκρουσης, όπου οι απειλές είναι ορατές
και ο λήπτης της απόφασης αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος που έχει να διαφύγει
ή να αποφύγει τις απώλειες είναι ανεπαρκής, το επίπεδο του στρες παραμένει
πολύ υψηλό και διαμορφώνεται κατάσταση υπερδιέγερσης (hypervigilance).
5. Ένας μέτριος βαθμός στρες ως αντίδραση σε ένα απειλητικό ερέθισμα οδηγεί
σε ενεργό προσπάθεια (vigilant effort) μέσω της οποίας το άτομο είναι ικανό
να μελετήσει προσεκτικά την κατάσταση, να αναζητήσει τις σωστές
εναλλακτικές λύσεις, και να βρει μια σωστή λύση, με δεδομένο ότι ο λήπτης
της απόφασης προσδοκά ότι θα εντοπίσει ικανοποιητικούς τρόπους να λύσει
το δίλημμα που περιέχει η κατάσταση απόφασης.
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, η θεωρία αυτή προτείνει πέντε μορφές
συμπεριφοράς, πέντε δηλαδή πρότυπα αντιμετώπισης συγκρούσεων που σχετίζονται
με αποφάσεις, τα οποία αναλύονται παρακάτω:
1. Συμπεριφορά

απρόσκοπτης

πορείας,

αδράνειας

χωρίς

σύγκρουση

(Unconflicted inertia): Το άτομο θέτει μια γραμμή σκέψης και συνεχίζει στην
ίδια πορεία σκέψης και δράσης αγνοώντας πιθανούς κινδύνους. Αρκεί να μη
δημιουργηθούν συγκρούσεις.
2. Συμπεριφορά

απρόσκοπτης

αλλαγής,

αλλαγής

χωρίς

συγκρούσεις

(Unconflicted Change): Το άτομο προχωρεί σε νέες πορείες δράσης χωρίς
ιδιαίτερη αξιολόγηση, αρκεί να μην προκαλούν συγκρούσεις.
3. Συμπεριφορά αμυντικής αποφυγής (Defensive Avoidance): Το άτομο
αποφεύγει να πάρει μια απόφαση είτε με το να την καθυστερεί είτε με το να
αποποιείται την ευθύνη. Αυτή είναι η πιο κοινή από τις ανεπιθύμητες μορφές
συμπεριφοράς σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων και η δυσκολότερη να
διορθωθεί.
4. Συμπεριφορά υπερετοιμότητας ή ανώριμης ή πρόωρης ετοιμότητας ή
υπερδιέγερσης (Hypervigilance): Το άτομο αναζητά εναγωνίως μια απόφαση
και πιάνεται από την πρώτη επιλογή που του εμφανίζεται και του προσφέρει
την αναζητούμενη ανακούφιση.
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5. Τέλος, συμπεριφορά ώριμης ετοιμότητας ή ενάργειας (Vigilance): Το άτομο
αναζητά προσεκτικά και ψύχραιμα πληροφορίες, τις σταθμίζει και αντίστοιχα
κάνει τις επιλογές του χωρίς παράλογους επηρεασμούς.
Τα τέσσερα πρώτα πρότυπα οδηγούν σε ανεπιτυχή αντιμετώπιση του
προβλήματος. Αντίθετα, είναι σημαντικό ένα άτομο να φτάσει σε κατάσταση
«ενάργειας», που είναι η κατάσταση-προϋπόθεση από την οποία αρχίζει
πραγματικά η διαδικασία για λήψη καλής απόφασης. Αρχίζει να συγκεντρώνει
πληροφορίες για εναλλακτικές λύσεις και τότε είναι που δρομολογείται η
διαδικασία της λήψης απόφασης, την οποία οι Janis & Mann ονομάζουν «ενεργό
επεξεργασία πληροφοριών» (vigilant information processing).
Η θεωρία επίσης προτείνει και συγκεκριμένη διαδικασία λήψης απόφασης, τα στάδια
της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω:
1. Συγκέντρωση και καταγραφή των εναλλακτικών τρόπων δράσης.
2. Καθορισμός των στόχων και αξιών που σχετίζονται με την κάθε εναλλακτική
λύση.
3. Ανάλυση κόστους / οφέλους για κάθε εναλλακτική λύση.
4. Συγκέντρωση επιπρόσθετων πληροφοριών για την κάθε εναλλακτική λύση και
τις πιθανές συνέπειες της.
5. Συνεκτίμηση / ενσωμάτωση των νέων πληροφοριών, ή ακόμα και κρίση από
κάποιους ειδικούς.
6. Επιλογή μιας από τις εναλλακτικές λύσεις, με ταυτόχρονη εκπόνηση σχεδίων
δράσης για υλοποίηση της.
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Βήμα

Κίνηση

Κατάσταση / Συμπεριφορά του Ατόμου

Αποτέλεσμα

Αρχικό Ερέθισμα: Προειδοποίηση για επερχόμενο
κίνδυνο
Ερώτ.1

Ερώτημα: Είναι μεγάλοι οι κίνδυνοι αν δεν ενεργήσω;
Αδράνεια Χωρίς

Απάντ.1

ΝΑΙ - ΙΣΩΣ

ΟΧΙ 

Σύγκρουση
(Unconflicted inertia)

Ερώτ.2

Είναι οι κίνδυνοι μεγάλοι αν προβώ στις άμεσα εφικτές
ενέργειες;
Αλλαγή Χωρίς

Απάντ.2

ΝΑΙ - ΙΣΩΣ

ΟΧΙ 

Συγκρούσεις
(Unconflicted
change)

Ερώτ.3

Τέλος Ενέργειας.

Μπορεί να βρεθεί πιο αποτελεσματικός τρόπος

Αναποτελεσματική

αντιμετώπισης;

αντιμετώπιση αν
Αμυντική Αποφυγή

Απάντ.3

ΝΑΙ - ΙΣΩΣ

ΟΧΙ 

επαληθευθεί ο κίνδυνος.

(Defensive
avoidance)

Ερώτ.4

Υπάρχει επαρκής χρόνος να ερευνήσω την κατάσταση;

Απάντ.4

ΝΑΙ - ΙΣΩΣ

ΟΧΙ 

Υπερδιέγερση
(Hypervigilance)

Κατάσταση Ώριμης Ετοιμότητας, Διέγερσης, Ενάργειας (Vigilance)

Τέλος Ενέργειας.
Αποτελεσματική
Αντιμετώπιση της
Κατάστασης.

Πίνακας 3. Η αλληλουχία ενεργειών ατόμου που πρέπει να πάρει μια επείγουσα απόφαση (Πηγή:
Αποφάσεις-Λήψη Αποφάσεων, Δημητρόπουλος, 2003)
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2.3.2.3 Η Θεωρία της Αναγνώρισης (Recognition Theory)
Η «αναγνώριση» (recognition) παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των
αποφάσεων. Ο όρος «αναγνώριση» αναφέρεται στη γνωστική λειτουργία κατά την
οποία το άτομο, όταν βρεθεί σε μια προβληματική κατάσταση, αναζητά και εντοπίζει
γνωρίσματα, χαρακτηριστικά, ιδιότητες στην κατάσταση αυτή που του είναι ήδη
οικεία από προηγούμενες εμπειρίες (Δημητρόπουλος, 2003).
Το άτομο που παίρνει τις αποφάσεις από τη μια μεριά πρέπει να λάβει σε κάθε
περίπτωση σοβαρά υπόψη του το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνεται μια απόφαση, ενώ
από την άλλη έχει ανάγκη να στηριχτεί στη γνώση που έχει αποκτήσει και την
εμπειρία που ήδη διαθέτει στη λήψη αποφάσεων. Μόνο έτσι θα μπορέσει να
ερμηνεύσει τα τρέχοντα γεγονότα με βάση την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία. Θα
ήταν έξω από τις δυνατότητες ενός ανθρώπου να παίρνει κάθε φορά αποφάσεις με
βάση τα νέα στοιχεία και ερήμην της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης του.
Το πιο γνωστό Μοντέλο Αναγνώρισης (Recognition Model) έχει προταθεί από τον
Klein (Klein et al 1993), είναι ένα περιγραφικό μοντέλο και ονομάζεται Μοντέλο
Αποφάσεων με Αναγνώριση (Recognition Primed Decision). Όταν πρέπει να
ληφθούν αποφάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης, δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζονται κάθε φορά αναλυτικές
διαδικασίες, οι οποίες είναι συνήθως χρονοβόρες. Η πίεση του χρόνου αναγκάζει το
άτομο να κάνει μια αναγνώριση στην κατάσταση απόφασης και να προστρέξει στην
εμπειρία του από ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν.
Τα βασικά συστατικά στοιχεία του μοντέλου αυτού είναι τα ακόλουθα τέσσερα:
1. Αναγνώριση της κατάστασης απόφασης.
2. Κατανόηση της κατάστασης, η οποία συντελείται με βάση την ομοιότητα της
με άλλες καταστάσεις που το άτομο έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν και οι
οποίες αποτελούν ήδη συσσωρευμένη εμπειρία.
3. Αξιολόγηση της κατάστασης με συσχετισμό της με τις ενέργειες που είχαν
γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν.
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4. Νοητική προσομοίωση, δηλαδή νοητική προβολή για να εκτιμηθούν στη
φαντασία πρώτα οι πιθανές εκβάσεις αν ακολουθηθεί η κάθε εναλλακτική
λύση.

2.3.2.4 Ευρετικές (Heuristics)
Σύμφωνα με τους Kahneman & Tversky (1973) οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι
άνθρωποι στη λήψη αποφάσεων δεν είναι ορθολογικές, αλλά σε μεγάλο βαθμό
ευρετικές. Οι ευρετικές είναι ουσιαστικά γενικοί κανόνες που χρησιμοποιούμε για
γρήγορη λήψη αποφάσεων. Οι ευρετικές έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη
Θεωρία της Αναγνώρισης, αφού και αυτές αναπτύσσονται μέσα από εμπειρία. Με πιο
ακριβείς όρους οι ευρετικές είναι στρατηγικές που χρησιμοποιούν πληροφορίες οι
οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες και εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο εύρος
προβλημάτων ή αποφάσεων. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της ανακάλυψης των
ευρετικών για τους λήπτες αποφάσεων έγινε από τους Kahneman & Tversky, η ιδέα
αρχικά παρουσιάστηκε από τον H. Simon. Κάποιες φορές οι ευρετικές μας οδηγούν
εμπειρικά σε καλές αποφάσεις με ελάχιστο κόστος, αλλά δεν είναι και λίγες οι φορές
που συχνά οδηγούν σε λάθος αποφάσεις.
Τα χαρακτηριστικά των ευρετικών είναι τα εξής:
1. Διαθεσιμότητα. Η διαθέσιμη γνώση που έχει το άτομο καθορίζει τις ευρετικές
(κανόνες) που θα χρησιμοποιήσει στη λήψη αποφάσεων.
2. Αδυναμία ευελιξίας. Οι αρχικές εκτιμήσεις αλλάζουν δύσκολα όταν
λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση ευρετικές. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ευρετικές
αλλάζουν μετά από δοκιμή και λάθος. Χρειάζεται δηλαδή να πάρουμε κακές
αποφάσεις για να επαναπροσδιορίσουμε τους κανόνες για τη λήψη
αποφάσεων.
3. Αντιπροσωπευτικότητα. Ένα αντικείμενο ή πρόσωπο ανήκει σε μια
κατηγορία, εφόσον ταιριάζει με ένα στερεότυπο αυτής της κατηγορίας.
4. Κίνητρα. Τα κίνητρα είναι βασικά στη λήψη αποφάσεων και μας επηρεάζουν.
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Κάποια από τα πλεονεκτήματα της χρήσης ευρετικών είναι ότι είναι εύκολες στην
κατανόηση και την υλοποίηση. Απαιτούν λιγότερο χρόνο κατανόησης και άρα
λιγότερη πνευματική προσπάθεια και τέλος μπορούν να παράγουν πολλές λύσεις.
Χρήση των ευρετικών μπορούμε να κάνουμε όταν οι πληροφορίες είναι λίγες και δεν
είναι δυνατόν να γίνουν περισσότερες, όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με μικρό
ρίσκο και έχουμε προηγούμενη εμπειρία, όταν η λήψη αποφάσεων μπορεί να
βελτιωθεί εν καιρώ και απαιτείται μια πρώτη απόφαση χωρίς μεγάλο κόστος, κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στο κεφάλαιο αυτό θα εστιάσουμε στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή. Θα δούμε
κάποια γενικά στοιχεία καθώς και τις δύο γενικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν με
σκοπό να γίνει καλύτερα κατανοητή η Συμπεριφορά του Καταναλωτή, την
ποσιτιβιστική και την ερμηνευτική προσέγγιση. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα
χαρακτηριστικά του καταναλωτή τα οποία, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία
τον επηρεάζουν κατά τη λήψη μιας απόφασης, και θα μιλήσουμε για την
«ψυχολογία» του καταναλωτή, συγκεκριμένα για τα κίνητρα, τις ανάγκες, και λοιπά.
Τέλος, αφού κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην παρορμητική και εξαναγκαστική
κατανάλωση θα μιλήσουμε για τις κατατάξεις που υπάρχουν σχετικά με τον τρόπο
που λειτουργούν τα άτομα όταν χρειάζεται να πάρουν αποφάσεις.

3.1 Εισαγωγή στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή
3.1.1 Ορισμός της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή
Ο όρος συμπεριφορά του καταναλωτή συνήθως χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε
σε οποιαδήποτε συμπεριφορά αγοράς και χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών.
Περιλαμβάνει τους αγοραστές γενικότερα, τους πελάτες συγκεκριμένων αγαθών
καθώς και τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα αγαθά. Ένας από τους ορισμούς
που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί είναι αυτός του Γ. Σιώμκου (1994):
«…όλες οι σχετικές µε την αγορά προϊόντος δραστηριότητες, οι σκέψεις και οι
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».
Γενικότερα η συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελεί μια πολύπλευρη επιστήμη η
οποία δεν ερευνά μόνο τη διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων και την
αυτή καθαυτή απόκτηση του προϊόντος, αλλά και τις περαιτέρω δραστηριότητες του
καταναλωτή μετά την αγορά του προϊόντος, όπως χρήση, αξιολόγηση και απόρριψη
του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Blackwell, Miniard & Engel, 2001). Η μελέτη της
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συμπεριφοράς του καταναλωτή προσπαθεί να κατανοήσει πώς παίρνουν οι
καταναλωτές τις αποφάσεις τους και να απαντήσει σε ερωτήματα όπως τι αγοράζουν
οι καταναλωτές, γιατί το αγοράζουν, πότε το αγοράζουν, πόσο συχνά και άλλες
παρόμοιες ερωτήσεις.

3.1.2 Γενικά για τη Συμπεριφορά Καταναλωτή
Στη σημερινή εποχή παίρνουμε αποφάσεις και κάνουμε επιλογές για το τι προϊόντα
θα καταναλώσουμε ανάλογα πάντα με τις ανάγκες που επιθυμεί ο καθένας να
ικανοποιήσει. Σύμφωνα με τον

Statt (1997) «η πράξη της κατανάλωσης είναι

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας».
Η έρευνα της συμπεριφοράς του ανθρώπου ως καταναλωτή ξεκίνησε μόλις στα μέσα
της δεκαετίας του 1960. Το αρχικό κίνητρο αυτής της έρευνας δημιουργήθηκε από
διοικητές / διευθυντές προώθησης πωλήσεων (marketing managers) οι οποίοι ήθελαν
να μάθουν πως οι κοινωνικές επιστήμες μπορούσαν να συμβάλλουν και να
βοηθήσουν στην εύρεση συγκεκριμένων αιτιών της καταναλωτικής πράξης και των
αγοραστικών αποφάσεων.
Η κατανάλωση ορίζεται ως η οικονομική δραστηριότητα, η οποία επηρεάζεται από
τις κοινωνικές και ψυχολογικές διεργασίες του ατόμου, που προβαίνει στην
πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας. Το άτομο καταναλώνει, επειδή μέσα
από την κατανάλωση ικανοποιεί τις ανάγκες του. Η ικανοποίηση των αναγκών
ισοδυναμεί με τη χρησιμότητα που λαμβάνει το άτομο από την κατανάλωση των
αγαθών και των υπηρεσιών. Το άτομο-καταναλωτής μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του
από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών μέχρι το σημείο που του επιτρέπουν το
εισόδημά του αλλά και οι τιμές των αγαθών (Σιώμκος, 2002).
Η συμπεριφορά του καταναλωτή στηρίζεται στην «αρχή της μεγιστοποίησης της
χρησιμότητας» η οποία απορρέει από την ικανοποίηση των αναγκών του. Οι ανάγκες
αυτές του καταναλωτή, πραγματικές ή όχι, είναι μέγιστης σημασίας για τα άτομα και
τα νοικοκυριά, επειδή καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Ως
διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης εννοούμε τις βιολογικές, τις κοινωνικές, τις
συναισθηματικές και τις ψυχολογικές. Στη σημερινή εποχή οι καταναλωτές έχουν τη
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δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα από διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, όσον αφορά
την ποικιλία και την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών ή τους τρόπους αγοράς και
πληρωμής για την απόκτησή τους κ.ά. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να ικανοποιούν την
ίδια ανάγκη, ωστόσο για να προσελκύσουν τον καταναλωτή παρουσιάζουν
διαφοροποιήσεις, είτε ουσιαστικές είτε επιφανειακές. Υπάρχουν επίσης προϊόντα τα
οποία δημιουργούν την ανάγκη στον καταναλωτή, δηλαδή χωρίς την ύπαρξη του
προϊόντος δεν θα υπήρχε και η συγκεκριμένη ανάγκη για ένα συγκεκριμένο
καταναλωτή (Cotte et.al., 2005, Mostafa, 2005).
Το προφίλ του σύγχρονου καταναλωτή, ειδικά στην Ευρώπη, διαμορφώνεται από τις
δημογραφικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές τάσεις και εξελίξεις (π.χ.
αλλαγές στην ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού, διαφορές στην οικονομική
δυνατότητα ανάμεσα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες, αλλαγές στη
σύνθεση των σύγχρονων νοικοκυριών, αύξηση του ποσοστού των εγγάμων, αύξηση
του αριθμού των διαζυγίων, αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών κ.λπ.).
Παράλληλα, ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καταναλωτή είναι ο
χαμηλότερος βαθμός προσήλωσής του στη «μάρκα» σε σχέση με προηγούμενες
εποχές, καθώς και η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου. Οι νέοι ρυθμοί της ζωής αυξάνουν
το άγχος, καθιστώντας τον καταναλωτή κατεξοχήν «πεινασμένο για χρόνο» (time
hungry), παρά το γεγονός ότι σήμερα έχει περισσότερες επιλογές (Σιώμκος, 2002).

3.2 Βασικές προσεγγίσεις στη Συμπεριφορά Καταναλωτή
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά του καταναλωτή θα αναφέρουμε
κάποιες προσεγγίσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εξέτασαν, αντιλήφθηκαν και
περιέγραψαν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Σχετικά με τη συμπεριφορά του
καταναλωτή λοιπόν κυριαρχούν οι εξής προσεγγίσεις (Statt, 1997):

3.2.1 Η ποσιτιβιστική (θετικιστική) προσέγγιση
Η ποσιτιβιστική (θετικιστική) προσέγγιση, επικεντρώνεται στα αίτια και στις
επιπτώσεις των πράξεων του καταναλωτή κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις.
Είναι ένας παραδοσιακός τρόπος βάση του οποίου έχει πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο
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ποσοστό ερευνών. Οι σημαντικότερες υποθέσεις της ποσιτιβιστικής προσέγγισης
είναι οι εξής:
•

Όλες οι συμπεριφορές έχουν αντικειμενικά προσδιορίσιμα αίτια και
αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να απομονωθούν, να ερευνηθούν και να
μετρηθούν.

•

Όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα ή πρέπει να λάβουμε μια απόφαση,
επεξεργαζόμαστε όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τη
διεξαγωγή του.

•

Έπειτα από την επεξεργασία των πληροφοριών οι άνθρωποι παίρνουν μια
λογική απόφαση για την καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούν να κάνουν ή
απόφαση που θα λάβουν (Statt, 1997).

Παρόλο που η προσέγγιση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί κι από άλλες κοινωνικές
επιστήμες, υπάρχουν παράμετροι της ανθρώπινης συμπεριφοράς που δεν εξετάζονται
καθόλου μέσα από αυτή.
Καθώς η κατανάλωση είναι πλέον ένα παγκόσμιο και πολύ συχνό φαινόμενο, πολλοί
αντιμετωπίζουν όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα από τη σκοπιά της κατανάλωσης
και στη συνέχεια την «καταναλωτική δραστηριότητα» με θετικιστικό τρόπο
προσέγγισης. Για παράδειγμα, η σχέση μεταξύ ενός γιατρού κι ενός ασθενή μπορεί να
εξεταστεί με κύριο άξονα την παροχή (από την πλευρά του γιατρού) και κατανάλωση
(από την πλευρά του ασθενή) των υπηρεσιών υγείας. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί και η σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή, ως παροχή και
κατανάλωση της παιδείας. Η παραπάνω προσέγγιση είναι γνωστή ως η άποψη της
απλοποίησης (reductionist view) της σχέσης γιατρού–ασθενή και δασκάλου–μαθητή,
η οποία απλοποιεί το περιεχόμενο των σχέσεων αυτών στην αγορά και κατανάλωση
των υπηρεσιών. Αυτό που λείπει από τη συγκεκριμένη προσέγγιση και το οποίο είναι
εξαιρετικά σημαντικό, είναι ο ψυχολογικός παράγοντας αυτών των σχέσεων, καθώς
δεν αναφέρεται στις ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο αντικειμένων
ανάλυσης (Statt, 1997).
Από τη στιγμή όμως που υπάρχει κάποιου είδους σχέση μεταξύ των δύο μερών, η
πράξη της κατανάλωσης γίνεται αυτόματα περισσότερο περίπλοκη από εκείνη που
αναφέρεται µόνο στις διαδικασίες της αγοράς και πώλησης. Τα άτομα που
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εμπλέκονται σε τέτοιου είδους ανταλλαγές, όπως αυτές της πώλησης και
κατανάλωσης, μπορεί να µην τις αντιμετωπίζουν επιφανειακά αλλά σαν ένα πολύ
σημαντικό κοινωνικό και επαγγελματικό έργο.

3.2.2 Η ερμηνευτική προσέγγιση
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο
καταναλωτής λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τον παράγοντα της ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτός επηρεάζει τις αγοραστικές
αποφάσεις των ανθρώπων. Η προσέγγιση αυτή ανήκει στους λεγόμενους
«ερμηνευτές» (interpretivists), οι οποίοι σε αντίθεση με τους θετικιστές (positivists),
βασίζονται στις παρακάτω υποθέσεις:
•

Η αιτία και το αποτέλεσμα δεν μπορούν να απομονωθούν, αφού δεν
υφίσταται αντικειμενική πραγματικότητα με την οποία να συμφωνούν όλοι.

•

Η πραγματικότητα είναι η υποκειμενική εμπειρία κάθε ατόμου, συνεπώς η
εμπειρία κάθε καταναλωτή είναι μοναδική.

•

Οι άνθρωποι δεν είναι πάντοτε λογικοί επεξεργαστές πληροφοριών και λήπτες
αποφάσεων, καθώς αυτή η άποψη δεν λαμβάνει υπόψη της την
συναισθηματική πλευρά του ατόμου (Statt, 1997).

Η προσέγγιση αυτή αντιμετωπίζει την πράξη της αγοράς σαν ένα μικρό μέρος των
δραστηριοτήτων του καταναλωτή, η οποία όμως ερμηνεύεται με βάση τις συνολικές
καταναλωτικές εμπειρίες του ατόμου και σε συνάρτηση πάντα με τις εμπειρίες που
αποκομίζει από την ζωή του γενικότερα. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση
μελετήσαμε την οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων στην
παρούσα εργασία, διότι πιστεύουμε πως η καταναλωτική συμπεριφορά δε μπορεί να
απομονωθεί από την κουλτούρα και τις αξίες του εκάστοτε ατόμου, και καθώς είναι
προσωπική εμπειρία του κάθε καταναλωτή πρέπει να εξετάζεται ολιστικά, χωρίς να
απομονώνονται τα αίτια και τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς αυτής .
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3.3 Τα χαρακτηριστικά της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή
Για να μελετήσουμε συνολικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή πρέπει να λάβουμε
υπ’ όψιν μας κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που τον επηρεάζουν κατά τη
λήψη μιας απόφασης. Πολλοί ερευνητές έχουν διατυπώσει και καταλήξει σε
ορισμένα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Σύμφωνα με τον
Wilkie (1994) τα βασικότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής επτά:

3.3.1 Κίνητρα
Η καταναλωτική συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που παρακινείται για την
εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων, αναγκών και επιθυμιών. Στις περισσότερες
περιπτώσεις της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς αγοράζουμε και καταναλώνουμε
αγαθά, ως μέσα για την ικανοποίηση κάποιων αναγκών µας, υλικών αλλά και
συναισθηματικών. Τα κίνητρα όμως των καταναλωτών δεν είναι πάντα προφανή σε
τρίτους με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίες κάποιες θεωρίες για την καλύτερη
κατανόηση της συμπεριφοράς τους. Ένα μέρος της συμπεριφοράς του καταναλωτή
προέρχεται από καθαρά λειτουργικά κίνητρα (functional motives), όπως για
παράδειγμα όταν κάποιος αγοράζει μπογιά για να βάψει το σπίτι του, ενώ ένα άλλο
μέρος της συμπεριφοράς του υποκινείται από κίνητρα που εκφράζουν το άτομό του
σαν μια ξεχωριστή οντότητα (selfexpressive motives) όπως όταν κάποιος αγοράζει
ένα δώρο για να ευχαριστήσει ένα µέλος της οικογένειάς του (Wilkie, 1994).
Οι Blackwell, Miniard & Engel, (2001), σε αντίθεση µε την παραπάνω θέση
υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες των καταναλωτών δε θα έπρεπε να χωρίζονται σε δύο
μεγάλες κατηγορίες, αλλά σε υποκατηγορίες οι οποίες να περιλαμβάνουν και να
διευκρινίζουν καλύτερα τις διαφορετικές περιπτώσεις ανάγκης και επιθυμίας του
καταναλωτή. Μερικές από αυτές είναι, οι φυσικές ανάγκες, η ανάγκη υγείας και
ασφάλειας, αγάπης και συντροφικότητας, η ανάγκη οικονομικών πόρων, η ανάγκη
της ευχαρίστησης, η ανάγκη της δημιουργίας της κοινωνικής εικόνας του ατόμου, η
ανάγκη της κατοχής και τέλος η ανάγκη της πληροφορίας.
Συνήθως κατά την εκτέλεση μιας καταναλωτικής συμπεριφοράς εκπληρώνουμε πάνω
από έναν στόχους ή ανάγκες, με αποτέλεσμα να μην αναφερόμαστε σε ένα μόνο
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κίνητρο, αλλά σε ομάδα κινήτρων. Επίσης, ενώ κάποια κίνητρα μπορούν να είναι
εμφανή στους καταναλωτές και σε τρίτους κάποια άλλα μπορεί να είναι πιο δύσκολο
να προσδιοριστούν, όπως για παράδειγμα όταν οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν
είναι περισσότερο πολύπλοκες και συνδέονται στενά µε συναισθήματα του ίδιου του
καταναλωτή.

3.3.2 Δραστηριότητες
Για να μελετήσουμε σωστά τη συμπεριφορά του καταναλωτή η πράξη της
κατανάλωσης δεν πρέπει να εξεταστεί μονόπλευρα. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν
οι σκέψεις, τα αισθήματα, τα σχέδια, οι αποφάσεις, οι αγορές και οι εμπειρίες που
συσσωρεύονται από την πράξη της κατανάλωσης. Σημαντικές δραστηριότητες που
ανήκουν στην πράξη της κατανάλωσης μπορεί να είναι οι διαφημίσεις, οι απόψεις
τρίτων,

η

συλλογή

πληροφοριών,

η

αξιολόγηση

εναλλακτικών,

κ.α.

Οι

δραστηριότητες αυτές μπορούν να διαφοροποιηθούν σε προμελετημένες και
συμπτωματικές. Για παράδειγμα, η δραστηριότητα της απόφασης της αγοράς ενός
προϊόντος μπορεί να χαρακτηριστεί τις περισσότερες φορές ως προμελετημένη
καταναλωτική συμπεριφορά. Από την άλλη μεριά, όταν ένας καταναλωτής
επισκέπτεται ένα πολυκατάστημα για να ψωνίσει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που
έχει υπ’ όψιν του, θα αντικρίσει και μια πληθώρα άλλων αγαθών και δεν θα είναι
λίγες οι φορές που μπορεί να αγοράσει κάποια από αυτά χωρίς να το έχει
προγραμματίσει.
Αυτού του είδους η καταναλωτική συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως
συμπτωματική ή ως αυθόρμητη (impulsive). Η διαφοροποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη σε ερευνητές της συμπεριφοράς του καταναλωτή αλλά και σε διαφημιστές,
οι οποίοι µε αυτό τον τρόπο κατανοούν τους μηχανισμούς της συμπεριφοράς
περισσότερο σφαιρικά (Wilkie, 1994).
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3.3.3 Διαδικασία
Στην έννοια της διαδικασίας περιλαμβάνονται διάφορα στάδια δραστηριότητας για
την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Το πρώτο στάδιο είναι
των δραστηριοτήτων της προ-αγοράς που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ενέργειες
για την επιλογή του προϊόντος, το οποίο ακολουθείται από το δεύτερο στάδιο, των
δραστηριοτήτων της αγοράς, αγορά του προϊόντος, και τέλος το τρίτο στάδιο των
δραστηριοτήτων της μετά-αγοράς, που περιλαμβάνει ενέργειες όπως είναι η
απαξίωση του προϊόντος. Η αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του καταναλωτή ως μια
διαδικασία τονίζει την σημαντικότητα των σταδίων που προηγούνται και ακολουθούν
αυτό της αγοράς (Wilkie, 1994).

3.3.4 Διαφοροποίηση
Η καταναλωτική συμπεριφορά του ατόμου διαφοροποιείται με βάση δύο στοιχεία, το
χρόνο και την πολυπλοκότητα της λήψης της απόφασης. Ο χρόνος αναφέρεται στο
πότε λαμβάνεται η απόφαση και στη διάρκεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η
πολυπλοκότητα αναφέρεται, με τη σειρά της, στον αριθμό των δραστηριοτήτων που
εμπλέκονται στη λήψη μιας απόφασης αλλά και στη δυσκολία αυτής της απόφασης.
Συσχετίζοντας αυτές τις δύο έννοιες καταλαβαίνουμε πως όσο περισσότερο
πολύπλοκη είναι μια απόφαση, τόσος περισσότερος χρόνος απαιτείται για την λήψη
της. Άρα όσο περισσότερο πολύπλοκη είναι μια απόφαση τόσο περισσότερες θα είναι
και οι δραστηριότητες της προ-αγοράς που θα απασχολήσουν έναν καταναλωτή.
Πολλές φορές όμως, για να αποφύγει ο καταναλωτής μια ενδεχόμενη χρονοτριβή, η
οποία πιθανώς να οδηγήσει σε μια όχι και τόσο συμφέρουσα αγορά λειτουργεί
λιγότερο αναλυτικά απ’ ότι θα μπορούσε. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να απλοποιήσει
τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων με τους παρακάτω τρόπους (Wilkie, 1997):
1. Ο καταναλωτής δεν ψάχνει πάντα τη βέλτιστη αγορά αλλά μια ικανοποιητική
αγορά.
2. Οδηγείται από πληροφορίες, συμβουλές και συστάσεις τρίτων.
3. Εμπιστεύεται μάρκες και καταστήματα που έχει αγοράσει στο παρελθόν και
έχει μείνει ικανοποιημένος.
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Σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία ικανοποίησης μιας ανάγκης έρχεται αντιμέτωπη
με την απλοποίηση της διαδικασίας λήψης μιας απόφασης. Για παράδειγμα, κατά την
αγορά ενός σχετικά φτηνού προϊόντος το οποίο όμως να διαθέτει και κάποιες
προδιαγραφές.

3.3.5 Ρόλοι
Ένας καταναλωτής κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης αλλά και μετά από
αυτή μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ρόλους, όπως του ατόμου που επηρεάζει
την τελική απόφαση, του αγοραστή ή του χρήστη. Τους διαφορετικούς αυτούς
ρόλους μπορεί να τους εξασκεί ταυτόχρονα, όπως όταν ψωνίζει μόνος ή όταν ψωνίζει
μόνο για τον εαυτό του. Οι αγοραστικοί ρόλοι του καταναλωτή είναι οι εξής:
1. Ο συλλέκτης χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στην απόφαση. Επίσης
ελέγχει και τη ροή αυτών των πληροφοριών (information gatherer).
2. Αυτός που επηρεάζει, που εκφράζοντας δηλαδή τις απόψεις του επηρεάζει τις
εναλλακτικές που αξιολογούνται καθώς και την τελική απόφαση (influencer).
3. Αυτός που αποφασίζει, που παίρνει δηλαδή την τελική απόφαση (decider).
4. Ο αγοραστής, αυτός που πραγματοποιεί την αγορά (buyer).
5. Τέλος, ο χρήστης αυτός δηλαδή που χρησιμοποιεί το προϊόν (user).
Οι πιθανοί συνδυασμοί αυτών των τριών ρόλων μπορούν να είναι πάρα πολλοί
ανάλογα πάντα με τον καταναλωτή, το εξωτερικό του περιβάλλον αλλά και την
ψυχοσύνθεσή του. Επίσης οι ρόλοι αυτοί αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής του
καταναλωτή. Για παράδειγμα ένα παιδί σπάνια μπορεί να είναι αυτό που επηρεάζει
την απόφαση και ακόμα πιο σπάνια αγοραστής. Οι αγορές ενός νέου συνήθως
αφορούν τον εαυτό του, ενώ στην περίπτωση ενός καταναλωτή με παιδιά, ένα μεγάλο
μέρος των αγορών του γίνονται για την οικογένειά του και σίγουρα επηρεάζεται από
τις ανάγκες των υπολοίπων μελών της οικογένειας.
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3.3.6 Εξωγενείς παράγοντες
Κατά κύριο λόγο ο καταναλωτής, επηρεάζεται από το περιβάλλον του γεγονός που
επισημαίνει την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διάφορες περιστάσεις, ανάλογα
πάντα με τις ανάγκες που επιθυμεί να ικανοποιήσει. Ο εξωγενής αυτός επηρεασμός
έχει σημαντικό αντίκτυπο και στη διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων. Οι
σημαντικότεροι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του
καταναλωτή είναι οι εξής (Wilkie, 1997):
1. Κουλτούρα. Αναφέρεται στα πιστεύω, τις αξίες και τις απόψεις που
μοιραζόμαστε με τα μέλη της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Επηρεάζει τη
συμπεριφορά ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής του τοποθετώντας όρια
στην αντίληψη του σχετικά με το ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές και
ποιες όχι.
2. Υποκουλτούρα. Ομάδες ανθρώπων οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο
πλαίσιο της κουλτούρας και μοιράζονται όμοιες αξίες και συμπεριφορές.
Παραδείγματα υποκουλτούρων είναι αυτές του φύλου, της θρησκείας, της
εθνικότητας, κτλ.
3. Κοινωνική τάξη. Το επάγγελμα κάποιου ανθρώπου, το εισόδημα του και το
επίπεδο εκπαίδευσης που κατέχει επηρεάζει τη συμπεριφορά του ως
καταναλωτή.
4. Οικογένεια. Η οικογένεια είναι ο πιο σημαντικός οργανισμός καταναλωτικών
αγορών και τα μέλη της οικογένειας αποτελούν την ομάδα αναφοράς με τη
μεγαλύτερη επιρροή. Οι άνθρωποι επηρεάζονται ως παιδιά από τις
καταναλωτικές συνήθειες της οικογένειας τους, τις οποίες ακολουθούν
αργότερα ως ενήλικες.
5. Κοινωνικός περίγυρος και ομάδες αναφοράς. Επηρεαζόμαστε από τον
κοινωνικό μας περίγυρο σχεδόν καθημερινά από τις συζητήσεις που κάνουμε
με φίλους και γνωστούς. Για παράδειγμα ένας άνθρωπος είναι πιο πιθανό να
ακολουθήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής εάν συναναστρέφεται με
ανθρώπους που ακολουθούνε υγιεινή διατροφή και άσκηση.
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6. Εξωγενείς καταστάσεις. Ως εξωγενείς καταστάσεις μπορούμε να θεωρήσουμε
την ανεργία ή την οικονομία, παράγοντες που μας καθορίζουν το ποσό που
μπορούμε να ξοδέψουμε για την αγορά ενός προϊόντος.
7. Περιβάλλον μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ επηρεάζει όλους τους καταναλωτές.
Το περιβάλλον του μάρκετινγκ σε συνδυασμό με την παρουσία των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, είναι ένας χώρος που τις τελευταίες δεκαετίες έχει
αποκτήσει τεράστια δύναμη επιρροής στο σημερινό καταναλωτή. Η
διαφήμιση έχει ως σκοπό να επηρεάσει τον καταναλωτή ως προς ένα
συγκεκριμένο προϊόν κάθε φορά.

3.3.7 Διαφοροποίηση βάσει της διαφορετικής προσωπικότητας του
ατόμου
Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, με αποτέλεσμα να έχει και μοναδικές ανάγκες. Οι
αποφάσεις του κάθε αγοραστή επηρεάζονται από κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά
όπως η ηλικία του, το επάγγελμα του, ο τρόπος ζωής του, κ.α. Το γεγονός αυτό όμως
έχει αντίκτυπο στις καταναλωτικές συνήθειες όλων μας και καθιστά δύσκολο το έργο
των διαφημιστών στο να προσδιορίσουν ποιοι καταναλωτές θα καταναλώνουν ποια
προϊόντα. Δημιουργήθηκαν έτσι οι «ομάδες» καταναλωτών με σκοπό να γίνει πιο
κατανοητός ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι υιοθετούν διαφορετικές
συμπεριφορές.

3.4 «Ψυχολογία» και Συμπεριφορά του Καταναλωτή
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι και η
«ψυχολογία» του. Η επιλογή για την αγορά ενός προϊόντος επηρεάζεται από τέσσερις
ψυχολογικούς παράγοντες: Τα κίνητρα (motivation), την αντίληψη (perception), τη
μάθηση (learning) και τις πεποιθήσεις και στάσεις (beliefs and attitudes)
(Εξαδάκτυλος, 1996).
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3.4.1 Κίνητρα
Για να υπάρχει κίνητρο θα πρέπει να υπάρχει και μια ανάγκη και συνεπώς μια
επιθυμία για την εκπλήρωση αυτής της ανάγκης. Ο μηχανισμός όμως με τον οποίο
λειτουργεί ο καταναλωτής για την ικανοποίηση αυτής της επιθυμίας δεν είναι τόσο
ξεκάθαρος σε τρίτους, ειδικά όταν δεν αναφερόμαστε σε βιολογικές ανάγκες ή σε
λειτουργικά κίνητρα. Η συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελείται από μια πληθώρα
κινήτρων. Κάποια από αυτά είναι φανερά, ενώ άλλα μπορεί να είναι κρυμμένα στο
υποσυνείδητο των καταναλωτών, έτσι που ούτε οι ίδιοι οι καταναλωτές να μην
αντιλαμβάνονται ποια είναι τα κίνητρα αυτά. Γενικά οι καταναλωτές προσπαθούν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, οι οποίες βασίζονται στην επιθυμία μείωσης των
εντάσεων που γεννιούνται από ανεκπλήρωτα «θέλω» (Wilkie, 1997).

3.4.1.1 Η ιεράρχηση αναγκών κατά Maslow
Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα κινήτρων είναι αυτό του Maslow, μέσω του
οποίου προσπάθησε να προσδιορίσει τι παρακινεί την ανθρώπινη συμπεριφορά. Για
την προσέγγιση αυτή βασικό είναι να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, πολύ
σημαντικό για τον προσδιορισμό των αναγκών που θα έχει το άτομο σε μια
συγκεκριμένη στιγμή είναι το περιβάλλον του. Δεύτερον, όταν το άτομο ικανοποιήσει
μια ανάγκη του τότε αυτή δεν είναι πλέον ενεργή. Τέλος, λόγω της ταξινόμησης που
υπάρχει, ένα άτομο δεν μπορεί να νιώσει μια ανάγκη δεύτερου επιπέδου έως ότου
ικανοποιήσει αυτές του πρώτου επιπέδου (Εξαδάκτυλος, 1996). Σύμφωνα με τον
Maslow παράγοντες υποκίνησης είναι μόνο οι ανάγκες που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί και έτσι ταξινόμησε τις ανάγκες του ανθρώπου σε πέντε
κατηγορίες:
1. Φυσιολογικές Ανάγκες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ανάγκες του ανθρώπου
ως βιολογικού οργανισμού, όπως αυτές του οξυγόνου, του νερού, της τροφής,
κ.α. Εάν δεν ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες τότε δεν μπορούν να υπάρξουν
και οι υπόλοιπες στη λίστα.
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2. Ανάγκες Ασφάλειας, οι οποίες είναι η ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται
ασφαλής και σίγουρος για τη μελλοντική ικανοποίηση των φυσιολογικών
αναγκών του.
3. Κοινωνικές Ανάγκες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ανάγκες που έχει ένας
άνθρωπος για στοργή, φιλία και συντροφικότητα.
4. Ανάγκες Εκτίμησης, είναι οι ανάγκες που αφορούν την αναγνώριση του
ανθρώπου, την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό του. Σε αυτή την
κατηγορία ο καταναλωτής συχνά αποκτά αγαθά τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να
αυξάνουν το κύρος του.
5. Ανάγκες Ολοκλήρωσης, οι οποίες είναι ανάγκες που οδηγούν στην ανάπτυξη,
την επιτυχία και την εξέλιξη και αφορούν την εκπλήρωση των επιθυμιών και
των ονείρων του ανθρώπου. Οι πέντε αυτές κατηγορίες φαίνονται στην
παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4), με τις Φυσιολογικές Ανάγκες οι οποίες είναι οι
πιο σημαντικές να βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας.

Ανάγκες
Ολοκλήρωσης
Ανάγκες
Εκτίμησης
Κοινωνικές Ανάγκες

Ανάγκες Ασφαλείας

Φυσιολογικές Ανάγκες

Εικόνα 4. Η ιεράρχηση αναγκών κατά Maslow. (Πηγή: Συμπεριφορά του καταναλωτή,
Εξαδάκτυλος Ν., 1996)
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3.4.2 Αντίληψη
Συνήθως ένα άτομο που έχει κίνητρο είναι έτοιμο για δράση. Υπάρχει όμως και η
περίπτωση δύο άτομα με το ίδιο κίνητρο να αντιδρούν τελείως διαφορετικά, επειδή
αντιλαμβάνονται την κατάσταση από άλλη οπτική γωνία. Η αντίληψη ορίζεται ως η
ψυχολογική επεξεργασία της πληροφορίας και πως αυτή λαμβάνεται από τις
αισθήσεις του κάθε ατόμου (Mullen & Johnson, 1990). Από τη στιγμή που οι
δραστηριότητες αγοράς και κατανάλωσης περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις με τον
εξωτερικό κόσμο, το θέμα της αντίληψης είναι βασικό για την κατανόηση της
συμπεριφοράς του καταναλωτή (Wilkie, 1997). Υπάρχουν τρεις αντιληπτικές
διαδικασίες σύμφωνα με τον Εξαδάκτυλο (1996) και είναι οι εξής:
1. Επιλεκτική προσοχή (Selective Attention): Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν
την επιλεκτική προσοχή για να αποφασίσουν σε ποιες καταστάσεις και
ερεθίσματα θα εκτεθούν ή δεν θα εκτεθούν καθόλου. Συνήθως τα μηνύματα
στα οποία θα δώσουν σημασία οι καταναλωτές και οι άνθρωποι γενικότερα,
είναι εκείνα που είναι σχετικά με μια τωρινή ανάγκη αλλά και ερεθίσματα τα
οποία προσδοκούν.
2. Επιλεκτική παραμόρφωση (Selective Distortion): Η επιλεκτική παραμόρφωση
περιγράφει την τάση των ανθρώπων να διαστρεβλώνουν τις πληροφορίες
ανάλογα με τις προσωπικά διαμορφωμένες γνώμες τους.
3. Επιλεκτική διατήρηση (Selective Retention): Σε πολλές περιπτώσεις, δίνουμε
έμφαση σε κάποια χαρακτηριστικά ενός προσώπου ή ενός αντικειμένου, ενώ
σε άλλα μπορεί να δώσουμε μικρότερη βαρύτητα. Οι άνθρωποι έχουν την
τάση να κρατούν πληροφορίες που υποστηρίζουν αυτά που πιστεύουν και
επιθυμούν.

3.4.3 Μάθηση
Μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν όταν ενεργούν. Η έννοια της
μάθησης είναι αρκετά πολύπλοκη και πολύ δύσκολο να οριστεί. Ένας αρκετά γενικός
ορισμός είναι αυτός που δίνουν οι Mullen & Johnson (1990) σύμφωνα με τον οποίο η
μάθηση ορίζεται σαν μια σχετικά μόνιμη αλλαγή στην συμπεριφορά, ως αποτέλεσμα
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εξάσκησης ή εμπειρίας. Η μάθηση παράγεται μέσω της αλληλεπίδρασης των
κινήτρων, των ερεθισμάτων, των υπαινιγμών, των αντιδράσεων και της ενίσχυσης.
Το κίνητρο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ένα ισχυρό εσωτερικό ερέθισμα που
επιβάλλει κάποια ενέργεια. Το ερέθισμα γίνεται κίνητρο όταν κατευθύνεται προς ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο ερεθισμού, το οποίο μειώνει το κίνητρο.
Όταν έχουμε ίδια ερεθίσματα είναι λογικό να έχουμε και ίδιες αντιδράσεις και τότε
δημιουργείται μια συμπεριφορά ρουτίνας. Όταν το άτομο δέχεται νέα ερεθίσματα
χρησιμοποιεί υπάρχουσες αντιδράσεις, τις οποίες είχε μάθει στο παρελθόν. Η
πιθανότητα ένα άτομο να συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο εξαρτάται από τις
συνέπειες που περιμένει το άτομο από τη συμπεριφορά του. Γίνεται εμφανές δηλαδή
ότι η μάθηση στηρίζεται στις συνέπειες, οι οποίες μπορεί να είναι επιβράβευση,
τιμωρία ή αδιαφορία. Στην έννοια της μάθησης έχουν επικρατήσει δύο προσεγγίσεις,
η πρώτη είναι η συμπεριφοριστική προσέγγιση, η οποία προέρχεται από μια γενική
θεωρία της ψυχολογίας του συμπεριφορισμού και η δεύτερη είναι η γνωστική
προσέγγιση.

3.4.4 Πεποιθήσεις και στάσεις
Μέσα από τη δράση, τη μάθηση και τη γνώση οι άνθρωποι αποκτούν πεποιθήσεις και
στάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την αγοραστική τους συμπεριφορά. Οι πεποιθήσεις
δημιουργούν εικόνες αγαθών και μάρκας, πάνω στις οποίες ενεργούν οι άνθρωποι. Οι
στάσεις, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές με τις πεποιθήσεις, είναι οι διαρκείς
ευνοϊκές ή δυσμενείς αξιολογήσεις, συναισθήματα και τάσεις ενέργειας προς κάποιο
αντικείμενο ή ιδέα. Οι άνθρωποι έχουν κάποια στάση σχεδόν για τα πάντα. Οι
πεποιθήσεις και οι στάσεις των καταναλωτών παρακολουθούνται στενά από
ανθρώπους του μάρκετινγκ ώστε να μπορέσουν να τους επηρεάσουν όσο το δυνατόν
περισσότερο.
Η πεποίθηση είναι μια περιγραφική σκέψη που κατέχει ένα άτομο για κάτι (Wilkie,
1994). Οι βιομηχανίες ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τις πεποιθήσεις που έχουν οι
άνθρωποι στο μυαλό τους για προϊόντα και υπηρεσίες, αφού οι πεποιθήσεις αυτές
μπορούν να κατευθύνουν την τελική εικόνα και σύνθεση του προϊόντος. Ως στάση
ορίζονται οι αποκτηθείσες με μάθηση προδιαθέσεις που αποκρίνονται σε ένα
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αντικείμενο ή σε μια κατηγορία προϊόντων με ευνοϊκό ή μη ευνοϊκό τρόπο (Wilkie,
1994). Η στάση ενός καταναλωτή συνδέεται άμεσα με τη γνώση του για το
προσφερόμενο αγαθό αλλά και με την κατανόηση και την ενημέρωση του γι’ αυτό.

3.5 Παρορμητική και εξαναγκαστική κατανάλωση
Οι έννοιες της παρορμητικής καθώς και της εξαναγκαστικής αγοράς είναι αρκετά
σημαντικές για τη θεωρητική προσέγγιση στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Η
άποψη των παραδοσιακών μοντέλων καταναλωτικής συμπεριφοράς τα οποία
αναφέρονται σε έναν «λογικό» και σκεπτόμενο καταναλωτή ο οποίος συλλέγει
πληροφορίες και αγοράζει αγαθά σύμφωνα με αξιολογήσεις κόστους και οφέλους,
ακριβώς όπως βλέπουμε να γίνεται στην ορθολογική λήψη αποφάσεων όπου ο λήπτης
αποφάσεων συνεχώς ανιχνεύει το περιβάλλον του για αναγνώριση ευκαιριών και
προβλημάτων, ταξινομεί και ερμηνεύει τις πληροφορίες που συλλέγει, κατανοεί ποιος
έχει το πρόβλημα λήψης απόφασης και εκτιμά τα οφέλη από μια ενδεχόμενη
ανάληψη πρωτοβουλίας αντιμετώπισης της κατάστασης, έχει αντικρουστεί. Στις
μέρες μας έχει επικρατήσει η γενικότερη άποψη, με τα καταναλωτικά προϊόντα να
είναι

ένας

τρόπος

απόκτησης

και

έκφρασης

μιας

ταυτότητας,

ελέγχου

συναισθημάτων ή κοινωνικής καταξίωσης. Όλα τα προϊόντα που μπορεί να αγοράσει
ένας καταναλωτής μπορούν να ταξινομηθούν σε προγραμματισμένες αγορές,
μη-προγραμματισμένες αγορές και παρορμητικές αγορές. Οι προγραμματισμένες
αγορές είναι εκείνες που ο καταναλωτής σχεδίαζε να κάνει πριν μπει στο κατάστημα,
ενώ οι μη-προγραμματισμένες αγορές είναι αυτές που δεν είχε σχεδιάσει να κάνει
πριν μπει στο κατάστημα. Σύμφωνα με τον Stern (1962) μπορούμε να
κατηγοριοποιήσουμε τις μη-προγραμματισμένες αγορές σε τρεις κατηγορίες:
1. Στις αποκαταστάσιμες μη-προγραμματισμένες αγορές. Αναφέρονται στα
προϊόντα που ο αγοραστής δεν είχε σκεφτεί να αγοράσει, αλλά χρησιμοποιεί
συχνά.
2. Στις αποτιμημένες νέες μη-προγραμματισμένες αγορές. Αφορούν αγαθά τα
οποία είτε δεν χρησιμοποιεί ακόμη ο καταναλωτής, είτε χρησιμοποιεί αλλά δε
χρειάζονται ακόμη αντικατάσταση.
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3. Τέλος στις παρορμητικές αγορές, οι οποίες αφορούν προϊόντα που
αγοράζονται αυθόρμητα και καθόλου προσχεδιασμένα.
Η μη-προγραμματισμένη αγορά, είναι η αγορά η οποία παρατηρείται κυρίως όταν ο
καταναλωτής δεν είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον του καταστήματος, βρίσκεται
κάτω από πίεση χρόνου ή σε περιπτώσεις που θυμάται να αγοράσει ένα προϊόν όταν
το δει στα ράφια του καταστήματος. Η αγορά από παρόρμηση συμβαίνει όταν ο
καταναλωτής νιώσει μια ξαφνική ακατανίκητη ορμή για την αγορά κάποιου
προϊόντος. Τέλος, η καταναγκαστική αγορά αναφέρεται στα επαναλαμβανόμενα
ψώνια του καταναλωτή, τα οποία πολλές φορές χαρακτηρίζονται από υπερβολικές
τάσεις, εξαιτίας πλήξης, έντασης ή άγχους (Solomon, 2002).

3.5.1 Παρορμητική κατανάλωση
Η παρορμητική αγορά ορίζεται ως «η αγορά εκείνη που είναι μη-προγραμματισμένη
και προέρχεται από μια απροσδόκητη ορμή για αγορές» (Blackwell, Miniard &
Engel, 2001) και ξεχωρίζει από τη σχετική ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται οι
αγοραστικές αποφάσεις. Τα χαρακτηριστικά της παρορμητικής αγοράς είναι τα εξής:
1. Μια αυθόρμητη και ξαφνική επιθυμία δράσης.
2. Μια ψυχολογική κατάσταση στην οποία ο καταναλωτής μπορεί να νιώσει
εκτός ελέγχου.
3. Μια εσωτερική διαμάχη η οποία μετριάζεται με άμεση δράση.
4. Κυριαρχεί το συναίσθημα και όχι η λογική.
5. Τέλος, ο καταναλωτής παραβλέπει τις όποιες συνέπειες αυτής του της πράξης.
Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι η παρορμητική αγορά περικλείει και μια
συναισθηματική συνισταμένη (affective component). Η

παρορμητική αγορά

σχετίζεται με επιθυμίες ικανοποίησης κοινωνικών αναγκών, όπως είναι ο
εντυπωσιασμός άλλων, να νιώσει ξανά νέος, κτλ, στην προσπάθεια του καταναλωτή
να δημιουργήσει μια κοινωνική ταυτότητα. Σε αυτή την περίπτωση οι αγορές είναι
δευτερεύουσας σημασίας, σε σχέση με την ανάγκη της κοινωνικής συμμετοχής και
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αποδοχής από τον κοινωνικό περίγυρο του ατόμου (Reed 2002). Σύμφωνα με την
Hausman (2000) η παρορμητική αγορά ενός καταναλωτή μπορεί να σχετίζεται και με
την ικανοποίηση αναγκών που έχουν να κάνουν με την υπόληψη, αλλά και την
αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Στην έρευνα της υπήρχαν περιπτώσεις καταναλωτών
οι οποίοι έκαναν αγορές αγαθών από παρόρμηση για ικανοποίηση αναγκών
αυτοπραγμάτωσης και περιπτώσεις καταναλωτών οι οποίοι ήθελαν να αποζημιώσουν
τον εαυτό τους για θυσίες που μπορεί να έκαναν με σκοπό να πραγματοποιήσουν
έναν στόχο τους.
Στην παρορμητική αγορά οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τα ίδια τα προϊόντα ως τα
κύρια συστατικά που καθορίζουν την εικόνα του εαυτού τους, σε συνάρτηση πάντα
με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται (Dittmar & Drury,
2000). Μπορούμε επίσης να διακρίνουμε προϊόντα «υψηλής παρόρμησης» και
προϊόντα «χαμηλής παρόρμησης», τα οποία διαφέρουν στους λόγους για τους
οποίους αγοράζονται. Για τα προϊόντα «χαμηλής παρόρμησης» είναι πιο σημαντικά
τα λειτουργικά κίνητρα διότι τους καταναλωτές τους απασχολεί περισσότερο εάν η
αγορά που θα κάνουν αξίζει χρηματικά και εάν είναι χρήσιμη. Ενώ, στα προϊόντα
«υψηλής παρόρμησης» επικρατούν κυρίως ψυχολογικοί παράγοντες όπως είναι η
διάθεση, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις παρορμητικές αγορές των
καταναλωτών, οι οποίοι όταν βρίσκονται σε άσχημη διάθεση προβαίνουν σε
παρορμητικές αγορές (Dittmar & Drury, 2000).

3.5.2 Εξαναγκαστική κατανάλωση
Στην εξαναγκαστική κατανάλωση έχουμε το φαινόμενο των καταναλωτών οι οποίοι
αγοράζουν με υπερβολικούς ρυθμούς. Η καταναγκαστική αγορά προϊόντων
σχετίζεται άμεσα με συναισθήματα, όπως θυμός, θλίψη, άγχος και ένταση, τα οποία
λαμβάνουν μέρος στον ψυχικό κόσμο των καταναλωτών. Ορίζεται ως χρόνια, με
επαναλαμβανόμενα επεισόδια, πολλές φορές υπερβολικά, η οποία αναπτύσσεται σε
άμεση συνάρτηση με αρνητικά συναισθήματα και γεγονότα που βιώνει ο
καταναλωτής. Έτσι μια τέτοια τάση μπορεί να έχει αρνητικές οικονομικές και
ψυχολογικές συνέπειες στους καταναλωτές. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες
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να δοθούν ορισμοί σχετικά με την αυθόρμητη αγορά οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής
στοιχεία (Stern, 1962):
1. Η αυθόρμητη αγορά είναι λίγο έως καθόλου προγραμματισμένη.
2. Η λήψη της απόφασης γίνεται πολύ γρήγορα.
3. Τέλος, υπάρχει μια συναισθηματικά φορτισμένη κατάσταση.
Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο σε καταστάσεις αγοράς από παρόρμηση που
υποκινούνται από συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις να έχουμε και
φαινόμενα καταναγκαστικής αγοράς. Μπορούμε να παρατηρήσουμε γενικά, ότι η
εξαναγκαστική αγορά εκτός από την ακατανίκητη ορμή που βιώνει ο καταναλωτής,
αναπτύσσεται σχεδόν πάντα σε συνάρτηση με συναισθήματα όπως άγχος, θυμό,
θλίψη και ένταση. Αυτά τα συναισθήματα μπορούμε να τα βρούμε και στην
παρορμητική αγορά απλά όχι με τόσο μεγάλη συχνότητα εμφάνισης.
Επίσης και στην εξαναγκαστική αγορά η διάθεση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και είναι
σημαντικό κίνητρο για να προβούν οι καταναλωτές σε τέτοιες πράξεις. H
παρορμητική και η εξαναγκαστική αγορά έχουν πολλές ομοιότητες, αλλά μόνο η
δεύτερη αντιμετωπίζεται ως μια μορφή εξαρτημένης ή υπερβολικά καταναγκαστικής
συμπεριφοράς, με συνέπεια η παρορμητική κατανάλωση να θεωρείται ως υγιή
συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να τοποθετηθεί σαν ένα στάδιο καταναλωτικής
συμπεριφοράς πριν την εξαναγκαστική συμπεριφορά.

3.6 Συμπεριφορά καταναλωτή και λήψη αποφάσεων
Ο τρόπος λήψης απόφασης ενός καταναλωτή ορίζεται ως «ο νοητικός
προσανατολισμός που χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο ένας καταναλωτής κάνει
τις επιλογές του». Έχει γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά, για
παράδειγμα συνείδηση ποιότητας και συνείδηση μόδας. Στην ουσία, είναι η βασική
προσωπικότητα του καταναλωτή, ανάλογη με την έννοια της προσωπικότητας στην
ψυχολογία (Kendall & Sproles, 1990).
Σύμφωνα με τον Howard (Foxall, 1993) η συμπεριφορά του καταναλωτή
«καθορίζεται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ένας καταναλωτής και
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επεξεργάζεται την πληροφορία» και η κεντρική αιτιολογική αλυσίδα αυτού που
αποκαλεί Μοντέλο Απόφασης Καταναλωτή είναι : Πληροφορία + Στάση + Πρόθεση
+ Αγορά. Υποθέτει πως ο λήπτης αποφάσεων χρησιμοποιεί αξιολογικά κριτήρια για
να προβλέψει τα αποτελέσματα της κάθε διαθέσιμης επιλογής αναφορικά με τους
σκοπούς του. Χρησιμοποιούνται κανόνες ή μέθοδοι απόφασης συγκριτικής
αξιολόγησης,

λαμβάνονται

οι

απαραίτητες

πληροφορίες,

επεξεργάζονται,

αποθηκεύονται στη μνήμη του λήπτη αποφάσεων και ανασύρονται από εκεί όταν
είναι απαραίτητο να πάρει μια καταναλωτική απόφαση.

3.6.1 Συνήθη πρότυπα συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων
Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2003) μπορούμε να κατατάξουμε τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν τα άτομα όταν χρειάζεται να πάρουν αποφάσεις σε κάποια
συγκεκριμένα πρότυπα. Η κατάταξη αυτή αφορά κυρίως τη συναισθηματική όψη της
συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων, χωρίς όμως να αποκλείει και το γνωστικό
τομέα. Για παράδειγμα, η ταξινόμηση του Jung κατατάσσει τα άτομα σχετικά με τον
τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων σε δύο τύπους:
1. Τον αναλυτικό τύπο (analytic), ο οποίος συγκεντρώνει περισσότερες
πληροφορίες, τις αναλύει και τεκμηριώνει την τελική επιλογή του κυρίως με
βάση τη λογική και
2. Τον διαισθητικό τύπο (intuitive), ο οποίος στηρίζεται κυρίως στη διαίσθηση,
στη διορατικότητα του και στην υποκειμενική κρίση.
Εκτός από αυτήν την ταξινόμηση υπάρχουν και άλλες κατατάξεις, όπως για
παράδειγμα η Arroba (1977, 1978) η οποία εντάσσει τα άτομα σε δύο γενικές
κατηγορίες, στα λογικά (logical) και στα συναισθηματικά (emotional). Επίσης όπως
είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο οι Janis & Mann μέσα από τη θεωρία της
σύγκρουσης που ανέπτυξαν προέβαλαν πέντε μορφές συμπεριφοράς. Παρακάτω
παρουσιάζονται κάποια από τα πιο εξειδικευμένα πρότυπα συμπεριφοράς.
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3.6.1.1 Η ταξινόμηση των Gelatt et al
Οι Gelatt et al εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ένα άτομο όταν
πρέπει να πάρει μια απόφαση. Η ταξινόμηση τους βασίζεται περισσότερο στον
συναισθηματικό τομέα του ατόμου που πρέπει να πάρει την απόφαση. Οι ερευνητές
κατέληξαν σε οκτώ πρότυπα συμπεριφοράς, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1
παρακάτω.

Σχεδίασης –

Αναβλητική

Μοιρολατρική

Εναγώνια

Άλλες,

Προγραμματισμού

Συνδυασμοί

Αυθόρμητη

Συμμορφωτική

Ενορατική

Παραλυτική

Διάγραμμα 1. Πρότυπα συμπεριφοράς κατά την ταξινομία των Gelatt (Πηγή: Αποφάσεις-Λήψη
Αποφάσεων, Δημητρόπουλος, 2003)

1. Συμπεριφορά σχεδίασης και προγραμματισμού. Τα άτομα που έχουν αυτή τη
συμπεριφορά συνήθως λειτουργούν με ωριμότητα και όχι στην τύχη, θέτουν
στόχους και προγραμματίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσουν
τους στόχους αυτούς.
2. Αυθόρμητη συμπεριφορά. Το άτομο αποφασίζει αυθόρμητα και χωρίς πολλή
σκέψη ακολουθώντας την πρώτη έμπνευση της στιγμής.
3. Μοιρολατρική συμπεριφορά. Το άτομο δέχεται μοιρολατρικά και παθητικά τις
καταστάσεις και τις αποφάσεις των άλλων ή αυτές που έχει να πάρει.
4. Συμμορφωτική

συμπεριφορά.

Σε

αυτή

την

κατηγορία

το

άτομο

συμμορφώνεται με τις αποφάσεις ή επιθυμίες των άλλων ή τις καταστάσεις
που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.
5. Αναβλητική συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα αναβάλλουν
συνεχώς τις αποφάσεις τους και καθυστερούν τις επιλογές τους.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

77

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

6. Ενορατική συμπεριφορά. Με αυτή τη συμπεριφορά το άτομο εμπιστεύεται
την εσωτερική του αίσθηση και επιλέγει με διαισθητικό τρόπο ανάμεσα στις
εναλλακτικές του.
7. Εναγώνια

συμπεριφορά.

Στις

καταστάσεις

αυτές

τα

άτομα

έχουν

κατακυριευτεί από την κατάσταση απόφασης, έχουν χαθεί στη μελέτη των
εναλλακτικών λύσεων και υπάρχει μεγάλη ποσότητα πληροφοριών και
δεδομένων.
8. Παραλυτική συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο παραλύει
μπροστά στην υποχρέωση να πάρει μια απόφαση και γενικότερα αδυνατεί να
αντιμετωπίσει την κατάσταση (Δημητρόπουλος, 2003).

3.6.1.2 Η ταξινόμηση του Jepsen
Ο Jepsen (1974) σε μια ανάλογη προσπάθεια εντόπισε διάφορες μορφές
συμπεριφοράς σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων και τις ταξινόμησε σε πρότυπα
συμπεριφοράς ομαδοποιημένα σε δύο γενικές κατηγορίες, αυτή της ενεργού
σχεδίασης και αυτή του ατομικού μοιρολατρισμού.
Η

πρώτη

κατηγορία,

της

ενεργού

σχεδίασης,

περιλαμβάνει

μια

ενεργή

δραστηριοποίηση του ατόμου για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των
ενεργειών και των κινήσεων του σε σχέση με τη λήψη της απόφασης. Επίσης έχει
κριτική στάση απέναντι στις εναλλακτικές λύσεις που του παρουσιάζονται,
συγκεντρώνει προσεκτικά τις πληροφορίες του και τις αξιοποιεί σωστά.
Αντίθετα στη δεύτερη κατηγορία, του ατομικού μοιρολατρισμού, το άτομο που είναι
υπεύθυνο για την απόφαση ακολουθεί μια παθητική συμπεριφορά, αδιαφορεί για τις
ενέργειες που πρέπει να κάνει προκειμένου να πάρει την απόφαση, κτλ
(Δημητρόπουλος, 2003).
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3.6.1.3 Η ταξινόμηση του Johnson
O Johnson το 1978 με τη χρήση της ανάλυσης πνευματικών παραγόντων (mental
factor analysis), κατέληξε σε μια ταξινόμηση των προτύπων συμπεριφοράς που
ακολουθούν τα άτομα όταν χρειάζεται να πάρουν μια απόφαση. Στην έρευνα του
χρησιμοποίησε δύο βασικές μεταβλητές, τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αναζητά
και συγκεντρώνει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόφαση που έχει να
λάβει, και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται και αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες.
Στο διάγραμμα 2 που ακολουθεί, ο άξονας Χ αναφέρεται στον τρόπο συγκέντρωσης
πληροφοριών, με δύο αντίθετες κατηγορίες συμπεριφοράς: τη συστηματική,
μεθοδική, σκόπιμη και οργανωμένη έρευνα από τη μία μεριά και από την άλλη την
τυχαία, συναισθηματική, ανοργάνωτη και χωρίς κάποιο σύστημα έρευνα. Ο άξονας Ψ
αναφέρεται στον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών και πάλι εδώ έχουμε δύο
αντίθετες κατηγορίες συμπεριφοράς. Από τη μια μεριά έχουμε την εσωτερική
επεξεργασία, η οποία είναι συστηματική, εσωτερικευμένη, προσωπική και από την
άλλη μεριά έχουμε την εξωτερική, η οποία είναι εξ’ ορισμού εξωτερικευμένη,
συζητείται δηλαδή με άλλους πριν από σοβαρή προσωπική επεξεργασία
(Δημητρόπουλος, 2003).
Έτσι συνδυάζοντας αυτές τις τέσσερις κατηγορίες ο Johnson κατέληξε σε τέσσερα
κυρίαρχα πρότυπα συμπεριφοράς των ατόμων κατά τη λήψη αποφάσεων, τα οποία
είναι ουσιαστικά τα τέσσερα τεταρτημόρια του διαγράμματος. Τα πρότυπα αυτά είναι
το εσωτερικό – συστηματικό, το εσωτερικό – τυχαίο, το εξωτερικό – συστηματικό
και τέλος το εξωτερικό – τυχαίο.
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Συστηματικά

Εσωτερικά

Εξωτερικά

Τυχαία

Διάγραμμα 2. Το σύστημα των τεσσάρων προτύπων συμπεριφοράς του Johnson (Πηγή:
Αποφάσεις-Λήψη Αποφάσεων, Δημητρόπουλος, 2003)

3.6.1.4 Η ταξινόμηση του Harren
Ο Harren (1979) ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν οι άνθρωποι τις
αποφάσεις

τους

κατέληξε

στο

συμπέρασμα

ότι

υπάρχουν

τρία

πρότυπα

συμπεριφοράς, τα οποία εμφανίζονται πιο σταθερά και πιο συστηματικά στη λήψη
αποφάσεων και σηματοδοτούν ουσιαστικά τρεις τρόπους λήψης αποφάσεων.
1. Ο λογικός τρόπος, ο οποίος στηρίζεται κυρίως στη λογική επεξεργασία. Ο
τρόπος αυτός αξιοποιείται από τα άτομα τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη
των πράξεων τους, ενεργούν χρησιμοποιώντας προηγούμενη εμπειρία,
συσχετίζουν εμπειρίες με πιθανές επιπτώσεις στο μέλλον και ενεργούν
συνειδητά και τέλος αναζητούν πληροφορίες σε σχέση με τις αποφάσεις τους.
2. Ο διαισθητικός τρόπος, που στηρίζεται περισσότερο στη διαίσθηση και
λιγότερο στη λογική. Εδώ το άτομο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και
υπευθυνότητα,

αλλά

αξιοποιεί

λιγότερα

τα

γνωστικά

στοιχεία

και

περισσότερα τα διαισθητικά ενώ στηρίζεται περισσότερο στο συναίσθημα.
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

80

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

3. Τέλος, ο εξαρτησιακός τρόπος, ο οποίος εμπεριέχει στοιχεία εξάρτησης και
χρησιμοποιείται από άτομα που μεταθέτουν την ευθύνη σε εξωτερικούς
παράγοντες ή άλλους ανθρώπους και γενικώς εξαρτώνται πολύ από τη γνώμη
ή τις προσδοκίες άλλων ανθρώπων (Δημητρόπουλος, 2003).

Παρατηρούμε πως οι ταξινομήσεις που παρουσιάσαμε σε αυτήν την ενότητα
εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες με τις δύο κύριες κατηγορίες θεωριών λήψης
αποφάσεων που παρουσιάσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, τη θεωρία των ορθολογικών –
μη ορθολογικών αποφάσεων, και τη θεωρία των βέλτιστων – ικανοποιητικών
αποφάσεων. Ο τρόπος με τον οποίο παίρνουν οι άνθρωποι τις αποφάσεις τους
κατηγοριοποιείται σε γενικές γραμμές, στο λογικό τρόπο, αυτόν που οι άνθρωποι
μελετούν την κάθε εναλλακτική πριν πάρουν μια απόφαση, και το διαισθητικό τρόπο,
στον οποίο οι άνθρωποι αποφασίζουν μέσω διαίσθησης ή ακόμη και μέσω
προηγούμενης εμπειρίας – όπως συμβαίνει στις ευρετικές.
Οι ταξινομήσεις αυτές είναι πολύ χρήσιμες για να καταλάβουμε πως οι άνθρωποι
παίρνουν τις αποφάσεις τους, μελετώντας το συναισθηματικό τομέα των ατόμων, και
σε συνδυασμό με τις θεωρίες λήψης αποφάσεων και τη μελέτη του γνωστικού τομέα
των ατόμων, μπορούμε να καταλήξουμε σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα σχετικά με
τον τρόπο που λαμβάνουν οι άνθρωποι τις αποφάσεις τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά στη λήψη αποφάσεων και πως αυτή
εφαρμόζεται στη συμπεριφορά του καταναλωτή και συγκεκριμένα στην οικολογική
συμπεριφορά των καταναλωτών. Γι’ αυτό το λόγο το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην
οικολογία, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην οικολογική συμπεριφορά. Στις
πρώτες ενότητες θα αναφερθούμε γενικά στην οικολογία, στην περιβαλλοντική κρίση
και στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τη
μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την
περιβαλλοντική προστασία, τη Βιώσιμη ή Αειφορική Ανάπτυξη που έχει θεσπιστεί
από τις κυβερνήσεις και για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στις τελευταίες
ενότητες θα αναφερθούμε στην οικολογική συμπεριφορά και τους σημαντικότερους
τρόπους με τους οποίους εμφανίζεται, όπως είναι η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση
ενέργειας, καθώς και στους παράγοντες που περιορίζουν την εμφάνιση της. Τέλος, θα
παρουσιάσουμε προηγούμενες έρευνες σχετικές με την οικολογική συμπεριφορά των
καταναλωτών και τα σημαντικότερα ευρήματα τους.

4.1 Εισαγωγή στην Οικολογία
Η οικολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος των φυσικών επιστημών, η οποία
μελετά τους οργανισμούς, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον
τους. Τον όρο «οικολογία» τον επινόησε το 1866 ο Γερμανός βιολόγος Ernst Haeckel
συνθέτοντας τις ελληνικές λέξεις «οίκος» και «λόγος» και σημαίνει κυριολεκτικά
«μελέτη του φυσικού κόσμου». Η οικολογία θεωρείται ολιστική επιστήμη διότι
βασίζεται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως είναι η γεωλογία, η γεωγραφία,
η μετεωρολογία, η εδαφολογία, η χημεία και η φυσική.
Από τη δεκαετία του ’70 και έπειτα υιοθετήθηκε το οικολογικό κίνημα που
εμφανίστηκε εκείνη την εποχή, αφού έγινε για πρώτη ίσως φορά κατανοητό ότι η γη
είναι ένα ευάλωτο οικοσύστημα. Η γνώση αυτή για τα περιβαλλοντικά προβλήματα
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έγινε και μέσω βιβλίων, όπως για παράδειγμα η «Σιωπηλή Άνοιξη» της Rachel
Carson μέσω του οποίου γνωστοποιούσε τις παρενέργειες που είχε η ευρεία χρήση
φυτοφαρμάκων στη γεωργία. Μέσω της οικολογίας γίνεται προσπάθεια να λυθούν τα
περιβαλλοντικά προβλήματα και να αντιμετωπιστεί η οικολογική κρίση, η οποία είναι
πλέον εμφανή στους ανθρώπους.
Η οικολογική κρίση είναι η υποβάθμιση και η καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος, κάποιες φορές μάλιστα μη αναστρέψιμη και συμβαίνει όταν το
περιβάλλον της ζωής ενός είδους ή ενός πληθυσμού αναπτύσσεται με δυσμενή τρόπο
για την επιβίωση του. Η οικολογική κρίση έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Για
παράδειγμα μπορεί να είναι περιορισμένη χρονικά ή να είναι εκατομμυρίων ετών,
μπορεί να σχετίζεται με ένα μόνο είδος ή με το σύνολο των ειδών του πλανήτη,
μπορεί ακόμη να είναι τοπικής εμβέλειας ή παγκόσμιας. Βέβαια μια οικολογική
κρίση η οποία είναι παγκόσμια είναι και πιθανότερο να έχει πιο σημαντικές
συνέπειες, όπως για παράδειγμα η υπερθέρμανση του πλανήτη και κατά συνέπεια το
λιώσιμο των πάγων με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης του νερού. Με τη σειρά
της η αύξηση της στάθμης του νερού μπορεί να προκαλέσει τον αφανισμό
παραθαλάσσιων τμημάτων γης το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μετανάστευση
ανθρώπων σε χερσαία τμήματα. Βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούν να γίνουν
αλυσιδωτές αντιδράσεις από την οικολογική κρίση, αντιδράσεις οι οποίες επηρεάζουν
όλο το οικοσύστημα.
Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την τροποποίηση και την εκμετάλλευση του
φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο είναι πάρα πολλά. Οι πόροι του πλανήτη,
οι οποίοι είναι πεπερασμένοι, συνεχώς υπερεκμεταλλεύονται λόγω της σημαντικής
αύξησης του πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυξης που υπάρχει. Σύμφωνα με
τον Κρίβα (1996) ορίζεται σε οικονομικούς όρους ως περιβαλλοντικό πρόβλημα η
σπανιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ενώ σε φυσικούς
όρους, η σπανιότητα του περιβάλλοντος προκαλείται καθώς το περιβάλλον σταδιακά
υποβαθμίζεται εξαιτίας της εκτεταμένης ρύπανσης, χρήσης και εξάντλησης αυτού.
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4.2 Περιβαλλοντικά Προβλήματα
Σήμερα λόγω της μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης που υπάρχει και της
υπερεκμετάλλευσης του πλανήτη από τον άνθρωπο έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με
κάποια από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Όλες οι διαταραχές στο
φυσικό περιβάλλον, οι οποίες αποδίδονται συνήθως στην ανθρώπινη δραστηριότητα
ονομάζονται περιβαλλοντικά προβλήματα και όταν φτάσουν αυτά τα προβλήματα
στο σημείο να απειλούν την επιβίωση ενός πληθυσμού τότε αναφερόμαστε σε
οικολογική κρίση. Μερικά από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που
βλέπουμε γύρω μας σήμερα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο είναι
μάλιστα υπεύθυνο για την κλιματική αλλαγή στον πλανήτη, η μείωση της τρύπας του
όζοντος, η ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, η έλλειψη νερού σε πολλές
περιοχές του πλανήτη, η όξινη βροχή, κτλ. Ειδικότερα έχουν διαπιστωθεί από
ειδικούς τα εξής:
1. Ο κίνδυνος για μια κλιματική μεταβολή που θα δημιουργήσει αλυσιδωτές,
απρόβλεπτες και σίγουρα καταστροφικές επιπτώσεις στην ισορροπία των
οικοσυστημάτων και στην επιβίωση μεγάλων ομάδων του πληθυσμού.
2. Η ερημοποίηση που υπάρχει σε πολλές περιοχές της γης η οποία απειλεί την
ικανότητα του εδαφικού συστήματος να υποστηρίζει τη φυτική παραγωγή και
άλλες μορφές ζωής.
3. Οι συνεχείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία που προκαλούνται από τα
αυξανόμενα επίπεδα ρύπανσης της ατμόσφαιρας αλλά και του νερού.
4. Η εξάντληση των φυσικών πόρων, η υπερεκμετάλλευση της αναπαραγωγικής
ικανότητας πολλών ανανεώσιμων πόρων και η σπανιότητα των υδάτινων
πόρων.
Παρακάτω θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά
προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα .
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4.2.1 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Όλοι μας έχουμε ακούσει να γίνεται λόγος για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τι
ακριβώς όμως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και πώς ακριβώς επηρεάζει τον
πλανήτη μας; Καταρχήν το φαινόμενο του θερμοκηπίου πήρε το όνομα του από τα
θερμοκήπια και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ο θόλος των θερμοκηπίων
εκπέμπει βραχέα κύματα αλλά απορροφά και ακτινοβολεί πάλι πιο μακρά κύματα,
θερμαίνοντας έτσι το εσωτερικό του θερμοκηπίου, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να
διατηρούνται οι καλλιέργειες πάντα σε κατάλληλη και σταθερή θερμοκρασία.
Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο υπάρχει και στη φύση όπου η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη
συμβάλλει στη θέρμανση του. Τα αποτελέσματα από συνεχείς μετρήσεις
θερμοκρασιών, με αρχή το 1880, έδειξαν ότι η μέση πλανητική ατμοσφαιρική
θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η αύξηση αποδόθηκε στην
όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα το οποίο
συμβαίνει ως εξής: η ορατή ηλιακή ακτινοβολία που δεχόμαστε είναι μικρού μήκους
κύματος, ενώ η θερμική ακτινοβολία που ανακλάται από τη γη προς το διάστημα
είναι υπό τη μορφή μακρών κυμάτων, δηλαδή υπέρυθρη. Το διοξείδιο του άνθρακα
έχει την ιδιότητα να παγιδεύει και να απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία,
θερμαίνοντας έτσι τη γη και την ατμόσφαιρα. Υπάρχουν όμως εκτός από το διοξείδιο
του άνθρακα και άλλα αέρια τα οποία έχουν μεγαλύτερη ικανότητα δέσμευσης της
θερμικής ακτινοβολίας και τα τελευταία χρόνια λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων
έχουν αυξήσει σημαντικά την παρουσία τους στην ατμόσφαιρα. Αυτές οι αυξήσεις
των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου ευθύνονται για φαινόμενα όπως
είναι η συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία, το λιώσιμο των πάγων και κατά συνέπεια
η αύξηση της στάθμης του νερού.

4.2.2 Η αραίωση του στρώματος του όζοντος
Το όζον (Ο3) είναι το μόνο συστατικό της γήινης ατμόσφαιρας που εμφανίζεται σε
αποτελεσματική ποσότητα και πάχος ώστε να λειτουργεί κατάλληλα ως φίλτρο της
ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας. Το όζον παίζει έναν από τους πιο σημαντικούς
ρόλους στην ατμόσφαιρα της γης. Μας προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες
UV και ειδικότερα από τις υπεριώδεις UV-B, οι οποίες ευθύνονται για καρκίνους του
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δέρματος, βλάβες στα μάτια και σημαντικές ζημιές στα οικοσυστήματα και τη
γεωργία (Βουτυράκης, 2009).
Με τον όρο τρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο της καταστροφής της
στοιβάδας του όζοντος στην στρατόσφαιρα. Δηλαδή το στρώμα του όζοντος που
βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης πάνω από την
Ανταρκτική μειώνεται σε πάχος. Οι λόγοι για την καταστροφή της τρύπας του
όζοντος δεν οφείλονται αποκλειστικά στον άνθρωπο, αλλά και σε φυσικά φαινόμενα.
Παρόλα αυτά κάποιοι λόγοι που οφείλονται στον άνθρωπο μπορεί να είναι η
υπερβολική χρήση χλωριοφθορανθράκων που χρησιμοποιούνται στην ψύξη σωμάτων
και ειδικότερα στα κλιματιστικά, τα καυσαέρια καθώς και τα αέρια απόβλητα των
εργοστασίων. Με τις μεταβολές που παρατηρούνται στην τρύπα του όζοντος
αυξάνεται η υπεριώδης ακτινοβολία που φτάνει στη γη το οποίο έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, το λιώσιμο των πάγων, καθώς και
προβλήματα στους ζωντανούς οργανισμούς (Καρδέλλης, Χαλβατζής, 2005).

4.2.3 Το φαινόμενο της όξινης βροχής
Ένα ακόμη πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι αυτό της όξινης βροχής. Η
όξινη βροχή περιλαμβάνει τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι και την ομίχλη που έχουν ph
μικρότερο από 5,6. Σχηματίζεται από οξείδια του θείου και του αζώτου ως
αποτέλεσμα της καύσης άνθρακα και πετρελαίου. Τα οξείδια αυτά μετατρέπονται
στην ατμόσφαιρα στα αντίστοιχα οξέα και επιστρέφουν στο έδαφος. Η όξινη βροχή
παίρνει μαζί της θρεπτικά συστατικά από το έδαφος και συμμετέχει σε χημικές
αντιδράσεις κατά τις οποίες τα οξέα απελευθερώνουν δηλητηριώδη συστατικά για
οποιουδήποτε είδους βλάστηση. Πέρα από τη βλάστηση βεβαίως προκαλεί και άλλες
φθορές, όπως οξύνιση του επιφανειακού χώματος και αλλαγές στην οργανική ζωή
του. Τα αέρια που σχηματίζουν την όξινη βροχή προέρχονται κυρίως από την καύση
ορυκτών καυσίμων, την ηφαιστειακή δραστηριότητα, τις πυρκαγιές, διάφορες
βιολογικές δραστηριότητες και την τήξη του όξινου πάγου, η οποία συμβαίνει λόγω
του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Εκτός από τις επιδράσεις που έχει η όξινη βροχή στη φύση σημαντικές είναι και οι
επιπτώσεις της στους ανθρώπους και στην υγεία. Μέσω του πόσιμου νερού και των
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συστατικών των τροφών υπάρχει ο κίνδυνος για αυξημένη έκθεση σε βαρέα μέταλλα,
τα οποία έχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία. Αέρια όπως το
διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου είναι όξινα και επιβλαβή για το
αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε
αναπνευστικές παθήσεις. Έμμεσες επιδράσεις των οξέων μπορούμε να έχουμε όταν
καταναλώνουμε μολυσμένα φαγητά ή πόσιμο νερό και ο οργανισμός μας απορροφά
τα βλαβερά βαρέα μέταλλα. Τα αποτελέσματα της όξινης βροχής είναι καταστροφικά
για ολόκληρο το οικοσύστημα, τις καλλιέργειες αλλά και τα πολιτιστικά μνημεία
γεγονός που έχει κινητοποιήσει αρκετές κυβερνήσεις να επιβάλλουν νόμους με σκοπό
να μειώσουν το φαινόμενο αυτό.

4.3 Περιβαλλοντική Προστασία
Πιο πάνω έγινε μια αρκετά απλή παρουσίαση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών
προβλημάτων που υπάρχουν στις μέρες μας. Αυτά τα προβλήματα έχουν
αναγνωριστεί και από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις
προσπαθούν να αναλάβουν δράση για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό
συνέβαλε και το οικολογικό κίνημα ήδη από τη δεκαετία του 1960, όπως αναφέραμε
και προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται για την αντιμετώπιση
διάφορων περιβαλλοντικών προβλημάτων και έχει ως βασικές της προτεραιότητες
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη
μείωση των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από τη ρύπανση και την
υπεύθυνη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων.
Το πρώτο βήμα που έγινε για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν το 1972 όταν
τα Ηνωμένα Έθνη διοργάνωσαν στη Στοκχόλμη την πρώτη παγκόσμια Διάσκεψη για
το Ανθρώπινο Περιβάλλον. Το 1987 έγινε η έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και ορίστηκε η έννοια της Βιώσιμης ή Αειφορικής
Ανάπτυξης. Το πρώτο πολιτικό κείμενο που οριοθετεί την παγκόσμια προσπάθεια
προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ήταν η «Agenda 21», η οποία υπεγράφη το 1992 στη
Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο. Το 1997 υπεγράφη το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο
είχε ως σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης των αερίων που προκαλούν το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, χωρίς ωστόσο να μειωθούν οι ρυθμοί οικονομικής
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ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο σήμαινε ουσιαστικά ότι εάν ένα κράτος επιθυμούσε να
συνεχίσει τις παραγωγικές του δραστηριότητες, οι οποίες είναι επιζήμιες για το
περιβάλλον, ήταν υποχρεωμένο να αγοράσει δικαιώματα εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου.

4.3.1 Βιώσιμη ή Αειφορική Ανάπτυξη
Η διεθνής κοινότητα από το 1987 έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα στροφής προς
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα αρκετές διασκέψεις και συνέδρια με
σκοπό να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα και μάλιστα το 1987 η Παγκόσμια
Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του ΟΗΕ δημοσίευσε τα πορίσματα
της στην έκθεση «Το Κοινό μας Μέλλον», αλλιώς έκθεση Brundtland, η οποία
αποτύπωνε με πολύ σαφή τρόπο τις περιβαλλοντικές ανησυχίες για τα
περιβαλλοντικά προβλήματα. Στην έκθεση αυτή εισάγεται ο όρος Βιώσιμη Ανάπτυξη
ως ένα μέτρο αξιολόγησης και στόχο πολιτικής για τις σημερινές κοινωνίες,
προβάλλοντας τις συνέπειες που θα έχουν οι σημερινές πρακτικές παραγωγής και
κατανάλωσης στους μελλοντικούς κατοίκους του πλανήτη.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια δύσκολη έννοια για να την ορίσουμε και αυτό διότι
συνεχώς εξελίσσεται, παρόλα αυτά στην έκθεση Brundtland δόθηκε ο εξής ορισμός:
«ως

Βιώσιμη

ή

Αυτοσυντηρούμενη

ή

Αειφορική

Ανάπτυξη

(sustainable

development) ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν
τις δικές τους ανάγκες». Για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να συνδυαστεί η
κοινωνική πρόοδος, που θα αναγνωρίζει και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων
των πολιτών, η αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και η διατήρηση υψηλών
ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης. Αυτά είναι και τα τρία συστατικά
στοιχεία της Βιώσιμης Ανάπτυξης: το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθόρισε αρχικά τέσσερις
τομείς προτεραιότητας για τους οποίους προσδιόρισε συγκεκριμένους στόχους και
μέτρα για την επίτευξη τους και είναι οι εξής:
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1. Την ενδυνάμωση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής
μεταβολής.
2. Την αναδιάρθρωση του συστήματος μεταφορών στην κατεύθυνση της
βιωσιμότητας.
3. Την προστασία της δημόσιας υγείας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και οι πρακτικές που εφαρμόζονται
μέχρι σήμερα από τον άνθρωπο.
4. Τέλος, τη βελτίωση της οίκο-αποδοτικότητας στη διαχείριση των φυσικών
πόρων.
Στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους
πολίτες, τόσο για αυτούς που ζουν και δουλεύουν σήμερα όσο και για τις επόμενες
γενιές. Ο όρος ανάπτυξη σημαίνει «μια διαδικασία, στην οποία ένας όλο και
μεγαλύτερος αριθμός ατόμων, μιας δεδομένης περιοχής ή ενός δεδομένου
περιβάλλοντος, λαμβάνει και υλοποιεί κοινωνικά υπεύθυνες αποφάσεις, η συνέπεια
των οποίων είναι η καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης μερικών ατόμων, χωρίς να
χειροτερεύουν τις συνθήκες ζωής των άλλων». Στη Διακήρυξη για το Περιβάλλον και
την Ανάπτυξη του Ρίο αναγράφονται 17 κανόνες / αρχές για τη βιωσιμότητα και είναι
οι εξής:
1. Οι άνθρωποι δικαιούνται μια υγιή και παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη
φύση.
2. Η σημερινή ανάπτυξη δεν πρέπει να υποβαθμίζει την ανάπτυξη και τις
περιβαλλοντικές ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών γενεών.
3. Τα έθνη θα έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τις δικές τους
πηγές, αλλά χωρίς να προκαλούν ζημία στο περιβάλλον πέραν των συνόρων
τους.
4. Τα έθνη θα πρέπει να θεσπίσουν διεθνείς νόμους για να προσφέρουν
αποζημιώσεις για ζημιές που προκάλεσαν με τις δραστηριότητες τους σε
περιοχές εκτός των συνόρων τους.
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5. Τα έθνη θα πρέπει να προστατεύουν το περιβάλλον με προληπτική
προσέγγιση. Όπου υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ή αμετάκλητες ζημίες πρέπει
μέσω επιστημονικών μετρήσεων να αποτρέπεται ο περιβαλλοντικός
υποβιβασμός.
6. Για να επιτευχθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη πρέπει η περιβαλλοντική προστασία
να συνιστά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας ανάπτυξης.
7. Τα έθνη θα πρέπει να συνεργάζονται για να διατηρήσουν, να προστατέψουν
και να αποκαταστήσουν την υγεία και την ακεραιότητα του οικοσυστήματος
της γης. Οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να καταλάβουν την ευθύνη που έχουν
για την επιζήτηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης εξαιτίας των τεχνολογικών και
οικονομικών πηγών που ελέγχουν.
8. Τα έθνη θα πρέπει να μειώσουν ή να καταργήσουν μη βιώσιμες μεθόδους
παραγωγής και κατανάλωσης.
9. Τα έθνη θα πρέπει να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την πληροφόρηση του
κοινού κάνοντας τις πληροφορίες για το περιβάλλον διαθέσιμες ευρέως.
10. Τα έθνη θα πρέπει να δημιουργήσουν εθνικούς νόμους που θα αφορούν στην
υπαιτιότητα για τα θύματα της μόλυνσης και άλλων περιβαλλοντικών ζημιών.
11. Τα έθνη θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να προωθήσουν ένα ανοιχτό
διεθνές οικονομικό σύστημα το οποίο θα οδηγήσει σε οικονομική επέκταση
και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλες τις χώρες.
12. Όποιος μολύνει θα πρέπει να δέχεται και το τίμημα της μόλυνσης.
13. Τα έθνη θα πρέπει να προειδοποιούν το ένα το άλλο για φυσικές καταστροφές
ή δραστηριότητες που μπορεί να έχουν επιβλαβή αντίκτυπο εκτός των
συνόρων τους.
14. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη απαιτεί καλύτερη επιστημονική κατανόηση των
προβλημάτων. Τα έθνη θα πρέπει να μοιράζονται γνώση και πρωτοποριακές
τεχνολογίες για το σκοπό της βιωσιμότητας.
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15. Τα έθνη θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν την ταυτότητα, την
κουλτούρα και τα ενδιαφέροντα όλων των ανθρώπων, η συμμετοχή των
οποίων είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα.
16. Οι εχθροπραξίες είναι καταστροφικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τα έθνη
θα πρέπει να σέβονται του διεθνείς νόμους που προστατεύουν το περιβάλλον
σε καιρούς ένοπλων διαμαχών.
17. Η ειρήνη, η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
αλληλοεξαρτώμενα και αδιαίρετα.
Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Brundtland η Βιώσιμη Ανάπτυξη γίνεται κεντρικό
σημείο συζητήσεων και τίθεται ένα νέο επίπεδο προβληματισμού και δράσης για την
παγκόσμια κοινότητα. Η ταχύτητα της εξέλιξης οφείλεται κυρίως στην ωμή
πραγματικότητα των εικόνων πείνας στην Αφρική, των παγκόσμιων πλημμύρων, τον
αυξανόμενο αριθμό μελανωμάτων λόγω της μείωσης του στρώματος του όζοντος και
κάνει ορατή στους πολίτες την ανάγκη αναγνώρισης της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το
περιβάλλον αναδεικνύεται ως προϋπόθεση για την επιβίωση των ανθρώπινων
κοινωνιών, αλλά και ως κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη.

4.4 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-Μ.Κ.Ο. (Non-Governmental Organisations-NGOs)
είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με διεθνή συνήθως παρουσία, οι οποίες δεν
αποτελούν διεθνείς οργανισμούς αλλά στηρίζονται σε ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι
ανεξάρτητες από τα κράτη. Μπορούν να οριστούν ως ομάδες ή κινήματα οι οποίες
δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό και ιδρύονται από ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε
αυτές και γίνονται μέλη τους συμμερίζονται τους ίδιους προβληματισμούς, είτε
περιβαλλοντικούς είτε κοινωνικούς, και λειτουργούν με μια βάση καθαρά εθελοντική
χωρίς να έχουν σκοπό το κέρδος, σε αντίθεση με μεγάλες πολυεθνικές και
διακρατικές επιχειρήσεις (Ανθόπουλος, 2002).
Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου για τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και η εθελοντική υποστήριξη τους έκανε τις κυβερνήσεις
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διαφόρων κρατών να αναγνωρίσουν την αξία ορισμένων οργανώσεων και να
συμβάλλουν οικονομικά στις προσπάθειες τους. Εκτός όμως από την εθελοντική
προσπάθεια των ανθρώπων και την οικονομική βοήθεια των κυβερνήσεων η
εξάπλωση των οργανώσεων και οι δυνατότητες που απέκτησαν προήλθαν από τη
στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επιχορηγήσεις προγραμμάτων. Οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς όπως είναι: τα
ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακές σχέσεις, η κατάργηση των διακρίσεων, οι
μειονότητες, οι μετανάστες, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των καταναλωτών, ο
αφοπλισμός, η ειρήνη, η υγεία, κλπ. Από τις πρώτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
που δημιουργήθηκαν ήταν ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Ερρίκο
Ντυνάν που ήθελε να προστατεύσει την τύχη των αιχμαλώτων πολέμου και να
ενδυναμώσει την εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου.
Μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για να κατατάσσεται σε αυτές θα πρέπει να διαθέτει
κάποια κριτήρια κατάταξης κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της. Τα κριτήρια αυτά
είναι τα εξής:
1. Το κέρδος της πρέπει να ανάγεται για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου.
2. Η σύσταση της θα πρέπει να έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία και να μην
καλύπτεται από το δημόσιο.
3. Θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της, στο οποίο να
αναφέρεται με σαφήνεια ο σκοπός της λειτουργίας της.
4. Για την ισχυρή τους ανάπτυξη αναπόσπαστο στοιχείο αποτελεί η ελεύθερη
συμμετοχή εθελοντών.
5. Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση τη δημοκρατική αρχή.
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν
την κρατική λειτουργία, αλλά πρέπει να παρέχουν συμβουλευτική δράση σε τομείς
που υστερεί το κράτος. Θα πρέπει πάντα να εκπροσωπούν τα συμφέροντα του πολίτη,
να προσφέρουν ενημέρωση, να αντιπροσωπεύουν τους πολίτες κατά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση και να διεκδικούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα
τους. Ανάλογα με τη σύνθεση του καταστατικού τους και τη δράση τους μπορούμε να
διακρίνουμε τις οργανώσεις αυτές σε διεθνείς οργανώσεις που έχουν την έδρα τους
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σε ένα κράτος και παραρτήματα σε άλλα όπως είναι οι Γιατροί χωρίς Σύνορα και σε
εθνικές οργανώσεις που η δραστηριότητα τους είναι περιορισμένη σε ένα κράτος,
όπως είναι το Ε.Κ.Π.Α.Ζ. (Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και
Πουλιών).
Μία από τις σημαντικότερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι η Greenpeace,
διεθνής οργάνωση με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Η Greenpeace
ιδρύθηκε το 1971 και ο σκοπός της ήταν η δημιουργία ενός πράσινου και ειρηνικού
κόσμου, αυτό ακριβώς που σημαίνει και το όνομα της. Οι αρχές της οργάνωσης
αυτής είναι η μη-βία, η άμεση δράση και η ανεξαρτησία από κόμματα, κυβερνήσεις
και οικονομικά συμφέροντα. Η Greenpeace μέσω του αγώνα της για την προστασία
του περιβάλλοντος έχει καταφέρει πολλές και σημαντικές νίκες για το περιβάλλον
όπως τη διεθνή απαγόρευση της καύσης αποβλήτων στη θάλασσα, την απαγόρευση
της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της Ανταρκτικής ως το 2941, την κατάργηση των
πιο επικίνδυνων και τοξικών ενώσεων (POPs), την παύση των πυρηνικών δοκιμών
στη Γαλλία, κ.α. Η χρηματοδότηση της Greenpeace γίνεται αποκλειστικά από τις
συνδρομές των 3.000.000 υποστηρικτών της σε 158 χώρες, γεγονός που την καθιστά
ανεξάρτητη από κυβερνήσεις και οργανισμούς.
Μία ακόμη Μη Κυβερνητική Οργάνωση είναι η WWF (World Wide Fund for Nature)
ή Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση με σκοπό τη διατήρηση, έρευνα και αποκατάσταση
του περιβάλλοντος. Η WWF επικεντρώνει τις προσπάθειες της στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας προστατεύοντας τα δάση, τα οικοσυστήματα γλυκού νερού, τους
ωκεανούς και τις ακτές, ενώ παράλληλα ασχολείται και με την προστασία των
απειλούμενων ειδών, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.
Ιδρύθηκε το 1961 ως φιλανθρωπικό ταμείο και στο καταστατικό του ανέφερε ότι η
αποστολή του ήταν «η διατήρηση της παγκόσμιας χλωρίδας, πανίδας, των δασών, του
τοπίου, του νερού, του εδάφους και άλλων φυσικών πόρων μέσω της διαχείρισης της
γης, την έρευνα και τη δημοσιότητα, το συντονισμό των προσπαθειών, τη συνεργασία
με κάθε ενδιαφερόμενο μέλος και με όλους τους άλλους κατάλληλους τρόπους». Έχει
πάνω από 5 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως και υποστηρίζει 100 προγράμματα
διατήρησης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι μια Μη Κυβερνητική
Οργάνωση, η οποία από το 1990 ασχολείται με θέματα επαναχρησιμοποίησης,
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ανακύκλωσης, καθώς και με τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών και άλλων
αποβλήτων. Πιο αναλυτικά οι στόχοι της οργάνωσης αυτής είναι οι εξής:
1. Μείωση και περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων.
2. Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας.
3. Οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων μείωσης, αξιοποίησης και
ανακύκλωσης αποβλήτων.
4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
5. Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.
6. Αναπτυξιακή βοήθεια για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών
πόρων.

4.5 Οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά
Το ενδιαφέρον που έχει επικρατήσει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την
αναζήτηση λύσεων έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές έρευνες σχετικά με τη διερεύνηση
της οικολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Τα θέματα που έχουν
απασχολήσει τους ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολλά όπως η κοινωνική
ευθύνη, η περιβαλλοντική ανησυχία των καταναλωτών και πιο πρόσφατα η
συμπεριφορά ανακύκλωσης, τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α. Οι τρόποι που μπορεί ένας άνθρωπος να
εκδηλώσει οικολογική συμπεριφορά είναι πάρα πολλοί και μερικοί από αυτούς είναι
η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση και
η συμμετοχή σε οικολογικές δραστηριότητες και ομάδες. Παρακάτω θα αναλύσουμε
κάποιες από αυτές τις οικολογικές συμπεριφορές.

4.5.1 Ανακύκλωση
Στις μέρες μας κάθε σύγχρονη κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων, ένα πρόβλημα ιδιαίτερα σύνθετο και δύσκολο. Όσο ο
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άνθρωπος δεν κάνει ανακύκλωση και συνεχίζει να παράγει σκουπίδια η ζωή στον
πλανήτη θα απειλείται. Τι ακριβώς όμως είναι η ανακύκλωση;
Ανακύκλωση είναι η διαδικασία όπου τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται,
ταξινομούνται και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στη συνέχεια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων. Στην πραγματικότητα είναι η
επαναφορά των χρήσιμων υλικών στο φυσικό και οικονομικό κύκλο. Η ανακύκλωση
μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και τη χρήση ενέργειας και έτσι τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου και για αυτό το λόγο θεωρείται ως μια πολύ σημαντική
πρακτική για το περιβάλλον. Η ανακύκλωση ξεκινάει από την ίδια τη φύση, όπου στα
φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισμό αποτελεί
χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο. Η ανακύκλωση διακρίνεται σε :
1. Ανακύκλωση μέσα στο εργοστάσιο, όπου από τις διεργασίες μεταποίησης
προκύπτουν απορρίμματα παραγωγής από τα οποία ένα μέρος ανακυκλώνεται
εσωτερικά στη μεταποιητική μονάδα και το υπόλοιπο τροφοδοτεί τις μονάδες
δευτερογενούς παραγωγής.
2. Ανακύκλωση μετά τη χρήση, την πιο σημαντική ανακύκλωση διότι η
ποσότητα των απορριμμάτων είναι μεγαλύτερη και υπάρχουν περισσότερα
προβλήματα.
Η ανακύκλωση βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη συμμετοχή των ανθρώπων και
προϋποθέτει ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Μπορεί να γίνει με διάφορους
τρόπους, ο κυριότερος δε είναι η διαλογή στην πηγή, ένα σύστημα κατά το οποίο τα
υλικά διαχωρίζονται στην πηγή και δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις τεχνολογίας,
μόνο η συνεργασία των ανθρώπων και ενός οργανισμού για τη διαλογή, αποθήκευση
και μεταφορά των απορριμμάτων. Η διαλογή στην πηγή μπορεί να διαιρεθεί σε
κέντρα συλλογής, συλλογή σε κάδους και συλλογή πόρτα–πόρτα.
Στα κέντρα συλλογής, τα οποία είναι εγκαταστάσεις υποδοχής ανακυκλωμένων
υλικών, ο κάθε άνθρωπος μεταφέρει υλικά τα οποία στη συνέχεια υφίστανται κάποια
επεξεργασία και μεταφέρονται σε αντίστοιχες βιομηχανίες για παραγωγή νέων
προϊόντων. Η συλλογή σε κάδους είναι γνωστή σε όλους μας με τους κάδους
απορριμμάτων που υπάρχουν στις γειτονιές. Τα απορρίμματα μπορεί να
τοποθετούνται είτε σε έναν κοινό κάδο είτε σε διαφορετικούς κάδους για διαφορετικά
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υλικά. Τέλος η συλλογή πόρτα–πόρτα εφαρμόζεται κυρίως για την ανακύκλωση
χαρτιού και υπάρχει πολύ χαμηλό κόστος διότι δεν απαιτούνται κάδοι, αφού η
συλλογή γίνεται πόρτα–πόρτα και γίνεται πολύ καλή προδιαλογή.
Τα πλεονεκτήματα από την ανακύκλωση εκτός από περιβαλλοντικά είναι οικονομικά,
τεχνικά και κοινωνικά. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:
1. Εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
2. Μείωση της ρύπανσης και των υγειονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την
αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή.
3. Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων και του κόστους διάθεσης.
4. Κατά την ανακύκλωση προκύπτουν έξι νέες θέσεις εργασίας, σε αντίθεση με
τη μία μόνο θέση που προκύπτει κατά τη διάθεση των αποβλήτων με
υγειονομική ταφή.
Η ανακύκλωση συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και πιο ειδικά η
ανακύκλωση χαρτιού μπορεί να οδηγήσει σε συνολική μείωση των επιπτώσεων της
μόλυνσης του περιβάλλοντος που προέρχεται από την παραγωγή χαρτιού. Πιο
συγκεκριμένα η παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από χρησιμοποιημένο χαρτί σε σχέση
με την παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από παρθένες πρώτες ύλες εξοικονομεί 17
δέντρα, το 50% της ενέργειας και της κατανάλωσης νερού και έχει ως αποτέλεσμα
74% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και 35% λιγότερη ρύπανση του αέρα. Η
ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί με την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας
και χαρτιού αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η Αθήνα σε τέσσερις μήνες.
Επίσης, για κάθε τόνο απορριμμάτων που δεν καταλήγει στις χωματερές και
ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται αποφεύγεται η έκλυση 260-470 κιλών
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Στη χώρα μας παράγουμε
κάθε χρόνο περισσότερο από 4,5 εκατομμύρια τόνους αστικών στερεών
απορριμμάτων, δηλαδή απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες και εμπορικές
δραστηριότητες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα της γεωργίας και της
βιομηχανίας.
Στην Ελλάδα ψηφίστηκε το 2001 νόμος ο οποίος ρυθμίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις συσκευασίες
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και καθορίζει τις βασικές αρχές για τη διαχείριση άλλων προϊόντων μετά τη χρήση
τους, όπως τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα οχήματα, τις
χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές, τις ηλεκτρικές συσκευές, κ.α.
Με τη νέα αυτή νομοθεσία επιβάλλεται η χωριστή συλλογή των εν λόγω προϊόντων
από τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα και η επιστροφή τους σε ειδικά σημεία συλλογής
που οργανώνονται για αυτό το σκοπό, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του
καταναλωτή. Ακόμη επιβάλλεται η ευθύνη του παραγωγού για την οργάνωση και τη
χρηματοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης.
Το Δεκέμβριο του 2001 ιδρύθηκε στην Ελλάδα η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ Α.Ε. από βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις που είτε
διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Η
ΕΕΑΑ πέρα από το έργο της ανακύκλωσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην
ενημέρωση των πολιτών γύρω από την ανακύκλωση, οι οποίοι εκπαιδεύονται και
ευαισθητοποιούνται για το σοβαρό θέμα των απορριμμάτων που οι ίδιοι παράγουν.
Εκτός από την ΕΕΑΑ το 2004 ιδρύθηκε η εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., το
πρώτο εθνικό συλλογιστικό σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Η Ανακύκλωση Συσκευών είναι μια εταιρεία χωρίς
επενδυτικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που
παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και
συμμετέχουν στα προγράμματα της, την απαλλαγή τους από τις υποχρεώσεις που
τους επιβάλλει ο νόμος για την εναλλακτική διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών. Η
εταιρεία συλλέγει, μεταφέρει, αποθηκεύει, επαναχρησιμοποιεί και αξιοποιεί τις
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε μετά την επεξεργασία τους να μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν.

4.5.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Η ζήτηση ενέργειας δεν έχει σταματήσει μέχρι τις μέρες μας να αυξάνεται και αυτό
διότι όταν υπάρχει οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη σε μια χώρα τότε δε μπορεί
παρά να υπάρχει και αύξηση της ζήτησης ενέργειας. Επίσης όσο υπάρχει τεχνολογική
ανάπτυξη τόσο θα αυξάνεται και η κατανάλωση ενέργειας από τους κατοίκους. Μετά
από την κρίση του πετρελαίου όλες οι χώρες προσπαθούν είτε να μειώσουν την
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κατανάλωση ενέργειας είτε να τη διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα. Λόγω του ότι η
ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται περισσότερο απ’ ότι η ζήτηση στον
υπόλοιπο ενεργειακό τομέα έχει γίνει πλέον απαραίτητη η εύρεση νέων ενεργειακών
πηγών.
Για να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση, δηλαδή για να εξοικονομήσουμε ενέργεια μια
λύση είναι αυτή της χρήσης πιο ήπιων μορφών ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης
ενέργειας η οποία προέρχεται από φυσικές διεργασίες όπως ο άνεμος, το νερό, η
γεωθερμία, κ.α. Πιο συγκεκριμένα τα είδη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι η
ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η βιομάζα, οι υδατοπτώσεις, η γεωθερμική
ενέργεια, η ενέργεια από ωκεανούς, από κύματα και τέλος από παλίρροιες. Τα δύο
βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:
1. Για την εκμετάλλευση τους δεν απαιτείται καμία ενεργειακή παρέμβαση, για
παράδειγμα εξόρυξη, άντληση, καύση όπως συνέβαινε με τις μέχρι τώρα
χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας. Απλά εκμεταλλεύεται η ήδη υπάρχουσα
ροή ενέργειας στη φύση.
2. Πρόκειται για καθαρές μορφές ενέργειας, οι οποίες είναι φιλικές προς το
περιβάλλον και δεν αποδεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά απόβλητα
όπως συμβαίνει με τις υπάρχουσες πηγές ενέργειας.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ουσία βασίζονται στην ηλιακή ενέργεια από
το εσωτερικό του φλοιού της γης και την ενέργεια από τις παλίρροιες που
εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Η ονομασία ανανεώσιμες δόθηκε διότι οι
συγκεκριμένες πηγές ενέργειας δεν πρόκειται να εξαντληθούν, τουλάχιστον για
μερικά δισεκατομμύρια χρόνια ακόμη, και έτσι ανανεώνονται διαρκώς. Η αιολική
ενέργεια όπως γνωρίζουμε όλοι μας εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται
από τη θέρμανση του αέρα, ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον
κύκλο εξάτμισης - συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για θέρμανση
ή έμμεσα, αφού μετατραπούν δηλαδή σε άλλες μορφές ενέργειας όπως σε μηχανική
ενέργεια ή ηλεκτρισμό. Μέχρι πρόσφατα όμως η εκμετάλλευση αυτών των μορφών
ενέργειας δεν ήταν ικανοποιητική, παρά το γεγονός ότι χώρες όπως η Ελλάδα που
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έχουν κατάλληλο κλίμα και μορφολογία εάν τις εκμεταλλευτούν θα μπορούν να είναι
ενεργειακά αυτόνομες. Μόνο τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται λίγο περισσότερο
από τα ανεπτυγμένα κυρίως κράτη και αυτό διότι έχει πέσει σημαντικά το κόστος
εφαρμογής τους. Στη συνέχεια αναφέρουμε τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Τα πλεονεκτήματα τους είναι τα εξής:
1. Σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν
πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ.
2. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς κατάλοιπα και απόβλητα.
3. Τα κράτη με τη χρήση τους μπορούν να αποκτήσουν ενεργειακή αυτάρκεια.
4. Λόγω της ευελιξίας τους μπορούν να παράγουν την απαιτούμενη κάθε φορά
ενέργεια για τον ανάλογο πληθυσμό.
5. Έχουν σχετικά απλό και οικονομικό εξοπλισμό.
Από την άλλη πλευρά τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχουν είναι τα εξής:
1. Εξαιτίας του μικρού συντελεστή απόδοσης που έχουν δε μπορούν προς το
παρόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μεγάλων αστικών κέντρων.
2. Η απόδοση τους, κυρίως της αιολικής, της ηλιακής και της υδροηλεκτρικής
ενέργειας, εξαρτάται από το κλίμα, τη μορφολογία της περιοχής που
τοποθετούνται αλλά και από την εποχή του έτους.
3. Οι αιολικές μηχανές έχουν κατηγορηθεί για πολλούς θανάτους πουλιών στα
αιολικά πάρκα.
4. Τέλος τα υδροηλεκτρικά έργα θεωρείται ότι συντελούν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου λόγω της έκλυσης μεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών
κάτω από το νερό.
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4.5.3 Οικολογικά ή «πράσινα» προϊόντα
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τα διάφορα
περιβαλλοντικά προβλήματα αυξήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Αρχικά οι άνθρωποι
ενδιαφέρονταν να ανακαλύψουν τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα ενώ στη
συνέχεια, οι καταναλωτές κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν πιο υπεύθυνες αγορές και
στηρίζονταν σε ιδρύματα που συμπεριφέρονταν με αυτό τον τρόπο. Οι άνθρωποι
κατάλαβαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν ήταν αποκλειστικό μέλημα
ιδρυμάτων και εταιρειών, αλλά και δική τους ευθύνη ως καταναλωτές. Έτσι, όταν οι
καταναλωτές επιλέγουν να αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα αντί για άλλα,
επηρεάζουν την προμήθεια αγαθών έτσι ώστε τα οικολογικά προϊόντα να παραμένουν
στην αγορά και αυτά που δεν είναι οικολογικά με τον καιρό να παραμεριστούν (Fraj
& Martinez, 2007). Ο οικολογικά ευαισθητοποιημένος καταναλωτής, όρος που έχει
επικρατήσει στις μέρες μας, είναι ένα άτομο που ανησυχεί και προβληματίζεται για
την οικολογική κρίση και πιστεύει ότι με την καταναλωτική του συμπεριφορά μπορεί
να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Τι κάνει όμως ένα προϊόν οικολογικό; Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες ή οδηγίες;
Σύμφωνα με τον Polonsky (1995) δε θα πρέπει να αναφέρουμε τα οικολογικά
προϊόντα ως «φιλικά προς το περιβάλλον» αλλά ως «λιγότερο επιβλαβή προς το
περιβάλλον», διότι κάθε προϊόν και κάθε καταναλωτική δραστηριότητα είναι κατά
κάποιον τρόπο περιβαλλοντικά επιβλαβής. Ως βέλτιστη λύση θεωρείται η πραγματική
μείωση της συνολικής κατανάλωσης ώστε να μειωθεί η συνολική περιβαλλοντική
ζημιά, αφού ακόμη και οι «πράσινες» αγορές μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση
(Tilikidou, 2006). Στη βιβλιογραφία για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική
συμπεριφορά έχουν αναφερθεί κάποια στοιχεία που δεν πρέπει να έχει ένα προϊόν το
οποίο θεωρείται οικολογικό (Strong, 1998). Έτσι ένα οικολογικό προϊόν δεν πρέπει:
1. Να βάζει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.
2. Να χρησιμοποιεί υλικά που προέρχονται από ζώα υπό εξαφάνιση.
3. Να περιλαμβάνει σκληρότητα ή εκμετάλλευση των ζώων.
4. Να είναι βλαβερό προς το περιβάλλον σε κανένα στάδιο του κύκλου ζωής
του, είτε κατά την παραγωγή, τη χρήση, τη διάθεση και την απαξίωση.
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5. Να προκαλεί περιττά απόβλητα, είτε μέσω της υπερβολικής του συσκευασίας
είτε μιας σύντομης χρηστικής ζωής.
6. Να καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας ή άλλων πόρων κατά τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του.
Οικολογικά προϊόντα θεωρούνται τα βιολογικά τρόφιμα, οι επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες, τα προϊόντα που έχουν ανακυκλώσιμη ή ανακυκλωμένη συσκευασία,
όπως είναι το ανακυκλωμένο χαρτί, τα καλλυντικά που δε δοκιμάζονται σε ζώα, κ.α.
Μια πολύ σημαντική κατηγορία των οικολογικών προϊόντων είναι τα βιολογικά
προϊόντα, δηλαδή τα προϊόντα που προέρχονται από βιολογική γεωργία και
κτηνοτροφία. Το βιολογικό προϊόν καλλιεργείται χωρίς τη χρήση χημικών και
συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, όπως είναι τα φυτοφάρμακα, τα
ζιζανιοκτόνα, κ.α. σε όλα τα στάδια της παραγωγής του. Τα βιολογικά κτηνοτροφικά
προϊόντα είναι τα ζώα ελευθέρας βοσκής τα οποία δεν εκτρέφονται με τροφές που
περιέχουν χημικά.
Για να υπάρξει σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον και να προωθηθεί η βιώσιμη
κατανάλωση και ανάπτυξη πρέπει όλοι οι καταναλωτές να ευαισθητοποιηθούν
οικολογικά. Η τεχνολογική ανάπτυξη δε θα λύσει εξ’ ολοκλήρου τα περιβαλλοντικά
προβλήματα. Θα πρέπει οι καταναλωτές να υιοθετήσουν πιο υγιείς καταναλωτικές
συμπεριφορές, όπως να αγοράζουν οικολογικά προϊόντα, να κάνουν συστηματική
ανακύκλωση, να προσπαθούν να εξοικονομούν ενέργεια, κ.α. Μόνο αν οι
καταναλωτές κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες συνειδητά και έχοντας πάντα στο
μυαλό τους ότι έτσι βοηθούν στη διατήρηση του περιβάλλοντος θα μπορέσει να
αποτραπεί περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση.

4.6 Μη οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά
Παρά το γεγονός ότι πλέον τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι γνωστά και όλοι μας
κατανοούμε ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και συλλογικά για να βοηθήσουμε το
περιβάλλον, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που οι άνθρωποι δε δρουν οικολογικά.
Μπορεί όλοι οι άνθρωποι να εμφανίζουν θετικά συναισθήματα για το περιβάλλον και
να ανησυχούν για τα προβλήματα, χωρίς όμως να κάνουν κάτι για αυτό. Γενικά η
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συμπεριφορά των καταναλωτών χαρακτηρίζεται από τις στάσεις και τις πράξεις τους
με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις Fraj και Martinez
(2006) πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην οικολογική στάση και στην
οικολογική συμπεριφορά. Η στάση εμπεριέχει μια ευνοϊκή ή μη πρόθεση για δράση
και η συμπεριφορά συνεπάγεται ένα τελικό μοτίβο δράσεων.
Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα ότι επηρεάζουν και
περιορίζουν σημαντικά την οικολογική συμπεριφορά των καταναλωτών είναι οι εξής:
1. Τιμή
Η τιμή είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για εκδήλωση ή μη
οικολογικής συμπεριφοράς. Οι καταναλωτές θα επιλέξουν ένα οικολογικό
προϊόν αρκεί αυτό να μην ξεπερνάει σε τιμή το αντίστοιχο συμβατικό. Βέβαια
η στάση απέναντι στην τιμή είναι ανάλογη και του εισοδήματος των
καταναλωτών και της προσωπικής τους αντίληψης σχετικά με το αν
αποκομίζουν κάποιο όφελος όταν έχουν οικολογική συμπεριφορά. Σύμφωνα
με τους Magnusson et al (2001) σε έρευνα τους για τα βιολογικά προϊόντα, οι
καταναλωτές γνώριζαν ότι είναι περισσότερο υγιεινά αλλά έγιναν αντιληπτά
ως ακριβότερα και η τιμή τους ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο. Επίσης ενώ η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων εμφάνιζε θετική στάση απέναντι στα βιολογικά
προϊόντα, μόνο ένα μικρό ποσοστό τα αγόραζε τακτικά.
2. Διαθεσιμότητα
Όταν οι καταναλωτές θεωρούν ότι δε μπορούν να βρουν εύκολα οικολογικά
προϊόντα τότε τείνουν να μην τα καταναλώνουν. Σύμφωνα με τους Vermeir
και Verbeke (2004) η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί ότι τα βιολογικά
προϊόντα δεν είναι επαρκώς διαθέσιμα και αυτή η εικόνα δε μπορεί να
αντιστραφεί εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα μοτίβο
κατανάλωσης, δηλαδή οι καταναλωτές από τη στιγμή που δε βρίσκουν εύκολα
οικολογικά προϊόντα σταματούν και να τα ψάχνουν, περιορίζοντας έτσι την
οικολογική τους συμπεριφορά.
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3. Συνήθεια
Η συνήθεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτό γιατί οι
άνθρωποι δεν είναι πάντα πρόθυμοι να αλλάξουν τις συνήθειες τους.
Ειδικότερα δε για την εμφάνιση οικολογικής συμπεριφοράς και την αγορά
οικολογικών προϊόντων όπου υπάρχει και ο παράγοντας της τιμής.
4. Ελλιπής πρόσβαση σε υποδομές
Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες υποδομές που τους
επιτρέπουν να έχουν οικολογική συμπεριφορά τότε εμφανίζουν και μια
αρνητική διάθεση για την εν λόγω οικολογική συμπεριφορά. Σύμφωνα με την
Juwaheer (2005) τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε προγράμματα
ανακύκλωσης τείνουν να ανακυκλώνουν περισσότερο από εκείνα που δεν
έχουν πρόσβαση.
5. Έλλειψη εμπιστοσύνης στους φορείς
Η εμπιστοσύνη στους φορείς είναι πολύ σημαντικός παράγοντας γιατί μπορεί
να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει τους καταναλωτές να αναπτύξουν και να
συνεχίσουν να έχουν οικολογική συμπεριφορά. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει
πολύ ζωτικό ρόλο στην προώθηση και εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών
που θα διευκολύνουν την οικολογική συμπεριφορά. Στην έρευνα των Jain και
Kaur (2004) οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα
προέρχονται κυρίως από το κράτος αφού δεν υπάρχουν κατάλληλοι νόμοι και
προϋποθέσεις για οικολογική συμπεριφορά, και ότι οι ίδιοι δε μπορούν από
μόνοι τους να αλλάξουν τα πράγματα.
6. Ελλιπής πληροφόρηση
Χωρίς την ύπαρξη πληροφόρησης σχετικά με το περιβάλλον, τα διάφορα
περιβαλλοντικά προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης τους οι
καταναλωτές δεν είναι σε θέση να δράσουν. Για να υπάρχει οικολογική
συμπεριφορά από τους καταναλωτές θα πρέπει πρωταρχικά να υπάρχει η
κατάλληλη

περιβαλλοντική

εκπαίδευση

και

ενημέρωση

από

τους

κατάλληλους φορείς, όπως είναι η πολιτεία. Σύμφωνα με τους Shrum et al
(1995) οι οικολόγοι καταναλωτές προτιμούν τις έντυπες διαφημίσεις καθώς
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θεωρούν ότι μεταβιβάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες πιο εύκολα και πιο
λεπτομερώς απ’ ότι στην τηλεόραση. Επίσης οι οικολόγοι καταναλωτές
προσέχουν πολύ τις λεπτομέρειες, παρέχουν πληροφορίες για νέα προϊόντα
και είναι πολύ προσεκτικοί αγοραστές.

4.7 Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τη συμπεριφορά του οικολογικού
καταναλωτή
Αρκετές έρευνες έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να δημιουργηθεί μια αρμόζουσα
καταναλωτική συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Οι έρευνες αυτές, όπως θα δούμε
και παρακάτω, περιλαμβάνουν τη μελέτη διάφορων θεμάτων, όπως την κατανάλωση
οργανικών φαγητών, την ανακύκλωση, την αποταμίευση νερού και ενέργειας, αλλά
και τη γενικότερη στάση των ανθρώπων απέναντι σε θέματα του περιβάλλοντος.
Μία από τις έρευνες αυτές είναι των Fraj και Martinez (2006) η οποία ήταν και η
πρώτη στην Ισπανία που επιχείρησε να ανακαλύψει το ψυχολογικό προφίλ του
οικολογικού καταναλωτή. Η έρευνα τους έδειξε ότι οι άνθρωποι στην Ισπανία
ενδιαφέρονται πολύ για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά δεν αλλάζουν εύκολα
τις αγοραστικές τους συνήθειες. Ένας λόγος μπορεί να είναι ότι οι άνθρωποι
πιστεύουν πως η ευθύνη τους για το περιβάλλον είναι περιορισμένη και έτσι να
βασίζονται στα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση. Επίσης βρήκαν ότι υπάρχει μια
ισχυρή αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην περιβαλλοντική συνήθεια και στην
περιβαλλοντική στάση. Από τη στιγμή δηλαδή, που οι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν
για τη μόλυνση δείξουν μια θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον τότε είναι πιθανό
να δράσουν με τρόπους φιλικούς προς αυτό.
Οι Honkanen, Verplanken και Olsen (2006) ερεύνησαν το ρόλο των ηθικών κινήτρων
στις επιλογές του καταναλωτή για αγορά οργανικού φαγητού. Τα συμπεράσματα τους
έδειξαν πως όσο περισσότερο ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για το περιβάλλον και τα
δικαιώματα των ζώων, τόσο πιθανότερο είναι να αναπτύξουν θετικές στάσεις
απέναντι στο οργανικό φαγητό. Επίσης, βρήκαν ότι τα πολιτικά κίνητρα είχαν θετική
επιρροή στις στάσεις για κατανάλωση οργανικού φαγητού, σε αντίθεση με τα
θρησκευτικά κίνητρα τα οποία είχαν πολύ μικρή επιρροή. Σύμφωνα με την έρευνα
του Grønhøj (2006) οι πρακτικές των οικολογικών καταναλωτών στα νοικοκυριά
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περιλαμβάνουν συνήθως περισσότερα από ένα άτομα, τα οποία προτείνουν,
υποστηρίζουν και επηρεάζουν με πολλούς τρόπους τα μέλη του σπιτιού στην
εφαρμογή αυτών των πρακτικών.
Στην έρευνα τους για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
που έκαναν οι Darby και Obara (2002) είδαν πως οι καταναλωτές δεν ανακυκλώνουν
συχνά τέτοιου είδους προϊόντα διότι δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά με τη
συγκεκριμένη ανακύκλωση και θεωρούν ότι αυτού του είδους τα προϊόντα δεν είναι
ανακυκλώσιμα. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα τα άτομα εκείνα που ασχολούνται
με την ανακύκλωση είναι πιο πιθανό να ανακυκλώνουν και ηλεκτρικές συσκευές απ’
ότι τα άτομα που δεν ανακυκλώνουν. Οι McDonald και Oates (2003) ερεύνησαν τους
λόγους για τους οποίους ένα άτομο δε συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης
χαρτιού. Σύμφωνα με την έρευνα τους τα άτομα που δε συμμετείχαν θεωρούσαν ότι η
ποσότητα του χαρτιού που χρησιμοποιούσαν δεν ήταν μεγάλη και έτσι δε χρειαζόταν
να την ανακυκλώσουν. Επίσης θεωρούσαν ότι δεν είχαν χώρο για να τοποθετήσουν
στο σπίτι τους ειδικό κάδο για τα ανακυκλώσιμα και έτσι δεν έκαναν ανακύκλωση.
Οι Martin et al (2006) παρατήρησαν κατά την έρευνα τους ότι οι καταναλωτές που
ανακύκλωναν συστηματικά και όλες τις κατηγορίες των προϊόντων ήταν
συνταξιοδοτημένοι και είχαν υψηλό εισόδημα, σε αντίθεση με αυτούς που δεν
ανακύκλωναν οι οποίοι ήταν νεώτεροι και χαμηλού εισοδήματος. Σύμφωνα με την
έρευνα το χαρτί είναι το πρώτο προϊόν που ανακυκλώνουν οι καταναλωτές, ενώ το
αλουμίνιο από τα τελευταία. Επίσης, τα άτομα που δεν ανακύκλωναν αντιμετώπιζαν
δυσκολία στην αποθήκευση των απορριμμάτων τους.

4.8 Ερευνητικά ερωτήματα παρούσας έρευνας
Σχετικά με την παρούσα διπλωματική εργασία, ήταν πολλά τα ερεθίσματα που μας
ώθησαν

να ασχοληθούμε με το θέμα του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την

οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά. Η μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας
στο εν λόγω θέμα έδειξε πως δεν υπάρχουν επαρκείς ελληνικές έρευνες, οι οποίες να
μελετούν τη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών και την ύπαρξη οικολογικής
συμπεριφοράς. Έτσι, λόγω αυτής της έλλειψης πληροφοριών αποφασίσαμε να
ερευνήσουμε εάν το δείγμα των συμμετεχόντων που επιλέξαμε εμφανίζει οικολογική
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συμπεριφορά και ιδιαίτερα οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά, και κυρίως τον
τρόπο με τον οποίο εκφράζονται για τη συμπεριφορά τους αυτή.
Το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα αφορά τα κίνητρα που ωθούν τους καταναλωτές
ώστε να δράσουν οικολογικά, και έτσι μέσα από αυτά να δούμε και τυχόν
περιορισμούς που μπορεί να βιώνουν. Μέσω αυτού του ερωτήματος θέλουμε να
επιβεβαιώσουμε τους παράγοντες που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα ότι επηρεάζουν και
περιορίζουν σημαντικά την οικολογική συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως
ακριβώς τους είδαμε στην προηγούμενη ενότητα.
Τέλος, θέλουμε να ερευνήσουμε τις διαφορές που μπορεί να παρουσιάζουν άτομα
που ασχολούνται με το περιβάλλον σε σχέση με άτομα που δεν ασχολούνται, καθώς
είδαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ερευνηθεί μέχρι σήμερα σε έρευνες
σχετικές με την οικολογική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα οι διαφορές αυτές αφορούν
στο επίπεδο των πράξεων, δηλαδή εξετάζουμε πώς πράττουν οι οικολογικά
ευαισθητοποιημένοι και πώς οι μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές, και
στο επίπεδο των κινήτρων που πρέπει να υπάρχουν ώστε να κινητοποιηθεί η κάθε
ομάδα και να δράσει προς όφελος του περιβάλλοντος. Έτσι, μέσα από αυτό το
ερώτημα θα δούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους σκέφτονται,
λειτουργούν και επιχειρηματολογούν σχετικά με τις πράξεις τους οι οικολογικά
ευαισθητοποιημένοι από τους μη οικολογικά ευαισθητοποιημένους όσον αφορά στην
οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

106

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά θα γίνει μια εκτενής αναφορά στην ποιοτική έρευνα ως
ερευνητική μεθοδολογία καθώς και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους
ερευνητές, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε η
συγκεκριμένη μεθοδολογία στην εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας. Θα
αναφερθούμε στη συνέντευξη η οποία αποτελεί μια από τις μεθόδους συλλογής
δεδομένων στις ποιοτικές έρευνες και είναι η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε. Στη
συνέχεια θα μιλήσουμε για τη μέθοδο ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε
στην παρούσα διπλωματική, η οποία ήταν η ποιοτική ανάλυση λόγου, με σκοπό να
γίνει κατανοητό τι ακριβώς είναι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της και πως
χρησιμοποιείται στις ποιοτικές μελέτες. Τέλος παρουσιάζεται λεπτομερειακά η
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την εργασία.

5.1 Ποιοτικές έρευνες
Αρχικά θα κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στη σημασία της επιστημονικής
μεθόδου και της μεθοδολογίας. Έτσι λοιπόν, η επιστημονική μέθοδος αναφέρεται σε
ένα σύνολο τεχνικών για τη διερεύνηση φαινομένων, την απόκτηση καινούριας
γνώσης ή τη διόρθωση και αναβάθμιση παλαιότερης γνώσης. Η επιστημονική
μέθοδος αποτελείται από τη συλλογή δεδομένων μέσω παρατήρησης και πειραμάτων
και το σχηματισμό και έλεγχο των αρχικών υποθέσεων. Από την άλλη η μεθοδολογία
στηρίζεται στις εκάστοτε μεθόδους, καθώς ορίζεται ως «η ανάλυση των αρχών των
μεθόδων, κανόνων και αξιωμάτων που χρησιμοποιούνται στους επιστημονικούς
κλάδους». Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις ποιοτικές μεθόδους.
Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε δύο είδη, σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι
ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που εξετάζεται και οι
ποιοτικές αναφέρονται στο είδος και στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου.
Οι ποσοτικές έρευνες απαντούν στο «πόσο» και το «τι» και στόχος τους είναι η
αντικειμενική και γενικευμένη αλήθεια. Στις έρευνες αυτές αν θεωρητικά
διαφορετικοί ερευνητές μελετήσουν το ίδιο φαινόμενο χρησιμοποιώντας την ίδια
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μέθοδο και διαδικασία θα πρέπει να καταλήξουν στα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Οι
ποιοτικές έρευνες σε αντίθεση με τις ποσοτικές απαντούν στο «πώς» και το «γιατί»
και ο στόχος τους είναι η υποκειμενική και προσωπική ερμηνεία του υπό μελέτη
φαινομένου (Μαντζούκας, 2007).
Στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής επιδιώκει να εξερευνήσει και να κατανοήσει σε
βάθος τις υποκειμενικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες συγκεκριμένων
προσώπων για κάποιο φαινόμενο, ώστε να δημιουργηθεί μια βαθύτερη, αρτιότερη και
περισσότερο επεξεργασμένη γνώση για το φαινόμενο αυτό, η οποία θα εμπεριέχει μια
ολιστική και βαθύτερη ερμηνεία για τους συμμετέχοντες στην έρευνα και το
περιβάλλον τους σε σχέση με το φαινόμενο της έρευνας. Η ποιοτική έρευνα δε
χρησιμοποιεί καθόλου αριθμούς ή μαθηματική λογική, αλλά καταγράφει κατά
γράμμα τα λεγόμενα ή δρώμενα των συμμετεχόντων, ώστε να μπορέσει να
ερμηνεύσει γιατί απαντούν ή δρουν με το συγκεκριμένο τρόπο και να κατανοήσει σε
βάθος τα αισθήματα, τα κίνητρα, τις επιδιώξεις και το περιβάλλον τους, δηλαδή στην
ουσία να εμβαθύνει. Πρέπει πάντα στις ποιοτικές έρευνες να λαμβάνεται υπόψη η
υποκειμενικότητα του ερευνητή γιατί τα αποτελέσματα τους επηρεάζονται από την
κουλτούρα του κι αυτό γιατί ο ίδιος προσωπικά θα αποφασίσει τι θα συμπεριληφθεί
στα αποτελέσματα και τι όχι, και είναι αυτός που θα ερμηνεύσει τα δεδομένα που έχει
συλλέξει (Μαντζούκας, 2007).
Πολύ σημαντικό στην ποιοτική έρευνα είναι το ερευνητικό ερώτημα και η διατύπωση
του. Το ερευνητικό ερώτημα είναι ανοιχτό, δηλαδή δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα
«ναι» ή ένα «όχι», και ζητά κάποια απάντηση η οποία να περιέχει λεπτομερείς
περιγραφές και, σε κάποιες περιπτώσεις, εξηγήσεις του φαινομένου. Η ερευνητική
ερώτηση δεν έχει στόχο την ποσότητα αλλά την ποιότητα και στην ουσία παίρνει τη
μορφή σαφούς δήλωσης πάνω στο θέμα το οποίο θέλει να μελετήσει. Σκοπός της
ποιοτικής έρευνας δεν είναι η ποσοτική μέτρηση ούτε και η ανακάλυψη της μίας και
μόνης σωστής απάντησης που μπορεί να γενικευτεί και να χρησιμοποιηθεί, για να
γίνουν προβλέψεις για το υπό έρευνα φαινόμενο. Στην ποιοτική έρευνα οι ερωτήσεις
ουσιαστικά δημιουργούνται πάνω στη διαδικασία της συλλογής των δεδομένων διότι
δε μπορεί εκ των προτέρων ο ερευνητής να γνωρίζει τις μοναδικές εμπειρίες,
πεποιθήσεις και τα πιστεύω των συμμετεχόντων στην έρευνα και να κατασκευάσει
μια απόλυτη ερευνητική ερώτηση γι’ αυτούς, αλλά θα κατασκευάζει κάθε φορά
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μοναδικές ερωτήσεις για την κάθε μοναδική εμπειρία ή πεποίθηση του κάθε
συμμετέχοντα (Μαντζούκας, 2007).
Σε μια ποιοτική έρευνα το δείγμα θα πρέπει να είναι το κατάλληλο για την ερμηνεία
του φαινομένου και θα πρέπει να είναι επαρκές όχι σε ποσότητα αλλά σε παροχή
ποιοτικών πληροφοριών. Το δείγμα δεν χρειάζεται να είναι ποσοτικά μεγάλο για τη
διεξαγωγή έγκυρης έρευνας, καθώς ένα μεγάλο δείγμα συνήθως λειτουργεί αρνητικά
για την εγκυρότητα της ποιοτικής έρευνας, αφού μέσα στο μεγάλο αριθμό των
συμμετεχόντων χάνονται τα υποκειμενικά και εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, τα
οποία θέλει να κατανοήσει η ποιοτική έρευνα. Στις ποιοτικές έρευνες το δείγμα
επιλέγεται όχι τυχαία αλλά σκόπιμα, ενώ αυτό που ζητείται από το δείγμα δεν είναι
τόσο η αντιπροσωπευτικότητα αλλά καμιά φορά η διαφορετικότητα και η ιδιομορφία
των περιπτώσεων. Αυτό το δείγμα χαρακτηρίζεται ως δείγμα σκοπιμότητας
(purposive sampling), δηλαδή ο ερευνητής σκοπίμως επιλέγει το δείγμα και όχι
τυχαία, γιατί το συγκεκριμένο δείγμα έχει τη γνώση, τα χαρακτηριστικά και τη
θέληση να του δώσει πιο ολοκληρωμένες και σε βάθος απαντήσεις στην ερευνητική
του ερώτηση.

5.1.1 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
Οι κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων σε μια ποιοτική έρευνα συνήθως είναι η
συνέντευξη, η συμμετοχική παρατήρηση, η ανάλυση μιας περίπτωσης (case study)
και οι ιστορίες ζωής (life history). Αυτές οι μέθοδοι δεν είναι ανεξάρτητες από τον
ερευνητή, αλλά ο ερευνητής είναι αυτός που διαρκώς διαμορφώνει τον τρόπο χρήσης
αυτών των μεθόδων, και η διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα εξαρτώνται από τη
στάση που παίρνει και το πώς χειρίζεται την έρευνα. Θα αναφερθούμε μόνο στην
συνέντευξη και αυτό διότι είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος συλλογής δεδομένων στις
ποιοτικές έρευνες, καθώς επίσης επειδή είναι και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.
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5.1.1.1 Συνέντευξη
Η συνέντευξη είναι εκείνη η διαδικασία όπου ένα άτομο κάνει ερωτήσεις κι ένα άλλο
απαντάει. Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που
καθοδηγείται από τον ερευνητή ή ερωτώντα µε στόχο την απόσπαση πληροφοριών
σχετιζομένων µε το αντικείμενο της έρευνας (Cohen και Manion, 1992). Με άλλα
λόγια πρόκειται για την μέθοδο που έχει ως αντικείμενο της να σχηματίσει ένα
«νοητικό περιεχόμενο», να αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητας και να
αναγνωρίσει συμπεριφορές.
Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τις συνεντεύξεις από µια απλή συζήτηση, είναι ότι
αποτελεί το βασικό εργαλείο της έρευνας, ένας έμμεσος τρόπος συλλογής
πληροφοριών αναφορικά µε τις αντιλήψεις και τα «πιστεύω» των ανθρώπων που
ερωτώνται. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο διάλογος λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε
ανθρώπους που στην ουσία είναι ξένοι μεταξύ τους και ένα τρίτο στοιχείο είναι πως
οι συνεντεύξεις κατευθύνονται από τον ερευνητή κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στοιχείο
που βέβαια εξαρτάται και από το είδος της συνέντευξης. Η συνέντευξη έχει μια
ποικιλία από χρήσεις και είδη. Όσον αφορά στις ερωτήσεις μιας ερευνητικής
συνέντευξης έχουμε τις περιγραφικές ερωτήσεις, οι οποίες ζητούν από τον
συμμετέχοντα να δώσει μια γενική περιγραφή για το «τι συνέβη» ή «πώς είναι η
κατάσταση». Είναι ερωτήσεις που αφορούν βιογραφικού τύπου στοιχεία, ιστορίες
ζωής και την περιγραφή επεισοδίων (Henwood & Pidgeon, 1992).
Επίσης, πολύ συχνά χρειάζεται ο ερευνητής να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από
τους συμμετέχοντες για την απάντηση που έδωσαν αμέσως πριν. Αυτό γίνεται με ένα
είδος ερωτήσεων που λέγονται «διευκρινιστικές ερωτήσεις» και είναι αυτές οι
ερωτήσεις που ρωτούν το γιατί σε μια απάντηση που δόθηκε. Χρησιμοποιούνται
ερωτήσεις της μορφής πως, που, τι, γιατί, πότε, για ποιο λόγο, κ.λπ. Οι συνεντεύξεις
διαχωρίζονται στις τυποποιημένες και μη τυποποιημένες συνεντεύξεις (Κυριαζή,
1998).
Η ημιδομημένη συνέντευξη ανήκει στις τυποποιημένες συνεντεύξεις και είναι μια πιο
ευέλικτη μορφή συνέντευξης η οποία επιτρέπει στον ερευνητή να εμβαθύνει
περισσότερο. Η συνέντευξη με τον κάθε συμμετέχοντα παίρνει τη μορφή διαλόγου,
όπου η επόμενη ερώτηση του ερευνητή βασίζεται στην προηγούμενη απάντηση του
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συμμετέχοντα. Αποτελεί, δηλαδή, μια αφηγηματική διαδικασία, που ο ερευνητής δεν
μπορεί ούτε να προκαθορίσει ούτε να προσχεδιάσει και αυτό γιατί δεν μπορεί να
γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα απαντήσει ο ερωτώμενος και επομένως αδυνατεί να
δομήσει τη συνέντευξη. Συνήθως όμως ο ερευνητής σχηματίζει έναν κατάλογο από 7
ή 8 σημεία, τα οποία θέλει οπωσδήποτε να καλύψει. Ο λόγος που ο ερευνητής
καταγράφει αυτά τα βασικά σημεία είναι για να αποφύγει την περίπτωση να
παρασυρθεί από τη συνέντευξη που έχει μορφή διαλόγου και να «ξεστρατίσει» από
το θέμα της έρευνάς του. Βέβαια μπορεί να μη ρωτηθούν όλα τα σημεία της
ημιδομημένης συνέντευξης με την ίδια ακριβώς σειρά ή να μην έχουν την ίδια
εμβάθυνση με όλους τους συμμετέχοντες. Τα βασικά αυτά σημεία έχουν πιο πολύ
ρόλο μνημονικού σημειώματος, ώστε να υπενθυμίζουν στον ερευνητή το ερευνητικό
θέμα του. Είναι δηλαδή κάτι σαν χάρτης που να του θυμίζει πού θέλει να φτάσει,
αλλά η επιλογή της διαδρομής μπορεί κάθε φορά να είναι διαφορετική, επιλέγοντας
διαφορετικά μονοπάτια ή δρόμους ανάλογα με την περίπτωση (Μαντζούκας, 2007).
Με τη χρήση μη τυποποιημένων συνεντεύξεων οι ερευνητές προσπαθούν να
συλλέξουν όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες από το συμμετέχοντα. Πάντα
υπάρχει μια αρχική δομή, απλά είναι περισσότερο ευέλικτη. Η αλληλεπίδραση των
δύο ή περισσοτέρων ατόμων είναι αυτή που καθορίζει την πορεία της συνέντευξης
και δίνει την αίσθηση στο συμμετέχοντα ότι απλά γίνεται μια συζήτηση. Ο
ερευνητής, όμως, έχει συγκεκριμένα πράγματα που θέλει να μάθει ή να ελέγξει. Οι μη
τυποποιημένες

συνεντεύξεις

περιλαμβάνουν

την

ομαδική

(μη

δομημένη),

εθνογραφική (χωρίς δομή), ιστορίες ζωής, άτυπη συνέντευξη, συζήτηση ή
«ωτακουστική».

5.2 Ανάλυση λόγου
Η ανάλυση λόγου, η οποία είναι μια μέθοδος ανάλυσης δεδομένων, δεν παραπέμπει
σε μια μόνο προσέγγιση, αλλά σε μια σειρά διεπιστημονικών προσεγγίσεων που
μπορούν να συμβάλλουν στην έρευνα πολλών διαφορετικών κοινωνικών πεδίων.
Ένας ορισμός του λόγου μπορεί να είναι και ο εξής: ο λόγος είναι ένας ιδιαίτερος
τρόπος να μιλάει κάποιος για τον κόσμο (ή για μια διάσταση του κόσμου) και να
κατανοεί τον κόσμο (ή μια διάσταση του). Ο Foucault ορίζει τον λόγο ως εξής:
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«Θα ονομάσουμε λόγο ένα σύνολο αποφάνσεων, καθόσον προκύπτουν από τον ίδιο
σχηματισμό του λόγου. Ο λόγος έχει συγκροτηθεί από έναν περιορισμένο αριθμό
αποφάνσεων για τις οποίες μπορούμε να καθορίσουμε ένα σύνολο συνθηκών
ύπαρξης. Έτσι ιδωμένος ο λόγος δεν είναι μια ιδεώδης και άχρονη μορφή, είναι πέρα
για πέρα ιστορικός – απόσπασμα ιστορίας και θέτει μάλλον το πρόβλημα των ίδιων
των ορίων του, των τομών του, των μετασχηματισμών του, των ειδικών τρόπων της
χρονικότητας του.. (Foucault, 1987α: 179-180)».
Στην επιστημονική βιβλιογραφία ο όρος ανάλυση λόγου είναι ένας όρος-ομπρέλα
κάτω από τον οποίο περιέχονται αρκετοί άλλοι όροι. Κάποιοι από αυτούς είναι η
ανάλυση λόγου (Holsti and Holsti), η συστηματική ανάλυση λόγου (Silberman,
1967), η ανάλυση νοήματος, η ποσοτική ανάλυση λόγου (Scheuch and
Roghmann,1969, Lisch, 1979b), η ποιοτική ανάλυση λόγου (Mayring,1997) και η
ερμηνευτική-ταξινομητική ανάλυση λόγου (Mathes, 1988). Κάθε ένας από αυτούς
τους όρους βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο
ερευνητικό ερώτημα ή μια συγκεκριμένη αναλυτική τεχνική. Παρόλα αυτά
οποιαδήποτε ορολογία και αν χρησιμοποιείται, η ανάλυση λόγου είναι ένας τρόπος
ανάλυσης κειμένου (Bos & Tarnai, 1999).
Η ανάλυση λόγου είναι μια καλά καθορισμένη ερευνητική μέθοδος που
χρησιμοποιείται ευρέως στις κοινωνικές επιστήμες με σκοπό την ανάλυση
πληροφοριών (Holsti, 1969). Η μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου αναπτύχθηκε ήδη
από τις αρχές του 1920 σε πεδία όπως οι πολιτικές επιστήμες, η ψυχολογία και οι
επικοινωνίες. Η ανάλυση λόγου είναι ικανή να συλλάβει μια βαθύτερη αίσθηση
εννοιών από τα δεδομένα χάρη στην ποιοτική βάση που διαθέτει (Stepchenkova,
Kirilenko & Morrison, 2009). Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τους επιστήμονες κυρίως
ως μια ποσοτική ερευνητική μέθοδος, με την οποία κωδικοποιούσαν δεδομένα
κειμένου σε συγκεκριμένες κατηγορίες και στη συνέχεια τις περιέγραφαν
χρησιμοποιώντας τη στατιστική μέθοδο. Αυτή η προσέγγιση αναφέρεται ως ποσοτική
ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον Krippendorff (1980) η ανάλυση
λόγου είναι μια συστηματική, αντικειμενική και ποσοτική μέθοδος για τη μελέτη
επικοινωνιακών μηνυμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη σχέση
των μηνυμάτων αυτών και του περιβάλλοντος τους. Ως κλασσική ανάλυση λόγου
θεωρείται δηλαδή μια ποσοτική μέθοδος στον πυρήνα της οποίας κύριο εργαλείο
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είναι το βασικό σύστημα κατηγοριών που εφαρμόζει. Ο πιο απλός τρόπος εφαρμογής
της είναι η μέτρηση των συμβάντων της κάθε κατηγορίας.
Το 1950 με ένα άρθρο του Kracauer (1952) άρχισε η άνθηση της ποιοτικής ανάλυσης
λόγου, στο οποίο ανέφερε ότι ο ποσοτικός προσανατολισμός αμελούσε την ιδιαίτερη
ποιότητα που διαθέτουν τα κείμενα (Kohlbacher, 2006). Στη συγκεκριμένη
διπλωματική εργασία θα αναφερθούμε μόνο στην ποιοτική ανάλυση του λόγου διότι
τα δεδομένα αναλύθηκαν ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Η ποιοτική ανάλυση του λόγου
έχει οριστεί λοιπόν ως εξής:
•

«μια ερευνητική μέθοδος για την υποκειμενική ερμηνεία του περιεχομένου
γραπτών δεδομένων μέσω της συστηματικής διαδικασίας ταξινόμησης,
κωδικοποίησης και προσδιορισμού θεμάτων και μοτίβων» (Hsieh & Shannon,
2005),

•

«μια προσέγγιση εμπειρικής, ελεγχόμενης μεθοδολογικά ανάλυσης κειμένων,
ακολουθούμενη από αναλυτικούς κανόνες περιεχομένου και μοντέλα, χωρίς
ποσοτικοποιήσεις» (Mayring, 2000) και

•

«κάθε ελάττωση που γίνεται σε έναν όγκο ποιοτικών δεδομένων με σκοπό τον
προσδιορισμό εννοιών» (Patton, 2002).

Η ποιοτική ανάλυση λόγου είναι μια μόνο από τις διάφορες ερευνητικές μεθόδους
που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κειμένου. Όταν χρησιμοποιούμε την ποιοτική
ανάλυση του λόγου επικεντρωνόμαστε στα χαρακτηριστικά της γλώσσας ως
επικοινωνία δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο ή στα συμφραζόμενα
μηνύματα του κειμένου. Τα δεδομένα του κειμένου μπορεί να είναι γραπτά ή
προφορικά και μπορεί να προέρχονται από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις,
σημειώσεις από παρατήρηση ή από άρθρα, βιβλία και εγχειρίδια. Ο σκοπός της
ποιοτικής ανάλυσης λόγου είναι να παράγει γνώση και κατανόηση του φαινομένου
υπό εξέταση (Hsieh & Shannon, 2005). Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την
κοινωνική πραγματικότητα με έναν υποκειμενικό αλλά επιστημονικό τρόπο. Η
ποιοτική ανάλυση αναπτύχθηκε αρχικά στην ανθρωπολογία, την ποιοτική
κοινωνιολογία και την ψυχολογία με σκοπό να ερευνήσει τις έννοιες που υποβόσκουν
στα φυσικά μηνύματα.
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Αρχικά η ανάλυση λόγου ασχολήθηκε με την αντικειμενική, συστηματική και
ποσοτική περιγραφή του εμφανούς περιεχομένου της πληροφορίας (Berelson, 1952),
αλλά κατά την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε και πλέον περιλαμβάνει ερμηνεύσεις
λιγότερο εμφανούς περιεχομένου. Η ποιοτική έρευνα που βασίζεται σε δεδομένα από
αφηγήσεις και παρατηρήσεις απαιτεί κατανόηση και συνεργασία μεταξύ του
ερευνητή και των συμμετεχόντων, καθώς τα κείμενα που βασίζονται σε συνεντεύξεις
και παρατηρήσεις είναι αμοιβαία και εξαρτώμενα από τα συμφραζόμενα. Ένα βασικό
θέμα όταν χρησιμοποιείται η ποιοτική ανάλυση λόγου είναι να αποφασιστεί κατά
πόσο η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε εμφανές ή λιγότερο εμφανές περιεχόμενο. Το
εμφανές περιεχόμενο ασχολείται με τα ευνόητα και εμφανή συστατικά του κειμένου,
ενώ το λιγότερο εμφανές περιεχόμενο περιλαμβάνει το κρυμμένο νόημα του
κειμένου. Και τα δύο αυτά περιεχόμενα ασχολούνται με την ερμηνεία, αλλά η
ερμηνεία διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο και το βάθος της αφαίρεσης.

5.3 Μεθοδολογία παρούσας έρευνας
Για τη διεξαγωγή αυτής της εργασίας επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογία και
συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Αυτή
η επιλογή έγινε με γνώμονα δύο παράγοντες, πρώτον, η ποιοτική μεθοδολογία
συνάδει με τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, και
δεύτερον, είδαμε ότι ως επί το πλείστον οι έρευνες στη συμπεριφορά του καταναλωτή
και ιδιαίτερα στον οικολογικό καταναλωτή έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα με
τη χρήση ποσοτικών μεθόδων και συγκεκριμένα με ερωτηματολόγια, παράγοντας
έτσι αριθμητικά αποτελέσματα τα οποία δε διεισδύουν βαθύτερα στην ψυχολογία του
καταναλωτή (Fraj and Martinez, 2007, Tilikidou, 2007).
Θεωρήθηκε ότι οι συνεντεύξεις ήταν η προτιμότερη μέθοδος στη συγκεκριμένη
εργασία διότι θέλαμε να εξετάσουμε τους πραγματικούς λόγους και τα κίνητρα που
οδηγούν τον σημερινό καταναλωτή σε οικολογικές ενέργειες. Επίσης οι συνεντεύξεις
ήταν προτιμότερες σε αυτή την περίπτωση διότι υπήρχε αφοσίωση στη συζήτηση, η
οποία δεν θα υπήρχε εάν γινόταν χρήση κάποιου άλλου τρόπου συλλογής δεδομένων.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ημι-δομημένες συνεντεύξεις για το λόγο ότι
έχουν μια μη αυστηρή δομή και έτσι θα ήταν πιο εύκολο για τους ανθρώπους που
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συμμετείχαν να μιλήσουν σχετικά με τους λόγους που δρουν ή όχι οικολογικά. Στις
συνεντεύξεις υπήρχε μια δομή και συγκεκριμένα θέματα τα οποία θέλαμε να
συζητήσουμε με τους συμμετέχοντες, αλλά ακριβώς επειδή ήταν μια ημι-δομημένη
συνέντευξη υπήρχε περισσότερη ευελιξία. Κάποια θέματα αναλύθηκαν με
ορισμένους συμμετέχοντες περισσότερο από κάποιους άλλους, κάποια θέματα δεν
ήταν απαραίτητο να αναφερθούν σε όλες τις περιπτώσεις και γενικά η σειρά των
ερωτήσεων μπορούσε να διαφέρει.

5.3.1 Δείγμα έρευνας
Μια από τις βασικές αποφάσεις όταν χρησιμοποιείται η ανάλυση λόγου είναι η
επιλογή των υποκειμένων τα οποία θα συμμετέχουν στην έρευνα. Η επιλογή αυτή
μπορεί να αφορά άτομα, ομάδες, οργανισμούς, κτλ και είναι το αντικείμενο για το
οποίο ο ερευνητής έχει κάτι να πει στο τέλος της έρευνας του. Στη συγκεκριμένη
έρευνα συμμετείχαν 23 άτομα, 11 άντρες και 12 γυναίκες και άνηκαν στις ηλικίες 20
έως 43 ετών. Επιλέξαμε να διαχωρίσουμε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες
ανάλογα με το αν ήταν οικολογικά ευαισθητοποιημένοι ή όχι. Όπως έχουμε ήδη
αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο οικολογικά ευαισθητοποιημένος καταναλωτής
είναι αυτός ο οποίος «ανησυχεί και προβληματίζεται για την οικολογική κρίση και
πιστεύει ότι με τη συμπεριφορά του, καταναλωτική ή μη, μπορεί να συμβάλλει στη
μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης». Συνεπώς, στην ομάδα Α ανήκουν όσοι
είναι ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον και δρουν προς όφελος του και στην
ομάδα Β ανήκουν όσοι δεν ασχολούνται με το περιβάλλον, δηλαδή δεν είναι
οικολογικά ευαισθητοποιημένοι. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν δεκατρείς από τους
ερωτηθέντες και στη δεύτερη ομάδα ανήκουν δέκα. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε με
σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις διαφορές που μπορεί να έχουν οι
δύο αυτές ομάδες στο τρόπο σκέψης καθώς και στη συμπεριφορά τους.
Σ’ αυτό το σημείο πολύ σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό το εξής: ο διαχωρισμός
των ατόμων σε αυτές τις δύο ομάδες δεν έγινε απόλυτα με βάση τις πράξεις τους,
όπως είναι η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αγορά οικολογικών
προϊόντων και λοιπά, αλλά έγινε με βάση τη γενικότερη οικολογική συνείδηση των
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ερωτηθέντων. Πάνω σε αυτό θα δώσουμε δύο παραδείγματα ώστε να γίνει πιο σαφής
ο διαχωρισμός:
Ένας συμμετέχοντας ο οποίος ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά
προβλήματα, φροντίζει για αυτό με όποιους τρόπους έχει στη διάθεση του αλλά δεν
ασχολείται με την ανακύκλωση λόγω ιδεολογίας ή πεποιθήσεων πως δε γίνεται
σωστή ανακύκλωση στον τόπο που μένει, θα κατατασσόταν στην ομάδα Α των
οικολογικά ευαισθητοποιημένων.
Αντιθέτως, ένας συμμετέχοντας ο οποίος εμφανίζεται αδιάφορος απέναντι στο
περιβάλλον και τα προβλήματα που υπάρχουν, και δε φροντίζει μέσω των πράξεων
του να το προστατέψει, παρά μόνο εξοικονομεί ενέργεια για οικονομικούς λόγους και
όχι για περιβαλλοντικούς θα κατατασσόταν στην ομάδα Β των μη οικολογικά
ευαισθητοποιημένων.
Αυτός ο διαχωρισμός θα γίνει καλύτερα κατανοητός στο επόμενο κεφάλαιο όταν θα
παρουσιάσουμε λεπτομερειακά τα θέματα που ερευνήθηκαν και κάποιες από τις
απαντήσεις των ερωτηθέντων.
Για το δείγμα επιλέξαμε αρχικά κάποια άτομα, τα οποία να ανήκουν είτε στην ομάδα
Α είτε στην ομάδα Β και έπειτα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική snowball sampling. Αυτό
σημαίνει ότι μετά το τέλος των συνεντεύξεων με τους πρώτους συμμετέχοντες, τους
ζητήσαμε να μας παραπέμψουν σε γνωστούς τους οι οποίοι είχαν τα χαρακτηριστικά
τα οποία απαιτούσε η έρευνα, δηλαδή ήταν περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι ή
όχι. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τους επόμενους συμμετέχοντες και συνεχίστηκε έως
ότου να υπάρχει ένα ικανοποιητικό δείγμα για τους σκοπούς της έρευνας. Στον
επόμενο πίνακα καταγράφονται τα στοιχεία του δείγματος που πήρε μέρος στην
έρευνα αυτή, σύμφωνα με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις.
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Α/Α

Φύλο

Ηλικία

Επαγγελματική ιδιότητα

Ομάδα

1

άντρας

26 ετών

Φοιτητής

ομάδα Α

2

γυναίκα

26 ετών

Απόφοιτος παν./άνεργη

ομάδα Β

3

άντρας

30 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Α

4

άντρας

33 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Α

5

γυναίκα

27 ετών

Απόφοιτος παν./άνεργη

ομάδα Β

6

άντρας

43 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Α

7

γυναίκα

21 ετών

Φοιτήτρια

ομάδα Α

8

γυναίκα

24 ετών

Φοιτήτρια

ομάδα Α

9

άντρας

27 ετών

δημόσιος υπάλληλος

ομάδα Α

10

γυναίκα

27 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Β

11

άντρας

28 ετών

δημόσιος υπάλληλος

ομάδα Α

12

γυναίκα

29 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Α

13

γυναίκα

34 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Β

14

γυναίκα

35 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Β

15

γυναίκα

37 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Α

16

γυναίκα

38 ετών

Οικιακά

ομάδα Β

17

άντρας

25 ετών

Φοιτητής

ομάδα Α

18

άντρας

36 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Α

19

γυναίκα

29 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Β

20

άντρας

30 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Β

21

άντρας

32 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Β

22

άντρας

30 ετών

ιδιωτικός υπάλληλος

ομάδα Β

23

γυναίκα

20 ετών

Φοιτήτρια

ομάδα Α

Πίνακας 4. Στοιχεία δείγματος της έρευνας
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5.3.2 Διαδικασία
Αρχικά θα αναφερθούμε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των
δεδομένων. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση μαγνητοφώνου και στη
συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν κατά γράμμα με σκοπό να γίνει η περαιτέρω
ανάλυση. Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν διαφορετική ανά περίπτωση και έγιναν
αφού προηγουμένως είχε δημιουργηθεί ένα φιλικό και άνετο κλίμα ώστε να μπορούν
να συζητηθούν πιο εύκολα τα θέματα της συνέντευξης, ακόμη και αυτά που
αφορούσαν κάποια οικονομικά ζητήματα των ερωτηθέντων.
Όσον αφορά στη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων, πολύ σημαντικό κομμάτι
στην ποιοτική ανάλυση λόγου είναι η δημιουργία κατηγοριών. Στην ποιοτική
ανάλυση λόγου τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται με τη χρήση κατηγοριών οι οποίες
παράγονται ως επί το πλείστον επαγωγικά, δηλαδή απορρέουν από τα δεδομένα μέσα
από την προσεκτική εξέταση του ερευνητή και τις συνεχείς συγκρίσεις. Μια
κατηγορία είναι μια ομάδα περιεχομένου η οποία μοιράζεται μια ομοιότητα. Οι
κατηγορίες πρέπει να είναι πλήρεις το οποίο σημαίνει ότι κανένα δεδομένο το οποίο
σχετίζεται με το αντικείμενο δεν πρέπει να αποκλείεται επειδή δεν υπάρχει
κατάλληλη κατηγορία (Krippendorff, 1980). Μια κατηγορία συχνά περιέχει και υπόκατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο και το βαθμό της αφαίρεσης (Graneheim &
Lundman, 2004). Στη συγκεκριμένη έρευνα, όπως θα δούμε παρακάτω, οι κατηγορίες
ήταν δύο και κάθε μια περιείχε επιμέρους υπό-κατηγορίες.
Στην παρούσα έρευνα η ποιοτική ανάλυση λόγου ξεκίνησε με εντατικό διάβασμα των
απομαγνητοφωνημένων

συνεντεύξεων

έτσι

ώστε

να

γίνουν

οι

ανάλογες

κατηγοριοποιήσεις. Με την κατηγοριοποίηση τα δεδομένα είναι περισσότερο
οργανωμένα, κάτι που είναι απαραίτητο για την εξαγωγή συμπερασμάτων (Gronfors,
1982).
Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές ερευνήσαμε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα
ήταν κατά πόσο οι άνθρωποι που συμμετείχαν είχαν οικολογική συμπεριφορά,
δηλαδή εάν συμπεριφέρονται προς όφελος του περιβάλλοντος και με ποιους τρόπους
το έκαναν. Η οικολογική συμπεριφορά, λόγω του ότι ήταν το βασικό θέμα, περιείχε
κάποια επιμέρους θέματα τα οποία αποτελούσαν και τις ερωτήσεις μας προς τους
συμμετέχοντες. Αυτά ήταν τα εξής:

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

118

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

•

Η ανακύκλωση. Κατά πόσο οι συμμετέχοντες ασχολούνται με την
ανακύκλωση, γνωρίζουν για αυτή και κατά πόσο ασχολούνται το περιβάλλον.

•

Η εξοικονόμηση ενέργειας. Αν δηλαδή εξοικονομούν ενέργεια και νερό, με
ποιους τρόπους και για ποιους λόγους το κάνουν.

•

Οικολογικά προϊόντα. Εάν χρησιμοποιούν οικολογικά προϊόντα, τι πιστεύουν
γι’ αυτά και για ποιους λόγους θα τα χρησιμοποιούσαν ή όχι.

•

Οικολογικές οργανώσεις. Αν γνωρίζουν για τις οικολογικές οργανώσεις και τη
δράση τους και αν συμμετέχουν σε αυτές.

•

Ενεργειακές κατοικίες. Το τελευταίο κομμάτι αυτού του θέματος αφορούσε
τις ενεργειακές κατοικίες, εάν έχουν κάνει οι συμμετέχοντες τις κατοικίες
τους ενεργειακές και τι γνωρίζουν γι’ αυτές.

Το δεύτερο θέμα το οποίο ερευνήσαμε αφορούσε τα κίνητρα, δηλαδή τι
κινητοποιούσε τους ανθρώπους αυτούς ώστε να έχουν οικολογική συμπεριφορά. Και
αυτό το θέμα χωρίστηκε σε επιμέρους υποενότητες οι οποίες ήταν:
•

Η παρακίνηση τρίτων. Εάν έχουν παρακινηθεί ποτέ οι ίδιοι ώστε να
ασχοληθούν με το περιβάλλον ή αν έχουν παρακινήσει άλλους ανθρώπους.

•

Τα κίνητρα τα οποία πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν ώστε ο κάθε πολίτης
να ασχοληθεί με το περιβάλλον.

•

Κρατικοί φορείς – Δράση και εμπιστοσύνη. Κατά πόσο έχουν εμπιστοσύνη
στους κρατικούς φορείς. Τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει από το κράτος για
την προστασία του περιβάλλοντος και κατά πόσο έχουν ευθύνη ατομικά για
το περιβάλλον.

Για κάθε θέμα, όπως και για τις υποενότητες τους, συγκεντρώσαμε όλα τα σχόλια
των συνεντεύξεων που αφορούσαν το συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι ώστε να υπάρχει
μια συνολική εικόνα των απόψεων των συμμετεχόντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε τα συμπεράσματα τα οποία
προκύπτουν από την ανάλυση των συνεντεύξεων. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο
κεφάλαιο το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα θέματα καθ’ όλη τη
διάρκεια των συνεντεύξεων. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές ερευνήσαμε δύο
βασικά θέματα. Το πρώτο από αυτά είναι κατά πόσο οι άνθρωποι που συμμετείχαν
είχαν οικολογική συμπεριφορά, δηλαδή εάν συμπεριφέρονται προς όφελος του
περιβάλλοντος και με ποιους τρόπους το έκαναν. Η οικολογική συμπεριφορά, λόγω
του ότι ήταν το βασικό θέμα, περιείχε κάποια επιμέρους θέματα τα οποία
αποτελούσαν και τις ερωτήσεις μας προς τους συμμετέχοντες. Αυτά αφορούσαν την
ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση οικολογικών προϊόντων, τη
συμμετοχή σε οικολογικές οργανώσεις και τέλος τις ενεργειακές κατοικίες.
Το δεύτερο θέμα το οποίο διερευνήσαμε αφορούσε τα κίνητρα, δηλαδή τι
κινητοποιούσε τους ανθρώπους αυτούς ώστε να έχουν οικολογική συμπεριφορά. Και
αυτό το θέμα, όπως και προηγουμένως, περιείχε κάποιες επιμέρους υποενότητες οι
οποίες ήταν η παρακίνηση τρίτων, δηλαδή το κατά πόσο αυτά τα άτομα
παρακινήθηκαν και παρακίνησαν τρίτους ανθρώπους, τα κίνητρα τα οποία θεωρούν
ότι πρέπει να υπάρχουν για να εμφανίσουν οικολογική συμπεριφορά και τέλος κατά
πόσο υπάρχει δράση από τους κρατικούς φορείς για θέματα που αφορούν το
περιβάλλον. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα δύο βασικά θέματα όπως και οι
υποενότητες τους δεν είναι ξεχωριστά, αλλά είναι αλληλοσυνδεόμενα μεταξύ τους.
Επίσης λόγω του ότι ο τρόπος συλλογής των δεδομένων έγινε με ημι-δομημένες
συνεντεύξεις τα θέματα αυτά αναφέρονταν ταυτόχρονα και από τους ίδιους τους
ερωτηθέντες.
Οι συμμετέχοντες της έρευνας, όπως ήδη έχουμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο,
χωρίζονται σε δύο ομάδες, την ομάδα Α στην οποία ανήκουν όσοι είναι
ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον και δρουν προς όφελος του, και την ομάδα Β
στην οποία ανήκουν όσοι δεν ασχολούνται με το περιβάλλον. Στην πρώτη ομάδα
ανήκουν δεκατρείς από τους ερωτηθέντες και στη δεύτερη ομάδα ανήκουν δέκα. Σε
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κάθε θέμα παραθέτονται σχόλια των συμμετεχόντων έτσι ώστε να περιγραφούν
καλύτερα τα συγκεκριμένα θέματα καθώς και οι απόψεις τους.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ
6.1 Οικολογική συμπεριφορά
Αρχικά θα μιλήσουμε για το πρώτο θέμα που ερευνήσαμε, την οικολογική
συμπεριφορά και πιο συγκεκριμένα για το θέμα της ανακύκλωσης. Οι ερωτήσεις
περιελάμβαναν αν οι συμμετέχοντες ασχολούνται με την ανακύκλωση, πόσο συχνά
ανακυκλώνουν και αν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης.

6.1.1 Ανακύκλωση
Αυτό που γίνεται εμφανές μέσα από τις συνεντεύξεις των ερωτηθέντων και των δύο
ομάδων είναι ότι θεωρούν ότι η ανακύκλωση είναι μια καλή πράξη η οποία
χρειάζεται να γίνεται. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτοί οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένοι και αυτοί που δεν είναι, θεωρούν απαραίτητη την ανακύκλωση.

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Α από τους δεκατρείς συνολικά ερωτηθέντες οι δέκα μόνο ασχολούνται
με το θέμα της ανακύκλωσης. Από τα δέκα άτομα τα οποία ασχολούνται ενεργά με
την ανακύκλωση, τρία άτομα έθιξαν το ζήτημα αν υπάρχει ανακύκλωση στην Ελλάδα
και αν τελικά είναι ωφέλιμο αυτό που κάνουν. Συγκεκριμένα όπως ανέφεραν:
‘Το κάνω για να ‘χω τη συνείδηση μου καθαρή οπότε οι ευθύνες
μετατοπίζονται καθαρά στις αρχές, δηλαδή εγώ ανακυκλώνω, αν τα
ανακυκλώσιμα πηγαίνουν μαζί με τα σκουπίδια δεν ευθύνομαι εγώ, ούτε
μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό’ (Άντρας, 36 ετών)
Βλέπουμε δηλαδή ότι ενώ θεωρούν ότι η ανακύκλωση δεν υπάρχει ασχολούνται
κυρίως από θέμα συνείδησης.
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Τα επτά άτομα της ομάδας Α που ασχολούνται με την ανακύκλωση θεωρούν ότι είναι
αρκετά εύκολο να το κάνουν και εδώ αναδύεται το θέμα της εύκολης πρόσβασης σε
κάδους ανακύκλωσης. Όπως είπαν τέσσερις συμμετέχοντες κυρίως ανακυκλώνουν
χαρτί και αυτό γιατί δεν είναι εύκολο να βρουν άλλους κάδους ώστε να
ανακυκλώνουν και άλλα υλικά. Συγκεκριμένα:
‘Πλαστικό, αλουμίνιο δεν κάνω ανακύκλωση. Δεν..πρώτον δεν βρίσκω..δεν
έχω κοντά στο σπίτι μου κάποιο μέρος στο οποίο να πηγαίνω να τα κάνω
ανακύκλωση στα συγκεκριμένα είδη. Ξέρω μόνο τους κάδους για το χαρτί
συγκεκριμένα’ (Γυναίκα, 21 ετών)
Επίσης βλέπουμε ότι η πρόσβαση σε κάδους μπορεί να τους επηρεάσει πάρα πολύ.
Ένα άτομο ανέφερε ότι ενώ ασχολείται με την ανακύκλωση στο σπίτι της, στο χώρο
εργασίας της δεν μπορεί να κάνει διότι δεν έχει κάδο:
‘[…] ενώ στο μαγαζί που έχουμε πολύ χαρτί για να ανακυκλώσουμε δεν
έχουμε κάδο. Και δεν τα ανακυκλώνουμε. Δηλαδή θέλει να κάνουμε
χιλιόμετρα για να πάμε στον κάδο […] όταν έχεις να κάνεις και χιλιόμετρα
για να τα ανακυκλώσεις το σκέφτεσαι’ (Γυναίκα, 37 ετών)
Συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης, καθώς
έχουμε ένα άτομο το οποίο ενώ όπως αναφέρει ασχολείται πολύ με την ανακύκλωση
και το περιβάλλον όταν ο δήμος απομάκρυνε τους κάδους από τη γειτονιά του
ελάττωσε και αυτός την ανακύκλωση που έκανε:
‘είναι πολλές φορές που θα βαρεθώ ίσως να βγω να τα πετάξω στον κάδο
και κάποια προϊόντα τελευταία ας πούμε τα ρίχνω στα σκουπίδια κι εγώ,
ενώ δε μου αρέσει αυτό’ (Άντρας, 25 ετών)
Από τα υπόλοιπα τρία άτομα της ομάδας Α που δεν ασχολούνται με την ανακύκλωση
το ένα άτομο δεν ασχολείται επειδή δεν έχει πρόσβαση σε κάδο ανακύκλωσης, ενώ τα
υπόλοιπα δύο άτομα δεν ασχολούνται με την ανακύκλωση συνειδητά όπως λένε διότι
θεωρούν ότι δεν υπάρχει ανακύκλωση στην Ελλάδα:
‘στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανακύκλωση. Συνειδητά δεν κάνω, ενώ στο
εξωτερικό που έχω ζήσει έχω κάνει ανακύκλωση γιατί ξέρω ότι υπάρχει’
(Άντρας, 33 ετών)
‘Δεν υπάρχει ανακύκλωση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ούτε υποδομή ούτε
τίποτα […] έχω ακούσει ότι τα πετάνε μαζί με τα κανονικά οπότε γιατί να
κάτσω εγώ και να τα ανακυκλώσω αφού πάλι μαζί τα πετάνε;’ (Άντρας, 27
ετών)
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Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Β, στην οποία ανήκουν όσοι δεν ασχολούνται με το περιβάλλον,
παρατηρούμε ότι από τα δέκα άτομα οι τέσσερις ασχολούνται ως ένα βαθμό με την
ανακύκλωση και αυτό γίνεται διότι δε μένουν μόνοι τους και κάποιος άλλος μέσα στο
σπίτι τους έχει αναλάβει το θέμα της ανακύκλωσης και αυτοί απλά βοηθάνε:
‘Άρχισε να κάνει [η μητέρα μου] και ξέρεις μετά κάπως αρχίσαμε να
συμμετέχουμε όλοι σ’ αυτό […] Όσο μπορώ κι εγώ τη βοηθάω δε θα μείνω
αμέτοχος, να σου λέω στην ανακύκλωση ας πούμε κάνω κι εγώ κάτι’
(Άντρας, 30 ετών)
Ένα από τα άτομα αυτά, το οποίο συμμετέχει στην ανακύκλωση που γίνεται στο σπίτι
του αναφέρει ότι ενώ βοηθάει στην προσπάθεια αυτή θεωρεί ότι δεν την αφορά:
‘έχουμε ξεχωριστό χώρο που βάζουμε τις εφημερίδες και τα χαρτιά οπότε
ακολουθώ κι εγώ αυτήν την τακτική […] άμεσα θεωρώ ότι δεν κινδυνεύει
τίποτα. Στην πόλη που ζω και στην χώρα που ζω άμεσα η
περιβαλλοντολογική καταστροφή δεν είναι καθημερινότητα.. δεν την
βλέπεις πουθενά, δεν την αντιμετωπίζεις’ (Γυναίκα, 29 ετών)
Τα υπόλοιπα έξι άτομα της ομάδας Β που δεν ασχολούνται με την ανακύκλωση
αναφέρουν ως βασικό τους πρόβλημα τη δυσκολία που έχουν να βρουν κάποιον κάδο
ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα έχουμε την περίπτωση δύο ατόμων τα οποία έκαναν στο
παρελθόν ανακύκλωση και τώρα έχουν σταματήσει:
‘κάποτε έκανα ανακύκλωση είχα ξεκινήσει αλλά μετά το σταμάτησα […]
ήταν μακριά οι κάδοι ανακύκλωσης και ήταν λίγο κουραστικό ρε παιδί μου
να πηγαίνω μέχρι εκεί με βάρος’ (Γυναίκα, 27 ετών)
‘Παλιότερα έκανα ανακύκλωση χαρτιού, τώρα δεν κάνω άλλο γιατί δε
βρίσκω εύκολα εδώ πέρα κάδο […] θα ήταν πιο εύκολο αν ήταν εδώ πέρα
θα το έκανα συνέχεια’ (Άντρας, 32 ετών)
Βλέπουμε δηλαδή ότι ως βασικός λόγος για τον οποίο δεν ασχολούνται με την
ανακύκλωση είναι η έλλειψη που έχουν σε κάδους ανακύκλωσης. Ένα δεύτερο θέμα
το οποίο αναδύθηκε, όπως ακριβώς και στην ομάδα Α, είναι αυτό της ύπαρξης της
ανακύκλωσης:
‘κάποια στιγμή έμαθα ότι αυτά τα μέρη που κάνουνε, που έχει για
διαφορετικά υλικά τέλος πάντων ότι τα παίρνουν και τα ξαναβάζουν όλα
μαζί τουλάχιστον δεν γίνεται ρε παιδί μου ενώ εσύ κάθεσαι και ξοδεύεις το
χρόνο σου για να τα κάνεις αυτοί δεν τα ανακυκλώνουνε’ (Γυναίκα, 27
ετών)
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Τέλος όπως αναφέρουν άτομα αυτής της ομάδας θεωρούν ότι δεν έχουν τον
απαραίτητο χώρο και χρόνο που χρειάζεται ώστε να κάνουν ανακύκλωση:
‘δεν προλαβαίνω και μαζεύω τα σκουπίδια μου πάρα πολύ βιαστικά και δεν
προλαβαίνω να κάνω δύο διαφορετικές σακούλες για να πω θα στείλω στον
κάδο ανακύκλωσης’ (Γυναίκα, 35 ετών)
‘Σπίτι μου δεν κάνω ανακύκλωση γιατί χρειάζεται χώρος. Πρέπει να έχω
δύο κάδους με σκουπίδια, να τα ξεχωρίζω […]’ (Γυναίκα, 26 ετών)
Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι και οι δύο ομάδες αναφέρονται στα δύο βασικά
προβλήματα που ξεχωρίζουν, την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει η ανακύκλωση ή ότι δε
γίνεται σωστά και το πρόβλημα της έλλειψης κάδων ανακύκλωσης.

6.1.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Το επόμενο θέμα το οποίο θα αναλύσουμε αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την
εξοικονόμηση νερού. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αναφέρεται στην
εξοικονόμηση μέσω ηλεκτρικών συσκευών, στη χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης
ενέργειας, στη χρήση ηλιακών, κ.α. Αυτό που γίνεται αρχικά εμφανές από τις
συνεντεύξεις είναι ότι στους περισσότερους συμμετέχοντες έπρεπε να γίνουν
διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Βλέπουμε δηλαδή
ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι καθαρά ορισμένη στο μυαλό τους και δε
συνδέουν τις ενέργειες που κάνουν, όπως την αγορά λαμπτήρων εξοικονόμησης
ενέργειας, με την εξοικονόμηση ενέργειας για το περιβάλλον.

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Α, από τους δεκατρείς συμμετέχοντες οι εννιά ασχολούνται με την
εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή γνωρίζουν κάποια επιπλέον πράγματα για την
εξοικονόμηση και πώς μπορεί να γίνει. Είναι πιο συνειδητοποιημένοι όσον αφορά το
κομμάτι της ενέργειας και προσπαθούν να συμβάλλουν στη μείωση της, είτε με τη
χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, είτε με το να κλείνουν τις ηλεκτρικές
συσκευές, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Όπως λένε:
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‘Ναι έχω κάνει ότι μπόρεσα ως τώρα για να εξοικονομήσω ενέργεια τον
τελευταίο πέρσι έβαλα κι έναν ηλιακό θερμοσίφωνα εε χρησιμοποιώ λάμπες
ε εξοικονόμησης ενέργειας […]’ (Άντρας, 30 ετών)
‘Έχω αντικαταστήσει τις συμβατικές λάμπες με λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας και χρησιμοποιώ ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης.
[…]’ (Γυναίκα, 20 ετών)
Από τους εννέα αυτούς ανθρώπους που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας,
οι τέσσερις το κάνουν και για το οικονομικό όφελος που μπορεί να έχουν:
‘[…] έχουμε αλλάξει όλες τις λάμπες εε και τις έχουμε αντικαταστήσει με
τις εξοικονόμησης ενέργειας και για οικονομικούς λόγους αλλά και για το
περιβάλλον.’ (Γυναίκα, 29 ετών)
Οι υπόλοιποι τέσσερις συμμετέχοντες δεν εξοικονομούν ενέργεια με κάποιον τρόπο
και βλέπουμε ότι δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο δεν το έκαναν. Η
απάντηση τους ήταν ότι δεν είχαν σκεφτεί ποτέ την εξοικονόμηση ενέργειας, είτε το
είχαν σκεφτεί και απλά αμέλησαν να το κάνουν. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα
συγκεκριμένα άτομα παρόλο που θεωρούν τους εαυτούς τους περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένους, δεν ασχολούνται με όλες τις παραμέτρους της προστασίας του
περιβάλλοντος. Όπως απαντούν στην ερώτηση αν εξοικονομούν ενέργεια:
‘ [...]όχι ιδιαίτερα θα ‘λεγα. Καθόλου μάλλον. Δεν ξέρω τώρα αν οι λάμπες
μου είναι εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κατά τ’ άλλα είναι.. δεν το ‘χω
σκεφτεί ποτέ έτσι.’ (Γυναίκα, 21 ετών)
‘Ναι, όχι δεν το ‘χω κάνει ακόμα. Το ‘χω στο νου μου κάποια απ’ αυτές τις
μέρες να το κάνω αλλά δεν το ‘χω κάνει με τις λάμπες […]’ (Άντρας, 33
ετών)

Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην

ομάδα

Β,

στην

οποία

ανήκουν

όσοι

δεν

είναι

περιβαλλοντικά

ευαισθητοποιημένοι, παρατηρούμε ότι από τους δέκα συμμετέχοντες οι οχτώ
εξοικονομούν ενέργεια με κάποιο τρόπο, ενώ μόνο δύο είναι αυτοί οι οποίοι δεν
ασχολούνται. Βέβαια βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι λόγοι για τους οποίους
εξοικονομούν ενέργεια όσοι ανήκουν στην ομάδα Β είναι διαφορετικοί από τους
λόγους για τους οποίους το κάνουν όσοι ανήκουν στην ομάδα Α. Ο βασικός λόγος για
τον οποίο εξοικονομούν ενέργεια είναι το οικονομικό όφελος:
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[…] προσέχουμε να μην έχουμε όλα τα φώτα ανοιχτά, κάποιες λάμπες τις
έχουμε αλλάξει, αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ και το οικονομικό που το
κάναμε αυτό. Δηλαδή κοιτάς και τον λογαριασμό της ΔΕΗ και μετά.. τα
άλλα.’ (Γυναίκα, 27 ετών)
‘Ε φροντίζω να ‘ναι ενεργειακή κλάση Α […] Μπορεί ας πούμε να το
πληρώσεις πιο φτηνά κάποιο που θα είναι ενεργειακή κλάση Β αλλά θα σου
έρθει πιο πολύ ρεύμα. Οπότε τα δίνεις μια και καλή.’ (Γυναίκα, 34 ετών)
Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο εξοικονομούν ενέργεια είναι και η διαφήμιση που
έχει γίνει τελευταία σε αυτόν τον τομέα, καθώς και το γεγονός ότι ασχολούνται οικεία
τους πρόσωπα:
‘[…] το έκανε ο πατέρας μου που μου έχει βάλει όλες τις λάμπες και το
κάνει για λόγους οικονομίας […]’ (Άντρας, 32 ετών)
‘ακούω ότι είναι καλό κι ότι πρέπει να παίρνουμε τέτοιες λαμπίτσες. Έτσι
λένε δηλαδή […] τα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης.’ (Γυναίκα, 34 ετών)
Οι δύο συμμετέχοντες που δεν εξοικονομούν ενέργεια, δεν ασχολούνται γενικότερα
καθόλου με το περιβάλλον, καθώς όπως δηλώνουν δεν είναι στις προτεραιότητες
τους:
‘αν μειώσεις την κατανάλωση ενέργειας άμεσα δε θα κερδίσεις κάτι
οικονομικά δηλαδή, δε θα σου ‘ρθει ούτε λιγότερος ο λογαριασμός της
ΔΕΗ ούτε ο λογαριασμός του νερού, για να δεις άμεσο οικονομικό όφελος.
Το μόνο που θα κερδίσεις στο μέλλον είναι για το περιβάλλον, δηλαδή κάτι
απρόσωπο που ούτως ή άλλως σήμερα δε σε αφορά […]’ (Γυναίκα, 29
ετών)
‘Έχω απλά άλλα πράγματα να ασχοληθώ και.. σαν να μην είναι και το
πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ, δηλαδή δεν έχω και το περιβάλλον πάνω απ’
όλα.’ (Γυναίκα, 35 ετών)
Ένα βασικό ζήτημα που συζητήθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας, ήταν κατά πόσο
επηρεάζει τους συμμετέχοντες η τιμή που έχουν οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας.
Από τους είκοσι τρεις συνολικά συμμετέχοντες, οι έντεκα, ανεξαρτήτου ομάδας,
απάντησαν ότι τους επηρεάζει αρνητικά η τιμή που έχουν οι συγκεκριμένοι
λαμπτήρες:
‘πήγα να πάρω και μετά είδα πόσο ακριβές […] Σε πειράζει η τιμή τους
είναι λίγο ακριβή […]’ (Γυναίκα, 34 ετών)
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‘Κοίτα προς το παρόν είναι πολύ ακριβή […] τώρα λόγω και οικονομικής
κρίσης είναι λίγο δύσκολο ν’ αλλάξω όλες τις λάμπες του σπιτιού με τη
μία.’ (Γυναίκα, 38 ετών)
Αντιθέτως οι συμμετέχοντες οι οποίοι θεώρησαν ότι δεν επηρεάζονται από την τιμή
των συγκεκριμένων λαμπτήρων απάντησαν:
‘Αν κι είναι ακριβές […] Γνωρίζω όμως ότι η περίοδος ζωής ας πούμε
αυτής της λάμπας ξεπερνάει το τριπλάσιο μιας κοινής λάμπας […]’
(Άντρας, 32 ετών)
‘[…] είναι πιο ακριβές αλλά εξοικονομείς.. δε θα πληρώσεις το ίδιο ρεύμα
και φτάνει αυτό.’ (Άντρας, 30 ετών)
Βλέπουμε δηλαδή ότι αναφέρουν ως πλεονεκτήματα έναντι της υψηλής τιμής, τη
μεγάλη διάρκεια ζωής που έχουν οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας καθώς
και το οικονομικό όφελος που υπάρχει αργότερα στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

6.1.3 Οικολογικά προϊόντα
Η θεματική αυτή ενότητα αφορά στα οικολογικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν σήμερα
στο εμπόριο και κατά πόσο οι συμμετέχοντες της έρευνας τα καταναλώνουν. Τα
οικολογικά προϊόντα μπορεί να είναι είτε οικολογικά καθαριστικά, είτε προϊόντα από
ανακυκλώσιμα υλικά, βιολογικά τρόφιμα, κ.α. Αυτό που γίνεται αντιληπτό σε αυτή
την ενότητα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος σαφής διαχωρισμός στη χρήση
οικολογικών προϊόντων, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιούνε μόνο
όσοι είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι. Τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν
είναι σχετικά με την τιμή των οικολογικών προϊόντων και την εμπιστοσύνη που τους
έχουν οι καταναλωτές.

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Συγκεκριμένα, στην ομάδα Α από τους δεκατρείς συμμετέχοντες, οι τρεις δε
χρησιμοποιούν οικολογικά προϊόντα λόγω της υψηλής τιμής που έχουν σε σύγκριση
με τα συμβατικά προϊόντα. Όπως δήλωσαν μάλιστα:
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‘Κατανάλωση βιολογικών προϊόντων δεν κάνω γενικότερα και λόγω του
κόστους περισσότερο […] δε μπορώ να διαθέτω τόσα χρήματα για
βιολογικά προϊόντα γιατί πλέον είναι υπερβολικά είναι πάρα πολύ ακριβά.’
(Γυναίκα, 21 ετών)
Οι υπόλοιποι δέκα συμμετέχοντες χρησιμοποιούν οικολογικά προϊόντα, είτε βιολογικά
τρόφιμα, είτε οικολογικά καθαριστικά, κ.α. Αυτό που γίνεται πρώτα κατανοητό είναι
ότι κανένας από τους δέκα αυτούς ανθρώπους δε χρησιμοποιεί οικολογικά προϊόντα
συνέχεια. Αυτό που δηλώνουν μάλιστα είναι ότι λόγω της αυξημένης τους τιμής
προσπαθούν να τα αγοράζουν όποτε μπορούν:
‘Ε τα βιολογικά απ’ ότι ξέρω δεν έχουνε χημικά.. αλλά είναι πιο ακριβά,
οπότε είναι αναλόγως την περίοδο […] εγώ να τα πάρω, έχω όλη την καλή
διάθεση αλλά να έχουν και χαμηλότερη τιμή.’ (Άντρας, 33 ετών)
‘συνήθως κοιτάω το οικονομικό αντίκρισμα.. για την επιλογή τέτοιων..
δηλαδή σε τέτοια είδη. Αν κάτι είναι πιο ακριβό απ’ αυτό που παίρνω ε όχι
δεν θα το πάρω […]’ (Άντρας, 27 ετών)
Βλέπουμε δηλαδή ότι η τιμή επηρεάζει τους ερωτηθέντες στην αγορά οικολογικών
προϊόντων. Όπως λένε θα έδιναν επιπλέον χρήματα αρκεί να μην ήταν πολύ πιο
ακριβά από τα αντίστοιχα συμβατικά:
‘Τώρα άμα η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη ναι θα τα ‘δινα. Τώρα όμως
άμα είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά δε θα τα ‘δινα […] Δεν είναι
εύκολο να πληρώνεις πολύ περισσότερο για κάτι οικολογικό ή βιολογικό.’
(Άντρας, 26 ετών)
Το επόμενο ζήτημα το οποίο εντοπίζουμε είναι αυτό της εμπιστοσύνης που έχουν ή
όχι οι συμμετέχοντες στα οικολογικά προϊόντα. Η δυσπιστία στα οικολογικά προϊόντα
μπορεί να αφορά είτε τα βιολογικά τρόφιμα είτε τα οικολογικά καθαριστικά.
Συγκεκριμένα:
‘[…] είχε βγει κάποιο οικολογικό απορρυπαντικό […] μια μέρα πάω στο
σούπερ μάρκετ και λέω να το πάρω. Αφενός ήταν αρκετά πιο ακριβό,
αφετέρου πήρα δίπλα κι έκανα σύγκριση […] μ’ ένα τέλος πάντων και τα
νούμερα ήταν ακριβώς ίδια. Τα ιόντα του ήταν τα ίδια, τα ανιόντα του τα
κατιόντα του όλα τα ίδια. Ποια η διαφορά ας πούμε;’ (Άντρας, 43 ετών)
‘[…] δεν τα πιστεύω ότι είναι βιολογικά. Κι αυτά που δίνουνε τα σήματα κι
αυτά είναι θεωρώ.. όχι ακριβώς εξαπάτηση, γιατί είναι σίγουρα πιο υγιεινά
από τα συμβατικά.. αλλά όχι βιολογικά.’ (Γυναίκα, 37 ετών)
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Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Ακριβώς τα ίδια ζητήματα εμφανίζονται και στους συμμετέχοντες της ομάδας Β.
Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι καταναλώνουν οικολογικά
προϊόντα και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν το κάνουν. Πάλι αναδύεται το ζήτημα της
τιμής των προϊόντων αυτών, το οποίο όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες είναι
απαγορευτικό:
‘Πολύ σπάνια, πολύ λίγες φορές έχουμε αγοράσει και ας πούμε βιολογικά
προϊόντα πολύ σπάνια γιατί μου φαίνονται πολύ ακριβά. Δεν θα το έκανα.’
(Γυναίκα, 27 ετών)
‘δε νομίζω ότι θα ήμουν διατεθειμένη να δώσω πολύ περισσότερα χρήματα
γιατί είναι πολύ […] μικρή η βοήθεια που προσφέρουν αυτά τα προϊόντα
στο περιβάλλον.’ (Γυναίκα, 27 ετών)
Παρόλα αυτά τέσσερις από τους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι
να δώσουν επιπλέον χρήματα μόνο όσον αφορά στα βιολογικά τρόφιμα, διότι γι’ αυτά
τα προϊόντα θεωρούν ότι είναι θέμα ποιότητας:
‘Είναι ακριβότερα όντως […] εγώ σου είπα το κάνω καθαρά για την υγεία
μου.. και σε δεύτερη μοίρα το περιβάλλον […]’ (Γυναίκα, 35 ετών)
‘[…]είναι λίγο πιο ακριβά αλλά ήταν πιο νόστιμα. Σου λέω κι εδώ αν
έβρισκα έτσι κάποιο μαγαζί με ποικιλία σίγουρα θα ξαναέπαιρνα.’
(Γυναίκα, 34 ετών)
Επίσης εμφανίζεται και το θέμα της εμπιστοσύνης, ακριβώς όπως έγινε και με την
ομάδα Α:
‘Ενώ ξέρω ότι υπάρχουνε και απορρυπαντικά οικολογικά […] δεν τα
χρησιμοποιώ γιατί πιστεύω ότι δεν είναι.. δεν καθαρίζουνε καλά.’ (Γυναίκα,
35 ετών)
Γίνεται εμφανές από αυτή την ενότητα ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων δε
στηρίζονται απόλυτα στο διαχωρισμό εάν είναι οικολογικά ευαισθητοποιημένοι ή όχι,
αλλά κυρίως σε βασικούς καταναλωτικούς παράγοντες όπως είναι η τιμή, η
εμπιστοσύνη στο προϊόν καθώς και η προσήλωση στη μάρκα.
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6.1.4 Συμμετοχή σε οικολογικές οργανώσεις
Σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουμε για τις οικολογικές οργανώσεις, κατά πόσο οι
ερωτηθέντες των δύο ομάδων συμμετέχουν, ενεργά ή οικονομικά σε αυτές τις
οργανώσεις, καθώς και το ζήτημα της εμπιστοσύνης που προέκυψε για τις οργανώσεις
αυτές.

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Α από τους δεκατρείς συμμετέχοντες, μόνο οι τέσσερις ασχολούνται με
τις οργανώσεις αυτές, οι δύο από αυτούς ενεργά και οι άλλοι δύο μόνο οικονομικά.
Αυτοί που συμμετέχουν μόνο οικονομικά θεωρούν ότι λόγω έλλειψης χρόνου δεν
ασχολούνται και ενεργά, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι αφού δίνουν χρήματα τότε θα
έπρεπε αυτοί που λαμβάνουν τα χρήματα να ασχολούνται και όχι οι ίδιοι:
‘δεν είμαι ακτιβίστρια. Ενεργά δηλαδή τι να κάνω; Να κάνω
δενδροφυτεύσεις; […] αν ήθελαν δέντρα να δίναμε κάποια δέντρα ρε παιδί
μου τύπου δωρεά. Αλλά να κάτσω να φυτέψω δέντρα όχι.’ (Γυναίκα, 37
ετών)
Από τους υπόλοιπους εννέα συμμετέχοντες, τρεις έπαιρναν μέρος παλαιότερα σε
αυτές τις οργανώσεις, όμως πλέον έχουν σταματήσει κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου
όπως δηλώνουν. Επίσης δύο από αυτούς μας λένε ότι δεν ασχολούνται διότι δεν έχουν
εμπιστοσύνη πλέον στις οργανώσεις αυτές:
‘σαφώς από την άλλη παίζονται περίεργα παιχνίδια στην πλάτη της
οικολογίας […] Πάντα οικονομικά […]’ (Άντρας, 43 ετών)
‘Συμμετείχα δέκα χρόνια σαν εθελοντής αυτό σημαίνει ότι δίνεις χρήματα,
δίνεις κόπο, δίνεις χρόνο […] μετά χάνεις το ενδιαφέρον σου όταν βλέπω
ότι εγώ το κάνω άμισθα για δέκα χρόνια κι όλοι οι άλλοι βγάζουν λεφτά
[…]’ (Άντρας, 36 ετών)
Οι υπόλοιποι έξι συμμετέχοντες δεν ασχολούνται με τις οικολογικές οργανώσεις
καθώς όπως λένε δεν έχουν κάποιο γνωστό τους που να ασχολείται. Αυτό που
αναφέρουν μάλιστα είναι πως αν είχαν ένα δικό τους άτομο να τους παρακινήσει ώστε
να ασχοληθούν και αυτοί, τότε σίγουρα θα δοκίμαζαν:
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‘Θα πήγαινα ναι. Δεν έτυχε όμως να βρεθώ με άλλα άτομα που να
συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες ούτε από τους φίλους μου να είναι
κάποιος δεν έτυχε.’ (Άντρας, 30 ετών)
Από όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας Α, επτά δεν είναι διατεθειμένοι να
ενισχύσουν οικονομικά τις οργανώσεις αυτές λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. Όπως
αναφέρουν δε γνωρίζουν τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία θα δώσουν:
‘Πιστεύω ότι όσο και να υποστηρίζουνε ας πούμε ότι όλα τα λεφτά πάνε για
την οικολογία σίγουρα κάποια λεφτά πάνε στις τσέπες τους και αυτό το
πράγμα δε μ’ αρέσει ιδιαίτερα […]’ (Γυναίκα, 21 ετών)
‘[…] ποιες οργανώσεις και να δώσω χρήματα για πού; Και να κάνουν τι με
αυτά; […] Το να δώσω χρήματα και να μην ξέρω και πως θα τα
διαχειριστούνε δε νομίζω να το έκανα […]’ (Γυναίκα, 24 ετών)

Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Β κανένας από τους δέκα συμμετέχοντες δεν ασχολείται με τις
οικολογικές οργανώσεις, ούτε ενεργά ούτε συνεισφέροντας οικονομικά. Αυτό που
γίνεται αμέσως εμφανές είναι ότι υπάρχει μια άγνοια εκ μέρους των συμμετεχόντων
για τις οργανώσεις αυτές καθώς και μια δυσπιστία για τη δράση τους. Θα συμμετείχαν
οικονομικά σε αυτές μόνο εάν κάποιος τους επιβεβαίωνε για τη δράση τους και ότι τα
χρήματα που δίνουν πηγαίνουν στο σκοπό που λένε:
‘Αν κάποιος μου επιβεβαίωνε ότι αυτά τα χρήματα πάνε εκεί πέρα που μου
λένε ότι πάνε και είχα και την οικονομική δυνατότητα […] ναι μπορεί και
να το έκανα […]’ (Γυναίκα, 27 ετών)
Δύο από τους δέκα ερωτηθέντες δε θα συμμετείχαν ενεργά σε αυτές τις οργανώσεις.
Όπως αναφέρουν:
‘το θεωρώ λίγο άσκοπο τώρα να κάνεις μια διαμαρτυρία ξέρω ‘γω στην
Ελλάδα δε θα καταλάβει κανένας τίποτα, άλλο τώρα να γινόταν κάτι στο
εξωτερικό σε μια πόλη που γίνονται έτσι κι αλλιώς προσπάθειες για το
περιβάλλον […]’ (Γυναίκα, 27 ετών)
‘Δε θα συμμετείχα […] θεωρώ ότι η συμμετοχή σε οργάνωση σε
αποσυντονίζει από τον τελικό σκοπό και σε βάζει σε άλλα μονοπάτια που
έχουν να κάνουν με διεκδίκηση […] προσωπικών συμφερόντων […]’
(Γυναίκα, 29 ετών)
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Ενώ οι υπόλοιποι οκτώ ερωτηθέντες δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν ενεργά αν υπήρχαν
άτομα στο οικείο τους περιβάλλον ώστε να τους παρακινήσουν και αν έβλεπαν κάποια
αποτελέσματα από τη δράση των οργανώσεων αυτών:
‘Αν ήξερα ότι άμεσα θα έχουμε κάποιες.. κάποια αποτελέσματα θα
συμμετείχα. Τώρα δεν το βλέπω […]’ (Γυναίκα, 38 ετών)
‘Ναι να σου πω, αν συμμετείχε ας πούμε κάποιος φίλος μου στην οργάνωση
[…] και ήταν ενδιαφέρον και μου άρεσε ναι γιατί όχι; Θα συμμετείχα […]’
(Άντρας, 30 ετών)

6.1.5 Ενεργειακές κατοικίες
Η θεματική αυτή ενότητα αφορά σε κάποιες γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις
ενεργειακές κατοικίες, όπως είναι η ενημέρωση που μπορεί να έχουν οι
συμμετέχοντες για τις ενεργειακές κατοικίες, ποια είναι η γνώμη τους για αυτές και
εάν θα έκαναν μια τέτοια επένδυση προς όφελος του περιβάλλοντος.

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Α τρεις από τους δεκατρείς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είναι
ενημερωμένοι για τα ενεργειακά σπίτια. Παρόλα αυτά, χωρίς να γνωρίζουν
λεπτομέρειες ήταν θετικοί ως προς τα ενεργειακά σπίτια και τα οφέλη τους, ενώ
δήλωσαν ότι πιστεύουν πως το κόστος για ένα τέτοιο σπίτι είναι πολύ μεγάλο:
‘Ε πιστεύω ότι είναι πολύ καλή επένδυση αλλά είναι το κόστος τους πάρα
πολύ μεγάλο, φαντάζομαι για να φτιάξεις ένα τέτοιο σπίτι.’ (Γυναίκα, 21
ετών)
Οι υπόλοιποι δέκα συμμετέχοντες ήταν αρκετά ενημερωμένοι σχετικά με τα
ενεργειακά σπίτια, φυσικά κάποιοι λιγότερο και κάποιοι περισσότερο, και εκτός από
ένα άτομο όλοι είχαν θετική άποψη. Το άτομο αυτό θεωρεί ότι τα ενεργειακά σπίτια
είναι πολύ ακριβά και οικονομικά δε συμφέρουν μακροπρόθεσμα, ενώ επιπλέον
προκαλείται μεγάλη οικολογική καταστροφή για την κατασκευή τους:
‘[…] ένα ενεργειακό σπίτι θα σου στοιχίσει κατά μέσο όρο 150.000 ευρώ.
Αλλά μετά θα έχει τη μονάδα, την κιλοβατώρα θα την έχεις στη μισή τιμή.
Εγώ δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να πληρώσω 150.000 ευρώ στη ΔΕΗ
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όσο ρεύμα και να καίω. Γιατί να κάνω μια τέτοια επένδυση;[…] τεράστια
ορυχεία που απορροφούνε άμμο για να την κάνουνε σιλικόνη και τζάμι και
υλικά για φωτοβολταϊκό δεν τηρούν καμία προδιαγραφή οικολογίας […]’
(Άντρας, 36 ετών)
Οι υπόλοιποι εννέα συμμετέχοντες θα προχωρούσαν σε μια τέτοια επένδυση
ανεξαρτήτως κόστους, όπως δηλώνουν μάλιστα στην ερώτηση αν θα έκαναν το σπίτι
τους ενεργειακό:
‘Ναι βέβαια. Γιατί αν το δεις μακροπρόθεσμα θα κερδίσεις από ένα τέτοιο
σπίτι, μια τέτοια ενέργεια. Χαμένος δεν πρόκειται να βγεις. Αλλά και ως
προς σεβασμό για το περιβάλλον. Απ’ όλες τις πλευρές τέλος πάντων είναι
ότι πιο σύγχρονο και πιο καλό για το περιβάλλον.’ (Άντρας, 27 ετών)
‘Ναι ανεξαρτήτως τιμής. Σιγά σιγά θα το έκανα. Κάπως έτσι. Δε το
συζητάω βέβαια, ή γεννήτρια ή ηλιακό συλλέκτη οπωσδήποτε.’ (Άντρας, 25
ετών)
Βέβαια, εμφανίζεται το ζήτημα της απόσβεσης των χρημάτων που θα επενδύσουν οι
συμμετέχοντες για ένα τέτοιο σπίτι και εδώ βλέπουμε ότι οι απόψεις διίστανται:
‘Τώρα σε πόσο σε πόσα χρόνια θα κάνεις απόσβεση μια επένδυση που θα
σου κοστίσει γύρω στις 15.000 ευρώ μη σου πω και είκοσι.. δε ξέρω. Το
θεωρώ λίγο υπερβολικό.’ (Άντρας, 30 ετών)
‘Μπορεί να κοστίσει πιο πολύ στην αρχή αλλά μακροπρόθεσμα δε θα
κοστίζει, δηλαδή θα γίνει απόσβεση. Θα τα βγάλει τα λεφτά του […]’
(Άντρας, 33 ετών)
Ένας συμμετέχοντας ο οποίος έχει ήδη κάνει το σπίτι του εν μέρει ενεργειακό δηλώνει
ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση μακροπρόθεσμα και ότι το κόστος δεν είναι σε
καμία περίπτωση απαγορευτικό:
‘Όχι πολύ μεγάλο, όχι απαγορευτικό. Δηλαδή από κάτι μελέτες που έκανα
[…] ένα απλό σπίτι θα σου κοστίσει […] εκατό χιλιάδες ευρώ […] Εάν πεις
θα το κάνεις ενεργειακό με τα πάνελ με διάφορα τέτοια συστήματα ας
πούμε, ρεύμα από τον ήλιο.. εε.. εκατόν πενήντα […]’ (Άντρας, 43 ετών)

Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Β παρατηρούμε καταρχάς ότι από τους δέκα συμμετέχοντες, οι πέντε δεν
είναι ενημερωμένοι σχεδόν καθόλου σχετικά με τα ενεργειακά σπίτια και έτσι δε
μπορούν να εκφράσουν κάποια άποψη, θετική ή αρνητική γι’ αυτά. Τρεις από αυτούς
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βέβαια όπως λένε έχουν ακούσει ότι είναι πολύ ακριβά κι έτσι δε γνωρίζουν αν θα
προχωρούσαν στην υλοποίηση ενός τέτοιου σπιτιού:
‘έχω ακούσει ότι χρειάζονται πολλά χρήματα βέβαια για να το κάνεις […]
Εξαρτάται κι απ’ τα οικονομικά πώς θα ήτανε. Δε μπορώ να σου πω ότι θα
το έκανα μόνο για το περιβάλλον, παίζει σημαντικό ρόλο και το
οικονομικό. Τα χρήματα που μπορείς να διαθέσεις για να κάνεις μια
επένδυση […]’ (Άντρας, 30 ετών)
Οι υπόλοιποι πέντε συμμετέχοντες, οι οποίοι γνωρίζουν και περισσότερα για τα
ενεργειακά σπίτια, εξέφρασαν πολύ θετική γνώμη για αυτά και όλοι δήλωσαν ότι θα
προχωρούσαν σε μια τέτοια επένδυση λόγω των οφελών που θα είχαν:
‘Αν είχα δικό μου σπίτι ναι. Ή αν έφτιαχνα το σπίτι μου τώρα ναι […] Και
για το περιβάλλον και για την οικονομία του σπιτιού σου. Σαφώς και
βοηθάει, όταν έχεις […] καλύτερα κουφώματα και τα λοιπά κερδίζεις και
σε άλλα πράγματα και σε θέρμανση […]’ (Γυναίκα, 38 ετών)
‘Θα έκανα ένα τέτοιο γιατί είναι δεν ξέρω πολύ καλή ιδέα και για τα λεφτά.
Δηλαδή.. μπορεί να βάλω πολλά ρε παιδί μου στην αρχή αλλά ούτως ή
άλλως θα κάνεις απόσβεση μετά.’ (Γυναίκα, 27 ετών)
Τρεις από αυτούς τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι δεν υπάρχει η σωστή υποδομή από
το κράτος στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουν να κάνουν τα σπίτια τους ενεργειακά:
‘Αλλά σαφώς αν και το κράτος το επιδοτεί, όχι όπως κάνει τώρα, θα ήταν
ακόμη καλύτερα. Θα μου ‘δινε ένα έναυσμα για να το κάνω […]’ (Γυναίκα,
38 ετών)
‘είναι πολύ καλό να τα αναπτύξουμε επιτέλους κι εδώ στην Ελλάδα
περισσότερο. Έχουμε πάρει ένα σωρό επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει αυτά ο κόσμος να αναλάβει πρωτοβουλία, να δοθούν αυτές
οι επιδοτήσεις και να αρχίσουμε να παράγουμε ενέργεια […]’ (Γυναίκα, 26
ετών)

6.2 Κίνητρα οικολογικής συμπεριφοράς
Όπως είπαμε ήδη στην εισαγωγή τα κίνητρα για εμφάνιση οικολογικής συμπεριφοράς
που ερευνήσαμε αφορούν τι κινητοποιεί τους ανθρώπους αυτούς ώστε να έχουν
οικολογική συμπεριφορά, με πρώτο παράγοντα την παρακίνηση τρίτων προσώπων
όπως θα δούμε αμέσως.
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6.2.1 Παρακίνηση τρίτων προσώπων
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα η οποία βρέθηκε μέσα από την ανάλυση
περιεχομένου αναφέρεται στην παρακίνηση την οποία μπορεί να είχαν οι
συμμετέχοντες και των δύο ομάδων από άλλους ανθρώπους, ώστε να αποκτήσουν
οικολογική συμπεριφορά. Επίσης θα δούμε και εάν οι συμμετέχοντες παρακίνησαν
τρίτους ανθρώπους ώστε να ασχοληθούν με το περιβάλλον.

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Α οκτώ από τους δεκατρείς συμμετέχοντες θεωρούν ότι έχουν
παρακινηθεί στο θέμα της οικολογικής συμπεριφοράς, δηλαδή κάποιος τους ώθησε
ώστε να ασχοληθούν με το περιβάλλον. Πέρα από την περίπτωση ενός συμμετέχοντα
ο οποίος επηρεάστηκε από τη σχολή του λόγω του ότι έχει σπουδάσει γεωπονία, η
παρακίνηση των υπόλοιπων συμμετεχόντων οφείλεται είτε στο στενό τους
περιβάλλον, οικογένεια και φίλοι, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγκεκριμένα
μας λένε:
‘με πρωτοβουλία του Γιάννη ασχολούμαι κι εγώ. Από μόνη μου όμως
δυστυχώς αν και θέλω […] πάντως χωρίς την πρωτοβουλία του Γιάννη
νομίζω ότι δε θα το έκανα.’ (Γυναίκα, 29 ετών)
‘[…] η οικογένεια μου είναι συνειδητοποιημένοι πάνω σ’ αυτό το θέμα […]
Μου το ‘χουνε μεταδώσει. Από κει ξεκινάνε όλα. Από το σπίτι, από την
οικογένεια και από το σχολείο.’ (Άντρας, 33 ετών)
‘Σε παρακινούν.. λίγο τα μέσα, λίγο το διαδίκτυο όλα αυτά..αυτά. μόνη μου
δηλαδή δε νομίζω να έκανα ενώ τώρα που όλο και κάποιος ακόμη το κάνει
ακολουθώ κι εγώ.’ (Γυναίκα, 21 ετών)
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ασχολούνται όπως μας λένε με την οικολογία από αγάπη
και ενδιαφέρον για το περιβάλλον:
‘[…] είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ τη φύση, με πονά η φύση δε θεωρώ
μόνο το σπίτι μου σαν διαμέρισμα το σπίτι μου και τον κήπο μου αλλά όλη
την πόλη όλο τον πλανήτη και εννοείται όλη τη χώρα […]’ (Άντρας, 30
ετών)
‘[…] για το περιβάλλον, για τη φύση. Γι’ αυτό γιατί άλλο […]’ (Άντρας, 26
ετών)
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Στο ζήτημα εάν έχουν επηρεάσει οι ίδιοι άλλους ανθρώπους ώστε να ασχοληθούν με
το περιβάλλον παρατηρούμε ότι οι γνώμες τους διχάζονται. Επτά από τους
συμμετέχοντες δηλώνουν ότι επηρεάζουν τους ανθρώπους που είναι γύρω τους, ενώ οι
υπόλοιποι έξι δεν το κάνουν.
Θα ξεκινήσουμε με αυτούς που παρακινούν τους γύρω τους. Οι συμμετέχοντες αυτοί
δηλώνουν ότι προσπαθούν με συζητήσεις που κάνουν με την οικογένεια ή τους φίλους
τους να τους παρακινήσουν:
‘Όταν βλέπω κάποιον που κάνει κάτι λάθος σαφώς και θα του πω κάτι. Δεν
θα κάνω παρατήρηση, θα ενημερώσω τον άλλον ότι δες το κι έτσι ας
πούμε.’ (Άντρας, 43 ετών)
‘Πάντα, συνέχεια. Κάνουμε κουβέντες προσπαθώ να τους επηρεάσω όσο
μπορώ […]’ (Άντρας, 30 ετών)
Σε περιπτώσεις ατόμων που συγκατοικούνε βλέπουμε ότι επηρεάζονται ο ένας από
τον άλλον στο θέμα του περιβάλλοντος:
‘[…] επηρεάστηκε εε και εγώ απ’ αυτόν και αυτός από μένα. Όταν δηλαδή
ξεχνιόμαστε και μπορεί να πάρω ένα τενεκεδάκι και να το πετάξω κάποιος
θα το πάρει απ’ τα σκουπίδια και θα το ξεπλύνει ας πούμε και θα το βάλει
στην ανακύκλωση.’ (Άντρας, 25 ετών)
Οι έξι συμμετέχοντες οι οποίοι δεν παρακινούν τους γύρω τους θεωρούν ότι δε
χρειάζεται να είναι αυτοί οι οποίοι θα τους παρακινήσουν από τη στιγμή που υπάρχει
επαρκής ενημέρωση γι’ αυτό το θέμα:
‘[…] δεν είμαστε μικρά παιδιά που πρέπει να σε πάρω εγώ από το χέρι και
να σου δείξω πως θα κάνεις ανακύκλωση και τι μπορείς να κάνεις για το
περιβάλλον. Από παντού ενημερωνόμαστε.. και η τηλεόραση συνεχώς
προβάλλει […] ο καθένας μπορεί να σκέφτεται για τον εαυτό του αν θέλει
να ασχοληθεί με αυτό ή όχι […]’ (Γυναίκα, 20 ετών)
‘[…]για να μην κάνουν σημαίνει ότι το κάνουν ενσυνείδητα […]’ (Άντρας,
36 ετών)
Βλέπουμε λοιπόν πως παρόλο που οι ίδιοι είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι
θεωρούν ότι είναι ευθύνη του καθενός να ασχοληθεί με το περιβάλλον.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

136

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Β παρατηρούμε πρώτα πως από τους δέκα συμμετέχοντες, οι πέντε
ασχολούνται εν μέρει με την ανακύκλωση λόγω του ότι το έχει αναλάβει κάποιος στο
σπίτι τους ή όταν πηγαίνουν στο σπίτι γνωστών τους. Αυτό που λένε δηλαδή είναι πως
έχουν παρακινηθεί από την οικογένεια ή τους φίλους τους να ασχοληθούν:
‘αυτή [η μητέρα μου] κάνει την ανακύκλωση. Άρχισε να κάνει και ξέρεις
μετά κάπως αρχίσαμε να συμμετέχουμε όλοι σ’ αυτό […] Όσο μπορώ κι
εγώ τη βοηθάω δε θα μείνω αμέτοχος, να σου λέω στην ανακύκλωση ας
πούμε κάνω κι εγώ κάτι […]’ (Άντρας, 30 ετών)
‘[…] κάθε φορά που θα πάω στο σπίτι του κι εγώ θα μπω σ’ αυτή τη
διαδικασία και θα τα πετάξω από μόνη μου […] αλλά αν δεν ήταν εκείνος
που έχει φτιάξει το χώρο για να τα αφήνεις όλα αυτά δεν ήμουνα, δε θα του
το πρότεινα εγώ […]’ (Γυναίκα, 27 ετών)
Βέβαια βλέπουμε ότι παρόλο που ασχολούνται με την ανακύκλωση θεωρούν ότι δε θα
έμπαιναν στη διαδικασία να την κάνουν τρόπο ζωής τους. Δηλώνουν μάλιστα πως δεν
είναι κάτι που τους ενδιαφέρει και δεν είναι μέρος της καθημερινότητας τους και αν
δεν υπήρχε κάποιος να το κάνει ήδη δε θα έπαιρναν ποτέ αυτή την πρωτοβουλία:
‘[…] δεν υπάρχει περίπτωση να έμπαινα σε τέτοιο λούκι. Ενώ τώρα ξέρεις
έχω τη μάνα μου θα κάνει αυτή τα περισσότερα […] Δεν έχω πρόβλημα να
το κάνω απλά να είναι ήδη.. έτοιμη η κατάσταση […]’ (Άντρας, 30 ετών)
‘[…] αν έμενα […] στο σπίτι μου που μένει η μαμά μου και ήδη κάνει
σίγουρα θα έκανα. Δηλαδή δεν θα πήγαινα εγώ στον κάδο που ρίχνει αυτά
που κάνει ανακύκλωση, να πετάξω κάτι που δεν είναι ανακυκλώσιμο […]’
(Γυναίκα, 26 ετών)
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες της ομάδας θεωρούν ότι δεν έχουν παρακινηθεί από
κάποιον ώστε να ασχοληθούν σοβαρά με το περιβάλλον και βλέπουμε περιπτώσεις
όπου παρόλο που τους παρακινούν άνθρωποι του περιβάλλοντος τους δεν
ασχολούνται:
‘[…] είχαμε μια άλλη συγκάτοικο η οποία ήταν από το εξωτερικό […].
Τώρα που ήρθε αυτή εδώ εντάξει λίγο τη βοηθούσαμε, λίγο τα ξεχωρίζαμε.
Παρόλο δηλαδή που γινόταν και μέσα στο σπίτι μου δεν πολύ-συμμετείχα
[…]’ (Γυναίκα, 27 ετών)
‘[…] μια ξαδέρφη μου που κάνει ανακύκλωση και είναι πολύ φανατική […]
κι ενώ θα ‘πρεπε αφού το κάνει η ξαδέρφη μου.. Ίσως δεν το συζητάμε
πολλές φορές ή το έχουμε έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού […]’ (Γυναίκα,
35 ετών)
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Επίσης εννέα στους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δε συζητάνε με τους φίλους
τους για το θέμα του περιβάλλοντος:
‘Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει καν ποτέ, πρώτη φορά τώρα συζητάω για την
ανακύκλωση […]’ (Γυναίκα, 27 ετών)
‘[…] δεν είναι κάτι που θα συζητούσα. Δεν τυχαίνει και δεν είναι και στα
θέματα προς συζήτηση να στο πω έτσι […]’ (Άντρας, 32 ετών)

6.2.2 Κρατικοί φορείς – δράση και εμπιστοσύνη
Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα αναλύσουμε το σημαντικό ζήτημα που εμφανίστηκε,
αυτό των κρατικών φορέων και κατά πόσο οι συμμετέχοντες έχουν εμπιστοσύνη σε
αυτούς σχετικά με τη δράση τους για το περιβάλλον. Ακόμη θα μιλήσουμε για το τι
πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει από το κράτος για την προστασία του περιβάλλοντος
καθώς και αν πρέπει οι ενέργειες να ξεκινήσουν από το κράτος ή τους πολίτες. Τέλος,
θα δούμε το ζήτημα της ευθύνης προς το περιβάλλον, το οποίο εμφανίστηκε ως
ατομική και κοινωνική ευθύνη

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Α και οι δεκατρείς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία
εμπιστοσύνη στο κράτος καθώς θεωρούν ότι το κράτος αδιαφορεί για θέματα του
περιβάλλοντος και δεν γίνεται κάποια οργανωμένη προσπάθεια για την προστασία
του:
‘[…] άμα ήθελε όντως ένας κρατικός φορέας να κάνει κάποια σωστή
δουλειά θα την είχε κάνει τόσα χρόνια […] για ποιο λόγο να μας φτιάνουν
τόσα πολλά ΧΥΤΑ και κομποστοποίηση και να μην έχουμε στο μεγαλύτερο
ποσοστό ανακύκλωση; Οπότε, ο κρατικός φορέας είναι αυτός που τα
ρυθμίζει αυτά.’ (Άντρας, 28 ετών)
‘Βλέπω μια καθυστέρηση από το ίδιο το κράτος. Ναι μεν ας πούμε κάποιοι
προσπαθούν δεν πάει πολύ καλά στην Ελλάδα αυτό το σύστημα νομίζω
[…]’ (Άντρας, 25 ετών)
Επίσης θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη υποδομής στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλα
κράτη και έθιξαν το θέμα της ενημέρωσης, δηλαδή πως δεν υπάρχει ενημέρωση από
τους δήμους σχετικά με το περιβάλλον και συγκεκριμένα την ανακύκλωση:
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‘Δεν έχουν ενημερώσει τον κόσμο αρκετά για τα πράγματα που μπορείς να
κάνεις, ας πούμε εγώ δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να ανακυκλώσω μια
μεγάλη συσκευή ηλεκτρική […]’ (Γυναίκα, 21 ετών)
‘Δηλαδή βλέπω τέτοια πράγματα τι συμβαίνει στη Γερμανία και […] τι
άποψη έχω για την Ελλάδα που τώρα έβγαλε εδώ κι ένα εξάμηνο κάδο για
πλαστικό και γυαλί.’ (Άντρας, 30 ετών)
‘Θα μπορούσε να είναι και περισσότερη [η ενημέρωση] νομίζω ότι δεν
υπάρχει σωστή σήμανση στον κάδο για να μπορέσει κάποιος να το
ξεχωρίσει […]’ (Γυναίκα, 37 ετών)
Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι έχουν ευθύνη για το περιβάλλον και δηλώνουν ότι
πρέπει να κάνουν προσπάθειες για την προστασία του. Παρόλα αυτά τρεις από αυτούς
διαχωρίζουν την ατομική ευθύνη που τους αναλογεί από την κοινωνική ευθύνη όπως
την χαρακτηρίζουν:
‘Έχω την ατομική ευθύνη που μου καταλογίζεται αλλά τη μεγαλύτερη
ευθύνη όπως όλοι οι πολίτες την δίνουμε, την παραχωρούμε σε κυβερνήσεις
και οργανισμούς […]’ (Άντρας, 36 ετών)
‘Τώρα κοινωνικά μάλλον δεν έχω ευθύνη γιατί οι περισσότεροι είναι αδαείς
[…] δεν είμαι ο μόνος ο οποίος έχω ευθύνη για το περιβάλλον εγώ κι άλλοι
25 είμαστε […] όταν ασχολούνται οι δύο και οι 23 δεν τους ενδιαφέρει
μάλλον και να ενδιαφέρομαι δεν υπάρχει μελλοντικό ανταπόκρισμα.’
(Άντρας, 28 ετών)
Στην ερώτηση που τέθηκε εάν πιστεύουν ότι οι ενέργειες προς το περιβάλλον πρέπει
να ξεκινήσουν από το κράτος ή από τους πολίτες ατομικά έξι συμμετέχοντες θεωρούν
ότι το κράτος πρέπει να αρχίσει τις ενέργειες καθώς όπως λένε είναι καλύτερα να
γίνονται ομαδικές ενέργειες:
‘Από το κράτος […] παραδείγματος χάρη εσύ προσέχεις το περιβάλλον κι
εγώ όχι ε ουσιαστικά τότε αντισταθμίζεται. Δηλαδή δε γίνεται τίποτα. Ενώ
άμα γίνει μια.. μια ομαδική ενέργεια θα φανεί περισσότερο.’ (Άντρας, 26
ετών)
‘[…] εμπιστεύεσαι εξουσία σε κάποιον για να κάνει αυτό και δεν το κάνει
νιώθεις ριγμένος. Και η λογική δεν είναι αφού δεν το κάνει αυτός τον οποίο
ψήφισα θα το κάνω εγώ μόνος μου. Γιατί δεν έχω τη δυνατότητα πρώτα απ’
όλα, αλλιώς λειτουργεί ένας οργανισμός κι ένα κράτος κι αλλιώς εγώ
μεμονωμένα.’ (Άντρας, 36 ετών)
Πέντε συμμετέχοντες θεωρούν ότι πρώτα πρέπει οι πολίτες να δράσουν καθώς λόγω
έλλειψης εμπιστοσύνης στο κράτος πιστεύουν ότι μόνο ατομικά θα βρεθούν λύσεις:
‘Πρέπει ατομικά να αρχίσουμε να λειτουργούμε γιατί αν περιμένεις.. και
ειδικά από το κράτος να κάνει κάτι σώθηκες.’ (Γυναίκα, 20 ετών)
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‘το κράτος άστο μην το βάζεις καθόλου. Ε αυτό που έλεγαν οι οικολογικές
ομάδες από το ’70 ας πούμε σκέψου ολικά δράσε τοπικά. Εγώ έτσι πιστεύω.
Τον εαυτό σου πρώτα ας πούμε, τον κολλητό σου, τη γειτονιά σου, την.. το
χωριό σου, την πόλη σου.’ (Άντρας, 43 ετών)
Ενώ οι υπόλοιποι δύο συμμετέχοντες θεωρούν ότι πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει
δράση, και από το κράτος και από τους πολίτες:
‘[…] πρώτα σαν άτομο ο καθένας θα πρέπει να αποκτήσει οικολογική
συνείδηση και σε συνδυασμό με.. τις προσπάθειες του κράτους […]’
(Γυναίκα, 21 ετών)
Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι πρέπει το κράτος να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά
με την ανακύκλωση και το περιβάλλον, καθώς υπήρξε μια δυσπιστία εκ μέρους
μερικών από αυτών σχετικά με το αν υπάρχουν κέντρα ανακύκλωσης:
‘[…] τι γίνονται με αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά, πώς τα διαχειρίζονται
μετά […] Τελικά όλα αυτά τα ρίχνουν σε μια χωματερή; Γιατί υπάρχουν και
τέτοιες απόψεις.’ (Άντρας, 30 ετών)

Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Β βλέπουμε ότι και οι δέκα συμμετέχοντες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη
στους κρατικούς φορείς λόγω του ότι θεωρούν ότι το κράτος δεν ενδιαφέρεται για τα
όποια περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το
περιβάλλον και τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την προστασία του και δε
βλέπουν αποτελέσματα από τις διάφορες κρατικές ενέργειες. Παρατηρούμε πως οι
απόψεις τους ταυτίζονται με τις απόψεις των συμμετεχόντων της ομάδας Α. Όπως
αναφέρουν συγκεκριμένα:
‘Νομίζω πως δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω, δε νομίζω ότι κάνουνε κάτι.
Διαφορετικά θα το βλέπαμε ας πούμε. Θα ‘πρεπε να δούμε ότι όλο αυτό
έχει αποτέλεσμα.. με οποιοδήποτε τρόπο […]’ (Γυναίκα, 35 ετών)
‘Δεν έχω ιδέα τι κάνει το κράτος δηλαδή εγώ εδώ που μένω ξέρω ότι
έχουμε τέσσερις πέντε κάδους για.. σκορπισμένους στην περιοχή αυτό. Δεν
ξέρω ότι κάνει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ενημέρωση καμία είτε κάνει κάτι
είτε δεν κάνει […]’ (Άντρας, 32 ετών)
Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι ευθύνονται για το περιβάλλον, όπως δηλώνουν
όμως δεν κάνουν πολλά πράγματα διότι θεωρούν ότι οι ενέργειες τους δε θα σώσουν
τον κόσμο. Βλέπουμε ότι αναφέρονται στη δική τους ευθύνη ως μικρή και ατομική
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και πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν τα εργοστάσια και
οποιοσδήποτε μολύνει περισσότερο από αυτούς το περιβάλλον:
‘[…] εγώ δε μπορώ να μπω στην ίδια μοίρα μ’ ένα εργοστάσιο έτσι; κι εγώ
κι αυτό έχουμε ευθύνη αλλά δε θα χρεωθώ το μερίδιο του […] μπορεί να
φταίω κι εγώ που είναι το περιβάλλον όπως είναι.. αλλά δε θα πάρω ευθύνες
άλλων.’ (Άντρας, 30 ετών)
‘[…] δεν έχω το εργοστάσιο που ρυπαίνει πολύ άρα εγώ ότι και να κάνω δε
μπορώ να εμποδίσω τη ρυπογόνο ζημία που προκαλεί ένα εργοστάσιο, αυτό
μπορεί να το κάνει μόνο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Άρα ότι και να
κάνω εγώ άμεσα δε μειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος αν εκείνοι όλοι
δε φροντίσουνε για τη μείωση […]’ (Γυναίκα, 29 ετών)
Επίσης οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι πρέπει οι ενέργειες για την προστασία του
περιβάλλοντος να ξεκινήσουν πρώτα από το κράτος και μετά να ακολουθήσουν και οι
πολίτες καθώς όπως λένε:
‘Από το κράτος πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό για να
κινητοποιήσει τους πολίτες να κάνουν κι αυτοί κάτι παραπάνω. Δηλαδή και
οι πολίτες να έχουν την όρεξη να το κάνουν αν το κράτος δε σου προσφέρει
τα κατάλληλα εφόδια για να το κάνεις δεν έχει νόημα […]’ (Γυναίκα, 27
ετών)
‘Πρώτα από το κράτος και μετά από τους ανθρώπους […] Για να δράσει η
μονάδα κατ’ εμέ πρέπει να υπάρχει υποδομή. Θα κάνω εγώ κάτι, θα
βοηθήσω αλλά θα ‘μαι μονάδα σ’ ένα πολύ μεγάλο σύνολο […]’ (Γυναίκα,
38 ετών)
Τέλος, τρεις συμμετέχοντες εξέφρασαν την ίδια ανησυχία με αυτούς της ομάδας Α
σχετικά με το αν υπάρχει ανακύκλωση στην Ελλάδα και θεωρούν ότι γι’ αυτό το λόγο
πρέπει το κράτος να φροντίσει να ενημερώσει τους πολίτες:
‘[…] δεν μπορεί ξαφνικά ο κρατικός φορέας […] να μην κάνει τίποτα και
να σου ζητά τον κάθε πολίτη να ανακυκλώνει τις συσκευασίες του […] δεν
ξέρει καν αν.. εσύ τα διαχωρίζεις αυτοί τα κάνουνε […]’ (Γυναίκα, 27 ετών)

Γίνεται εμφανές από την ανάλυση αυτού του θέματος πως οι απόψεις των
συμμετεχόντων και των δύο ομάδων έχουν πολλά κοινά σημεία και θα μπορούσαμε
να πούμε πως στη συγκεκριμένη ενότητα οι απαντήσεις τους βασίστηκαν περισσότερο
στις απόψεις τους ως πολίτες για το κράτος και τις ενέργειες που παίρνει.
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6.2.3 Κίνητρα για οικολογική συμπεριφορά
Στο τελευταίο μέρος της ανάλυσης θα μιλήσουμε για το κύριο θέμα αυτής της
ενότητας το οποίο είναι τα κίνητρα τα οποία οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι πρέπει να
υπάρχουν ώστε να κινητοποιηθούν οι πολίτες και να δράσουν με σκοπό την
προστασία του περιβάλλοντος.

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Το βασικό κίνητρο που εντοπίζουμε από τα λεγόμενα όλων των συμμετεχόντων της
ομάδας Α είναι η βοήθεια από το κράτος που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει.
Πιστεύουν ότι το κράτος θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα προσφέρει συνεχώς
κίνητρα στους ανθρώπους ώστε να ευαισθητοποιηθούν οικολογικά:
‘Πιστεύω ότι οι κρατικοί φορείς θα έπρεπε να βοηθάνε περισσότερο γι’
αυτό και να δίνουν και έναυσμα γι’ αυτό […] Να δεις ότι κάτι κάνει και το
κράτος βασικά χρειάζεται και ξέρεις μετά θα δεις και όλους τους πολίτες να
συμμετέχουν.’ (Άντρας, 26 ετών)
Επτά συμμετέχοντας μίλησαν για την εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης και
θεωρούν ότι αν υπήρχαν παντού και μπορούσε ο κόσμος να τους βλέπει συνεχώς θα
έμπαινε στη διαδικασία της ανακύκλωσης:
‘[…] θα ‘πρεπε σε κάθε πολυκατοικία να υπάρχει και ξεχωριστός κάδος. Κι
ας είναι κι ένας μικρός κάδος, αλλά κάθε πολυκατοικία να έχει ξεχωριστό
κάδο.’ (Γυναίκα, 37 ετών)
‘Πιστεύω ότι σε κάθε γωνιά πρέπει να υπάρχει κάδος. Σε κάθε γωνιά και
αυστηρά να..ο Έλληνας πολίτης να προσέχει να μην πετάει εκεί μέσα ότι
βρει κι ότι θεωρεί ότι είναι για να πεταχτεί […]’ (Άντρας, 25 ετών)
Επίσης πιστεύουν πως ένα σημαντικό κίνητρο για να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι
είναι το οικονομικό όφελος, είτε μέσω κρατικών επιδοτήσεων, είτε μέσω φθηνότερων
οικολογικών προϊόντων:
‘[…] σίγουρα το οικονομικό όφελος. Για παράδειγμα για τα φωτοβολταϊκά
δε θα δώσω τόσα χρήματα χωρίς να ξέρω ότι θα κερδίσω κι εγώ κάτι […]’
(Γυναίκα, 37 ετών)
‘Άμα τύχει και το κράτος μου δώσει περισσότερα χρήματα.. δηλαδή ναι ρε
παιδί μου εγώ να τα πάρω [βιολογικά προϊόντα], έχω όλη την καλή διάθεση
αλλά να έχουν και χαμηλότερη τιμή.’ (Άντρας, 33 ετών)
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Ακόμη θεωρούν πως πρέπει να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση για το περιβάλλον με
σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες γι’ αυτό και για την ομορφιά του:
‘[…] έχουμε τόσα όμορφα μέρη που μπορείς να το προωθήσεις αυτό και να
μεταδώσεις μια οικολογική συνείδηση στον πολίτη. Χωρίς οικονομικά
κίνητρα. Μόνο και μόνο από την ομορφιά και χωρίς το φόβο του πρόστιμου
[…]’ (Άντρας, 27 ετών)
‘Δεν έχουν ενημερώσει τον κόσμο αρκετά για τα πράγματα που μπορείς να
κάνεις, ας πούμε εγώ δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να ανακυκλώσω μια
μεγάλη συσκευή ηλεκτρική […]’ (Γυναίκα, 21 ετών)
Τρεις συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αν υπήρχε περισσότερη ανταπόκριση από το
κράτος και τους πολίτες τότε θα παρακινούνταν και άλλοι:
‘[…] θα ‘θελα […] να δω κι άλλους να ενδιαφέρονται. Όχι μόνο εγώ. Που
εντάξει εγώ θα το κάνω εντάξει; Αλλά εγώ δε θα το σώσω […] Αν δω όμως
ότι κι άλλοι το κάνουνε και το κάνουν οργανωμένα […] τότε θα το ‘κανα κι
εγώ.’ (Γυναίκα, 37 ετών)
Τα τελευταία δύο κίνητρα που εντοπίσαμε είναι πρώτον η άποψη ότι η προστασία του
περιβάλλοντος πρέπει να αρχίσει να διδάσκεται στα μικρά παιδιά από τα σχολεία
ώστε να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το περιβάλλον από μικρή ηλικία, και
δεύτερον η άποψη ότι το κράτος θα έπρεπε να επιβάλλει κυρώσεις σε περιβαλλοντικά
ζητήματα ώστε να συμμορφώνονται οι πολίτες. Συγκεκριμένα:
‘[…] πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις […] μέχρι να μπούμε όλοι σ’ αυτή
τη διαδικασία γιατί όπως σου λέω και να υπάρχει ο κάδος μπορεί εγώ να το
κάνω, αλλά μέσα σ’ αυτόν τον κάδο θα δω ότι οι άλλοι έχουν πετάξει όλα
τα άλλα.’ (Γυναίκα, 24 ετών)
‘Θα μπορούσε ας πούμε να μπει στα σχολεία ένα μάθημα για το περιβάλλον
και την προστασία του έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν να είναι.. πιο
ευαισθητοποιημένα προς το περιβάλλον.’ (Γυναίκα, 20 ετών)

Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Στην ομάδα Β επτά στους δέκα συμμετέχοντες θεώρησαν ότι πολύ σημαντικό κίνητρο
για την οικολογική ευαισθητοποίηση είναι το οικονομικό όφελος, κυρίως με τη μορφή
επιδοτήσεων από το κράτος και όχι μέσω φθηνότερων οικολογικών προϊόντων:
‘[…] παρείχε οικονομικό κίνητρο […] άμα πας να πάρεις καινούριο
οικολογικό αυτοκίνητο πιο φιλικό προς το περιβάλλον θα έχεις τρία
χιλιάρικα μείωση στην τιμή […] μια τέτοια κατεύθυνση είναι ωφέλιμη και
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δίνει λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος γιατί παρέχει κίνητρα
[…]Σ’ εμάς συγκεκριμένα τους Έλληνες θεωρώ […] έμμεσα να μας το
περάσουν.’ (Γυναίκα, 29 ετών)
‘Ή αν έφτιαχνα το σπίτι μου τώρα ναι [θα το έκανα ενεργειακό]. Αλλά
σαφώς αν και το κράτος το επιδοτεί, όχι όπως κάνει τώρα, θα ήταν ακόμη
καλύτερα. Θα μου ‘δινε ένα έναυσμα για να το κάνω.’ (Γυναίκα, 38 ετών)
Ακόμη πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη βοήθεια από το κράτος προς
τους πολίτες και να γίνονται πιο οργανωμένες προσπάθειες για το περιβάλλον:
‘[…] να γνωρίζω ότι γίνετε μια οργανωμένη προσπάθεια η οποία θα έχει
ουσιαστικά αποτελέσματα στη διατήρηση του καθαρού περιβάλλοντος και
κατ’ επέκταση στην ποιότητα της ζωής μας […]’ (Άντρας, 30 ετών)
‘Πάντως εγώ σαν νοικοκυρά θεωρώ ότι αν υπήρχε υποδομή και αν ας πούμε
τα πράγματα ήταν κάπως όπως στη Γερμανία που το ‘χω δει, πιστεύω ότι θα
‘μπαινα κι εγώ στη διαδικασία να το κάνω.’ (Γυναίκα, 38 ετών)
Πέντε συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα συμμετείχαν στις ενέργειες για την προστασία
του περιβάλλοντος εάν τους παρακινούσαν άνθρωποι από το περιβάλλον τους και εάν
έβλεπαν ότι υπάρχει ανταπόκριση από το κράτος και από τους άλλους ανθρώπους:
‘[…] αν έβλεπα και τους άλλους να το κάνουν αυτό το πράγμα πιστεύω ότι
θα το έκανα κι εγώ […] άρα αν έβλεπα τους άλλους θα με
ευαισθητοποιούσε κι εμένα […] αυτή η ανάγκη.’ (Γυναίκα, 27 ετών)
‘Άλλο τώρα εμείς στο σπίτι που κάνουμε αυτά τα βασικά που σου είπα.. κι
άλλο είναι να έχεις κάποιον πιο.. που θα σε τραβήξει κι εσένα. Αυτό που
σου είπα πριν να έχεις κάποιον που θα σου δώσει την αφορμή για να
ξεκινήσεις κάτι.’ (Άντρας, 30 ετών)
Τέσσερις από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για
θέματα του περιβάλλοντος και ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι κάδοι
ανακύκλωσης ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι από όλους:
‘[…] θεωρώ ότι σε περιοχές προς τα έξω δεν υπάρχουν τόσοι [κάδοι
ανακύκλωσης] άρα εντάξει για μένα είναι εύκολο για άλλα άτομα δεν είναι
εύκολο […]’ (Γυναίκα, 27 ετών)
‘Ναι, δεν πιστεύω ότι γίνεται. Μου έχει μείνει μόνο μια, έχουν γίνει κατά
καιρούς κάτι διαφημίσεις που ήταν έτσι λίγο πιο άγριες […] αλλά όσο
κρατάνε οι διαφημίσεις τόσο κρατάει κι η συνείδηση μετά.’ (Άντρας, 32
ετών)
Τέλος, δύο συμμετέχοντες δήλωσαν ότι πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις για να
ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, όπως και εκπαίδευση για το περιβάλλον μέσα από τα
σχολεία:
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‘[…] δεν είναι κακό να σ’ αναγκάζουν να κάνεις κάτι αν αυτό έχει καλές
συνέπειες και για σένα και για το περιβάλλον […] εμένα δε θα με πείραζε
αν γενικότερα η νοοτροπία μας ήτανε έτσι, να έχουμε ένα αντίστοιχο
σύστημα σαν αυτό που είδα εγώ προσωπικά στη Γερμανία.’ (Γυναίκα, 38
ετών)
‘Θεωρώ ας πούμε ότι θα μπορούσαν στα παιδιά ξέρεις που πηγαίνουν
σχολείο να ‘χουν μάθημα, δεν ξέρω αν έχουν τώρα Περιβαλλοντολογίες και
τέτοια, για να αποκτήσουν από μικρά συνείδηση για το περιβάλλον.’
(Άντρας, 32 ετών)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα μιλήσουμε για τα
συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των ευρημάτων που έγινε στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Ουσιαστικά θα γίνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση του
προηγούμενου κεφαλαίου ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να εστιάσει στα
συμπεράσματα αυτής της έρευνας. Στη συνέχεια, θα αναφέρουμε τους περιορισμούς
τους οποίους είχε αυτή η εργασία στη διεκπεραίωση της και την ανάγκη που μπορεί
να υπάρξει για μελλοντική έρευνα. Τέλος, θα μιλήσουμε για τη σχέση αυτής της
εργασίας με το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και πως
μπορεί να φανεί χρήσιμη στους απόφοιτους του τμήματος.

7.1 Συζήτηση - Συμπεράσματα
Όπως έχουμε αναφέρει σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να εξετάσει κατά
πόσο έχουν οικολογική συμπεριφορά οι συμμετέχοντες, ποια είναι τα κίνητρα τα
οποία

θα

τους

βοηθήσουν

να

εμφανίσουν

τη

συμπεριφορά

αυτή,

πώς

επιχειρηματολογούν σχετικά με την οικολογική ή μη συμπεριφορά τους και τέλος
ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες ως προς τις απόψεις τους.
Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 5 στο οποίο συζητήσαμε για τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε, οι συμμετέχοντες στην έρευνα άνηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα
Α των οικολογικά ευαισθητοποιημένων, και την ομάδα Β των μη οικολογικά
ευαισθητοποιημένων.
Με σκοπό να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα συμπεράσματα στα οποία
καταλήξαμε στη συγκεκριμένη έρευνα θα κάνουμε τον εξής διαχωρισμό, όμοια
συμπεράσματα που βρέθηκαν και για τις δύο ομάδες, συμπεράσματα για την κάθε
ομάδα ξεχωριστά, καθώς και συμπεράσματα που συνδέουν τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας με τις κατηγοριοποιήσεις λήψης αποφάσεων που είδαμε στο
δεύτερο κεφάλαιο, και τις ταξινομήσεις συμπεριφοράς του τρίτου κεφαλαίου.
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Όμοια Ευρήματα για τις δύο ομάδες
Το πρώτο κοινό εύρημα για τους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων αφορά το θέμα
της ανακύκλωσης και είναι η θετική άποψη που έχουν για αυτήν και ότι πλέον είναι
απαραίτητο να γίνεται από όλους, ανεξάρτητα αν ασχολούνται ή όχι οι ίδιοι με αυτήν.
Δεύτερον, γίνεται φανερή μέσα από τις συνεντεύξεις των ατόμων και των δύο
ομάδων η ανάγκη που υπάρχει για εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης, κάτι
που επιβεβαιώνει και η έρευνα των Shrum και McCarty (Shrum and McCarty, 2001),
σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν οικολογική
συμπεριφορά όταν ελαχιστοποιούνται όποιες δυσκολίες αφορούν την ανακύκλωση.
Το τρίτο εύρημα στο οποίο καταλήξαμε είναι πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
δεν έχει άμεσα συνυφασμένη την έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας με την
προστασία του περιβάλλοντος και πολλές φορές χρειάστηκαν διευκρινιστικές
ερωτήσεις ώστε να καταλάβουν οι συμμετέχοντες τι ακριβώς περιλαμβάνει η έννοια
της εξοικονόμησης ενέργειας.
Τέταρτον, βλέπουμε να εκφράζονται από τους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων
αντιρρήσεις σχετικά με την αλόγιστη σπατάλη ενέργειας από εργοστάσια, γεγονός το
οποίο τους κάνει αρνητικούς ως προς την προσωπική εξοικονόμηση ενέργειας που
μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από τους Clancy και
O’Loughlin (Clancy and O’Loughlin, 2002) οι οποίοι στην έρευνα τους αναφέρουν
ως ένα από τα εμπόδια για εξοικονόμηση ενέργειας την αρνητική επιρροή που έχουν
τα εργοστάσια στη συνείδηση των ανθρώπων σχετικά με τη χρήση της ενέργειας.
Πέμπτον, σχετικά με την κατανάλωση οικολογικών προϊόντων βλέπουμε ότι η
αυξημένη τιμή τους συχνά μειώνει τις «πράσινες» ή οικολογικές αξίες των
καταναλωτών κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα προϊόντα αυτά, κάτι το οποίο
επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Young, Kumju, McDonald και Oates (Young,
Kumju, McDonald and Oates, 2009). Έκτον, μέσα από τα λεγόμενα των
συμμετεχόντων και των δύο ομάδων είδαμε ότι ένας ακόμη λόγος που δεν
καταναλώνουν οικολογικά προϊόντα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει
σχετικά με το αν είναι όντως οικολογικά τα προϊόντα αυτά. Συμπεραίνουμε δηλαδή
πως οι λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες δε χρησιμοποιούν οικολογικά
προϊόντα αφορούν περισσότερο σε βασικούς καταναλωτικούς παράγοντες, δηλαδή
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την τιμή και την εμπιστοσύνη στη μάρκα, παρά ηθικές αξίες σχετικές με το
περιβάλλον.
Το έβδομο εύρημα μας αφορά στη μη συμμετοχή τους, ενεργά και οικονομικά, σε
οικολογικές οργανώσεις λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις ομάδες αυτές και
του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τα χρήματα που τους προσφέρουν. Το
εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την Τηλικίδου (Τηλικίδου, 2006), η οποία μέσα
από τις έρευνες της καταλήγει πως οι καταναλωτές σπάνια προσφέρουν εθελοντική
εργασία σε ομάδες και οργανώσεις και πως υιοθετούν εκείνες τις ενέργειες που
ωφελούν το περιβάλλον οι οποίες δεν τους κοστίζουν σε χρήματα, χρόνο ή κόπο.
Επίσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και των δύο ομάδων εξέφρασε πολύ
θετική άποψη σχετικά με τις ενεργειακές κατοικίες και πως θα προχωρούσε σε μια
επένδυση τέτοιου είδους, ανεξαρτήτως κόστους. Σε αυτό το θέμα βέβαια, τα
συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι αρκετά γενικόλογα και αυτό κυρίως
επειδή ήταν μια συζήτηση που αφορούσε υποθετικές καταστάσεις για όλους σχεδόν
τους συμμετέχοντες, διότι από τους είκοσι τρεις συμμετέχοντες η μειοψηφία μόνο
είχε κάνει κάποιες ενέργειες ώστε να γίνουν τα σπίτια τους ενεργειακά αυτόνομα.
Ένατο εύρημα μας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν στους κρατικούς φορείς
και η πλήρης δυσαρέσκεια τους σχετικά με τη δράση τους. Η δυσαρέσκεια αυτή
αφορά ίδιους παράγοντες για όλους τους συμμετέχοντες και είναι η έλλειψη
ενδιαφέροντος από το κράτος, η έλλειψη υποδομής καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης
των πολιτών. Η εμπιστοσύνη στους φορείς έχει βρεθεί ότι είναι ένας πολύ σημαντικός
παράγοντας γιατί μπορεί να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει τους καταναλωτές να
αναπτύξουν και να συνεχίσουν να έχουν οικολογική συμπεριφορά. Όπως έδειξαν και
οι Jain και Kaur (2004) στην έρευνα τους, οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα
περιβαλλοντικά προβλήματα προέρχονται κυρίως από το κράτος αφού δεν υπάρχουν
κατάλληλοι νόμοι και προϋποθέσεις για οικολογική συμπεριφορά, και ότι οι
καταναλωτές δε μπορούν μόνοι τους να αλλάξουν τα πράγματα.
Το τελευταίο και πολύ σημαντικό εύρημα αφορά τα κίνητρα που πρέπει να υπάρχουν
για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να δράσουν οικολογικά, και εδώ
παρατηρούμε πως παρόλο που οι συμμετέχοντες ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες οι
απαντήσεις τους είναι πρακτικά ίδιες και επισημαίνουν τα ίδια προβλήματα που
υπάρχουν τα οποία περιορίζουν την οικολογική συμπεριφορά. Τα κίνητρα τα οποία
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αναφέρουν είναι η ύπαρξη βοήθειας από το κράτος, η ενημέρωση των πολιτών, η
εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης, τα οικονομικά κίνητρα που μπορούν να
δοθούν, να υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκριση από το κράτος και τους πολίτες, η
περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία καθώς και η επιβολή προστίμων.

Διαφορετικά ευρήματα για τις δύο ομάδες
Το πρώτο εύρημα στο οποίο διαφέρουν οι δύο ομάδες είναι πως οι οικολογικά
ευαισθητοποιημένοι συμμετέχοντες εμφανίζονται περισσότερο ευαισθητοποιημένοι
σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης και κάνουν ανακύκλωση περισσότερο
συνειδητά για να βοηθήσουν το περιβάλλον, σε αντίθεση με τους μη οικολογικά
ευαισθητοποιημένους οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα, και στις ελάχιστες
περιπτώσεις που το κάνουν γίνεται κυρίως υπό την καθοδήγηση άλλων.
Το δεύτερο εύρημα μας δείχνει ότι παρόλο που οι μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
καταναλωτές

μπορεί

να

υιοθετούν

κάποιες

φιλικές

προς

το

περιβάλλον

συμπεριφορές, οι λόγοι για τους οποίους το κάνουν αφορούν κυρίως τα οικονομικά
οφέλη που μπορεί να έχουν παρά την προστασία του περιβάλλοντος.
Το τρίτο εύρημα μας δείχνει ότι οι οικολογικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές
είναι πολύ περισσότερο ενημερωμένοι με θέματα σχετικά με το περιβάλλον, όπως
είναι οι οικολογικές οργανώσεις και οι ενεργειακές κατοικίες, σε σχέση με τους μη
οικολογικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές οι οποίοι έχουν μια εμφανή άγνοια
για τα θέματα αυτά.
Τέταρτον, είδαμε πως η πλειοψηφία των οικολογικά ευαισθητοποιημένων
παρακινήθηκε από το στενό περιβάλλον, οικογενειακό και φιλικό, και τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης ώστε να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, σε αντίθεση με
τους μη οικολογικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές οι οποίοι είχαν ελάχιστη
παρακίνηση. Επίσης, οι μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές σπάνια
συζητούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και δείχνουν μια αδιαφορία ως προς
αυτά.
Ένα πολύ σημαντικό εύρημα είναι η αντίληψη που έχουν οι μη οικολογικά
ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές πως δεν ευθύνονται για το περιβάλλον και πως
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πρέπει οι δράσεις να παρθούν από το κράτος και όχι τους πολίτες. Αυτό φυσικά ήταν
κάτι αναμενόμενο καθώς όπως είδαμε και από τα προηγούμενα θέματα η ομάδα αυτή
παρουσίαζε μια άγνοια και αδιαφορία απέναντι στα θέματα του περιβάλλοντος. Το
συγκεκριμένο συμπέρασμα

υποστηρίζεται και από τις έρευνες της Τηλικίδου

(Τηλικίδου, 2006) σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές θεωρούν πως την κύρια
ευθύνη την έχει το κράτος που πρέπει να παίρνει μέτρα, καθώς και οι επιχειρήσεις
που πρέπει να συμμορφώνονται.
Αντιθέτως, οι οικολογικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές θεωρούν ότι έχουν
ευθύνη για το περιβάλλον, παρόλα αυτά η μειοψηφία διαχωρίζει την ατομική ευθύνη
με την κοινωνική ευθύνη, δηλαδή ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει το
κράτος.

Παρόλα

αυτά

μπορούμε

να

συμπεράνουμε

ότι

οι

οικολογικά

ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές έχουν ένα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης όσον
αφορά το περιβάλλον σε σχέση με τους μη οικολογικά ευαισθητοποιημένους.
Το τελευταίο εύρημα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι ενώ και οι δύο ομάδες
ανέφεραν τα ίδια κίνητρα που πρέπει να δοθούν για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες,
οι μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές θεωρούν ότι το κύριο κίνητρο
είναι τα οικονομικά οφέλη, σε αντίθεση με τους οικολογικά ευαισθητοποιημένους
που θεωρούν ότι η βοήθεια από το κράτος είναι το σημαντικότερο. Μέσα από αυτό το
συμπέρασμα μπορούμε να συμπεράνουμε τις ηθικές αξίες των δύο ομάδων και τις
διαφορές τους. Οι οικολογικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές θα δράσουν
οικολογικά με κύριο κίνητρο την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ οι μη
οικολογικά ευαισθητοποιημένοι θα δράσουν οικολογικά στην περίπτωση που υπάρχει
κάποιο οικονομικό κίνητρο γι’ αυτούς.

Συσχέτιση των ευρημάτων με τη λήψη αποφάσεων
Από τα ευρήματα που είδαμε σε αυτήν την ενότητα μπορούμε να εξάγουμε πολύ
ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και την
οικολογική

συμπεριφορά

των

συμμετεχόντων.

Πρώτον,

βλέπουμε

πως

οι

συμμετέχοντες σε αυτήν την εργασία ακολουθούν τη μη ορθολογική λήψη
αποφάσεων όσον αφορά στην οικολογική τους συμπεριφορά, κάτι που γίνεται σαφές
από τις αποφάσεις που παίρνουν ως προς την ανακύκλωση, την κατανάλωση
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οικολογικών προϊόντων, τη συμμετοχή στις οικολογικές ομάδες, καθώς και στους
άλλους τρόπους εμφάνισης οικολογικής συμπεριφοράς που είδαμε μέχρι τώρα. Οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν τις αποφάσεις τους για να δράσουν οικολογικά ή όχι,
χωρίς να έχουν πάντα τις απαραίτητες πληροφορίες που τους χρειάζονται, ορισμένες
φορές υπό την πίεση του χρόνου, παράγοντες οι οποίοι ευνοούν τη μη ορθολογική
λήψη αποφάσεων που διακρίνει τις πραγματικές καταστάσεις λήψης απόφασης.
Δεύτερον, όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών βλέπουμε πως οι
συμμετέχοντες ακολουθούν απλώς ικανοποιητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
καθώς είδαμε ότι σε περιπτώσεις που πρέπει να πάρουν μια απόφαση, είναι
πιθανότερο να επιλέξουν την πρώτη λύση που θα βρούν και θα τους ικανοποιεί, παρά
να εξετάσουν και τις υπόλοιπες εναλλακτικές για την περίπτωση που θα βρεθεί μια
καλύτερη. Από τα ευρήματα μας είδαμε ότι παρόλο που αυτό ισχύει και για τις δύο
ομάδες, οι συμμετέχοντες της ομάδας των μη οικολογικά ευαισθητοποιημένων,
τείνουν να ακολουθούν περισσότερο αυτή τη διαδικασία.
Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα άτομα όταν χρειάζεται να πάρουν
αποφάσεις, είδαμε μέσα από την έρευνα μας ότι επαληθεύονται οι ταξινομήσεις που
παρουσιάσαμε στην τελευταία ενότητα του τρίτου κεφαλαίου, πως τα άτομα που
πρέπει να πάρουν μια απόφαση λειτουργούν κυρίως είτε λογικά είτε συναισθηματικά.
Θα λέγαμε ότι επαληθεύτηκε κυρίως η ταξινόμηση του Johnson, σύμφωνα με την
οποία ένα άτομο συγκεντρώνει πληροφορίες για την απόφαση που πρέπει να πάρει
συστηματικά ή τυχαία, και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες εσωτερικά ή
εξωτερικά, και συνδυάζοντας αυτούς τους τρόπους δημιουργούνται τέσσερα πρότυπα
συμπεριφοράς. Είδαμε πως οι συμμετέχοντες εμφανίζουν κάποιο από αυτά τα
πρότυπα συμπεριφοράς όταν πρέπει να πάρουν μια απόφαση, και πολλές φορές
μάλιστα εμφανίζουν διαφορετικά πρότυπα σε διαφορετικές αποφάσεις.
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7.2 Περιορισμοί παρούσας έρευνας και Ανάγκη για μελλοντική έρευνα
Όπως ακριβώς συμβαίνει με όλες τις έρευνες, έτσι και η συγκεκριμένη έχει κάποιους
περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Πρώτον, τα ευρήματα της έρευνας εξήχθησαν με τη μέθοδο των συνεντεύξεων, η
οποία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, το σημαντικότερο εκ των οποίων είναι η
εμβάθυνση των λεγομένων των ατόμων που παίρνουν μέρος. Παρόλα αυτά ένας πολύ
σημαντικός περιορισμός στην έρευνα ήταν το μέγεθος του δείγματος που πήρε μέρος.
Ακριβώς λόγω του περιορισμένου μεγέθους του δείγματος δε μπορούμε να
οδηγηθούμε σε γενικεύσεις για το συνολικό πληθυσμό. Μελλοντικές έρευνες θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο δείγμα ατόμων έτσι ώστε να εξαχθούν
συμπεράσματα χρήσιμα για το συνολικό πληθυσμό.
Επίσης, ένας ακόμη περιορισμός είναι αυτός της ηλικίας των συμμετεχόντων, καθώς
στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε μια ευρεία ηλικιακή ομάδα, από 20 έως 43 ετών.
Λόγω της ευρείας ηλικιακής ομάδας στην οποία άνηκαν οι συμμετέχοντες δε
μπορούμε να οδηγηθούμε σε γενικεύσεις για κάθε ηλικία ξεχωριστά. Θα μπορούσαν
μελλοντικές έρευνες να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες καθώς
και σε συγκεκριμένες οικονομικές και επαγγελματικές ομάδες.
Ως ένας πολύ σημαντικός περιορισμός αυτής της εργασίας είναι η μεθοδολογία των
συνεντεύξεων που επιλέξαμε, καθώς όπως έχουμε ήδη αναφέρει δεν πρέπει να
ξεχνάμε πως τα αποτελέσματα της είναι αρκετά υποκειμενικά. Και αυτό διότι η
ανάλυση των συνεντεύξεων γίνεται από τον εκάστοτε ερευνητή, σύμφωνα με την
κουλτούρα του και την υποκειμενική του κρίση. Έτσι, θα ήταν πολύ χρήσιμο σε
μελλοντικές έρευνες να γίνει χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών ή και συνδυασμός
αυτών, ώστε τα συμπεράσματα τα οποία θα εξαχθούν να μπορούν να γενικευτούν και
ακόμη να επαληθευτούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας.
Δεύτερον, τα θέματα τα οποία αναλύθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα αποτελούν ένα
βασικό περιορισμό. Λόγω των θεμάτων και των πολλών υπό-θεμάτων που είχαν, η
έρευνα έκανε μια γενική επισκόπηση της οικολογικής συμπεριφοράς των Ελλήνων
καταναλωτών χωρίς κάποια ιδιαίτερη εμβάθυνση σε κάποιο εξειδικευμένο θέμα. Θα
ήταν ενδιαφέρον σε μελλοντικές έρευνες, οι ερευνητές να εστιάσουν σε ορισμένα
μόνο θέματα ώστε να εμβαθύνουν σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
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δείγματος, όπως για παράδειγμα η έρευνα των Honkanen, Verplanken και Olsen
(2006) οι οποίοι εστιάζουν μόνο στις επιλογές των ανθρώπων όσον αφορά τα
οργανικά τρόφιμα. Επίσης θα ήταν χρήσιμο μέσα από μελλοντικές έρευνες και με τη
χρήση διαφορετικών μεθόδων, να καταγραφεί λεπτομερειακά η οικολογική
συμπεριφορά που έχουν οι άνθρωποι, καθώς και τυχόν παράγοντες που τους
εμποδίζουν στην εμφάνιση της συμπεριφοράς αυτής.
Από την έρευνα αυτή καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν μελλοντικές
έρευνες πάνω στο θέμα της οικολογικής συμπεριφοράς, διότι δεν υπάρχει μεγάλη
βιβλιογραφία σε αυτόν τον τομέα, και μάλιστα ελληνική. Υπάρχει ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον γύρω από το περιβάλλον και την οικολογία και για αυτό κρίνεται
απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν και τα αποτελέσματα
στα οποία καταλήξαμε. Όπως είδαμε και στα συμπεράσματα μας πολλοί παράγοντες
είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν τους ανθρώπους ώστε να δράσουν οικολογικά, και
σίγουρα χρειάζεται περισσότερη μελέτη πάνω στην οικολογική καταναλωτική
συμπεριφορά εάν θέλουμε να προωθηθεί η οικολογική ή «πράσινη συμπεριφορά».

7.3 Συσχέτιση της παρούσας έρευνας με το σχεδιασμό προϊόντων και
συστημάτων
Παρατηρούμε ότι στις μέρες μας ένας από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς του
ανθρώπου είναι η συνεχής περιβαλλοντική υποβάθμιση και η προσπάθεια του να βρει
λύσεις για να την περιορίσει. Η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών αυτών
προβλημάτων απαιτεί νέες ειδικότητες που βασίζονται στη διεπιστημονικότητα και
την ικανότητα εφαρμογής της.
Οι τρόποι με τους οποίους προσπαθούμε σήμερα να περιορίσουμε την
περιβαλλοντική ρύπανση είναι πάρα πολλοί και δεν είναι τυχαίο που ένας από αυτούς
αφορά και το σχεδιασμό προϊόντων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον. Ο
απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πρέπει
να είναι σε θέση να κατανοήσει τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και να
σχεδιάσει εκείνα τα προϊόντα τα οποία δε θα επιβαρύνουν το περιβάλλον σε κανένα
στάδιο του κύκλου ζωής τους, από την παραγωγή μέχρι την απαξίωση τους. Ένας
τρόπος για να το πετύχει αυτό ο σχεδιαστής είναι να προτείνει λιγότερες συσκευασίες
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στα προϊόντα και μάλιστα συσκευασίες από ανακυκλωμένα ή και ανακυκλώσιμα
υλικά.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές έχουν
περιβαλλοντικές ανησυχίες και πως προσπαθούν να αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς
το περιβάλλον. Κύριος σκοπός του μηχανικού σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων
είναι και η ικανοποίηση των καταναλωτών, βλέποντας πάντα και τις ανάγκες της
εποχής. Έτσι, γνωρίζοντας τις ανάγκες της εποχής ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί
να σχεδιάσει προϊόντα και συστήματα τα οποία θα ικανοποιούν τους καταναλωτές,
ιδιαίτερα δε στο κομμάτι εκείνο του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, πολύ σημαντικές είναι και οι γνώσεις στο μάρκετινγκ, καθώς μπορεί ο
απόφοιτος του τμήματος με την κατάλληλη στρατηγική να ωθήσει τους καταναλωτές
σε

οικολογικά

φιλικές

αγοραστικές

και

μετά-αγοραστικές

συμπεριφορές

περιορίζοντας έτσι τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα ευρήματα της παρούσας
διπλωματικής εργασίας είναι πολύ σημαντικά για το σχεδιαστή προϊόντων και
συστημάτων, καθώς δείχνουν ποιοι είναι οι σύγχρονοι προβληματισμοί των
καταναλωτών σχετικά με το περιβάλλον, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το
σχεδιαστή για την προστασία του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις

Ομάδα Α: Οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Συνέντευξη 01 - άντρας, 30 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Η τελευταία φορά που κάθε μέρα κάνω κάτι για το περιβάλλον κάθε μέρα ανακυκλώνω τα υλικά που μπορούν να
ανακυκλωθούν τουλάχιστον τις ευκαιρίες που μας δίνει εδώ πέρα η πόλη της Λάρισας που στα τελευταία εγώ ζω τα τελευταία 5
χρόνια εδώ στη Λάρισα όταν πρωτοήρθα εδώ πέρα με δυσκολία έβρισκες έναν κάδο για χαρτί, τα επόμενα 2 χρόνια έγιναν πιο
πολλοί αυτοί οι κάδοι και τον τελευταίο ένα χρόνο έχουν παρατηρηθεί να έχουν βάλει στην πόλη περισσότερους μπλε κάδους
που είναι όχι μόνο για χαρτί αλλά και για αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί.
Θεωρείς δηλαδή ότι είχατε βοήθεια από το δήμο όσον αφορά την ανακύκλωση;
Ναι, έχει βγάλει μπλε κάδους, στην αρχή τους έβγαλε μόνο στο κέντρο για να δοκιμάσει αν έχει ανταπόκριση αυτό στους
πολίτες και πριν κάνα εξάμηνο έχουν βάλει κι εδώ έξω ακριβώς απ’ το έξω απ’ το σπίτι μας σχεδόν και επειδή στην αρχή έπρεπε
να κουβαλήσεις όλα αυτά τα πλαστικά τα κουβαλούσα με το ποδήλατο ή το μηχανάκι σε μια σακούλα και τα πήγαινα στο
κέντρο που έβρισκα τον πιο κοντινό κάδο.
Το έκανες αυτό; Δεν είχες πρόβλημα;
Το έκανα ναι. Και παλιότερα που ήμουν Θεσσαλονίκη σαν φοιτητής εε έχω τουλάχιστον μια οχταετία που ανακυκλώνω
τουλάχιστον το χαρτί. Ότι μου δίνει ευκαιρία ο δήμος να ανακυκλώσω.
Δε σου έκανε κόπο να πας με το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι να πετάξεις τα σκουπίδια;
Εδώ στη Λάρισα ε μου ήταν λίγο κόπος ναι.
Παρόλα αυτά το έκανες; Δηλαδή βάζεις πάνω απ’ όλα το περιβάλλον;
Το έκανα ναι. Το περιβάλλον το βάζω πάνω απ’.. καταρχήν θεωρώ μεγάλη σπατάλη να μην γιατί εε και είμαι μεγαλωμένος στη
Γερμανία που η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα στην ανακύκλωση παγκοσμίως απ’ ότι ξέρω και λίγο έχω αυτή τη νοοτροπία από
τη Γερμανία και είναι ένα μια διαδικασία που σε πάει μπροστά δηλαδή να ανακυκλώνεις το ίδιο το υλικό για να παράγεις
ενέργεια, να μη μολύνεις το περιβάλλον.
Δηλαδή τη νοοτροπία της ανακύκλωσης την απέκτησες από τη Γερμανία;
Σίγουρα μ’ έχει επηρεάσει αυτό αλλά και σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ τη φύση, με πονά η φύση δε θεωρώ μόνο το
σπίτι μου σαν διαμέρισμα το σπίτι μου και τον κήπο μου αλλά όλη την πόλη όλο τον πλανήτη και εννοείται όλη τη χώρα. Το
σπίτι μου δεν είναι το κάθε.. είναι και το κάθε πάρκο έξω και το κάθε λιβάδι και οποιοδήποτε δάσος.
Σπίτι σου δηλαδή βλέπω ότι κάνεις ανακύκλωση, ασχολείσαι.
Ότι μπορώ να κάνω ναι.
Τι εννοείς όταν λες ότι μπορείς; Τι περιορισμούς έχεις;
Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Λες «ότι μπορώ να κάνω ανακύκλωση».
Ναι ότι μου δίνουν την δυνατότητα να ανακυκλώσω το ανακυκλώνω.
Σε τι δε σου δίνεται η δυνατότητα; Τι ανακυκλώνεις;
Χαρτί, πλαστικό, γυαλί εε μπαταρίες μετά ηλεκτρικές συσκευές βεβαίως.
Ανακυκλώνετε ηλεκτρικές συσκευές στο δήμο σας;
Ναι είναι πολύ ελάχιστες αυτές οι.. οι κάδοι που μπορούμε να βρούμε για ηλεκτρικές συσκευές και υπάρχουν και ειδικές τέτοιοι
που είναι για λάμπες κάδοι. Πρέπει να πας σε συγκεκριμένα καταστήματα για να τα βρεις αυτά για τις ηλεκτρικές συσκευές
ξέρω έναν κάδο που έχει ο δήμος το χώρο εε στο χώρο του δημαρχείου και ευτυχώς εντάξει δεν έχουμε πολλά τέτοια απόβλητα
και προσπαθούμε να τα ρίχνουμε εκεί μέσα.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

161

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση;
Εε παλιότερα στην οικογένεια μου όχι δεν κάναμε ιδιαίτερη ανακύκλωση ε πάλι τονίζω ότι ήμουν στη Γερμανία εκεί πέρα το
γερμανικό το σύστημα εννοείται ότι το γυαλί ποτέ δεν το πετούσαμε αλλά το γυρίζαμε πίσω στα σούπερ μάρκετ το
εξαργυρώναμε και τα τελευταία χρόνια αυτό το κάνουνε και στο πλαστικό και στο αλουμίνιο. Ακόμη και το αλουμίνιο δηλαδή
ένα κουτάκι πορτοκαλάδα μπίρα να πάρεις σου δίνουν 20 ψέματα καμιά δεκαριά σεντ για το κουτάκι και θέλαμε δε θέλαμε
κάναμε ανακύκλωση μόνο και μόνο για τους οικονομικούς λόγους.
Υπήρχε δηλαδή το οικονομικό όφελος;
Ναι βεβαίως βεβαίως. Τώρα δεν το κάνω εγώ για οικονομικό κανένα οικονομικό όφελος. Θα μπορούσα ας πούμε να πηγαίνω τα
πλαστικά στα πολυκαταστήματα τα Carrefour αυτά που σου δίνουν κάποια χρήματα για να τα εξαργυρώσεις αλλά δεν με
ενδιαφέρει καθόλου το οικονομικό. Με ενδιαφέρει καθαρά το περιβάλλον.
Εδώ μένεις μόνος σου;
Όχι, συζώ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου με την κοπελιά μου.
Η κοπέλα σου κάνει ανακύκλωση;
Ε γιατί κάνω κι εγώ κάνει κι αυτή.
Θεωρείς ότι εσύ την παρακίνησες ώστε να κάνει ανακύκλωση;
Εε ως ένα σημείο πιστεύω ότι την παρακίνησα ναι. Ασχολείται κι αυτή με την ανακύκλωση απλά όχι τόσο όσο εγώ.
Είπες πριν ότι έχεις εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης;
Αυτό συμβαίνει το τελευταίο εξάμηνο απ’ τα πέντε χρόνια που είμαι στη Λάρισα.
Πριν δηλαδή πώς ήταν η κατάσταση;
Εε πριν σου είπα ότι υπήρχαν επιλεκτικοί κάδοι μόνο για χαρτί που.. τους οποίους τους άνοιγες κι έβρισκες ότι σκουπίδι θες
μέσα και δεν ξέρω αν σου πήγαινε κι η καρδιά να ρίξεις κι άλλα χαρτιά μέσα, γιατί τώρα να έχει και σκουπίδια από οικιακά
απόβλητα να ρίξεις τα χαρτιά δηλαδή χειρότερο κάνεις παρά καλύτερο γιατί αυτά τα χαρτιά αν τα ρίξεις εκεί μέσα είναι άχρηστα
πλέον για ανακύκλωση. Τώρα με τον καιρό βλέπω ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι κάδοι στην πόλη βλέπω από τους δημότες να
κινούνται στο χώρο αυτό κάποιες συνεντεύξεις που έχω ακούσει πάει καλά η ανακύκλωση γενικότερα όμως έχουμε μπει και σε
όλο αυτό το τριπάκι τον τελευταίο καιρό που το.. της υπερθέρμανσης του πλανήτη και μας το περνάνε να ότι έχουμε πρόβλημα
και ξέρεις όλο αυτό έχει επηρεάσει και τον πολίτη. Βέβαια αυτό έχει και την αρνητική πλευρά, άμα μ’ αφήνεις να στο πω, ότι
και οι εταιρείες δηλαδή το χρησιμοποιούνε αυτό για να παράγουν καινούρια προϊόντα υποτίθεται όλα οικολογικά, οικολογικά
φαγώσιμα βιολογικά εε καύσιμα για το αυτοκίνητο κάντε το σπίτι σας πράσινο κάντε ανακαίνιση για να πάρει τον έλεγχο κι όλο
αυτό βέβαια κοστίζει στην τσέπη. Έχει δηλαδή κι αυτή την πλευρά του.
Πιστεύεις ότι όλο αυτό έχει γίνει μόδα στις μέρες μας;
Ναι αυτό το πράγμα που είπα. Βέβαια ναι σ’ αυτό έχω λίγο.. δε μ’ αρέσει εγώ ανακύκλωση κάνω την τελευταία οχταετία που
θυμάμαι τον εαυτό μου αλλά τον τελευταίο καιρό όντως έχει περάσει σαν μόδα με σκοπό βέβαια οι εταιρείες να πουλήσουν
παραπάνω προϊόντα δηλαδή να πετάξουμε τα παλιά που ήτανε κακά προς το περιβάλλον για να πάρουμε καινούρια που είναι
καλά.
Θεωρείς όμως ότι αυτό είναι καλό ή κακό;
Για το περιβάλλον σίγουρα είναι καλό αλλά οι λύσεις ας πούμε για εναλλακτικές πηγές ενέργειας τις ξέραμε εδώ και πολλά
χρόνια δεν είναι πρωτότυπο ας πούμε ότι ο ήλιος μπορεί να μας προσφέρει ενέργεια ή η γεωθερμία μπορεί να μας προσφέρει
ενέργεια, ο άνεμος, η θάλασσα, οτιδήποτε. Απλά σήμερα καταλάβαμε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να πουλήσουμε
καινούρια προϊόντα.
Το βλέπεις δηλαδή ως θέμα μάρκετινγκ;
Ναι, καθαρά για θέμα μάρκετινγκ.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Όχι όλοι. Αρκετοί ναι, αρκετοί όχι.
Εσύ προσπαθείς να τους επηρεάσεις με κάποιο τρόπο;
Πάντα, συνέχεια. Κάνουμε κουβέντες προσπαθώ να τους επηρεάσω όσο μπορώ. Και σήμερα εξαρτάται και με τι με ποιο άτομο
μιλάμε τώρα είναι και οι νοοτροπίες περίεργες τώρα οι παλιές οι γενιές δύσκολα λίγο τους αλλάζεις τα μυαλά ενώ τον το νέο το
άτομο που έχει κάποια στοιχειώδη παιδεία στη ζωή του και καταλαβαίνει τι σημαίνει περιβάλλον, τι σημαίνει μόλυνση όλα αυτά
επηρεάζεται πιο εύκολα.
Στο σπίτι σου εξοικονομείς ενέργεια;
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Ναι έχω κάνει ότι μπόρεσα ως τώρα για να εξοικονομήσω ενέργεια τον τελευταίο πέρσι έβαλα κι έναν ηλιακό θερμοσίφωνα εε
χρησιμοποιώ λάμπες ε εξοικονόμησης ενέργειας, παρένθεση αυτό δεν ξέρω πόση εξοικονόμηση ενέργειας από τη στιγμή που
μια λάμπα κοστίζει πέντε ευρώ ενώ η παλιά έκανε 50 λεπτά ε και πάλι δηλαδή δεκαπλάσια τιμή μιλάμε, τέλος πάντων
προσπαθώ να τα στηρίξω αυτά. Στο νερό μπορώ προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ οικονομικός να χρησιμοποιώ όλα αυτά τα εε να
κλείνω τη βρύση όταν δεν τη χρησιμοποιώ την ώρα που ξυρίζομαι, την ώρα που λούζομαι, να μην τρέχει.
Αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας την έκανες ανέκαθεν ή άρχισες τα τελευταία χρόνια;
Ε τα τελευταία πέντε χρόνια.
Σου ήταν δύσκολο;
Όχι δε μου ήταν καθόλου δύσκολο πιστεύω απλά πέρασαν μέσα στις συνήθειες μου. Δεν είναι τίποτα δύσκολο.
Στο σπίτι σου χρησιμοποιείς οικολογικά προϊόντα για παράδειγμα οικολογικά καθαριστικά;
Εε δεν ξέρω καν ότι υπάρχουν τουλάχιστον στον τομέα των καθαριστικών ότι υπάρχουν και οικολογικά. Όχι αυτά δεν τα
χρησιμοποιώ.
Δεν τα χρησιμοποιείς επειδή δεν τα γνωρίζεις;
Ναι ναι δεν τα γνωρίζω και δεν κάνω εγώ ο ίδιος μου τα ψώνια του σπιτιού σ’ αυτόν τον τομέα του.. τώρα στα φαγώσιμα εε να
πάρω δηλαδή κάποιο γιαούρτι ή κάποιο γάλα οικολογικό ούτε αυτό δεν το κάνω δηλαδή πιστεύω ότι.. για μένα οικολογικό είναι
να πας στο χωριό άμα κάποιος έχει τη δυνατότητα να είναι από κάποιο χωριό και να προμηθεύεται από εκεί κάποια λαχανικά
κάποιες ντομάτες είναι χίλιες φορές πιο οικολογικό από το να τα αγοράσεις να πάρει τα βιολογικά που του δίνει το σούπερ
μάρκετ. Άποψη μου είναι αυτή.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι σε καμία.
Για ποιο λόγο;
Ε γιατί χωρίς να την έχω ψάξει βέβαια 100% δεν τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη δηλαδή αυτοί τι θέλουνε; Θέλουνε απλά να
τους δίνεις κάποια χρήματα και να τα διαχειρίζονται αυτοί με τον τρόπο τους, απ’ τη στιγμή που εγώ δεν ξέρω πως τα
διαχειρίζονται αυτά τα χρήματα δεν τους έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη. Για μένα είναι καλύτερα να δράσεις εσύ ο ίδιος
οικολογικά παρά να τους δίνεις την Greenpeace ή τη WWF κάποια χρήματα και εσύ να κάθεσαι απλά στον καναπέ και να τους
παρακολουθείς τι κάνουνε. Καλύτερα να πάρεις ο ίδιος σου δράση. Αυτό είναι ένα που θα ήθελα να κάνω, δηλαδή κατά καιρούς
μαζεύονται ομάδες και καθαρίζουν εδώ στον Πηνειό την όχθη από σκουπίδια ή διάφορους άλλους χώρους εθελοντικά εντελώς.
Σ’ αυτά θα ήθελα να συμμετέχω, δεν το ‘χω κάνει ως τώρα. Θα συμμετείχα δηλαδή και σε δενδροφυτεύσεις.
Δηλαδή σε οργανώσεις όπως η Greenpeace εάν μάθαινες ότι οργανώνουν κάτι θα πήγαινες;
Θα πήγαινα ναι. Δεν έτυχε όμως να βρεθώ με άλλα άτομα που να συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες ούτε από τους φίλους μου να
είναι κάποιος δεν έτυχε.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Όχι δε θα το έλεγα.
Για ποιο λόγο;
Θέλει κι απάντηση τώρα αυτό; Τόσα ακούμε κάθε μέρα.
Καταλαβαίνω αυτό που μου λες αλλά από την άλλη λες ότι ο δήμος εδώ έχει κάνει πολλά πράγματα.
Για μένα δεν είναι πολλά αυτά τα πράγματα. Έχουμε φτάσει στο 2010 η Γερμανία, εντάξει τώρα θα μου πεις ότι μιλάω για μια
χώρα που είναι το άλλο άκρο της Ευρώπης, αλλά η Γερμανία όσο ζω εγώ τουλάχιστον ήταν πρώτη στην ανακύκλωση ε δηλαδή
τυχαίνει και να παρακολουθώ τη γερμανική τηλεόραση που συνέχεια δείχνουνε οικολογικές εκπομπές κάθε μέρα, δηλαδή όσο
θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου μικρό ανακυκλώναμε το γυαλί σε τρία χρώματα σε άσπρο, σε καφέ και σε πράσινο. Είχανε τρία
διαφορετικά κοντέινερ για το γυαλί δηλαδή και είδα κι ένα ντοκιμαντέρ το πώς διώχνουν τώρα.. το αν έχει πέσει πράσινο γυαλί
σε άσπρο γυαλί από μια συσκευή που ρίχνει ένα λέιζερ για παράδειγμα θέλουν να διώξουν το πράσινο από το άσπρο γυαλί, το
λέιζερ δεν περνάει από το άσπρο ή περνάει από το άσπρο γυαλί δεν περνάει από το πράσινο γυαλί γίνεται αντανάκλαση και την
ώρα που πέφτει βγαίνει μια φισούνα το φυσάει και το πετάει έξω. Δηλαδή μιλάμε για τεχνολογία πολύ μπροστά. Έχουν
προχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω τέτοια πράγματα τι συμβαίνει στη Γερμανία και με ρωτάς τώρα τι άποψη έχω για την
Ελλάδα που τώρα έβγαλε εδώ κι ένα εξάμηνο κάδο για πλαστικό και γυαλί. Επίσης σήμερα είχα και μια κουβέντα με ένα
συνάδελφο μου ε το ερώτημα ήταν το τι γίνονται με αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά, πώς τα διαχειρίζονται μετά και δε.. θα
θέλαμε να κάνουμε και μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις αυτές. Υπάρχουν όμως και οι αμφιβολίες. Τελικά όλα αυτά τα ρίχνουν
σε μια χωματερή; Γιατί υπάρχουν και τέτοιες απόψεις.
Ότι ανακυκλώνετε τζάμπα δηλαδή;
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Ναι, ναι ότι κάνουμε τόσο κόπο για το τίποτα. Απλά και μόνο γίνονται μήπως γίνονται για τα μάτια του κόσμου.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Ναι ο καθένας μας έχει κάποια ευθύνη.
Και πιστεύεις ότι πρέπει να δράσουμε ατομικά ή ότι πρέπει να ξεκινήσει η δράση πρώτα από την πολιτεία;
Εντάξει από τη στιγμή που δε γίνονται από το κράτος και από τους δήμους θα πρέπει προσωπικά να κάνουμε ότι είναι στα χέρια
μας γιατί ξανατονίζω ότι το σπίτι μας δεν είναι μόνο τα 60, 80, 100 τετραγωνικά που ζούμε είναι όλος ο πλανήτης. Δηλαδή εγώ
παρατηρώ ότι όλα εδώ τα σπίτια στη Λάρισα τουλάχιστον όλα μέσα είναι στην εντέλεια καθαρισμένα μέχρι εκεί που δεν πάει
και βγαίνουμε έξω από το σπίτι περπατάμε δέκα μέτρα και μας.. κλείνουμε τη μύτη γιατί βρωμάει παντού η πόλη. Παντού όπου
και να δεις στους δρόμους αριστερά και δεξιά παντού βλέπουμε καφέδες, πακέτα από τσιγάρα, πλαστικά, μπουκάλια.
Πιστεύεις ότι αυτή η έλλειψη συνείδησης από τους πολίτες οφείλεται στην αδιαφορία του κράτους για το περιβάλλον;
Σίγουρα, από κει ξεκινάν όλα. Αν το κράτος δε σου περάσει να καταλάβεις ότι.. καταρχήν θα πρέπει να μπει και μέσα στα
σχολεία ο τρόπος σκέψης νοοτροπίας πώς να είμαστε οικολογικοί.
Για τα ενεργειακά σπίτια τι πιστεύεις;
Τα ενεργειακά σπίτια πάλι είναι μια τεχνολογία μια επιστήμη που δεν είναι καινούρια τουλάχιστον εγώ που σπούδασα και
πολιτικός μηχανικός τα βιβλία τα συγγράμματα που ήταν παλιά αναφερόντουσαν σ’ αυτές τις τεχνολογίες απλά σήμερα.. για
λόγους πάλι πιστεύω μάρκετινγκ των εταιρειών εε δεν ξέρω άμα γνωρίζεις ότι και σε λίγο θα πρέπει να γίνεται μια πιστοποίηση
στα σπίτια και στα καινούρια και στα παλιά και τα παλιά που δε θα παίρνουν αυτή την έγκριση θα πρέπει τώρα ο ιδιοκτήτης να
βάλει το χέρι του στην τσέπη να κάνει μια σειρά εργασιών του στυλ να περάσει καινούρια κουφώματα με διπλά τζάμια, να κάνει
μια θερμομόνωση γύρω γύρω, εε για να το κάνει το λεγόμενο ενεργειακό. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Θεωρώ σωστό να
βγει ότι όποιο καινούριο σπίτι γίνεται να τηρεί κάποιους κανόνες οικολογικούς αλλά τώρα στα παλιά να τον βάλεις υποχρεωτικά
να κάνει όλες αυτές τις εργασίες, δώστου μια επιδότηση ναι εκεί λίγο διαφωνώ με το κράτος.
Εσύ θα έκανες κάτι για να κάνεις ενεργειακό το σπίτι σου;
Εε αυτό που θέλω να κάνω είναι να αλλάξω κι εγώ τα κουφώματα γιατί έχω καταλαβαίνω ότι έχω τρομερές απώλειες στη.. το
χειμώνα στη ζέστη και το καλοκαίρι στο κρύο.. μπάζουνε. Είναι ο στόχος μου. Είναι εικοσαετίας το δικό μου το σπίτι δεν έχει
θερμομόνωση είναι πολύ τεράστια εργασία να περάσω εγώ τώρα θερμομόνωση στο σπίτι δηλαδή έχει τρομερό κόστος κάτι το
οποίο δε μπορώ αυτή τη στιγμή να το.. να ανταπεξέλθω οικονομικά. Αργότερα αν είχα την οικονομική ευχέρεια θα το έκανα.
Πιστεύεις ότι αξίζει σαν επένδυση λόγω της απόσβεσης που κάνεις μετά;
Θα κάνεις απόσβεση τα λεφτά σου μου λες; Τώρα σε πόσο σε πόσα χρόνια θα κάνεις απόσβεση μια επένδυση που θα σου
κοστίσει γύρω στις 15.000 ευρώ μη σου πω και είκοσι.. δε ξέρω. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό.
Γενικά η τιμή, ξεκινώντας και από τα οικολογικά προϊόντα θα σε εμπόδιζε να..;
Όχι καταρχήν το ότι ψωνίζω ένα βιολογικό προϊόν δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον έχει σχέση αποκλειστικά σχέση με
την υγεία σου δεν κάνεις τίποτα για το περιβάλλον. Τώρα πόσο υγιεινά είναι όλα αυτά που καταναλώνουμε καθημερινά είναι
ένα άλλο ερώτημα ένα τεράστιο. Τώρα ας πούμε και για τις λάμπες που σου είπα πριν το σκέφτομαι πάρα πολύ πριν τις
αγοράσω είναι τρομερή αυτή η τιμή, τη μια τη λάμπα να την αγοράζουμε 45 λεπτά τώρα δίνεις 5 ευρώ. Η διαφορά αυτά τα 4,5
ευρώ δηλαδή καλύτερα να είχαμε τις παλιές τις λάμπες και αυτά τα 4,5 ευρώ να τα δίναμε στο κράτος για να αντιμετωπίσει το
οικολογικό πρόβλημα με ένα πολύ καλύτερο τρόπο από το να παίρνει ένα τεράστιο ποσοστό η εταιρεία.
Συγκρίνοντας τη Γερμανία με την Ελλάδα τι διαφορές βλέπεις και στον τρόπο που δρα το κράτος αλλά και οι πολίτες;
Καταρχήν εντάξει μιλάμε για δυο χώρες που οικονομικά είναι τα δύο άκρα στην Ευρώπη. Η Γερμανία έχει τη δυνατότητα να
εφαρμόσει την επιστήμη και την τεχνολογία για να.. καταρχήν σήμερα έμαθα ότι δεν έχουν στη Γερμανία καθόλου χωματερές
μόνο το 2% από τα σκουπίδια τους και τα απόβλητα τους πάνε δεν μπορούν να τα ανακυκλώσουν κι αυτά τα καίνε. Ενώ εμείς
εδώ πέρα έχουμε γεμίσει χωματερές, ΧΥΤΑδες, ΧΑΔΑδες και έχουμε μολύνει όλο τον υδροφόρο ορίζοντα, παντού βλέπουμε
παράνομα αυλάκια για πότισμα τουλάχιστον εδώ στον κάμπο στην Θεσσαλία έχουν και τις ανάγκες. Στην Ευρώπη δεν
παρατηρούνται αυτά, με κανένα τρόπο γι’ αυτό.. δεν ξέρω αν έχεις πάει κιόλας.
Όχι δεν έχω πάει. Αυτή την οικολογία στην πέρασε το κράτος και το σύστημα;
Καταρχήν για να γίνεις οικολόγος πρέπει να αγαπάς τη φύση. Αν δεν αγαπάς τη φύση και δεν αγαπάς το πράσινο δεν ξέρω κατά
πόσο γίνεσαι οικολόγος. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβεις ότι είναι σπίτι σου κι αυτό.
Εσύ έχεις μια οικολογική συνείδηση εδώ και αρκετά χρόνια, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι χρειάζονται γενικά κάποια
κίνητρα για να ενεργήσουν οικολογικά;
Είναι θέμα παιδείας πιστεύω ότι οι νέες γενιές που πλέον όλα τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο όλα αποκτούν κάποιες βασικές
γνώσεις και καλλιεργούνε την αντίληψη τους νομίζω θα είναι διαφορετικά από τις παλιές γενιές που δυστυχώς πολλοί δεν είχανε
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πάει και στο σχολείο και δε μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει το οικολογικό το πρόβλημα. Πιστεύω θα αλλάξουνε τα
πράγματα ήδη η επιστήμη πάει έχει βγάλει πολλές μορφές εναλλακτικές πηγές ενέργειας σ’ αυτές θα επενδύσουμε, δηλαδή μια
μέρα δε θα χρειάζεται καθόλου να έχουμε.. να καίμε για να παράγουμε ενέργεια δηλαδή θα είναι ο ήλιος, ο άνεμος, η θάλασσα,
όλα αυτά.

Συνέντευξη 02 - άντρας, 43 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις την τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Α ναι, χθες ας πούμε έκανα παρατήρηση την κουνιάδα μου που ενώ έπλενε τα πιάτα είχε τη βρύση κι έτρεχε. Σαπούνιζε πιάτα
αυτή κι η βρύση έδινε γκάζια.
Προσπαθείς δηλαδή να ευαισθητοποιείς άλλους ανθρώπους;
Να ενημερώνω τους άλλους; Ναι. Όταν βλέπω κάποιον που κάνει κάτι λάθος σαφώς και θα του πω κάτι. Δεν θα κάνω
παρατήρηση, θα ενημερώσω τον άλλον ότι δες το κι έτσι ας πούμε.
Κάτι άλλο κάνεις για το περιβάλλον;
Λοιπόν.. εε.. θα ‘λεγα πιο πολύ ότι σέβομαι τις οντότητες που υπάρχουν γύρω παρά ότι προστατεύω το περιβάλλον. Λειτουργώ
με το νόμο, με γνώμονα το σεβασμό δηλαδή του στυλ ότι θα αποφύγω να σκοτώσω οποιοδήποτε πλάσμα, εκτός κι αν μου
σπάσει τα νεύρα καμιά μύγα ή κάνα κουνούπι. Οτιδήποτε άλλο προσπαθώ να το πιάσω και να το αφήσω ελεύθερο, εε.. όσον
αφορά τον περιβάλλον χώρο που ζω ας πούμε τη γη, τα λαχανικά που καλλιεργώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ κάποιο λίπασμα
εκτός από κοπριά ας πούμε, ή κάποιο εντομοκτόνο τέλος πάντων κάποιο φυτοφάρμακο μη οργανικό. Αλλά είμαι της θεωρίας ότι
άμα είναι να βγει, θα βγει. Άμα είναι να βγει με χημικά δεν το θέλω και καθόλου. Εε.. αυτού του τύπου τις πρωτοβουλίες όσον
αφορά το περιβάλλον.
Για την ανακύκλωση τι πιστεύεις;
Για την ανακύκλωση.. εε.. καλό είναι που γίνεται.. αν κι έχουν υπάρξει διάφορες θεωρίες του κατά πόσο περιβαλλοντικά σωστή
είναι η ανακύκλωση για κάποια υλικά, τότε που ασχολούμουνα με την ανακύκλωση τουλάχιστον. Και πιστεύω ότι δεν
ανακυκλώνονται και όλα. Παράδειγμα ας πούμε όταν ήμουν στην οικολογική ομάδα Βέροιας που την έδιωξε ο δήμος κακήν
κακώς κατηγορώντας την κιόλας για απατεώνες, για κλέφτες κτλ.. εε.. ανέλαβε ο δήμος την ανακύκλωση. Υπήρχαν άπειρες
περιπτώσεις όπου η ανακύκλωση, οι κάδοι της ανακύκλωσης κατέληγαν στον σκουπιδότοπο. Και φαντάζομαι ξέρεις ότι αν κάτι
γίνεται εδώ αυτό κάπου αλλού γίνεται επίσης.
Τώρα δεν ασχολείσαι;
Τώρα ασχολούμαι όπως σου είπα πριν.. ότι ενίοτε.. καταρχάς χαρτιά δεν ανακυκλώνω. Τα χρησιμοποιώ ως καύσιμη ύλη στο
τζάκι για προσανάμματα, είναι μια μορφή ανακύκλωσης κι αυτή. Δεν παν χαμένα. Ε ανακυκλώνω χαρτιά τις κόλλες Α4 τις
τυπώνω, δηλαδή μου ‘ρχονται φυλλάδια ας πούμε και αν η μια πλευρά είναι καθαρή την ξαναχρησιμοποιώ για να τυπώσω. Ε
μπαταρίες συγκεντρώνω και κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές για.. κάποια στιγμή να πάω να τις παραδώσω για ανακύκλωση.
Υπάρχουν χώροι για ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές εδώ;
Στη θεωρία ναι, στην πράξη είναι.. λίγο μπέρδεμα τουλάχιστον όσον αφορά τη δικιά μου περίπτωση που μένω εκτός πόλης.. εε..
τώρα ας πούμε έχω μια τηλεόραση που έχει χαλάσει. Είναι ολόκληρη μανούρα τώρα να τη φορτώσω στο αμάξι κι έχει και τα
κιλάκια της γιατί είναι από τις παλιές ε και προς στιγμή κάθεται στο υπόγειο ας πούμε μέχρι να με πιάσει η προκοπή να την πάω
γι’ ανακύκλωση. Βέβαια δεν ξέρω που να την πάω, κάπου στον δήμο Βέροιας στο δημαρχείο αλλά δεν έχω δει κάποιο..
Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση;
Έχουν πέσει στην αντίληψη μου κάποιες ενημερώσεις πολύ ελαφριές όμως πάνω-πάνω.. εε.. αλλά γενικά θεωρώ ότι.. πολύ χάλια
στημένη η ανακύκλωση στη Βέροια τουλάχιστον. Δηλαδή εγώ το θεωρώ ξεφτίλα ότι έξω από το σχολείο δεν υπάρχει.. δεν
υπάρχουν κάδοι μεγάλοι ανακύκλωσης, κάποια στιγμή έβαλαν αυτό τον κάδο εδώ πέρα πριν κάνα εξάμηνο που είναι
ανακύκλωσης μικρών οικιακών συσκευών ο οποίος όπως βλέπεις έχει το ίδιο χρώμα με τον κάδο, μια απόχρωση δύο κλικ ας
πούμε αλλάζει το χρώμα του, χωρίς να γίνει κάποια ενημέρωση. Και ενημέρωση δεν εννοώ τύπου να βγει στο ράδιο το δημοτικό
ή να βγει σε κάποια αγγελία, ποιος θα το διαβάσει ποιος θα το ακούσει. Ενημέρωση κάποιοι να βγούνε η δημοτική αστυνομία να
μη γράφει με τα μπλοκάκια, να πάρουν χαρτάκια και να τα μοιράσουνε εδώ στη γειτονιά. Από τις πρώτες μέρες ξεκίνησε και
βέβαια συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία να είναι φουλ στα σκουπίδια, πλέον αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν
κάδος σκουπιδιών.
Εσύ δεν πήρες κάποιο τηλέφωνο στο δήμο να ενημερώσεις για την κατάσταση;
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Εε.. θυμάμαι ότι είχα μιλήσει με κάποιον του δήμου που είχε περάσει από ‘δω αλλά δεν έγινε τίποτα. Αλλά να πάρω τηλέφωνο
να τους πω τι; Αλλάξτε χρώμα στους κάδους; Ή βγείτε να ενημερώσετε τον κόσμο;
Εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης έχεις;
Εγώ όχι. Μένω εκτός πόλης, δεν έχει τίποτα. Στα τέσσερα χιλιόμετρα δεν υπάρχει κάτι. Και ούτως ή άλλως σου είπα ότι
ανακυκλώνω σε πολύ μικρό βαθμό, ανακυκλώνω με πιάνει η προκοπή ώρες-ώρες κι ανακυκλώνω τα οργανικά του σπιτιού.
Κάνω κομπόστ λόγω κήπου. Ε τα χαρτιά τα ανακυκλώνω καίγοντας τα, τα χρησιμοποιώ μ’ αυτό τον τρόπο στο τζάκι. Αλλά
αλουμίνιο, πλαστικά και τα λοιπά δεν ανακυκλώνω. Πριν από πολλά χρόνια είχα μαζεμένα καμιά πέντε έξι τσουβάλια από
κουτιά αναψυκτικών αλουμινίου, τα μάζευα τα μάζευα τα μάζευα να τώρα θα τα πάω να ύστερα θα τα πάω. Αυτά όσο τα μάζευα
τόσο μαζευότανε γίνανε σου λέω πέντε έξι τσουβάλια κι είναι ιστορία τώρα. Μέχρι που το πήρα απόφαση τα φόρτωσα όλα στ’
αμάξι ας πούμε κι έψαχνα να βρω κάδο για ανακύκλωση μες στην πόλη για κακή μου τύχη κάνα δυο φορές που βρήκα ήταν
γεμάτο κι έκανα βόλτες με τα τενεκεδοκούτια. Από τότε δεν.. είπα κάποιες φορές να μαζέψω αλλά συνήθως καταλήγουν στα
σκουπίδια.
Πριν είπες ότι έκανες ανακύκλωση και..
Ήμουν στην ομάδα ανακύκλωσης Βέροιας για μια τριετία περίπου όπου ουσιαστικά τότε μπήκε η λέξη ανακύκλωση στην πόλη
με πάρα πολλές δυσκολίες.
Γιατί;
Γιατί καταρχάς σου λέω μπήκε τότε η λέξη στην πόλη στους πολίτες, ανακύκλωση, δεν ήξεραν καν τι είναι αυτό. Ε υπήρχε
εξάλλου και η.. εμπόδια από την τοπική αυτοδιοίκηση. Για κάποιον λόγο θεωρούσαν ότι τα κονομούσαμε από την ανακύκλωση
ότι παίρναμε λεφτά και τέτοια.
Από τότε σταμάτησες;
Μετά από κείνη την περίοδο σταμάτησα, τουλάχιστον δεν ασχολούμαι επίσημα με την οικολογία.
Όταν λες επίσημα;
Ε δεν είμαι σε φάση ομάδας πλέον και σου λέω μπορεί να μην κάνω ανακύκλωση εε.. αλλά λειτουργώ με τέτοιο τρόπο σπίτι μου
που κακά τα ψέματα θεωρώ ότι κάνω περισσότερα από κάποιους που κάνουν ανακύκλωση.
Με ποιο τρόπο;
Έχω κάνει κάποιες.. ιδιοκατασκευές όσον αφορά το σπίτι μου ας πούμε, ένα σύστημα βιοκλιματισμού για ψύξη ένα φυσικό
αιρκοντίσιον τέλος πάντων να ψύχω το σπίτι τέλος πάντων το καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας την τις χαμηλές θερμοκρασίες που
βρίσκονται στο εσωτερικό της γης.
Ήταν εύκολο αυτό να το κάνεις;
Ήταν πολύ δύσκολο και αφενός δεν υπήρχανε.. δεν υπήρχε κάποιο επίσημο σχέδιο κι αυτά που μπόρεσα να βρω ήτανε από το
ιντερνέτ από διάφορες μελέτες από πανεπιστήμια κι από κάποιους ιδιώτες που είχαν κάνει.. και τα προσάρμοσα στο δικό μου
τοπογραφικό χώρο γιατί κάθε.. αυτό περιλάμβανε ουσιαστικά να ανοιχτεί ένα αυλάκι μήκους 27 μέτρων και βάθους τριών
μέτρων απ’ το σπίτι μέχρι.. κατά μήκος του οικοπέδου τέλος πάντων, να μπει ένα σύστημα σωλήνων πλαστικών που θα
κυκλοφορεί αέρας μ’ ένα μοτέρ που θα το στέλνει στο σπίτι. Και τέλος πάντων τώρα είναι μεγάλη διαδικασία.. δεν κυκλοφορώ
με το μπουφανάκι τέλος πάντων αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια δροσιά. Έκανα πέρυσι κατασκεύασα έναν ηλιακό φούρνο.
Ουσιαστικά είναι ένα κουτί μονωμένο που η μια πλευρά είναι.. έχει διπλό τζάμι, το ‘χω βάλει σε μια βάση περιστρεφόμενη και
κοιτάει τον ήλιο ας πούμε. Ε εκεί μέσα αναπτύσσεται πολύ μεγάλη θερμοκρασία πάνω από εκατό βαθμούς το οποίο είναι αρκετό
για να ψηθεί οποιοδήποτε φαγητό βέβαια με διάρκεια μεγαλύτερη απ’ ότι σ’ ένα φούρνο οικιακό. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
όλο το χρόνο αρκεί να έχει ήλιο, αρκεί να έχει καλή ηλιοφάνεια δεν υπάρχει πρόβλημα.
Άλλους τρόπους για να εξοικονομείς ενέργεια;
Εε. Έχω κάνει μια αποτυχημένη μέχρι στιγμής προσπάθεια αγόρασα κάποια πάνελ σαν φωτοβολταϊκά αλλά επειδή θέλει
συγκεκριμένο αριθμό κυψελών και με την γκαντεμιά που με δέρνει σπάσανε τα δύο έχει μείνει ατελείωτο ας πούμε.
Είναι ακριβό αυτό να το κάνεις;
Ναι. Βέβαια σαφώς φθηνότερο απ’ ότι αν το αγόραζα έτοιμο. Το θέμα είναι ότι δεν τελείωσε, κάποια στιγμή θα το ξαναρχίσω.
Το μεγάλο όνειρο είναι να τα κονομήσω και να γίνει το σπίτι όλο ενεργειακά αυτόνομο τέλος πάντων. Είναι.. τα ενεργειακά
αυτόνομα σπίτια είναι ότι καλύτερο από άποψη προδιαγραφών.
Το κόστος πιστεύεις ότι είναι απαγορευτικό για να κάνεις ένα τέτοιο σπίτι;
Όχι πολύ μεγάλο, όχι απαγορευτικό. Δηλαδή από κάτι μελέτες που έκανα πέρσι χωρίς να είναι ακριβή τα νούμερα ας πούμε
πάνω κάτω απ’ ότι θυμάμαι, αν πούμε ας πούμε ότι ένα απλό σπίτι θα σου κοστίσει ξέρω ‘γω για να το χτίσεις να το κάνεις ξέρω
‘γω να σου πω εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ εκατό χιλιάδες ευρώ ας πούμε; Εάν πεις θα το κάνεις ενεργειακό με τα πάνελ με
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διάφορα τέτοια συστήματα ας πούμε, ρεύμα από τον ήλιο.. εε.. εκατόν πενήντα. Είναι.. είναι μεγαλούτσικη η διαφορά αλλά μην
ξεχνάς ότι μετά από δεκαπέντε χρόνια θα ‘χει αποσβεστεί αυτή η διαφορά. Γιατί στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε που βγάζεις
από τη μύγα ξίγκι και έτσι τότε έκανα κι εγώ δηλαδή. Πολλά πράγματα που τα σκεφτόμουνα τα ‘κανα πέντε χρόνια μετά, οχτώ
χρόνια μετά. Δηλαδή αυτό το σύστημα με την ψύξη το σκεφτόμουνα δυο χρόνια πριν το κάνω αλλά όταν ήρθε η ώρα δεν είχα τα
λεφτά. Ή είχα σκοπό να βάλω ενεργειακό τζάκι κι εκείνη τη στιγμή είχα άλλα να αγοράσεις μπογιές, να αγοράσεις πρίζες λες
τώρα τζάκι. Αναγκάστηκα αγόρασα ένα τζάκι απλό πλήρωσα τριακόσια χιλιάρικα τότε και μια επταετία μετά που είχα την
άνεση ας πούμε ξήλωσα το τζάκι, έδωσα σχεδόν τρία χιλιάρικα κι έβαλα το ενεργειακό το τζάκι. Υπήρχαν όλα σαν πλάνο απλά
τα λεφτά δεν υπήρχαν.
Πιστεύεις ότι θα ‘πρεπε να δίνονται επιδοτήσεις από το κράτος για τα ενεργειακά σπίτια;
Ναι, ναι. Είναι καραγκιόζηδες.. εδώ δεν επιδοτούν καν τους ηλιακούς θερμοσίφωνες δηλαδή μην.. Εδώ το νομοσχέδιο για τα
ηλιακά αμάν γάνιασε για να περάσει και.. και δεν επιδοτούν. Ίσως έχεις κάποια φοροελάφρυνση ας πούμε αλλά να μπορείς να
πάρεις κάποιο δάνειο. Τι δάνειο τώρα στους καιρούς αυτούς αλλά τέλος πάντων.
Οι φίλοι σου ή η οικογένεια σου ασχολούνται με την οικολογία και το περιβάλλον;
Η οικογένεια μου ναι. Κάποια άτομα από τον κύκλο μου επίσης ναι. Τώρα να κάνουν κάτι πολύ χοντρό τους το λέω, αλλά σου
λέω δεν είναι κανείς τους.. μας.. ταγμένος οικολόγος. Εντάξει όσο μπορώ όπως και σου είπα.. αυτό τους λέω. Και στην κουνιάδα
μου που σου είπα της είπα άντε ρε Χαρά το αφήνεις και τρέχει. Ξέρεις μεταξύ σοβαρού κι αστείου.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Για πολλά χρόνια, πριν από πολλά χρόνια. Μπερδεμένη ιστορία. Κοίτα γενικά πιστεύω ότι είναι καλές αλλά μέσα στα πλαίσια
του λογικού βέβαια. Σαφώς και βοήθησαν στο να διαδοθεί η έννοια της οικολογίας.. εε.. σαφώς από την άλλη παίζονται
περίεργα παιχνίδια στην πλάτη της οικολογίας.
Οικονομικά;
Ναι σαφώς οικονομικά. Πάντα οικονομικά. Δε θα ξεχάσω από τότε στην οικολογική ομάδα που ήμασταν που είχαμε πάρε δώσε
και η οικολογική ομάδα Βέροιας από τις πιο ενεργές ανά την Ελλάδα, από τις πιο γνωστές και είχε τον σεβασμό όλων των
ομάδων στην Ελλάδα. Ε επειδή ήμασταν η μόνη ομάδα, πέρα από τη Greenpeace ας πούμε η οποία δρούσε ακτιβιστικά, έκανε
ακτιβιστικές ενέργειες ας πούμε. Και έγιναν πράγματα λόγω της οικολογικής ομάδας για τον τόπο, έγιναν πράγματα, ήρθαν
λεφτά τέλος πάντων και δεν τα πήραμε εμείς. Τότε επειδή είχαμε πάρε δώσε με όλες και με όλους και ξέραμε πράγματα από
μέσα.. εε.. είχα ακούσει πράγματα ας πούμε που μου είχαν σηκώσει την τρίχα. Παράδειγμα ο διευθυντής της Greenpeace, η
Greenpeace η οποία ενισχύστε το έργο της Greenpeace και εράνους και ξέρω ‘γω ο διευθυντής χτύπαγε ενάμισι εκατομμύριο το
μήνα. Ο διευθυντής του WWF χτύπαγε οχτακόσια χιλιάρικα το μήνα. Δηλαδή λες ρε παιδί μου εντάξει πάρε ένα μισθό, πάρε
τριακόσια χιλιάρικα που τότε ήταν πολύ καλά λεφτά, πάρε πεντακόσια χιλιάρικα δηλαδή έλεος. Όχι ενάμισι τέλος πάντων. Καλά
για την Greenpeace είχαν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς είχαν διασπαστεί ούτως ή άλλως μεταξύ τους.
Δηλαδή οικονομικά δε θα ενίσχυες τέτοιες οργανώσεις;
Όχι. Όχι, όχι. Σου λέω μόνο ακτιβιστικά. Ήμασταν τότε δεκάξι ώρες τη μέρα μ’ αυτό το πράγμα ασχολούμασταν.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Οικολογικά προϊόντα. Όσον αφορά τα τρόφιμα προσπαθώ να παράγω ένα μερίδιο μόνος μου για να ξέρω και αν είναι
οικολογικά. Γιατί πλέον ότι.. πως το λένε είσαι αυτό που δηλώσεις. Και δηλώσεις για οικολογικά προϊόντα υπάρχουν πάρα
πολλές χωρίς να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Η πρώτη μου έτσι έκπληξη ήταν πριν από πολλά χρόνια πάλι, είχε
βγει κάποιο οικολογικό απορρυπαντικό όπου α ου και βιοδιασπώμενο και α και ου μια μέρα πάω στο σούπερ μάρκετ και λέω να
το πάρω. Αφενός ήταν αρκετά πιο ακριβό, αφετέρου πήρα δίπλα κι έκανα σύγκριση με ένα Ava μ’ ένα τέλος πάντων και τα
νούμερα ήταν ακριβώς ίδια. Τα ιόντα του ήταν τα ίδια, τα ανιόντα του τα κατιόντα του όλα τα ίδια. Ποια η διαφορά ας πούμε;
Εε.. σίγουρα να δεν χρησιμοποιώ φυτοφάρμακα, θα ψάξω θα βρω κάποια φυτά κάποια βότανα.
Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιείς;
Η μεγάλη απάτη. Ναι αναγκαστικά χρησιμοποιώ για να έχω φθηνό λογαριασμό, η αλήθεια είναι δεν έχω δει μείωση εγώ στο
λογαριασμό μου και το 99% είναι αλλαγμένες. Ε είναι η μεγάλη αλητεία πίσω απ’ αυτές. Που αναφέρονται όλοι στις
εξοικονόμησης ενέργειας και που να σου πω εγώ έχω κάψει πάρα πολλές, πενταετίες τι τριετίες τέτοια που λένε, δεν
χρησιμοποιώ και brand, Philips, Osram δεν ξέρω τι.. αλλά εντάξει αν η brand κρατάει πέντε χρόνια η μη brand θα ‘πρεπε μια
τριετία να με βγάλει, διετία τουλάχιστον. Μου ‘χουν καεί πολλές φορές στο χρόνο πάνω. Το πρόβλημα με τις λάμπες αυτές
είναι.. και δε θα το βρεις να πολυαναφέρεται εκτός κι αν ψάξεις ειδικά για να το βρεις.. εε.. η επικινδυνότητα τους είναι σε δύο
πράγματα, πρώτον στην ανακύκλωση τους όπου κανείς δεν αναφέρει ότι περιέχουν υδράργυρο κτλ, κτλ. Πρέπει να
ανακυκλωθούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο που εδώ τώρα δεν ανακυκλώνουν το χαρτί θα ανακυκλώσουν τις λάμπες; Που
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θέλει ειδικό κάδο για τις λάμπες μες στο κουτί τους να μη σπάσουν και τα λοιπά. Δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Απλά έχει γίνει μια
πολύ ωραία συμφωνία μεταξύ των εταιρειών των μεγάλων ας πούμε και κάνουμε μάγκες πώς θα τα κονομήσουμε; Αυτές οι
λάμπες οι πυρακτώσεως, οι οποίες έχουν το μόνο υγιεινό φως ως προς την άποψη ματιών, περιβάλλοντος γενικότερα γιατί είναι
το μόνο φως που πλησιάζει κοντά στο ηλιακό. Ε δε θα βρεις να αναφέρει σχεδόν πουθενά εκτός και πάλι ψάξεις ότι αυτές οι
λάμπες εκπέμπουν στο φάσμα του υδραργύρου.. εε.. κάτι συχνότητα εν πάση περιπτώσει κι εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά τα
τεχνικά, όπου η συγκεκριμένη συχνότητα ενεργοποιεί τα μόρια του υδραργύρου τα οποία είναι αποθηκευμένα στο λίπος μας,
όλοι έχουμε υδράργυρο. Εε.. να στο πω πολύ απλά όπως το ‘χω καταλάβει κι εγώ ας πούμε, ενεργοποιεί ξυπνάει τα κοιμισμένα
μόρια του υδραργύρου στο σώμα μας. Ε αυτό σε πιο μεταφυσικό επίπεδο. Σε πιο πρακτικό επίπεδο αυτές οι λάμπες εκπέμπουν
στο φάσμα του μπλε. Το οποίο μπλε είναι ότι πιο ανθυγιεινό. Το μπλε δεν αφήνει τον οργανισμό να παράξει μελατονίνη και
απουσία αυτής δημιουργούνται διάφορα ψυχολογικά προβλήματα στον άνθρωπο με πιο χαρακτηριστικό, ο ύπνος του είναι
πολύ.. δεν κάνει καλό ύπνο δεν ξεκουράζεται. Και σου λέω εγώ τις λάμπες αυτές τις πήρα γιατί ξαφνικά απαγορευτήκαν όλες οι
άλλες. Ξαφνικά τι έγινε όλοι ενδιαφερθήκαν για το περιβάλλον ας πούμε; Τι τόσο πια; Είναι λίγο ύποπτο αυτό εξαρχής.
Έχεις εμπιστοσύνη στους κρατικούς φορείς;
100% όχι. 110% όχι. Είναι πιόνια, είναι υποχείρια ομάδων οι οποίοι είναι πίσω απ’ αυτούς, που δρουν για το πορτοφόλι τους και
μόνο. Υπακούν σε εντολές άλλων τέλος πάντων.
Θεωρείς ότι έχεις ευθύνη για το περιβάλλον;
Σαφώς όπως όλοι μας. Είναι λίγο ουτοπικό βέβαια τι μπορώ να κάνω εγώ για να τ’ αλλάξω αλλά είδα ότι με συνεργασία πολλών
ανθρώπων μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Κι ακόμη περισσοτέρων είναι ακόμη περισσότερο. Μέχρι που μπορεί να
φτάσει αυτό τώρα δεν ξέρω;
Πιστεύεις ότι πρέπει να αρχίσουν οι δράσεις ατομικά ή από το κράτος;
Ε το κράτος άστο μην το βάζεις καθόλου. Ε αυτό που έλεγαν οι οικολογικές ομάδες από το ’70 ας πούμε σκέψου ολικά δράσε
τοπικά. Εγώ έτσι πιστεύω. Τον εαυτό σου πρώτα ας πούμε, τον κολλητό σου, τη γειτονιά σου, την.. το χωριό σου, την πόλη σου.

Συνέντευξη 03 - γυναίκα, 20 ετών, φοιτήτρια
Μπορείς να μου πεις την τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Την τελευταία φορά που έκανα κάτι για το περιβάλλον; Κοίτα.. καθημερινά κάνω κάτι για το περιβάλλον. Προσπαθώ
τουλάχιστον.. αλλά κάθε μέρα. Γενικά προσπαθώ όσο μπορώ να ασχολούμαι και να κάνω πράγματα. Και ανακύκλωση κάνω και
συμμετέχω σε οικολογικές οργανώσεις.. αα να τελευταία φορά είχαμε πάει για δενδροφύτευση με τη Greenpeace.
Με την ανακύκλωση είπες ότι ασχολείσαι.
Ναι, εννοείται. Ανακύκλωση κάνω ναι. Στη δική μου ζωή μπήκε συστηματικά πριν από τρία χρόνια, όταν άρχισα να ξεχωρίζω
τις συσκευασίες, ξέρεις.. εε.. χάρτινες, γυάλινες, από αλουμίνιο ή πλαστικές και αφού πρώτα τις καθάριζα τις πήγαινα στους
μπλε κάδους. Αυτό κιόλας με βόλεψε να σου πω να το ξεκινήσω γιατί όταν άρχισα έμενα ακόμη εδώ και δεν ξέρω αν έχεις
προσέξει αλλά παντού έχουμε μπλε κάδους, οπότε είναι και πάρα πολύ εύκολο για κάποιον που θέλει να αρχίσει ανακύκλωση να
το κάνει σωστά. Τώρα βέβαια που μένω στα Γιάννενα είναι λίγο δύσκολο γιατί δε βρίσκεις και πολύ συχνά κάδο αλλά τι να
κάνεις;
Δεν έχεις δηλαδή εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης;
Σου λέω στα Γιάννενα που είμαι τώρα δεν είναι και δίπλα ο κάδος, θέλει περπάτημα ρε παιδί μου για να πας. Ενώ Βέροια..
εντάξει κάθε λίγα μέτρα και μπλε κάδος. Και γενικά πιστεύω, επειδή έζησα ένα χρόνο στην Αθήνα, ότι στις μικρές πόλεις και
γενικότερα στους μικρούς δήμους τα πράγματα είναι πολύ πιο οργανωμένα.. ίσως να φταίει και το γεγονός ότι οι αποστάσεις
είναι πιο μικρές και μπορούν πιο εύκολα να τοποθετηθούν κάδοι, ίσως πάλι και ο τρόπος ζωής που είναι πιο χαλαρός.. θεωρώ
πάντως ότι υπάρχει διαφορά..
Πριν που μίλησες για τα Γιάννενα και ότι δεν έχεις εύκολη πρόσβαση. Παρόλα αυτά θα πας τα σκουπίδια στον κάδο;
Ε σίγουρα.. εντάξει να σου πω κάτι.. δε γίνεται να είμαστε οικολόγοι και με συνείδηση για το περιβάλλον όποτε μας συμφέρει.
Δηλαδή ας πούμε κάνω ανακύκλωση μόνο όταν βρω μπλε κάδο στη γειτονιά μου.. δεν πάει έτσι. Αν είσαι όντως
ευαισθητοποιημένος οικολογικά θα πας ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή εγώ θα περπατήσω ρε παιδί μου και ένα – δύο τετράγωνα
για να πάω τα σκουπίδια. Εντάξει ίσως δεν θα το κάνω τόσο συχνά.. αλλά θα το κάνω.
Τι εννοείς δεν θα το κάνεις τόσο συχνά;
Εννοώ ότι μπορεί να μην πηγαίνω τα σκουπίδια κάθε μέρα ή όποτε γεμίζουν τέλος πάντων αλλά θα περιμένω να μαζευτούν
κάνα δυο σακούλες και μετά θα τις πάω όλες μαζί.
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Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση;
.. όχι ιδιαίτερα.. όχι θα έλεγα. Δυστυχώς είμαι η μόνη που ασχολούμαι έτσι συστηματικά με την ανακύκλωση και την οικολογία.
Μπορεί έτσι που και που να τους επηρεάσω να ανακυκλώσουν κανένα χαρτί ή καμιά εφημερίδα αλλά μέχρι εκεί. Δε θα έλεγα
ότι ασχολούνται.
Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό; Από τη στιγμή που εσύ ασχολείσαι ίσως θα ήταν και πιο εύκολο γι’ αυτούς να
συμμετέχουν.
Να σου πω δεν ξέρω.. δεν το ‘χω σκεφτεί κιόλας.. απλά.. να σου πω κάτι; Εγώ λείπω κιόλας από δω. Όταν έρχομαι δε λέω,
επειδή κάνω κι εγώ ανακύκλωση και ασχολούμαι τους βάζω σ’ αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θα βγάλω ξεχωριστή σακούλα για
τα ανακυκλώσιμα και θα την χρησιμοποιήσουν όντως.. δε θα ρίξουν άλλα πράγματα μέσα. Απλά νομίζω ότι δεν είναι και τόσο
συνειδητοποιημένοι οικολογικά κι έτσι όταν εγώ φεύγω ξαναγυρνάνε στα ίδια.. ξέρεις στις παλιές συνήθειες τους.
Οι φίλοι σου ασχολούνται;
Εε.. εντάξει έτσι κι έτσι.. Κάποιοι ανακυκλώνουν, κάποιοι δεν ασχολούνται και πολύ με όλο αυτό το θέμα. Αυτό που έχω
καταλάβει είναι ότι όσοι δεν ασχολούνται με το περιβάλλον και την ανακύκλωση έχουν το επιχείρημα ότι πρέπει να
δραστηριοποιηθεί πρώτα η πολιτεία και μετά ο κάθε πολίτης ξεχωριστά.. και αυτό που λένε πολύ συχνά είναι οτι η ζωή έχει γίνει
πολύ απαιτητική και ο χρόνος που έχουμε είναι πολύ περιορισμένος για να ψάχνουμε κάδο που να μπορούμε να πετάξουμε
χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο ανακυκλώσιμο.. η δική μου θέση είναι οτι όλοι μαζί κράτος και πολίτες ταυτόχρονα πρέπει να
ασχοληθούμε πιο εντατικά με το θέμα. Να καταλάβουμε ότι μας αφορά άμεσα. Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι πως
η ανακύκλωση αποτελεί και δική μας ευθύνη.
Προσπαθείς να τους παροτρύνεις να ασχοληθούν με την ανακύκλωση;
Να σου πω.. όχι. Εντάξει δεν είμαστε μικρά παιδιά που πρέπει να σε πάρω εγώ από το χέρι και να σου δείξω πως θα κάνεις
ανακύκλωση και τι μπορείς να κάνεις για το περιβάλλον. Από παντού ενημερωνόμαστε.. και η τηλεόραση συνεχώς προβάλλει.. ε
και διαφημίσεις και περιβαλλοντικές εκπομπές.. κι από παντού. Το θεωρώ δεν ξέρω.. πρέπει να είσαι σε κανένα βουνό για να
πεις ότι δεν ενημερώνεσαι.. ε τι να πω; Υπάρχει από παντού ενημέρωση κι ο καθένας μπορεί να σκέφτεται για τον εαυτό του αν
θέλει να ασχοληθεί με αυτό ή όχι. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να πείσω και κανέναν.
Εκτός από ανακύκλωση κάνεις κάτι άλλο για το περιβάλλον;
Κοίτα γενικά μόνο η ανακύκλωση δεν αρκεί για να πεις ότι φροντίζεις το περιβάλλον. Έχω αντικαταστήσει τις συμβατικές
λάμπες με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και χρησιμοποιώ ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης. Επειδή πήγα και
πρόσφατα για σπουδές όταν ήρθε η ώρα να αγοράσω τις ηλεκτρικές μου συσκευές ήθελα οπωσδήποτε ενεργειακής κλάσης Α. Τι
άλλο;.. και εξοικονόμηση νερού κάνω. Ότι έχω διαβάσει ότι βοηθάει γενικά το περιβάλλον προσπαθώ να το εφαρμόζω όσο
μπορώ στην καθημερινότητα μου.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνεις;
Ε ναι εννοείται, ηλεκτρικές συσκευές δεν θα ανακύκλωνα; Είναι βασικό, ίσως και πιο βασικό από την ανακύκλωση
συσκευασιών. Και μπαταρίες και σου λέω.. ότι ηλεκτρική συσκευή είχα και μου κάηκε κατευθείαν στην ανακύκλωση.. ήταν
βέβαια και το θέμα ότι υπήρχε κάδος ακριβώς έξω από τη σχολή οπότε δεν ήταν θέμα να πεις που θα την ανακυκλώσω και δεν
ξέρω.. όπως πήγαινα στην σχολή την άφηνα.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Ναι πάρα πολύ. Κοίτα και με τις λάμπες που σου είπα που χρησιμοποιώ σπίτι μου και οι ηλεκτρικές συσκευές που είναι καλές
προς το περιβάλλον. Γενικά έχω κόψει τελείως το πλαστικό.. δεν παίρνω πια τις πλαστικές σακούλες που σου δίνουν στο σούπερ
μάρκετ αλλά κουβαλάω από το σπίτι μου πάνινες. Και έχω πάντα πάνω μου βασικά πάνινες τσάντες γιατί δεν ξέρεις πότε θα
ψωνίσεις κάτι. Ε τι άλλο;.. βιολογικά προϊόντα προσπαθώ όποτε μπορώ να παίρνω και σου λέω προσπαθώ γιατί εντάξει όσο να
πεις η τιμή είναι..
Δηλαδή θεωρείς ότι η τιμή σε επηρεάζει αρνητικά ως προς το να αγοράσεις οικολογικά προϊόντα;
Ε ναι ρε συ, εννοείται αυτό. Εντάξει εγώ είμαι και φοιτήτρια δεν έχω και την οικονομική δυνατότητα να δίνω κάθε τρεις και λίγο
διπλάσια χρήματα για να αγοράσω ντομάτες ας πούμε. Πήγα πρόσφατα σε ένα μαγαζί που έχει ανοίξει στα Γιάννενα με
βιολογικά τρόφιμα.. ε εντάξει απαράδεκτο, ότι είχε ήταν η τιμή του διπλάσια και μπορεί σε μερικά τριπλάσια από τα κανονικά.
Αφού έδωσα 20 ευρώ παραπάνω απ’ ότι θα έδινα αν πήγαινα σούπερ μάρκετ κι έπαιρνα τα αντίστοιχα. Δεν είναι κάτι το οποίο
μπορώ να κάνω συχνά.. που και που κι άμα τύχει να έχω λεφτά που περισσεύουν.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Ναι. Σου είπα και στην αρχή ότι πρόσφατα είχα πάει για δενδροφύτευση. Γενικά ασχολούμαι με τις οργανώσεις αυτές και
ενεργά όσο μπορώ συμμετέχω, όποτε δηλαδή μάθω ότι έχουν κάτι.. είτε δενδροφύτευση όπως σου είπα είτε πχ να καθαρίσεις
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καμιά παραλία.. πηγαίνω. Και χρήματα στέλνω και παίρνω υλικό που μαθαίνεις για τη δράση τους.. και αυτό.. ασχολούμαι όσο
μπορώ.
Πιστεύεις ότι οι οργανώσεις που μου ανέφερες μπορούν να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους νέους και να τους
ευαισθητοποιήσουν σχετικά με το περιβάλλον;
Βασικά δε θα σου πω τι πιστεύω αλλά τι βλέπω...Βλέπω νέους και παρέες ολόκληρες που έρχονται μια φορά σε κάποια δράση
μιας οργάνωσης έτσι για πλάκα και μετά τους βλέπεις συνέχεια. Όταν κάνεις ανακύκλωση στο σπίτι σου ίσως κάποιες στιγμές
να πιστεύεις ότι ‘ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη’ όταν όμως πας οργανωμένα και φυτεύεις ολόκληρη έκταση καταλαβαίνεις
ότι έκανες κάτι σημαντικό που θα βοηθήσει το περιβάλλον...Γιατί εκεί που έκανες μια αναδάσωση την επόμενη φορά που θα
επισκεφτείς το συγκεκριμένο μέρος θα μπορείς να περπατήσεις ανάμεσα στα δέντρα και να αναπνεύσεις καθαρό αέρα.
Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι θέμα οργάνωσης και το ότι γίνεται ομαδικά;
.. Ναι. Αυτό που σου είπα είναι. Ότι μπορεί κάποιος να κάνει κάτι για το περιβάλλον αλλά δεν ξέρω… να νομίζει ότι είναι μόνος
του, ότι δεν έχει ανταπόκριση.. Ενώ αν το κάνει μαζί με άλλους πενήντα και δει ότι δεν είναι μόνος του που ασχολείται τότε
πιστεύω θα έχει πιο πολύ ανταπόκριση.
Γενικά θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Ε βέβαια. Όλοι μας έχουμε ευθύνη για το περιβάλλον, άλλος περισσότερη άλλος λιγότερη. Και όλοι μας πρέπει να κάνουμε
πράγματα για το περιβάλλον, δεν.. νομίζω ότι το περιβάλλον δεν αντέχει άλλες ανθρώπινες αυθαιρεσίες και έχει αρχίσει ήδη να
τιμωρεί. Πρέπει ο καθένας μας να κάνει κάτι γι’ αυτό. Είναι στο χέρι μας γιατί δε γίνεται εγώ να περιμένω εσένα να αρχίσεις να
κάνεις κάτι εσύ να περιμένεις εμένα να κάνω κάτι.. στο τέλος κανείς δεν κάνει τίποτα. Πρέπει ατομικά να αρχίσουμε να
λειτουργούμε γιατί αν περιμένεις.. και ειδικά από το κράτος να κάνει κάτι σώθηκες.
Πιστεύεις ότι οι κρατικοί φορείς στην Ελλάδα δεν ασχολούνται;
Ξέρεις τι; Δεν ξέρω τι γίνεται παντού. Ας πούμε σου είπα βλέπω ότι στη Βέροια είναι καλά τα πράγματα και κάδους έχουμε και
νομίζω ότι ασχολούνται. Απ’ την άλλη στα Γιάννενα δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα.. δεν είναι οργανωμένα. Άρα σίγουρα θα
υπάρχει κάποιο άλλο μέρος που τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα. Έτσι όμως δε γίνεται δουλειά. Πρέπει συνολικά να το
δούνε το θέμα και να γίνουν ενέργειες σε όλη την Ελλάδα, όχι στον ένα νομό να γίνονται και στον άλλον όχι.
Για τα ενεργειακά σπίτια ποια είναι η γνώμη σου;
Τα ενεργειακά σπίτια.. εντάξει ναι σίγουρα είναι ένα ακόμη βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος.. αλλά δε νομίζω ότι
υπάρχει επαρκής ενημέρωση πάνω σ’ αυτό το θέμα. Και μου φαίνεται ότι είναι γενικά νωρίς ακόμη στην Ελλάδα γι’ αυτό το
θέμα. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη, παρόλο που σε άλλες χώρες είναι πολύ μπροστά από εμάς με αυτή την τεχνολογία. Και να σου
πω πιστεύω ότι επειδή δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη και γενικά στην Ελλάδα είμαστε της αρπαχτής και του να βγάλουμε λεφτά
εδώ οι τιμές είναι πάρα πολύ μεγάλες για να γίνει κάτι τέτοιο.
Παρόλο όμως που μπορεί να είναι ακριβό δεν πιστεύεις ότι θα έχεις αργότερα απόσβεση των χρημάτων σου;
Εντάξει ναι θα έχω απόσβεση στα χρήματα που έβαλα εντάξει; Αλλά πρώτον σε πόσα χρόνια θα την έχω αυτή την απόσβεση.
Δεν ξέρω αν με συμφέρει αυτό το πράγμα. Και εκτός αυτού άντε πες και απόσβεση έχω να το κάνω το ενεργειακό σπίτι, δε
νομίζω να είχα ποτέ τόσα πολλά λεφτά μαζεμένα για να το κάνω. Αυτό πιστεύω.
Ποιος θεωρείς ότι θα ήταν ο καλύτερος τρόπος ώστε η ανακύκλωση και γενικά η προστασία του περιβάλλοντος να γίνει
τρόπος ζωής για όλους;
Κοίτα νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η ανακύκλωση είναι πλέον αναγκαιότητα και φαίνεται από το πόσο
γρήγορα γεμίζουν οι μπλε κάδοι. Για να καταφέρουμε να βάλουμε στη ζωή μας συστηματικά την ανακύκλωση, θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι ο πλανήτης είναι ένα μεγάλο σπίτι που μας φιλοξενεί και γι’ αυτό πρέπει να τον προσέχουμε. Θα πρέπει
εκτός από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να συνεργαστούν όλα τα κράτη μαζί ετσι ώστε να ιδρυθεί ένας παγκόσμιος
οργανισμός που να έχει ενεργό δράση... θεωρώ ότι και οι κυβερνήσεις έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης αφού το μόνο που
κάνουν είναι να ασχολούνται με την οικονομία. Επίσης για να γίνει η ανακύκλωση τρόπος ζωής θα πρέπει τα παιδιά από μικρή
ηλικία να γνωρίζουν για την ανακύκλωση... και σε αυτό πρέπει να συμβάλουν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί.. Θα
μπορούσε ας πούμε να μπει στα σχολεία ένα μάθημα για το περιβάλλον και την προστασία του έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν
να είναι.. πιο ευαισθητοποιημένα προς το περιβάλλον.

Συνέντευξη 04 - άντρας, 25 ετών, φοιτητής
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Ε τελευταία φορά που έκανα κάτι για το περιβάλλον..νομίζω ότι κάνω καθημερινά πράγματα για το περιβάλλον.
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Δηλαδή;
Ε ένα απ’ αυτά σαφώς ασχολούμαι με την..με ενδιαφέρει η ανακύκλωση. Κάνω ανακύκλωση τα τελευταία 2 χρόνια
συστηματικά. Περισσότερα είναι ας πούμε τα σκουπίδια για την ανακύκλωση, σκουπίδια σε εισαγωγικά, και λιγότερα τα
σκουπίδια που πετάω στους κάδους. Ε αν και τελευταία αντιμετωπίζουμε και ένα πρόβλημα με τους κάδους ότι.. μου τη δίνει
πάρα πολύ που πολύς κόσμος πετάει σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης ή που βρίσκεις μέσα ότι θες, από έπιπλα, από
γλάστρες, από χώματα. Ότι απλά δεν είναι κι ενημερωμένος και ο κόσμος σωστά για το θέμα αυτό..αλλά να μην ξεφεύγω απ’
την ερώτηση. Ανακύκλωση βοηθάω επίσης, πιστεύω ότι βοηθάω και το περιβάλλον έχοντας ποδήλατο, δε χρησιμοποιώ
αυτοκίνητο γενικά εε φροντίζω τις κοντινές αποστάσεις να τις κάνω με τα πόδια ή το ποδήλατο. Να αποφεύγω και τα λεωφορεία
και τα ταξί. Ε όσον αφορά την ανακύκλωση γενικά αυτά τα δύο. Ε κάτι άλλο..παραπάνω ανακύκλωση τα..οι συσκευασίες τα
πάντα ότι ανακυκλώνεται ε να μην ξεχάσω να αναφέρω και τα απορρυπαντικά που είναι κάποια ανακυκλώσιμα, όπως είναι το
planet ας πούμε. Ή απορρυπαντικό πιάτων ή απορρυπαντικό για τα ρούχα που είναι ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα τα οι
συσκευασίες ας πούμε εε..που έχουνε το προϊόν τέλος πάντων.
Απ’ ότι μου λες δηλαδή σπίτι σου κάνεις ανακύκλωση;
Κάνω ανακύκλωση και φροντίζω να ενημερώνω και κόσμο. Προσπαθώ ας πούμε να πείσω τον άλλο να κάνει και ο ίδιος
ανακύκλωση. Ε το πρόβλημα είναι ότι πολύς κόσμος δεν κάνει ανακύκλωση για το λόγο ότι μαζεύονται πάρα πολλά και δεν
έχουνε κάποιον κάδο στη γειτονιά ή πρέπει να κάνουν μεγάλη απόσταση ώστε να αφήσουν την ανακύκλωση.
Στο σπίτι σου μένεις μόνος σου;
Όχι, δε μένω μόνος μου συγκατοικώ.
Ο συγκάτοικος σου κάνει ανακύκλωση;
Κάνει, ναι. Κάνει ανακύκλωση και επηρεάστηκε εε και εγώ απ’ αυτόν και αυτός από μένα. Όταν δηλαδή ξεχνιόμαστε και μπορεί
να πάρω ένα τενεκεδάκι και να το πετάξω κάποιος θα το πάρει απ’ τα σκουπίδια και θα το ξεπλύνει ας πούμε και θα το βάλει
στην ανακύκλωση.
Η οικογένεια σου κάνει ανακύκλωση;
Η οικογένεια μου άργησε να ξεκινήσει ανακύκλωση. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το ότι ε στην επαρχία τα πράγματα είναι
διαφορετικά από ότι στην πόλη. Ίσως μια πόλη θα την ενδιαφέρει ας πούμε περισσότερο η ανακύκλωση από ένα χωριό που δεν
έχει τέτοια προβλήματα ένα χωριό με μια πόλη. Μια πόλη ας πούμε..
Τι προβλήματα εννοείς;
Ε μια πόλη έχει περισσότερα καυσαέρια. Είναι πιο.. υπάρχουν οργανισμοί που ενημερώνεσαι, αφίσες, φυλλάδια, φεϊγβολάν
τέτοια πράγματα. Μπορείς να ενημερωθείς ας πούμε σε μια πόλη. Σε ένα χωριό ας πούμε μόνο από την τηλεόραση, αν κάποιος
γείτονας..αν και έμαθα ότι στο δήμο Ημαθίας ε χορηγήσαν..δώσανε τέλος πάντων πρόσφερε ο δήμος σακούλες ανακύκλωσης
πράγμα που δεν το ‘χει κάνει η Αχαΐα ας πούμε. Δεν έχουν. Ανακυκλώνεις στις σακούλες απ’ τα σούπερ μάρκετ, χωρίς να ξέρω
αν οι σακούλες αυτές είναι βιοδιασπώμενες που ανακυκλώνουμε.
Από το σούπερ μάρκετ εννοείς;
Ναι, είναι κάποιες που δεν ανακυκλώνονται και ο καταναλωτής θα ‘πρεπε να το προσέχει αυτό το πράγμα.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Οι περισσότεροι.. όλοι βασικά όλοι κάνουν ανακύκλωση. Όλοι κάνουν ανακύκλωση.
Πιστεύεις ότι επηρεάστηκαν από σένα, εσύ απ’ αυτούς;
Και τα δύο, και τα δύο. Είναι φορές που σου λέω ότι πηγαίνω ας πούμε στο σπίτι τους, βλέπω σκουπίδια..και στα σκουπίδια τους
ας πούμε προϊόντα που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και τους λέω ή πάω ο ίδιος και τα κάνω ή οι ίδιοι ας πούμε. Ο ένας
επηρεάζει τον άλλο, πάντα ναι. Έχουμε αρχίσει σε σημείο να κοροϊδεύουμε ή να εε θεωρούμε παράξενο αυτόν που δεν κάνει
ανακύκλωση ας πούμε. Ότι δεν ενδιαφέρεται.
Απ’ ότι μου λες συμμετέχεις πάρα πολύ στην ανακύκλωση.
Ναι προσπαθώ, ένα άλλο θα ‘θελα να γραφτώ ας πούμε σε κάποιο ε σε κάποιον οργανισμό που έχει να κάνει με την οικολογία,
με την ανακύκλωση, με το πράσινο περιβάλλον γενικά.
Γιατί δε συμμετέχεις σ’ αυτούς; Γιατί δεν έχεις γραφτεί;
Δεν έχω πρόσβαση. Δε μπορώ να.. δεν ψάχνω βασικά και ο ίδιος να πω την αλήθεια. Δεν έχω το χρόνο που θα μπορούσα να
δαπανήσω σε ένα τέτοιο..
Μέσω internet δε θα μπορούσες πιο εύκολα να ψάξεις;
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Μέσω internet έχω γραφτεί μόνο σε κάποιες..στην Greenpeace ας πούμε και σαν μέλη που να μαζευτούμε μέλη ή στο facebook ή
στη σελίδα της Greenpeace εε γενικά θα ήθελα ας πούμε να δικτυωθώ, να μάθω λίγα περισσότερα για αυτά τα πράγματα. Και θα
ήθελα να υπάρξει κάποιος άνθρωπος που θα με ενημερώσει κατάλληλα γι’ αυτό το..
Δηλαδή πιστεύεις ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος που θα σε παρακινήσει ή θα σε ενημερώσει για αυτές τις οργανώσεις;
Ναι ακριβώς, ακριβώς. Ναι γιατί βλέπω ότι κι από μόνος μου δε θα μπω να πάω στο Google και να ψάξω να βρω.
Θέλεις κάποιον που θα έχει μια εμπειρία;
Θέλω μια αξιόπιστη..έναν αξιόπιστο σε εισαγωγικά οργανισμό που να ξέρω ότι όντως κάνει πράγματα και ότι ενδιαφέρεται
πραγματικά. Κι ότι δεν είναι απλά ένας κερδοσκοπικός οργανισμός που κοιτάει να βγάλει χρήματα, που συναντάμε πολύ τέτοια
πράγματα.
Οικονομικά θα ήσουν διατεθειμένος να ενισχύσεις αυτές τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις;
Οικονομικά όσο μπορούσα, δηλαδή θα μπορούσα να δώσω και το ποσό των 20 ευρώ το μήνα θα μπορούσα να το έδινα σε έναν
τέτοιο οργανισμό, σύλλογο, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός.
Έχεις εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης;
Είχα τα πρώτα δύο χρόνια που έμενα στη γειτονιά μου ώσπου οι γείτονες διαμαρτυρήθηκαν ότι έχουν μαζευτεί πολλοί κάδοι
ανακύκλωσης και κάδοι σκουπιδιών και μυρίζει η περιοχή και τα έβγαλαν σε κεντρικό δρόμο και πρέπει να περπατήσεις ας
πούμε 500 μέτρα περίπου για να πας. Ενώ ήταν έξω από το σπίτι μου πετούσα την ανακύκλωση από το μπαλκόνι. Ε ομολογώ
όμως ότι είναι πολλές φορές που θα βαρεθώ ίσως να βγω να τα πετάξω στον κάδο και κάποια προϊόντα τελευταία ας πούμε τα
ρίχνω στα σκουπίδια κι εγώ, ενώ δε μου αρέσει αυτό. Ήμουν αυτός που έλεγα και στους γονείς μου και στους φίλους μου και οι
φίλοι μου σε μένα.
Πιστεύεις δηλαδή ότι η απόσταση και η πρόσβαση είναι σημαντική.
Πιστεύω ότι σε κάθε γωνιά πρέπει να υπάρχει κάδος. Σε κάθε γωνιά και αυστηρά να..ο Έλληνας πολίτης να προσέχει να μην
πετάει εκεί μέσα ότι βρει κι ότι θεωρεί ότι είναι για να πεταχτεί. Δε μπορείς να πετάς έναν υπολογιστή ας πούμε σε έναν κάδο
ανακύκλωσης. Υπάρχουν μέρη όπου μπορείς να πας να το αφήσεις.
Οικολογικά προϊόντα είπες ότι χρησιμοποιείς σπίτι σου.
Ναι. Είναι και απορρυπαντικά πιάτων και μέχρι και..έχω και τετράδια στη σχολή ας πούμε που είναι καθαρά ανακυκλώσιμο εε
από ανακυκλώσιμο χαρτί. Εεε τελευταία είχα δει και ανακυκλώσιμο κρεβάτι από χαρτί, αλλά ήταν ακριβό. Το θέμα είναι ότι τα
ανακυκλώσιμα είναι λίγο ακριβά, έτσι πιστεύω, όπως και τα βιολογικά προϊόντα.
Παρόλο που είναι ακριβά όμως αγοράζεις οικολογικά προϊόντα;
Ναι, ναι. Και τελευταία έμαθα ότι οι χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιούμε στο φαγητό είναι δεύτερο – ανακυκλωμένες και δε
χρειάζεται να τις πετάμε στην ανακύκλωση. Δεν ανακυκλώνεται η χαρτοπετσέτα. Δηλαδή είχα γεμίσει ένα μια σακούλα ας
πούμε με τενεκεδάκια, γυάλινα βαζάκια, χαρτάκια, ιστορίες από δω από κει.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνεις;
Δε γνωρίζω που. Είχα πάει να αφήσω ένα στερεοφωνικό παλιό, τελικά το ‘δωσα σε ένα μαγαζί που.. θα μου πεις είναι ένα είδος
ανακύκλωσης και αυτό. Το άφησα σε ένα μαγαζί που παίρνει παλιές συσκευές και τις πουλάει ως μεταχειρισμένες. Είμαι
άνθρωπος όμως που αν δω κάτι στα σκουπίδια εε δηλαδή τώρα με το φίλο μου που μένουμε μαζί έχουμε πάρει σε πληροφορώ
τρεις καναπέδες εε τρία καθίσματα δερμάτινα από σκουπίδια, σαφώς τα απολυμάναμε και σαφώς τα καθαρίσαμε. Ένα φωτιστικό
που ήτανε, δεν ξέρω κάποιος το πέταξε γιατί δε δούλευε η λάμπα, πήγαμε το φτιάξαμε. Δηλαδή ότι ο άλλος δε χρειάζεται θα
ήταν καλό να το πάρεις εσύ αφού σου είναι απαραίτητο και να μην αγοράζεις. Δηλαδή χρησιμοποιώ και σκουπίδια αν μπορεί
να.. ε με την ευρεία έννοια του όρου. Δεν τρώω κι απ’ τα σκουπίδια.
Σπίτι σου εξοικονομείς ενέργεια με κάποιο τρόπο;
Ε ναι. Δεν χρησιμοποιώ όλα τα φώτα που παλαιότερα το έκανα πάρα πολύ και ήμουν και σπάταλος. Δηλαδή θα ήμουνα και στο
σαλόνι και θα είχα και την κουζίνα ανοιχτή και το μπαλκόνι έξω. Χρησιμοποιώ φωτισμό έτσι εε άμεσο φωτισμό που πιστεύω ότι
χαρίζει και πιο ωραίο φωτισμό μέσα στο σπίτι. Ναι, καίω μια λάμπα, μια βασική λάμπα.
Έχεις αλλάξει τις λάμπες σου με τις οικονομικές;
Ναι, ναι. Αν κι είναι ακριβές, δηλαδή καμία σχέση με τις..μια κοινή λάμπα έχει μπορεί να έχει 1.20, η καινούρια αυτή η Philips
ας πούμε, μια Philips οικολογική είναι στα 7.50 ευρώ. Γνωρίζω όμως ότι η περίοδος ζωής ας πούμε αυτής της λάμπας ξεπερνάει
το τριπλάσιο μιας κοινής λάμπας. Όπως και τα σποτάκια ας πούμε είναι..καίνε το τριπλάσιο ρεύμα που θα μπορούσε να κάψει
μια λάμπα απλή. Κι είναι πολύς ο κόσμος που χρησιμοποιεί σποτάκια στα μπαλκόνια του ή στην κουζίνα του και καίει πολύ φως
μ’ αυτό το πράγμα. Όπως και οι διακόπτες, ας πούμε έχω εε έναν υπολογιστή, την οθόνη του ας πούμε, όταν απενεργοποιώ τον
υπολογιστή φροντίζω το διακόπτη να τον κλείνω. Ή τον φορτιστή του κινητού δεν τον αφήνω στην πρίζα γιατί ξέρω ότι και
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καταστρέφει τον φορτιστή και καίει πολύ ρεύμα. Ε το βίντεο, το στερεοφωνικό, την τηλεόραση, την καφετιέρα φροντίζω να
είναι πάντα κλειστά. Το on / off ας πούμε να είναι πάντα απενεργοποιημένο.
Σχετικά με την εξοικονόμηση νερού;
Εξοικονόμηση νερού, εεε δεν ξέρω νομίζω ότι είμαι λίγο σπάταλος, δηλαδή θα πλύνω και το μπαλκόνι μου και θ ‘αφήσω να
τρέχει και το νερό αν ζεσταίνομαι το καλοκαίρι που θα το ‘χω και στα πόδια μου. Νομίζω ότι είμαι λίγο σπάταλος με το νερό.
Στο μπάνιο είμαι πολύ γρήγορος, το κλείνω πάντα, δεν αφήνω να τρέχει πολύ το νερό. Με τα πιάτα το ίδιο. Θα μου πεις
υπάρχουν πλυντήρια που είναι οικολογικά, και πλυντήρια πιάτων και πλυντήρια ρούχων που πλέον λειτουργούν με το μισό νερό
που θα χρησιμοποιούσε μια άλλη συσκευή. Καλό θα ‘ταν ο κόσμος δηλαδή αν έχει το..την οικονομική άνεση να μπορεί να
αγοράσει τέτοιου είδους συσκευές, μέχρι και οικολογικό αυτοκίνητο ας πούμε.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη; Στην κυβέρνηση ή στους δήμους;
Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ας πούμε αν θα δώσω εύκολα λεφτά σε έναν οργανισμό. Αυτό δε μου λες;
Όχι. Πριν σε ρώτησα για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Μη κυβερνητικές. Όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη.
Εννοώ στο κράτος, αν θα σε βοηθήσει εσένα στην ανακύκλωση.
Όχι δεν έχω, δεν έχω εμπιστοσύνη καθόλου.
Γιατί;
Ε δεν έχω εμπιστοσύνη γιατί βλέπω ας πούμε ότι πίσω απ’ όλο αυτό το σύστημα, θα σου φέρω θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι
ένας θείος μου ας πούμε ήθελε να χτίσει ένα σπίτι που ήθελε να το κάνει αυτόνομο, να έχει ηλιακούς συλλέκτες, να αποφύγει
ρεύματα, να κάνει απόσβεση της ΔΕΗ σε πέντε δέκα χρόνια, σε πληροφορώ ότι αντιμετώπισε τρομερό πρόβλημα
γραφειοκρατίας, τριετή ας πούμε καθυστέρηση. Δε του δίνανε, ενώ ξέρω ότι δικαιούσαι κάποια χρήματα σαν επίδομα από το
κράτος, σε καλύπτει γύρω στα 70% για την παραγωγή ηλιακού ηλιακών χωραφιών, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν είμαι και καλά
ενημερωμένος. Βλέπω μια καθυστέρηση από το ίδιο το κράτος. Ναι μεν ας πούμε κάποιοι προσπαθούν δεν πάει πολύ καλά στην
Ελλάδα αυτό το σύστημα νομίζω. Ή τα πράσινα δώματα που είπαν ότι θα έχουν ταράτσες με πρ..δε δε βλέπω ας πούμε.
Για τα ενεργειακά σπίτια τι πιστεύεις;
Ναι είναι ένα κεφάλαιο τα ενεργειακά σπίτια. Λοιπόν τα ενεργειακά σπίτια τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δηλαδή την
τελευταία πενταετία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Ήδη ας πούμε και στη Ναύπακτο παίζουν εκτάσεις με ηλιακές πλάκες,
αιολική ενέργεια με τους ανέμους, τα βουνά βλέπουμε κι αυτά. Με τα σπίτια ας πούμε ο κόσμος δεν έχει τα λεφτά για να κάνει
ένα μια οικολογική κατοικία. Χρειάζονται δαπάνες που είναι σχεδόν οι διπλάσιες από μια απλή κατοικία. Αν όμως ο κόσμος
σκεφτεί τι απόσβεση θα κάνει σε όλα αυτά τα χρόνια με το νερό, με το ρεύμα που είναι πάρα πολύ βασικό και τι ενέργειες
μπορεί να εκμεταλλευτεί από τη γη ας πούμε νομίζω ότι θα ‘ταν καλό να το κάνει. Θα ‘πρεπε να το σκεφτεί έτσι. Ναι θα είναι
ζόρικα στην αρχή γιατί θέλει πολλά λεφτά αλλά στα πέντε δέκα χρόνια σίγουρα θα δει διαφορά.
Εσύ θα προχωρούσες σε μια τέτοια επένδυση;
Ναι σίγουρα, σίγουρα. Έχω διαβάσει και για τα πράσινα δώματα και για οικολογικές κατοικίες, ενεργειακές κατοικίες. Έχω
παρουσιάσει, έχω έχω πώς το λένε.. έχω δει έχω ακούσει παρουσίαση πτυχιακής οικολογικής κατοικίας και μ’ άρεσε πάρα πολύ.
Ανεξαρτήτως τιμής δηλαδή θα προχωρούσες;
Ναι ανεξαρτήτως τιμής. Σιγά σιγά θα το έκανα. Κάπως έτσι. Δε το συζητάω βέβαια, ή γεννήτρια ή ηλιακό συλλέκτη
οπωσδήποτε. Ένας φίλος μου ας πούμε έχει εξοχικό 40 τετραγωνικών και λειτουργεί όλο εξ’ ολοκλήρου με μια πλάκα 20 επί 40
διαστάσεις. Και δεν είναι τίποτα το κόστος να αγοράσεις μια ηλιακή πλάκα. Δε θα έχεις φυσικά ούτε υπολογιστή, ούτε
τηλεόραση, ούτε πολλά πράγματα να σου τρώνε ενέργεια, τα απαραίτητα, απαραίτητα ας πούμε. Και έτσι ο άνθρωπος μέσω
αυτού νομίζω θα κάνει οικονομία. Δε θα..δηλαδή αλλιώς καις το ρεύμα επειδή το έχεις και αλλιώς ξέροντας ότι έχω τόσο θα
πρέπει να προσέξω. Κάπως έτσι.
Για το περιβάλλον θεωρείς εσύ ότι έχεις κάποια ευθύνη;
Όλοι μας έχουμε ευθύνη και το ξεχνάμε. Όλοι μας, όλοι λέμε ότι θέλουμε να..καθαρό οξυγόνο, καθαρό ουρανό, πράσινες πόλεις,
νομίζω όμως ότι πολύ γρήγορα το ξεχνάμε. Ε δηλαδή κι εγώ θα πάρω το αυτοκίνητο μου να κάνω μια απόσταση που θα
μπορούσα να την κάνω ίσως και με τα πόδια ή να πάω ας πούμε να πετάξω το σκουπίδι κάτω που πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν το
κάνει αυτό, είναι πολύ λίγοι αυτοί που το κάνουν πλέον. Να πετάνε σκουπίδι. Να βλέπεις κάποιον επιδεικτικά ας πούμε από το
παράθυρο του από το αυτοκίνητο να πετάει το τσιγάρο. Νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος ενημερώνεται. Ενημερώνεται αυτό.
Έχεις υπόψη σου καθόλου κάποιες πρωτοβουλίες που έγιναν από καταστήματα ή επιχειρήσεις για ανακύκλωση
ηλεκτρικών συσκευών και επιδότηση για αγορά καινούριας συσκευής; Και αν συμμετείχες.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

173

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κάτι έχω ακούσει από και στα multirama ας πούμε ότι φέρτε τον παλιό υπολογιστή με κάποιο σαν πίστωση στον καινούριο
υπολογιστή που θα πάρετε κάτι τέτοιο, δεν το ‘χω ψάξει όμως δηλαδή δε με ενδιαφέρει άμεσα, δεν έχω κάτι που θα μπορούσα
να ανταλλάξω αυτή τη στιγμή. Ε πιστεύω ότι ναι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Πρώτον ότι από το να τα πετάξεις στα
σκουπίδια μόνο κακό μπορείς να κάνεις και από την άλλη είναι ότι θα κερδίσεις αν το κάνεις. Θα βγάλεις και κάποια λεφτά και
να σου πω σε αυτό το σημείο ότι έμαθα πρόσφατα ότι στη Γερμανία ας πούμε εε εξαρτάται το τι ρεύμα πληρώνεις ανάλογα με
το τι ανακύκλωση προσφέρεις. Δηλαδή αν εγώ ας πούμε σου πάω 5 κιλά τενεκεδάκια εμένα το μήνα θα μου κόψουνε σου λέω
τώρα ενδεικτικές τιμές, μπορεί να μου κόψουν 5 ευρώ από τη ΔΕΗ. Άρα ο κόσμος παροτρ..τον παροτρύνει το κράτος το ίδιο να
κάνει ανακύκλωση προς όφελος του. Αυτό δηλαδή είναι..πρέπει να περαστεί με κάποιο τρόπο.
Δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις κάποιο κίνητρο για να κάνεις ανακύκλωση;
Ακριβώς.
Είτε οικονομικό όφελος είτε;
Είναι λίγο χαζό. Είναι σαν να σου λέει ο άλλος ότι πρέπει φορέσεις ζώνη ασφαλείας για να μην πληρώσεις το αυτό και όχι για να
σώσεις τη ζωή σου. Είναι κάπως έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αφού είναι δύσκολο από τον Έλληνα ή από τον οποιοδήποτε Ευρωπαίο
ή.. να..να το βιώσει ότι η ανακύκλωση πρέπει να μπει στη ζωή μας ότι όντως πρέπει να προσέξουμε το περιβάλλον γιατί
καταστρέφεται ή αφού από τη στιγμή που είναι δύσκολο αυτό το πράγμα καλύτερα να έχει ένα κίνητρο πιστεύω. Γιατί μέσω
αυτού βοηθάει. Έστω κι έτσι. Έστω κι έτσι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα στην Ελλάδα αλλά με
πολύ αργούς ρυθμούς. Όπως κι έμαθα ότι ας πούμε έγινε μια έρευνα, μια στατιστική έρευνα στην Ευρώπη που λέει ποιες χώρες
πλέον ανάλογα με τι ρύπους εκπέμπουν αν θα μπαίνανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Κι έμαθα ότι η Ελλάδα δε θα έμπαινε με
τα τωρινά δεδομένα. Είναι ένα πράγμα που θα έπρεπε να μας ταράξει και να μας προβληματίσει.
Κυρίως τι ανακυκλώνεις σπίτι σου;
Εεε γυαλί, χαρτί και πλαστικό.
Έχεις ξεχωριστούς κάδους εκεί που ανακυκλώνεις;
Όχι, τα βάζω όλα μαζί. Από τη στιγμή που οι κάδοι δεν χωρίζονται σε κατηγορίες που κι αυτό ίσως είναι ένα μειονέκτημα. Δε θα
‘πρεπε σε ένα κάδο να τα βάζεις όλα, να υπάρχουν κατηγορίες ή να υπάρχουν κάποια σταθερά κουτιά. Στην Πάτρα ας πούμε
τώρα τελευταία έχουν τοποθετηθεί και κατηγοριοποιεί το κάθε προϊόν, γυαλί εδώ, χαρτί εδώ, πλαστικό εδώ, εε άσχετα που ο
καθένας..μπορεί να βρεις και πάνα μέσα, δηλαδή απίστευτη κατάσταση απίστευτη.

Συνέντευξη 05 - άντρας, 36 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Κάθε μέρα κάνω κάτι για το περιβάλλον γιατί ανακυκλώνω πλαστικά, γυαλιά, όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά καθημερινά αντί να
τα πετάω στα σκουπίδια. Οπότε μονίμως ασχολούμαι έμμεσα τουλάχιστον μ’ αυτή την κατάσταση, τώρα δεν ξέρω αν
καταλήγουν σε σκουπιδότοπο ή σε κέντρα ανακύκλωσης αλλά εγώ το κάνω ενσυνείδητα. Γενικά προσέχω το περιβάλλον πάντα,
σε οποιαδήποτε στιγμή δηλαδή είναι μέσα στη νοοτροπία μου.
Ήταν κάτι που ανέκαθεν έκανες ή έγινε σιγά σιγά με το χρόνο;
Ήταν κάτι που μου το έμαθαν από μικρό παιδί και το κάνω πάντα. Ακόμη κι όταν θέλω να δέσω ένα σκοινί σε ένα δέντρο θα
φροντίσω να βάλω κάτι ώστε να προστατεύει το δέντρο από το σφίξιμο του σκοινιού το οποίο μπορεί να του προκαλέσει τραύμα
στο φλοιό.
Σπίτι σου κάνεις προφανώς ανακύκλωση.
Ναι, ανακυκλώνω.
Τι ανακυκλώνεις;
Εδώ κι ένα χρόνο έχουν τοποθετήσει εδώ στη Λάρισα ειδικούς κάδους οι οποίοι είναι για ανακυκλώσιμα υλικά, για γυαλί,
πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, οπότε τα σκουπίδια τα οποία αποτελούνται απ’ αυτά τα υλικά δεν τα ρίχνω μαζί με τα υπόλοιπα αλλά
τα ξεχωρίζω, τα κρατάω σε διαφορετικό μέρος και τα ρίχνω σε αυτόν τον κάδο.
Θεωρείς ότι σου είναι εύκολο να ανακυκλώνεις;
Ναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή απλά θέλει ε να σκέφτεσαι ότι όταν ανοίγεις την κονσέρβα για παράδειγμα του τόνου
αδειάζεις το.. το υπόλειμμα της τροφής στον κάδο των σκουπιδιών και το μεταλλικό κουτάκι το πετάς σε έναν άλλο κάδο ο
οποίος ούτε πολύ χώρο πιάνει σε μια σακούλα και για να πάει στην ανακύκλωση.
Έχετε αρκετούς κάδους ανακύκλωσης εδώ;
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Εε τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο μάλλον έχουν τοποθετηθεί αρκετοί αλλά στις κεντρικές περιοχές ναι, έχω δει
ότι σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι εκτός κέντρου δεν υπάρχουν αυτοί οι κάδοι, από γνωστούς μου το ξέρω αυτό, οι οποίοι
αναγκάζονται αν και θέλουν να ανακυκλώνουν να μην μπορούν οπότε να πετάνε τα πάντα στα σκουπίδια.
Σπίτι σου μένεις μόνος σου;
Ναι.
Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση; Στο σπίτι τους;
Όχι.
Δεν τους παρακινείς;
Όχι. Κοίτα πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος είναι αυτοτελής προσωπικότητα και κάνει τις ενέργειες και πράττει κατά τα.. σύμφωνα
με το δοκούν του.
Από τη στιγμή όμως που εσύ ασχολείσαι και γνωρίζεις κάτι παραπάνω δε θα έπρεπε να πείσεις και τους δικούς σου;
Όχι γιατί για να μην κάνουν σημαίνει ότι το κάνουν ενσυνείδητα. Μπορεί να ενημερώνονται παραπάνω απ’ ότι ο απλός
καταναλωτής ο οποίος ανακυκλώνει καλή τη καρδία αλλά κάποιος άλλος ένας μεγαλύτερος η μάνα μου για παράδειγμα μπορεί
να ξέρει ότι τα ανακυκλώσιμα είδη γίνονται επειδή έχει πάρει μια προμήθεια ο δήμος Λαρισαίων να βάζει ανακυκλώσιμους
κάδους αλλά όλα καταλήγουν στο ίδιο σκουπιδιάρικο οπότε δεν έχει νόημα.
Εσύ τι πιστεύεις γι’ αυτό;
Πιστεύω ότι ισχύει.. εν μέρει.
Παρόλα αυτά συνεχίζεις να κάνεις ανακύκλωση.
Εγώ το έκανα από πάντα αυτό. Το κάνω για να ‘χω τη συνείδηση μου καθαρή οπότε οι ευθύνες μετατοπίζονται καθαρά στις
αρχές, δηλαδή εγώ ανακυκλώνω, αν τα ανακυκλώσιμα πηγαίνουν μαζί με τα σκουπίδια δεν ευθύνομαι εγώ, ούτε μπορώ να κάνω
κάτι γι’ αυτό.
Δεν θα ‘πρεπε να κάνεις κάτι για αυτό, να απευθυνθείς..
Και το να κάνω κάτι και το να γίνω ακτιβιστής είναι σταγόνα στον ωκεανό δεδομένου ότι εγώ θα κάνω το ένα τοις χιλίοις και τα
υπόλοιπα 999 θα κάνουνε οι άλλοι. Δηλαδή και να ανακυκλώνω εγώ το πρόβλημα είναι.. ο πλανήτης δε βρωμίζει επειδή εγώ
πετάω το χαρτί μου αντί στον κάδο ανακύκλωσης στον κάδο σκουπιδιών, ενώ παράλληλα υπάρχουν 15 εταιρείες ενώ στο ποτάμι
το κεντρικό που περνάει από τη Λάρισα υπάρχουν πόσες καταβόθρες που ρίχνουν τα λύματα τους μέσα στο ποτάμι; Δηλαδή το
χαρτί το δικό μου είναι το.. η τελευταία τρύπα της φλογέρας που βρωμίζει το περιβάλλον.
Από τη στιγμή που έχεις καταλάβει αυτά τα προβλήματα γιατί δεν ενεργείς ίσως και ομαδικά σαν ακτιβιστής για να τα
λύσεις;
Γιατί να γίνω εγώ ακτιβιστής από τη στιγμή που σαν κοινωνικό σύνολο ψηφίζω αρχές, δήμους, νομαρχίες ε βουλευτές για να
κάνουν αυτοί. Στην ουσία αυτοί εκμαιεύουν την εξουσία της, παίρνουν την εξουσία τους από μένα για να κάνουνε κάποια απ’
αυτά τα πράγματα αφού δεν τα κάνουνε με γεια τους με χαρά τους, δεν ευθύνομαι εγώ.
Ενέργεια εξοικονομείς με κάποιο τρόπο;
Ε φροντίζω να μην κάνω περιττή σπατάλη ενέργειας δηλαδή ε αν είμαι σε ένα δωμάτιο και το διπλανό δωμάτιο που ήμουνα πριν
έχει ανοιχτό το φώς το κλείνω ή φροντίζω το ψυγείο όταν λείπω να είναι στην οικονομική κατάσταση. Με τέτοιους τρόπους.
Φυσικά στα ανθρώπινα μέτρα γιατί κάποια στιγμή ρε παιδί μου άνθρωποι είμαστε και μπορεί η σπατάλη να γίνει ασυνείδητα.
Φεύγοντας ξεχνάω ένα ραδιόφωνο ανοιχτό ή ένα φώς δε θα σκάσω κιόλας γι’ αυτό το πράγμα.
Αλλά όσο γίνεται προσπαθείς.
Το άτομο, το άτομο σαν άνθρωπος στην κοινωνία ούτε γλιτώνει ούτε κερδίζει κάτι. Η ενέργεια γίνεται από τις οργανώσεις και
τις αρχές δηλαδή η σπατάλη το 99% και η εξοικονόμηση γίνεται απ’ αυτούς. Τώρα ο απλός πολίτης δεν μπορεί να κάνει κάτι και
επειδή εγώ γυρίζω το ψυγείο μου στο οικονομικό δε σημαίνει ότι γλιτώνω το περιβάλλον. Ενώ υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο
καίει μέρα νύχτα παραδίπλα, φαντάζεσαι τη διαφορά ποσών ενέργειας.
Φυσικά υπάρχει διαφορά αλλά δε θα ‘πρεπε όλοι να σκεφτούμε ατομικά;
Όχι θα έπρεπε να σκεφτούνε ατομικά αυτοί οι οποίοι προκαλούν το κακό γιατί ο άνθρωπος πάντα βρωμίζει το περιβάλλον στο
οποίο ζει αλλά σε ατομικό βαθμό, δηλαδή εγώ και να βρωμίζω συνέχεια το πολύ πολύ να πετάξω και 3,5 κιλά ανακυκλώσιμου
υλικού κάθε μέρα ενώ μια βιομηχανία ή μια οργάνωση ρίχνει τόνους ολόκληρους κι όχι μόνο υλικά σκουπίδια, και αέρια και
υγρά τα οποία είναι τα χειρότερα.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Καθαρά οικολογικές οργανώσεις όχι.. αλλά στο παρελθόν είχα ενεργό δράση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις . Είχα αναλάβει
πρωτοβουλίες σχετικά με το περιβάλλον και ευαισθητοποίηση για το νερό για την διαδικασία εξοικονόμησης νερού, τα
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δικαιώματα του ανθρώπου για το νερό που είναι 40 λίτρα τη μέρα κλπ και σε άλλες οργανώσεις οι οποίες όπως το Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων που ένα μέρος του αφορά την οικολογία. Κάναμε δενδροφυτεύσεις γενικά ότι είχε να κάνει με τη φύση
φροντίζαμε να το τηρούμε.
Συνεχίζεις σ’ αυτές τις οργανώσεις;
Ε πλέον όχι.
Για ποιο λόγο;
Ε για προσωπικούς λόγους δηλαδή δεν είμαι πλέον σ’ αυτές τις οργανώσεις. Λόγω έλλειψης χρόνου ή λόγω ότι σε κάποιες απ’
αυτές συνδεόμουν με ημι-επαγγελματικό ή επαγγελματικό τρόπο ε και έχω σταματήσει αυτό το επαγγελματικό αλισβερίσι. Δεν
ασχολούμαι ενεργά. Είχα κάνει και μεταφράσεις κειμένων και βιβλίων, παραμυθιών για μικρά παιδιά οπότε αυτά συνεχίζουν.
Εγώ τα έκανα μια φορά κι αυτά υπάρχουν ακόμη.
Αφού λες ότι ενδιαφέρεσαι για το περιβάλλον δε νομίζεις ότι θα έπρεπε να συνεχίζεις, παρόλο που σταμάτησες τις
επαγγελματικές συναλλαγές;
Όχι, γιατί τα πάντα είναι χρήματα, δηλαδή ακόμη κι η οικολογική καμπάνια για την οποία δουλεύουνε κάποιοι άνθρωποι κάποια
κεφάλια από πίσω κερδίζουν λεφτά. Αυτός που κάνει την ανακύκλωση κερδίζει λεφτά για αυτό την κάνει αλλιώς δεν θα την
έκανε ποτέ. Η αμερικάνικη η κυβέρνηση η οποία προωθεί τα τελευταία χρόνια την οικολογική συνείδηση μέσω εταιρειών
κερδίζει λεφτά δηλαδή μην κάνετε αυτό κάντε κάτι άλλο το οποίο σας το πουλάω εγώ. Στην ουσία αυτή τη στιγμή πουλάνε
οικολογία στους ανθρώπους αύριο μπορεί να πουλάνε το αντίθετο.
Έστω και με αυτή την έννοια ότι πουλάνε οικολογία δεν κάνουν κάτι καλό;
Ε το ξαναλέω ότι το να μην πετάξω εγώ ή να πετάξω το ένα χαρτάκι δεν καταστρέφω το περιβάλλον. Το να υπάρχουν κάποια
επιστημονικά κέντρα, κάποια πανεπιστήμια τα οποία κάνουνε πειράματα που καταστρέφουν πραγματικά τον πλανήτη κάποιες
εταιρείες οι οποίες μολύνουν συνεχόμενα εδώ και πολλές δεκαετίες με άγρια χημικά και οτιδήποτε άλλο απόβλητα το
περιβάλλον αυτοί κάνουν τη ζημιά. Όχι ο απλός άνθρωπος. Ακόμη κι αν όλοι γίνουμε καθαροί και οι εταιρείες και τα
εργοστάσια συνεχίζουν να ρυπαίνουνε εμείς δεν κάνουμε τίποτα σχετικά με το ποσό της.. βρωμιάς που παράγουν όλοι αυτοί.
Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το ότι κλείνουμε μια φορά το χρόνο για μια ώρα τα φώτα μας σημαίνει κάτι; Από τη στιγμή
που υπάρχουν εργοστάσια, αντιδραστήρες χίλια δυο πράγματα τα οποία καίνε και σπαταλούν ενέργεια; Άσκοπα; Γεμίζοντας την
ατμόσφαιρα και το περιβάλλον με ρύπους οποιασδήποτε μορφής;
Ναι αλλά οργανώσεις όπως η Greenpeace..
Ο πρόεδρος της Greenpeace ξέρεις πόσα βγάζει το μήνα που είναι εθελοντής; Η Greenpeace είναι μια οργάνωση που είναι πάρα
πολύ καλά οργανωμένη αν δεν έχει κέρδος δεν ενεργεί κάπου. Γιατί η Greenpeace ασχολείται με τις πυρηνικές δοκιμές που
γίνονται στον Ειρηνικό και στις Φιλιππίνες που γίνεται τριπλάσια καταστροφή δεν ασχολείται; Γιατί απ’ τη μια έχει να βγάλει
κέρδος υλικό, χρήματα, χορηγίες και δημοσιότητα ενώ απ’ την άλλη η συμφωνία δεν έχει καθίσει.
Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια οργάνωση που να ασχολείται με το περιβάλλον χωρίς να κοιτά το κέρδος;
Πραγματικά να σου πω όχι δεν το πιστεύω αυτό. Όλα για το χρήμα γιατί ο γιατρός δεν το κάνει αυτό για να βοηθήσει τους
ανθρώπους να γίνει γιατρός, το κάνει για τα λεφτά. Ο δικηγόρος δεν γίνεται δικηγόρος για να βοηθήσει τους ανθρώπους το κάνει
για τα λεφτά. Ο οικολόγος δεν γίνεται για το περιβάλλον γίνεται για τα λεφτά οποιοδήποτε είναι αυτό το κέρδος υλικό, ηθικό,
κοινωνικό. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια και ισχύει παντού.
Αν συμμετείχες σε αυτές τις οργανώσεις θα ήσουν διατεθειμένος να δώσεις χρήματα;
Συμμετείχα δέκα χρόνια σαν εθελοντής αυτό σημαίνει ότι δίνεις χρήματα, δίνεις κόπο, δίνεις χρόνο και δε ζητάς κάτι, το κάνεις
τιμητικά για σένα γιατί λες είναι τιμή μου που είμαι εθελοντής και φροντίζω για κάτι τέτοιο αλλά από ένα σημείο και μετά
χάνεις το ενδιαφέρον σου όταν βλέπω ότι εγώ το κάνω άμισθα για δέκα χρόνια κι όλοι οι άλλοι βγάζουν λεφτά. Γιατί να το κάνω
πλέον; Το κάνω ατομικά πλέον.
Κι ότι βγει; Το κάνεις δηλαδή καθαρά για ηθική..
Δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Να πάω να γίνω ακτιβιστής πρέπει να συμμετέχω σε μια οργάνωση. Το να συμμετέχω σε μια
οργάνωση η οποία είναι στα χαρτιά οργάνωση αλλά από πίσω είναι εταιρεία, που σημαίνει ότι βγάζει λεφτά, κάνει κονέ, κάνει
δημόσιες σχέσεις χρησιμοποιεί εμένα και τον εκάστοτε εθελοντή. Άρα πλέον συνειδητά δε συμμετέχω σε τέτοιου είδους
οργανώσεις αν δε δίνουνε λεφτά.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Καμία.
Καμία, γιατί;
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Ε πιστεύω ότι ο κάθε συνειδητοποιημένος Έλληνας εδώ και 170 χρόνια που υπάρχει το ελληνικό κράτος αν θέλει να συμμετέχει
σε αυτή την κοινωνία και να επιβιώσει, γιατί η κοινωνία είναι ζούγκλα, δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στους κρατικούς φορείς.
Γιατί μας βαυκαλίζουν ότι όλα είναι σωστά και την άλλη μέρα μας λένε α ναι ξέρετε κάτι έγινε λάθος δηλαδή ναι μεν εμείς
φροντίζαμε το περιβάλλον αλλά βγάλαμε μια έρευνα ότι είμαστε οι πιο μολυσμένοι. Πώς γίνεται αυτό; Ναι μεν τόσα χρόνια
κάνουμε οικονομία αλλά κάποια στιγμή βγαίνει ότι είμαστε οι πιο χρεωμένοι. Ναι μεν φροντίζουμε αλλά..πάντα υπάρχει ένα
αλλά. Το αλλά πλέον το ξέρουν όλοι απλά τώρα μπήκανε και τα κανάλια και το μάθανε ακόμα και οι.. το μέσο κοινό που λένε
δηλαδή που υστερούνε κάπως πνευματικά είτε κοινωνικά είτε μορφωτικά και δεν μπορούνε να έχουνε συνείδηση του κόσμου
και της κοινωνίας στην οποία ζούνε. Το κράτος λειτουργεί κι αυτό σαν μια εταιρεία, είναι μια μεγάλη εταιρεία, αν δεν έχει να
βγάλει κάποιο κέρδος και το κακό με το κράτος είναι ότι είναι απρόσωπο, είναι μια έννοια. Αυτό το κράτος προσωποποιείται
από ανθρώπους οι οποίοι κι αυτοί φροντίζουν το κέρδος τους, αν ο υπουργός περιβάλλοντος δεν πάρει τη μίζα από την εκάστοτε
εταιρεία δε θα φροντίσει ώστε να γίνει η τάδε οικολογική ενέργεια, θα φροντίσει να γίνει μια άλλη η οποία μπορεί να μην είναι
και τόσο οικολογική απλά και μόνο επειδή έχει όφελος απ’ αυτήν την πλευρά.
Πριν μίλησες για συνειδητοποιημένους Έλληνες. Πιστεύεις ότι υπάρχουν όσο αφορά την οικολογία;
Νομίζω, είναι προσωπική μου άποψη δεν είναι δεσμευτική, ότι η μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων είναι συνειδητοποιημένοι..
τουλάχιστον συνεχόμενα. Το ξαναλέω ότι το να πετάξει ο άλλος ένα καφέ κάτω στο δρόμο δεν είναι δείγμα μη οικολογίας.. γιατί
σου λέει ο δρόμος είναι ήδη βρώμικος η πόλη είναι ήδη βρώμικη, εγώ με το να πετάω έναν καφέ δείχνω απλά ότι είμαι λίγο πιο
απολίτιστος αυτή τη στιγμή από κάποιον άλλο αλλά ούτε δημιουργώ πρόβλημα ούτε το λύνω αν δεν το κάνω από τη στιγμή που
πετάω τον καφέ μπροστά από ένα εργοστάσιο το οποίο γεμίζει τον ουρανό με μαύρο καπνό και κανείς δεν ασχολείται μ’ αυτό
και να ασχοληθεί δεν υπάρχει πρόβλεψη ή δεν υπάρχει κάποια λύση.
Οι φίλοι σου ή γνωστοί σου κάνουν ανακύκλωση; Ασχολούνται;
Υπάρχει κόσμος ο οποίος κάνει ανακύκλωση συνειδητά, υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος για μένα είναι καλύτερος ενώ δεν
υπάρχουν κάδοι στη γειτονιά του φροντίζει ώστε να ανακυκλώνει και να τα πετάει αλλού οπότε κάνει μια υπερπροσπάθεια και
υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είτε λόγω έλλειψης δυνατότητας είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος δεν κάνουνε.
Και μου είπες ήδη ότι εσύ δε θα προσπαθήσεις να κινητοποιήσεις κάποιον;
Κοίτα κάτι κάνω προσπάθεια αλλά δεν θα το κάνω οργανωμένα και δεν θα το κάνω, δεν θα βγω με την ντουντούκα σαν
ακτιβιστής να κινητοποιήσω τον κόσμο και πράγμα που αυτοί που το κάνουν παίρνουν λεφτά. Όταν βλέπεις στην τηλεόραση
δέκα γυμνούς να δένονται με αλυσίδες γύρω από ένα δέντρο ή μερικούς με βάρκες να μπαίνουν ανάμεσα από φαλαινοθηρικά και
εε κάποια άλλα για τη φάλαινα που είναι να σκοτώσουνε άμα ψάξεις το προφίλ όλων αυτών των ανθρώπων δεν είναι απλοί
εθελοντές ο μάστορας, ο μπογιατζής που πήγε απλά του την έδωσε μια μέρα κι είπε εγώ θα πάω να βοηθήσω τη φάλαινα. Όλοι
αυτοί είναι στελέχη εταιρειών, μπορεί να ‘ναι από αντίπαλες εταιρείες υπάρχει μεγάλο background από πίσω. Αλλά το θέμα
είναι η εικόνα, όταν βλέπεις αυτό μένει αυτό μπήκε η Greenpeace ανάμεσα κι έσωσε τις φάλαινες. Η Greenpeace όμως μπορεί
ταυτόχρονα επειδή είναι τεράστια εταιρεία να είναι μέτοχος σε φυτικά λίπη τα οποία ανταγωνιστικά είναι.. αντίπαλος των
ζωικών λιπών. Είναι καθαρά θέμα κέρδους και οφέλους.
Για το περιβάλλον θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη;
Έχω την ατομική ευθύνη που μου καταλογίζεται αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη όπως όλοι οι πολίτες την δίνουμε, την
παραχωρούμε σε κυβερνήσεις και οργανισμούς οι οποίοι προφανώς κακοδιαχειρίζονται αυτό το αίσθημα ευθύνης που τους
δίνουμε εμείς. Τους λέμε πάρτε εσείς την ευθύνη, πάρτε εσείς την εξουσία και κάνετε, βρείτε λύσεις γι’ αυτά τα πράγματα και
αυτοί δεν το κάνουνε. Από τη στιγμή που πληρώνεις κάποιον στην ουσία, πληρώνεις με την ψήφο σου, εμπιστεύεσαι εξουσία σε
κάποιον για να κάνει αυτό και δεν το κάνει νιώθεις ριγμένος. Και η λογική δεν είναι αφού δεν το κάνει αυτός τον οποίο ψήφισα
θα το κάνω εγώ μόνος μου. Γιατί δεν έχω τη δυνατότητα πρώτα απ’ όλα, αλλιώς λειτουργεί ένας οργανισμός κι ένα κράτος κι
αλλιώς εγώ μεμονωμένα.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς σπίτι σου;
Οικολογικά προϊόντα όπως οι λάμπες;
Οι λάμπες, τα καθαριστικά..
Καθαριστικά οικολογικά δε χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ.. κανονικά καθαριστικά. Οικολογικές λάμπες πάλι δε χρησιμοποιώ,
πιστεύω ότι έχουν χειρότερο φωτισμό και είναι πιο ακριβές από τις κανονικές και δεν πιστεύω ότι είναι οικολογικές. Να σου πω
κάτι; Όταν υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο καίει λιγνίτη, καταστρέφει μια ολόκληρη επαρχία ενός νομού και σου λέει εσύ
απλά θα γίνεις οικολόγος βάζοντας στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας μια οικολογική λάμπα αντί για μια κανονική είναι
κοροϊδία και απλά συμμετέχεις κι εσύ σ’ αυτήν την κερδοσκοπία. Δηλαδή υπάρχει ένα εργοστάσιο στην Πτολεμαΐδα θέλει να
ανοίξει ακόμη ένα, μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, στο νομό Λάρισας στην Ελασσόνα τα οποία καταστρέφουνε καθαρά το
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περιβάλλον παντού.. γεωλογικά εε εναέρια ή υπόγεια τα πάντα. Καταστρέφουνε τα πάντα. Και σου λέει εμείς παράγουμε ρεύμα
με αυτό το ρυθμό καταστρέφοντας το περιβάλλον αλλά εσύ θα πάρεις την οικολογική λάμπα για να ‘μαστε όλοι οικολόγοι. Αυτό
για μένα είναι ψέμα.
Δεν πιστεύεις όμως ότι εξοικονομούν ενέργεια;
Την ενέργεια την οποία έχει ήδη παραχθεί με άγριο προς το περιβάλλον τρόπο εξοικονομούν; Δηλαδή την ενέργεια που θα κάψω
εγώ μου την παίρνουν και μου λένε δεν θα την κάψεις εσύ αλλά θα την διαχειριστούμε εμείς. Η ενέργεια έχει βγει ήδη, η
οικολογική καταστροφή έχει γίνει, άρα το αν την κάψω εγώ την ενέργεια ή κάποιος άλλος δεν έχει νόημα.
Πριν μίλησες για την τιμή. Πιστεύεις ότι παίζει βασικό ρόλο στο να προβείς σε οικολογικές ενέργειες;
Σίγουρα αλλά πάνω απ’ όλα είναι κι η ποιότητα. Βλέπω ας πούμε ότι μια οικολογική λάμπα δεν έχει τον ίδιο φωτισμό με
συνέπειες στα μάτια σε.. στην ψυχική μου υγεία σε πολλά.. σε πολλούς άλλος τομείς. Οπότε δεν θα έχω οικολογικές λάμπες, δεν
έχουν την ίδια ποιότητα και είναι και πιο ακριβές. Άσε που μπορεί του χρόνου να γυρίσουνε να πούνε να οι οικολογικές λάμπες
δεν είναι καλές βγήκε μια άλλη τεχνολογία πράγμα που συμβαίνει τα τελευταία 50 χρόνια σε πάρα πολλά αντικείμενα και
προϊόντα, δηλαδή τότε δεν ξέρανε τώρα ξέρουνε;
Για τα ενεργειακά σπίτια τι πιστεύεις;
Τα ενεργειακά σπίτια ακολουθούν κι αυτά το ίδιο πρότυπο. Στην Ελλάδα υπάρχει μια οδηγία η οποία έχει έρθει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φιλτραριστεί από το ελληνικό δημόσιο και σου λένε ότι άμα θες να κάνεις ένα ενεργειακό σπίτι θα σου
στοιχίσει κατά μέσο όρο 150.000 ευρώ. Αλλά μετά θα έχει τη μονάδα, την κιλοβατώρα θα την έχεις στη μισή τιμή. Εγώ δεν
πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να πληρώσω 150.000 ευρώ στη ΔΕΗ όσο ρεύμα και να καίω. Γιατί να κάνω μια τέτοια επένδυση
για να πληρώνω 20 λεπτά την κιλοβατώρα αντί για 40; Δεν είναι κοροϊδία;
Δεν το βλέπεις σαν επένδυση; Ότι δηλαδή θα κάνεις απόσβεση;
Ναι αυτό το πράγμα οικονομικά στέκει. Πρακτικά δε στέκει. Αν εγώ ζούσα χίλια χρόνια θα με ενδιέφερε αλλά επειδή δεν θα
ζήσω τόσα 150.000 ευρώ που στοιχίζει τώρα ένα ενεργειακό σπίτι δε νομίζω να μου κάνουν απόσβεση. Γιατί να τα δώσω τώρα
και μαζεμένα και να ‘χω μια φτηνή μονάδα που στην ουσία λες είναι κοροϊδία. Άσε που και το περιβάλλον πάλι καταστρέφεται.
Τα φωτοβολταϊκά πως δημιουργούνται; Αν δεις τα τεράστια ορυχεία που απορροφούνε άμμο για να την κάνουνε σιλικόνη και
τζάμι και υλικά για φωτοβολταϊκό δεν τηρούν καμία προδιαγραφή οικολογίας. Πηγαίνουν σε μια περιοχή, βλέπουν ένα τεράστιο
βουνό και λεν αυτό θα το φάμε θα το κάνουμε φωτοβολταϊκά. Δηλαδή εμείς κόβουμε τα βουνά και τα κάνουμε νταμάρια,
πουθενά αλλού δε συμβαίνει αυτό. Δηλαδή κάνουμε κάτι οικολογικό εδώ και καταστρέφουμε όλο το γύρω το οποίο γίνεται για
το κέρδος γιατί τα κανάλια θα βγουν να πουν να εδώ έγινε ένα οικολογικό πάρκο αλλά δε θα δείξουν ότι γύρω γύρω εκεί που
παλιά υπήρχε βουνό τώρα είναι ένα μεγάλο νταμάρι. Καταστροφή οικολογική, στη χλωρίδα, στην πανίδα σε όλα.

Συνέντευξη 06 - γυναίκα, 37 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Κοίταξε εγώ συνέχεια μαζεύω τα σκουπίδια μου , τα κάνω.. τα ξεχωρίζω. Αυτό τώρα ήτανε προχθές που ξεχώρισα πάλι τα
σκουπίδια. Τι άλλο να κάνω για το περιβάλλον; Ξέρω ‘γω δεν πετάω σκουπίδια έξω απ’ το παράθυρο του αυτοκινήτου, δεν
πετάω γενικώς σκουπίδια κάτω στο δρόμο. Τέτοια πράγματα μικρά.
Ανακύκλωση δηλαδή κάνεις σπίτι σου;
Κάνω ναι. Και κάνω.. και τα προσέχω κιόλας. Τα ξεπλένω πριν τα βάλω στην ανακύκλωση πάντα.
Σε τι κάνεις ανακύκλωση;
Σε υλικά συσκευασίας, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο.. ε αυτά.. τι άλλο; Α και πλαστικό.
Πώς ξεκίνησες να κάνεις ανακύκλωση; Τι σε παρακίνησε;
Ε κοίτα από τότε που μπήκα σ’ αυτό το σπίτι το άρχισα, από τότε που έχω δικό μου σπίτι. Και ήταν.. από τη στιγμή που τα
ξεχωρίζω εγώ τα σκουπίδια μου και τα πετάω εγώ γιατί να μην το κάνω;
Δεν ήταν κάτι δύσκολο, ούτε από άποψη χώρου ή χρόνου;
Γιατί να είναι κάτι δύσκολο, δεν.. με περιορίζει. Ε κοίτα καμιά φορά ας πούμε καμιά.. πώς να σου πω τώρα.. καμιά κονσέρβα
που θέλει πολύ πλύσιμο και είμαι πάνω στα νεύρα δε θα την πλύνω και θα την πετάξω με τα συμβατικά. Αλλά συνήθως το
κάνω, δεν.. έχω μια χάρτινη σακούλα πάντα για τα σκουπίδια αυτά και.. μια.. τις κανονικές μετά έχουμε για τα υπόλοιπα.
Πιστεύεις ότι ήταν εύκολο να αλλάξεις και να πεις ότι ξεκινάω ανακύκλωση;
Καλέ ναι σιγά τι.. αφού έχει και τον κάδο από κάτω τι πρόβλημα έχω εγώ; Να τα κουβαλάω; Δεν τα κουβαλάω πουθενά, κάτω
από το σπίτι μου είναι γιατί να μην το κάνω.
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Θεωρείς ότι παίζει ρόλο που έχεις τον κάδο τόσο κοντά;
Ε ναι, και εύκολη πρόσβαση έχω.. ενώ στο μαγαζί που έχουμε πολύ χαρτί για να ανακυκλώσουμε δεν έχουμε κάδο. Και δεν τα
ανακυκλώνουμε. Δηλαδή θέλει να κάνουμε χιλιόμετρα για να πάμε στον κάδο και ενώ το ζητήσαμε από το δήμο, ζητήσαμε από
το δήμο να μας φέρει κάδο και δε μας έφερε και εντάξει να σου πω όταν έχεις να κάνεις και χιλιόμετρα για να τα ανακυκλώσεις
το σκέφτεσαι. Ποιος θα πάει τώρα;
Για την ανακύκλωση ποια είναι η γνώμη σου;
Για την ανακύκλωση.. εντάξει μακάρι να κάνει όλος ο κόσμος ανακύκλωση. Είναι θετική η γνώμη μου δηλαδή, να γίνεται.
Πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος;
Όχι. Οι παλιές νοικοκυρές δεν.. η πεθερά μου ανταποκρίνεται εντωμεταξύ. Αλλά είναι από τις σπάνιες παλιές νοικοκυρές που
ανταποκρίνονται. Όχι.. και πολλές νέες δηλαδή δεν.. ίσως να μην υπάρχει σωστή ενημέρωση, δε νομίζω..νομίζω ότι βαριέται ο
κόσμος και νομίζω ότι και οι περισσότεροι δεν έχουν πρόσβαση σε κάδους.
Έχεις δει να υπάρχουν; Πέρα από αυτόν που έχεις κάτω από το σπίτι σου;
Εε.. όχι όσο συχνά θα ‘πρεπε. Δηλαδή για.. κατά τη γνώμη μου θα ‘πρεπε σε κάθε πολυκατοικία να υπάρχει και ξεχωριστός
κάδος. Κι ας είναι κι ένας μικρός κάδος, αλλά κάθε πολυκατοικία να έχει ξεχωριστό κάδο. Εδώ ας πούμε θέλει.. είναι στο τέρμα
του δρόμου και πιάνει πέντε πολυκατοικίες. Η τέρμα.. η τέρμα η πολυκατοικία ε δε θα πάει στον κάδο. Ή δε θα το σκεφτεί να
πάει στους δύο τους ξεχωριστούς τους κάδους ή κάποιες ή μισές νοικοκυρές νομίζω θα βαριούνται να το κάνουν.
Ενημέρωση πιστεύεις ότι υπάρχει;
Ε εντάξει.. ναι υπάρχει. Ξέρω ‘γω, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι και περισσότερη ή αν όχι.. πώς να σου πω ενημέρωση.
Δηλαδή θα μπορούσε τους κάδους που έχουνε μέσα στην πόλη και είναι αυτοί που είναι οι μικροί που είναι τέσσερις μαζί για..
εε.. αυτά που είναι στο δρόμο για να πετάξεις την ώρα που περπατάς. Εκεί νομίζω ότι δεν υπάρχει σωστή σήμανση στον κάδο
για να μπορέσει κάποιος να το ξεχωρίσει εδώ εγώ.. φαντάσου οι παππούδες δηλαδή. Ε εκεί ας πούμε θα μπορούσανε να έχουν
μια πινακίδα ή κάτι τέλος πάντων που να λέει ότι το πράσινο είναι αυτό ή το κίτρινο είναι αυτό, να τα ξεχωρίζουν με χρώματα
κάπως να το κάνουν πιο εύκολο. Ε νομίζω ότι θα είχε περισσότερη απήχηση στον κόσμο αν ήτανε πιο λειτουργικό, πιο εύκολο
στο μάτι, αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει. Έκαναν υποτίθεται μια προσπάθεια αλλά εγώ δεν την είδα να δουλεύει αυτή την
προσπάθεια.
Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση;
Όχι. Μόνο η πεθερά μου σου λέω που.. η μάνα μου κι ο πατέρας μου όχι.. ούτε ο άντρας μου. Με βοηθάει βέβαια, δηλαδή.. εε..
εντάξει δε θα το ‘κανε από μόνος του αλλά το κάνει.. το κάνουμε μαζί. Θα πάρει και τα σκουπίδια, θα τα βάλει στον μπλε τον
κάδο, ναι κυρίως αυτός τα πετάει τα σκουπίδια.. ελπίζω να τα πετάει δηλαδή.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Εε.. να σου πω δεν έχω κάτσει να το συζητήσω. Εχθές με ποιον μιλούσα και μου ‘λεγε ότι ναι τα κάνω ανακύκλωση αλλά δεν τα
ξεπλένω ε και του λέω τότε τι τα κάνεις ανακύκλωση αν είναι να μην τα ξεπλένεις ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι δώρο άδωρο αν
δεν το ξεπλύνεις να το πας στην ανακύκλωση. Δε νομίζω ότι κάνει πολύς κόσμος όμως.
Εσύ που ασχολείσαι δεν προσπαθείς να τους παρακινήσεις;
Μπα.. όχι
Για ποιο λόγο; Πιστεύεις ότι δεν θα ανταποκρινόταν;
Όχι αλλά.. δε θεωρώ ότι θα ‘πρεπε να πολεμήσω γι’ αυτό το πράγμα, πώς να σου πω. να κάτσω και να τους πω όχι να κάνετε
ανακύκλωση είναι καλό. Άμα θέλουν θα κάνουν ανακύκλωση, άμα δε θέλουν δε θα κάνουν. Δεν είμαι.. ακτιβίστρια, όχι δεν
είμαι. Σε τίποτα όχι σ’ αυτό μόνο.
Δηλαδή θεωρείς ότι αν το κάνει ο άλλος από μόνος του καλώς.
Θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά μου να το κάνω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι θα ‘τανε δουλειά του δήμου ή των.. το να κάνει μια
καλύτερη ενημέρωση. Εγώ με το να πω από μόνη μου ε δεν έχω και καμιά αρμοδιότητα, ιδιότητα ας πούμε. Να είχα κανένα
πτυχίο οικολογίας να το ‘κανα πιο συνειδητά, πιο.. θα μπορούσα να δώσω περισσότερες πληροφορίες για να πείσω ας πούμε με
επιχειρήματα. Τώρα το κάνω για μένα.
Ενέργεια εξοικονομείς;
Ε δε θα το ‘λεγα. Εε.. πώς να εξοικονομούμε ενέργεια ας πούμε;
Θα μπορούσατε για παράδειγμα να αλλάξετε τις λάμπες σας με οικονομικές.
Α ναι, λάμπες οικολογικές έχουμε. Αλλά ας πούμε.. τα πλυντήρια μου όταν τα βάζω δεν τ’ αφήνω ποτέ να σταθούν, πάντα τα
σβήνω. Αλλά δεν τα βγάζω από την πρίζα. Την τηλεόραση όμως δεν την κλείνω από το κουμπάκι της, την έχω στο stand by
πάντα. Τα πλυντήρια και των πιάτων και το.. στεγνωτήριο και το πλυντήριο ρούχων ας πούμε πάντα τα σβήνω.
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Οι συσκευές σου είναι ενεργειακής κλάσης Α;
Τώρα κάτι μας είπες. Τι είναι αυτό;
Είναι αυτές οι συσκευές που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το ‘ψαξα και καθόλου..
Λάμπες που είπες ότι αλλάξατε πώς και το κάνατε; Τι σας παρακίνησε;
Δεν ξέρω. Ο άντρας μου πήγε στο συνεταιρισμό ηλεκτρολόγων και του είπαν έτσι κι έτσι πάρτες γιατί είναι νομίζω.. κρατάν και
πιο πολύ από τις άλλες.. σαν λάμπες. Έχουν και πολύ καλό φως.
Η τιμή τους σας περιόρισε;
Για τις λάμπες; Κοίταξε όταν ένα πράγμα κάνει δέκα ευρώ και κρατάει δέκα μέρες κι ένα πράγμα κάνει ένα ευρώ και κρατάει
μια μέρα εε το ίδιο πράγμα είναι. Ε αφού έχουνε μεγαλύτερη τέτοια.. διάρκεια γιατί να μην τις πάρεις;
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Σπίτι μου.. Κοίταξε βιολογικά προϊόντα καθαρισμού χρησιμοποιώ. Αυτά τα μιας εταιρείας τέλος πάντων δε θυμάμαι πώς τη
λένε, επειδή η κυρία που ερχόταν να μου καθαρίσει ήταν αντιπρόσωπος.. και κόλλησα με αυτά είναι ωραία, είναι καλά τα
χρησιμοποιώ. Δε χρησιμοποιώ αυτά τα planet που λένε για τα ρούχα κι αυτά, όχι δεν τα χρησιμοποιώ δεν τα δοκίμασα καν να
σου πω. είμαι πολύ ευχαριστημένη μ’ αυτό που έχω. Για βιολογικά τρόφιμα τώρα έχω θεωρία ολόκληρη. Εγώ έχω κάνει.. το
μεταπτυχιακό μου είναι στο βιολογικό έλεγχο. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει βιολογική παραγωγή ούτε στην Ελλάδα ούτε
πουθενά αλλού. Θεωρώ ότι υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση. Δηλαδή βιολογικό είναι κάτι όταν δεν το ψεκάζεις με τίποτα,
ούτε καν γαλαζόπετρα γιατί κι η γαλαζόπετρα είναι ορυκτό. Στην ουσία δηλαδή είναι.. έχει να κάνει με χημείες..
Η γαλαζόπετρα που είπες είναι φυτοφάρμακο;
Η γαλαζόπετρα είναι υποτίθεται.. στα βιολογικά φυτοφάρμακα. Αλλά δεν είναι έτσι. Ή οι θειούχοι πως τα λένε αυτά που
ψεκάζουνε, τα οποία βρωμοκοπάνε, δηλαδή το χειρότερο χημικό να βάλεις δε βρωμάει τόσο πολύ. το οποίο το θεωρούν
βιολογικό. Ε εμένα δεν είναι η άποψη μου αυτή του βιολογικού, εγώ πιστεύω ότι για να πεις ότι εγώ παράγω βιολογικά πρέπει
να βάλεις τα μεγάλα έντομα να φάνε τα μικρά. Ε αυτό δεν υπάρχει κι ούτε θα υπάρχει στην εντατική καλλιέργεια. Υπάρχει
στους κήπους μας. Εκεί μπορείς να φας βιολογικό, τα άλλα όλα είναι.. δεν τα πιστεύω ότι είναι βιολογικά. Κι αυτά που δίνουνε
τα σήματα κι αυτά είναι θεωρώ.. όχι ακριβώς εξαπάτηση, γιατί είναι σίγουρα πιο υγιεινά από τα συμβατικά.. αλλά όχι βιολογικά.
Δηλαδή δε μπορούν να δώσουν την ταμπέλα βιολογικό. Δηλαδή κακώς δίνουν την ταμπέλα βιολογικό, δεν είναι βιολογικό.
Είναι σίγουρα με λιγότερα χημικά απ’ ότι τα συμβατικά ναι. Αυτό που μας είχαν μάθει στη σχολή είναι ότι ο βιολογικός έλεγχος
είναι μέρος μιας ολόκληρης στρατηγικής, δεν είναι στρατηγική από μόνη της. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα δηλαδή. Και το
πιστεύω αυτό.
Σχετικά με την τιμή πιστεύεις ότι θα σε περιόριζε; Θα αγόραζες δηλαδή κάτι φιλικό προς το περιβάλλον αν και ακριβό;
Ε εξαρτάται τώρα αν μιλάμε για πενήντα κι εξήντα λεπτά σε κάθε.. τώρα αυτά τα βιολογικά που και πάλι αγοράζω, τα αυτά.. εε..
τα απορρυπαντικά ε έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, δηλαδή όσο και να είναι και είκοσι ευρώ να κάνουν παραπάνω μου κρατάνε
σίγουρα είκοσι μέρες παραπάνω. Το ξέρω γιατί το βλέπω ας πούμε. Νομίζω ότι εξισορροπούνται αυτά τα πράγματα. Τα
βιολογικά τρόφιμα βέβαια είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή εκεί δε θα τα ‘δινα τα λεφτά. Στα βιολογικά τρόφιμα να
δώσω δηλαδή παραπάνω και ένα και δύο ευρώ για να φάω βιολογικό μήλο ή για να φάω. Δε θα το ‘δινα γιατί προτιμώ να φάω
επειδή.. βέβαια εμείς είμαστε πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γιατί μας φέρνει ο παραγωγός που ξέρω τι έχει ραντίσει και πότε το έχει
ραντίσει, γιατί όλα τα φάρμακα έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια πάνω στο φρούτο που μένουνε και μετά ξεπλένονται. Ξέρω
δηλαδή με τι το έχει ραντίσει και το προτιμώ παρά να φάω ένα βιολογικό χαρακτηρισμένο που δεν ξέρω καν αν το ‘χει ραντίσει
πριν το πουλήσει αυτός.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Ναι στη WWF από πολύ μικρή. Ήμουνα παλιά.. αγαπούσα πολύ τα ζώα και συμμετάσχω σ’ αυτά.
Κάνεις κάτι συγκεκριμένο;
Ε είμαι συνδρομήτρια του περιοδικού, αυτό. Έτσι μια οικονομική βοήθεια.
Γιατί δεν κάνεις κάτι ενεργό;
Ε είπαμε δεν είμαι ακτιβίστρια. Ενεργά δηλαδή τι να κάνω; Να κάνω δενδροφυτεύσεις; Άσε ρε.. αν ήθελαν δέντρα να δίναμε
κάποια δέντρα ρε παιδί μου τύπου δωρεά. Αλλά να κάτσω να φυτέψω δέντρα όχι.
Για ποιο λόγο δε θα συμμετείχες;
Εε.. κυρίως λόγω χρόνου. Αλλά κιόλας γιατί.. δεν πιστεύω σ’ αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω δηλαδή στη δενδροφύτευση. Αν
θέλουν να τα δενδροφυτεύσουν έχουν υπαλλήλους να το κάνουν, δεν είναι ανάγκη να το.. να πάμε εμείς να τα
δενδροφυτεύσουμε. Έχουν υπαλλήλους που κάθονται όλοι μέρα. Μπορούνε άμα τους δώσεις, μπορούμε ας πούμε να τους πω θα
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σας κάνω δωρεά 150 μηλιές πηγαίντε κάντε τα.. ένα μικρό οπωρώνα με μηλιές και αφήστε τον κόσμο να πηγαίνει να κόβει μήλα
όποτε θέλει ας πούμε. Γιατί ότι δέντρα και να φυτέψεις.. το θέμα είναι να φυτέψεις ένα δέντρο. Αλλά να το φυτέψουν αυτοί όχι
εγώ. Γιατί δηλαδή να το φυτέψω εγώ. Αφού είναι εε.. στην ουσία αυτή είναι η υποχρέωση του δήμου να φροντίζει για τους
δημότες.
Έχεις εμπιστοσύνη στους κρατικούς φορείς;
Όχι.
Για ποιο λόγο;
Ε τι να σου πω τώρα. Τα γνωστά;
Βλέπεις να γίνονται ενέργειες για το περιβάλλον;
Από ιδιώτες και μόνο. Που βρίσκουν το μπελά τους.. άμα ανακατευτούν. Ναι είναι κάποιοι ας πούμε που κάνουν μεγάλες
δωρεές, προχθές άκουγα ο Βγενόπουλος είχε κάνει μια.. είχε βγει στον Τριανταφυλλόπουλο, είχε κάνει μια μεγάλη δωρεά και
τους είχε πει εγώ σε δίνω τόσα λεφτά να πάρεις τόσα δέντρα, αλλά θα τα φυτέψεις εσύ δε θα ‘ρθω εγώ να σας τα φυτέψω τα
δέντρα.. και ακόμα τα φυτεύουνε.. στη Σάμο τότε είχε καεί ένα πολύ ωραίο μέρος και ήμασταν.. είχε τύχει να είμαστε στη Σάμο
για διακοπές και την ημέρα που φεύγαμε κάηκε, προλάβαμε και το είδαμε. Πανέμορφα μέρη. Κάηκε. Λοιπόν αυτό θα μπορούσε
να το δενδροφυτεύσει ο δήμος εκεί του.. στο Καρλόβασι ήταν δε θυμάμαι. Πήρε μια δωρεά, πολλά λεφτά δεν τα χρησιμοποίησε
όμως. Θα μπορούσε δηλαδή και πώς να σου πω.. και εργάτες να βάλει μ’ αυτά τα λεφτά και εργαλεία και όλα θα μπορούσε να
τα κάνει με αυτά τα λεφτά και δεν έκανε τίποτα.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Εγώ να σου πω το μόνο που μετανιώνω είναι το νερό που ξοδεύω. Γιατί ξοδεύω πολύ νερό. Προσπαθώ.. δηλαδή ας πούμε μικρά
πράγματα αλλά είναι το μοναδικό που λέω ότι δε μας σώζει τίποτα. Το μοναδικό. Σ’ όλα τ’ άλλα, τώρα εντάξει η ανακύκλωση κι
αυτά είναι.. το νερό όμως.. δύσκολα θα σωθούμε χωρίς νερό. Κι εκεί πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα κι εκεί είναι που δε
γίνεται τίποτα. Εκεί είναι που δε γίνεται τίποτα όμως. Προσπαθώ βέβαια εγώ να εξοικονομώ νερό, στα προγράμματα του
πλυντηρίου, προσπαθώ να αποφύγω να πλύνω στο χέρι πιάτα, ε στο μπάνιο μου, όταν πλένω τα δόντια μου. Εε δηλαδή ακόμα
και πώς να σου πω.. ακόμα και αν περισσέψει νερό από το ποτήρι μου θα το πετάξω στα φυτά δε θα το χαραμίσω. Σ’ αυτά
προσπαθώ κι εξοικονομώ νερό. Πολύ. αλλά εκεί.. το κράτος.. είδες; Εκεί δεν έχει κάνει τίποτα στο νερό. Τι κάνει; Που έκανε
μια διαφήμιση; Καμία οργανωμένη προσπάθεια ρε παιδί μου από πουθενά.
Για τα ενεργειακά σπίτια γνωρίζεις;
Κάτι έχω ακούσει αλλά.. τι αυτά που έχουνε ηλιακά τέτοια.. α επίσης έχουμε βάλει ηλιακό θερμοσίφωνα για να μην καίμε.. το
οποίο ήταν ενάντια ακόμα κι ο.. αυτός που μας έκανε το σπίτι αλλά.. και ρεύμα εξοικονομούμε και πετρέλαια και τέτοια. Και
οικονομικά δηλαδή είναι καλύτερο και έχουμε ζεστό νερό όταν θέλουμε. Τα φωτοβολταϊκά ναι αλλά μεγάλα κοστολόγια. Γιατί
κι εκεί επίσης πιστεύω θα το εκμεταλλευτεί η ΔΕΗ.. κάτι λένε ότι αγοράζεις ρεύμα δεν είμαι καλά ενημερωμένη τώρα για να
σου πω την αλήθεια. Ξέρω άτομα βέβαια που το κάνανε και τώρα μάλιστα δίπλα στο μαγαζί μας εε.. ένας αγόρασε το διπλανό το
χωράφι και θα βάλει φωτοβολταϊκά λέει μέσα. Θα μάθουμε.. δεν ξέρω. Κι εμείς ενδιαφερθήκαμε για να βάλουμε στη στέγη του
μαγαζιού φωτοβολταϊκά.. αλλά θέλει μετά πολλά έξοδα, γιατί θέλει να τη στηρίξεις καλύτερα, ν’ αντέχει στο βάρος. Θέλει
ξέρεις τέτοια πράγματα.
Δεν πιστεύεις ότι αν το έκανες αυτό παρά το μεγάλο κόστος που είπες ότι έχουν θα είχες στο μέλλον μια απόσβεση;
Μπα, δεν το πιστεύω αυτό. Δε νομίζω ότι τα κάνεις απόσβεση. Δεν είμαι σίγουρη, δεν το ‘χω ψάξει καθόλου για να σου πω την
αλήθεια.. απλά δεν πιστεύω ότι το κράτος θα χάσει και θα κερδίσω εγώ κατάλαβες; Η ΔΕΗ είναι κράτος δεν είναι τίποτα..
λιγότερο.
Τι πιστεύεις ότι θα σε ωθούσε ώστε να πράξεις σοβαρά για το περιβάλλον;
Ε.. σίγουρα το οικονομικό όφελος. Για παράδειγμα για τα φωτοβολταϊκά δε θα δώσω τόσα χρήματα χωρίς να ξέρω ότι θα
κερδίσω κι εγώ κάτι. Κι εκτός αυτού.. τι να σου πω θα ‘θελα ρε παιδί μου να δω κι άλλους να ενδιαφέρονται. Όχι μόνο εγώ. Που
εντάξει εγώ θα το κάνω εντάξει; Αλλά εγώ δε θα το σώσω, ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη. Αν δω όμως ότι κι άλλοι το
κάνουνε και το κάνουν οργανωμένα και υπάρχει και.. ακόμη και σε δενδροφύτευση θα πήγαινα πώς να σου πω. αν έλεγε ότι.. τι
να σου πω.. ότι οργανώνουνε κάθε μήνα μια δενδροφύτευση με και είναι.. και όλοι οι πολίτες μπορούν να πάρουν μέρος και
έβλεπα ότι.. ξεκινούσε ας πούμε η δημαρχίνα μας με τον νομάρχη και έπαιρναν τον κασμά και άνοιγαν τρύπες τότε θα το ‘κανα
κι εγώ. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ.
Πιστεύεις ότι για να κάνεις κάτι πρέπει να δεις ότι έχει αποτελέσματα;
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Κοίτα για την ανακύκλωση κάνω έτσι και για εξοικονόμηση νερού κάνω έτσι. Τώρα πράγματα τα οποία θέλει να δώσω και
χρόνο δικό μου ή χρήματα πολλά δικά μου δε θα το ‘κανα έτσι. Με τίποτα, με τίποτα. Χωρίς αντάλλαγμα ή χωρίς να έβλεπα ότι
κάποιος.. ότι το κάνουν κι άλλοι ας πούμε.
Το χωρίς αντάλλαγμα πώς το εννοείς;
Χωρίς αντάλλαγμα.. δηλαδή με τα φωτοβολταϊκά ας πούμε ότι θα έχω κι εγώ κέρδος άμα βάλω.. γιατί είναι πολύ μεγάλη
επένδυση δεν είναι.. νομίζω είναι τριάντα χιλιάρικα; Γιατί να δώσω τριάντα χιλιάρικα.
Πιστεύεις ότι οι ενέργειες θα ‘πρεπε να ξεκινήσουν αρχικά από τον καθένα μας ή από το κράτος;
Από το κράτος. Να θεσπίσει νόμους το κράτος. Αυτό πιστεύω. Εκατό τοις εκατό. Και πρόστιμα και να είναι τα πιο ακριβά
πρόστιμα. Γίνεται να μας έχουν έναν μετρητή για το πόσο νερό ξοδεύουμε μέχρι ένα όριο να είμαστε εντάξει κι από ένα όριο και
μετά να πληρώνουμε πρόστιμα; Από ένα όριο και μετά να πληρώνουμε πρόστιμα. Αλλιώς δε γίνεται, τουλάχιστον στην Ελλάδα
αλλιώς δε βάζουμε μυαλό.

Συνέντευξη 07 - άντρας, 28 ετών, δημόσιος υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Τελευταία φορά; Τελευταία φορά είχα πάει σε.. μέσω οικολογικής οργάνωσης στα Σκόπια πριν δυο χρόνια εε κι ήτανε
διοργάνωση για ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον.. κι είχαν οργανώσει ένα ολόκληρο φεστιβάλ για ενημέρωση
πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον.
Από τα δύο χρόνια και μετά δεν ασχολήθηκες ξανά;
Ε στο σπίτι μου για να κάνω..;
Εννοώ γενικά αν κάνεις κάτι για το περιβάλλον, μαζί και ανακύκλωση.
Γενικά εντάξει άμα.. ασχολούμαι με την.. εε πώς το λένε; Για ανακύκλωση κι αυτά στο σπίτι μου καθαρά δεν δηλαδή δεν
παίρνω μέρος σε άλλες εκδηλώσεις καλά τώρα άμα γίνει κανένα φεστιβάλ θα πάρω μέρος ξέρω ‘γω και τέτοια, αλλά κυρίως
μόνο για το σπίτι δεν.. έχω δηλαδή.. δεν ασχολούμαι σοβαρά ούτε με κάποια οργάνωση, φορέα κάτι.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Γιατί είναι ψιλοανούσιο.
Για ποιο λόγο θεωρείς ότι είναι ανούσιο;
Για την Ελλάδα ρε παιδί μου γιατί στο εε.. γιατί ουσιαστικά εδώ η ανακύκλωση δεν υφίσταται στη Βέροια μπορεί να έχει εδώ
πέντε έξι κάδους ξέρω ‘γω αλλά δεν υπάρχει μονάδα ανακύκλωσης. Αυτοί που τα πετάνε; Και βάλε και το συν ότι η Ελλάδα έχει
εε πώς να το πω 90 και τις εκατό ΧΥΤΑ, 7% κομποστοποίηση και 3% ανακύκλωση που σιγά μη γίνεται εδώ η ανακύκλωση.
Και δεν είσαι σίγουρος που καταλήγουν;
Ναι για τη Βέροια είμαι σίγουρος ότι δεν πάνε πουθενά αλλά τώρα για άλλες πόλεις μπορεί να υπάρχουν άλλα μέρη που να
πηγαίνουν.
Στο σπίτι σου ζεις μόνος σου;
Εε μένω μαζί, μένω από πάνω απ’ τους γονείς μου, από κάτω είναι οι γονείς μου αλλά ναι μένω μόνος μου.
Οι γονείς σου ασχολούνται με το περιβάλλον;
Όχι. Τώρα άρχισαν να ανακυκλώνουν.
Πιστεύεις ότι τους έχεις επηρεάσει εσύ;
Εγώ βασικά τους έχω επηρεάσει.
Δηλαδή προσπαθείς να ενημερώνεις κι άλλους ανθρώπους;
Ε κυρίως μόνο τους, όσους αποτελούν τον περίγυρο μου γενικώς. Έχω απαξιώσει όλους τους άλλους δε με ενδιαφέρει.
Για ποιο λόγο;
Ε γιατί.. Ε δε θα βγω και με μια ντουντούκα στους δρόμους. Πιστεύω ότι είναι η ευθύνη του καθενός από μόνος του να κάτσει
και να ασχοληθεί δεν είναι.. δηλαδή άμα τον ενδιέφερε το θέμα ο καθένας θα ασχολίοτανε και θα προσπαθούσε να κάνει, αφού
δεν κάνει κανένας δε θα ‘μια εγώ ο μεσσίας τους.
Για την ανακύκλωση γενικά τι πιστεύεις;
Σαν έννοια γενική; Σαν έννοια, σαν ιδέα είναι πολύ καλή ιδέα ρε παιδί μου τώρα το πόσο τοις εκατό είναι εφαρμόσιμη σε μια
κοινωνία και πώς.. στην Ελλάδα δεν γίνεται γενικά, έξω γίνεται δηλαδή στην Ολλανδία και αυτά από άλλα παιδιά που ξέρω που
έχουνε που μένουνε ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό και υπάρχει και νομοθεσία, εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε καν νομοθεσία.
Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια σχετική νομοθεσία;
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Ναι, όπως η νομοθεσία που λένε ότι θα βγει, αυτός που θα ρυπαίνει θα πληρώνει κιόλας. Αυτό θα βγει ποτέ; Το ξέρουνε;
Είπαν ότι θα βγει. Εσένα αρχικά τι σε ώθησε να σκεφτείς το περιβάλλον, να κάνεις κάτι γι’ αυτό;
Κυρίως ερεθίσματα από έξω όχι από δω. Δηλαδή ας πούμε κάτι περίεργα οικολογικά σπίτια που είναι φτιαγμένα μόνο με
σκουπίδια, από.. δηλαδή από ερεθίσματα από άλλες χώρες που έχουνε.. κι από παιδιά που με έχουνε πει εμένα ας πούμε ψάξε
αυτό στο ιντερνέτ να δεις τι έχουνε κάνει πάνω σ’ αυτό το θέμα. Οπότε ναι δεν είναι ότι εε καθαυτού ενημέρωση από κάποιο
φορέα εδώ της πόλης και τέτοια. Κυρίως από μόνος μου.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Ναι οι περισσότεροι κάνουν.
Τους επηρέασες τους φίλους σου; Έκανες κάτι για να τους κινητοποιήσεις;
Όχι, όχι εε υπήρχε αλληλεπίδραση ρε παιδί μου και εγώ έλεγα και αυτοί λέγανε δηλαδή κι αυτοί από μόνοι τους ψαχνόντουσαν
δεν ήταν ότι ο ένας ενημέρωνε τον άλλο, κάποιος ιντρίγκαρε τον άλλο κάνε ανακύκλωση κάνε ανακύκλωση. Όλοι το
θεωρούσανε δεδομένο ότι πρέπει να κάνουν ανακύκλωση.
Έχεις εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης;
Στο σπίτι μου όχι, καθόλου κοντά στο σπίτι μου. Εε εδώ ας πούμε φαντάσου έχω δύο μπαταρίες που ακόμη δεν έχω βρει που να
τις πετάξω, τις έχω πέντε μέρες; Ε εντάξει τώρα εδώ στον κεντρικό δρόμο έχει αλλά πάλι εγώ που βλέπω στα.. που είναι της
ανακύκλωσης έχει μέσα ότι να ‘ναι, δεν είναι ανακυκλώσιμα υλικά.
Σε επηρεάζει αρνητικά το ότι δεν έχεις κάδο ανακύκλωσης κοντά στο σπίτι σου; Δηλαδή παρόλο που δεν έχεις κοντά στο
σπίτι σου θα ψάξεις;
Εννοείται ότι με επηρεάζει αρνητικά. Δε με βολεύει γιατί πρέπει τα χαρτιά και όλα αυτά τα πλαστικά να τα βάζω στο αμάξι και
να τα κατεβάζω σε ένα σχολείο που έχει έναν κάδο και να τα αφήνω εκεί. Δε με βολεύει.
Παρόλα αυτά το κάνεις;
Ναι γιατί μαζεύονται, δεν είναι μια σακούλα τη φορά.
Ενέργεια εξοικονομείς με κάποιο τρόπο σπίτι σου;
Εε.. με τις συσκευές στο σπίτι μου των γονιών μου δεν το πολυκάνω. Στο σπίτι μου σε μένα πάνω εντάξει όσο προσπαθώ όσο
μπορώ κλείνω τις συσκευές όλες αυτές αλλά δεν είναι.. δηλαδή ενεργειακά αυτό το σπίτι το καινούριο που μένω δεν είναι δεν το
έχουμε διαμορφώσει ώστε να είναι ενεργειακά.. δηλαδή αυτό που έχει κάτι αεραγωγούς για να περνάει από το σπίτι και από
μόνο του και καλά δεν το έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει τα τζάμια που είναι τέτοιο.. που κρατάνε για μόνωση αλλά τώρα νομίζω
ότι πρέπει να είναι κι άλλες πατέντες δεν ξέρω.
Κάποια μικρά βήματα δηλαδή έχεις κάνει;
Ναι κάτι πολύ απλά, πολύ μικρά. Δηλαδή εγώ αυτό το δεν είναι μια επιδότηση που θα βγει για πώς το λένε;.. το ενεργειακό σπίτι
που και καλά θα βάλεις πέρα από τις μονώσεις κάτι αγωγούς για θέρμανση και κάτι τρύπες στους τοίχους ώστε να κάνει.. κάτι
τέτοια περίεργα αλλά τα οποία εγώ δεν τα έχω ψάξει.
Για ποιο λόγο δεν το έχεις ψάξει;
Ε δε μου έχει δοθεί η ευκαιρία γιατί ουσιαστικά να τώρα έχουμε τη σκεπή, έχει γίνει πρέπει τώρα να το ξαναξηλώσουμε και να
το ξαναβάλουμε οπότε μάλλον δύσκολα.
Κάτι άλλο, όπως λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιείς;
Όχι.
Για ποιο λόγο;
Ε ε κυρίως λόγω αμέλειας, αν και ένα λαμπατέρ ανάβω δεν καίω πολύ φώς χρησιμοποιώ χαμηλό φωτισμό.
Εξοικονόμηση νερού κάνεις;
Εξοικονόμηση νερού.. εε.. όχι. Δεν κάνω εξοικονόμηση νερού. Δύσκολα, δεν κάνω, δεν το είχα σκεφτεί κιόλας.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνεις;
Εε όχι, δηλαδή κάποιες που να ‘χουνε χαλάσει ε;
Ναι. Καταρχήν γνωρίζεις εδώ αν ανακυκλώνουν ηλεκτρικές συσκευές;
Έχει, έχει έχει διάφορα αλλά δεν έχω πάει εκεί πέρα τίποτα γιατί εντάξει είναι.. όποιες συσκευές έχω μπορεί ας πούμε κάποιες
χαλασμένες και τέτοια τις χρησιμοποιώ για εικαστικές χαζομάρες κάνω καμιά βλακεία ας πούμε. Και παλιά αν είχα καμιά
ηλεκτρική συσκευή να σου πω την αλήθεια στα σκουπίδια την πετούσα αλλά τώρα εντάξει δε νομίζω να το.. άμα δηλαδή
χαλάσει κάτι ο υπολογιστής μου θα το πετάξω στις ηλεκτρικές συσκευές.
Σε ενέργειες που είχαν γίνει με επιδοτήσεις για παράδειγμα στα κλιματιστικά συμμετείχες;
Όχι είμαι κατά των κλιματιστικών.
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Μάλιστα. Για άλλες ηλεκτρικές συσκευές όμως;
Όχι είναι καλό εντάξει απλά εγώ δε συμμετείχα.
Πιστεύεις ότι είναι καλό να δίνεται στους ανθρώπους αυτό το οικονομικό κίνητρο με διάφορες επιδοτήσεις ώστε να
προβούν σε ενέργειες;
Ναι είναι καλό αλλά εντάξει δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει οικονομικό κίνητρο για να κάνει κάποιος κάτι και πόσο μάλλον
για το περιβάλλον που θα έπρεπε όλοι μας να το είχαμε ως πρωταρχικό σκοπό. Αλλά είναι καλό αφού είναι ο μόνος τρόπος για
να τους ευαισθητοποιήσεις.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Σ’ αυτή που συμμετείχα είμαι και σε μια οργάνωση που τώρα είναι πάλι ασχολείται με την οικολογία αλλά δεν έχει ακόμα alter
ego λέγεται αλλά δεν έχουμε ακόμα δραστηριοποιηθεί γιατί τώρα ξεκινήσαμε.
Για τις οικολογικές οργανώσεις όπως είναι για παράδειγμα η Greenpeace ποια είναι η γνώμη σου;
Εε.. την.. εντάξει δεν ξέρω τώρα.. πχ η Greenpeace ε πιστεύω πως είναι ψιλοσάπια εν μέρει γιατί εντάξει μόνο οι ακτιβιστές
είναι αυτοί που μετράνε γιατί ήμουνα γραμμένος πιο παλιά ε και τώρα ας πούμε πόσο οικολογική είναι η οργάνωση άμα μέσα
στα φυλλάδια της διαφημίζει το Smart; Η Mercedes που είναι πολυεθνική η οποία ξέρω ‘γω δεν είναι και πάρα πολύ οικολογική
τέλος πάντων είναι ένα αμάξι, πόσο οικολογικό μπορεί αν είναι ένα αμάξι. Ε γενικά πιστεύω πως υπάρχουν πολλά διαπλεκόμενα
συμφέροντα και ένα μεγάλο ποσοστό δε γίνεται από αυτά που λένε. Είναι βασικά πιστεύω μόνο στους ακτιβιστές οι οποίοι είναι
όντως ενεργά μέλη. Τώρα γενικά η οργάνωση από πίσω λόγω οικονομικών συμφερόντων πιστεύω πως είναι ψιλοσάπια όπως
σου είπα.
Θα ενίσχυες οικονομικά τέτοιες οργανώσεις;
Όχι οικονομικά και για το λόγο που σου είπα. Ότι δεν πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων πάει σε κάποιο σκοπό
που λένε.
Στο σπίτι σου χρησιμοποιείς οικολογικά προϊόντα;
Ε όσο μπορώ ναι για το σούπερ μάρκετ ας πούμε δε χρησιμοποιούμε σακούλες έχουμε μια πάνινη που πάμε για ψώνια ρε παιδί
μου. Δηλαδή τις πλαστικές σακούλες τις αποφεύγουμε. Τώρα οικολογικά προϊόντα κάτι ανακυκλώσιμα χαρτιά και τέτοια,
τετράδια όποτε μπορώ παίρνω τέτοια αλλά εντάξει όχι σε τρελό βαθμό οικολογικά προϊόντα. Ας πούμε αυτά τα οικολογικά
απορρυπαντικά όχι δεν τα παίρνω.
Δεν τα εμπιστεύεσαι;
Όχι, δεν τα ξέρω ιδιαίτερα. Δεν έχω ενημερωθεί αρκετά απλά τα έχω δει αλλά δεν ξέρω κάτι για αυτά.
Βιολογικά τρόφιμα αγοράζεις;
Βιολογικά τρόφιμα.. ενίοτε όχι όλα γιατί είναι πιο πολύ ακριβά σε σχέση με τα άλλα. Βέβαια θα μου πεις μπορεί να βγαίνει και
πιο φτηνά σε σχέση με τα άλλα σχετικά, αλλά..
Η τιμή σε περιορίζει δηλαδή στις επιλογές σου;
Ε ναι, τώρα άμα κάνει το ψωμί 2.50 ευρώ δύσκολα να το πάρεις.
Σε κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Όχι. Ε άμα ήθελε όντως ένας κρατικός φορέας να κάνει κάποια σωστή δουλειά θα την είχε κάνει τόσα χρόνια δε μπορεί να
κωλυσιεργούν όλα τα πράγματα και να μην μπορεί να υπάρχει.. να υπάρχουν εε εταιρείες ανακύκλωσης πολλές και να γίνεται
δουλειά. Για ποιο λόγο τα.. και γιατί.. και για ποιο λόγο να μας φτιάνουν τόσα πολλά ΧΥΤΑ και κομποστοποίηση και να μην
έχουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωση; Οπότε, ο κρατικός φορέας είναι αυτός που τα ρυθμίζει αυτά.
Βλέπεις να γίνονται δράσεις με αυτό το σκοπό;
Όχι, μπα. Στα κοντά τουλάχιστον.. δέκα χρόνια μπα. Μετά ίσως.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Εε προσωπικά δεν έχω για το περιβάλλον.. από ποια άποψη; Σαν άτομο; Ναι έχω, πρέπει να έχω.. να ενδιαφέρομαι, ναι έχω
ευθύνες σαν άτομο μεμονωμένα. Τώρα κοινωνικά μάλλον δεν έχω ευθύνη γιατί οι περισσότεροι είναι αδαείς.
Τι εννοείς;
Γενικά δηλαδή ότι δεν είμαι ο μόνος ο οποίος έχω ευθύνη για το περιβάλλον εγώ κι άλλοι 25 είμαστε που τους.. ε που πρέπει να
ασχοληθούμε με το περιβάλλον ε όταν ασχολούνται οι δύο και οι 23 δεν τους ενδιαφέρει μάλλον και να ενδιαφέρομαι δεν
υπάρχει μελλοντικό ανταπόκρισμα.
Πιστεύεις ότι πρέπει να δράσουμε ατομικά ή να γίνουν πρώτα κάποιες ενέργειες από το κράτος;
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Ε.. καλά σαν βασική προϋπόθεση κατ’ εμέ είναι ότι πρέπει από μόνοι μας όλοι να αυτενεργήσουμε αλλά επειδή εντάξει ότι
είναι.. δεν έχω απαίτηση κάποιος ότι δηλαδή 500 ώρες να έχει το μυαλό του στην ανακύκλωση, θα ‘πρεπε το κράτος να δίνει για
το μεγαλύτερο μέρος.. τουλάχιστον για ενημέρωση του μεγαλύτερου ποσοστού των πολιτών.
Αυτοκίνητο χρησιμοποιείς;
Χρησιμοποιώ λόγω της δουλειάς αλλά εντάξει τώρα εντάξει το ποδήλατο είναι αυτό πιστεύω που μετράει πολύ ανάλογα την
πόλη βέβαια, ανάλογα από την πόλη. Αλλά το ποδήλατο πιστεύω είναι η καλύτερη λύση, τώρα το αμάξι εγώ το χρησιμοποιώ
αναγκαστικά γιατί φεύγω εκτός Βέροιας αλλά δεν.. προτιμώ να περπατάω ή να παίρνω το ποδήλατο.
Θα αγόραζες ένα αυτοκίνητο ίσως πιο ακριβό αλλά φιλικό προς το περιβάλλον;
Υβριδικό; Ναι υβριδικό θα αγόραζα κι ας έδινα παραπάνω λεφτά. Αλλά υβριδικό χωρίς βενζίνη καθόλου, δηλαδή
ηλεκτροκίνητο ή ήλεκτρο-ηλιακό ξέρω ‘γω.
Το κόστος δηλαδή δε θα σε επηρέαζε;
Όχι, όχι καθόλου γιατί θα υπήρχε μεγαλύτερη απόσβεση σε βάθος χρόνου.
Για τα ενεργειακά σπίτια ποια είναι η γνώμη σου;
Είναι πολύ ωραία ιδέα τώρα σαν.. πιστεύω ότι σαν χώρα επειδή έχουμε πάρα πολύ ήλιο και γενικά και αέρα πιστεύω ότι θα
ήτανε πολύ καλή ιδέα να είχαμε έτσι όλοι ενεργειακά.
Πιστεύεις ότι γίνονται κινήσεις προς τα ενεργειακά σπίτια;
Ε τώρα μ’ αυτό το νόμο που βγήκε γίνονται αλλά τώρα το κατά πόσο θα είναι εφαρμόσιμο τώρα αφού δεν έχουμε χρήματα λόγω
κρίσης. Εγώ ας πούμε αν μπορούσα να κάνω ένα σπίτι θα το ‘κανα ενεργειακό άμα είχα τα.. την οικονομική ευχέρεια.
Το κόστος δηλαδή θα σε επηρέαζε;
Κοίτα δεν ξέρω και πόσο κοστίζει ένα σπίτι να το κάνεις ενεργειακό 15-20 χιλιάδες; Κοίτα άμα σε βάθος χρόνου θα μπορούσα
να μέσα σε πέντε χρόνια να μην έχω εε έξοδο.. σ’ αυτό το σπίτι δε δίνω κι εγώ ενέργεια στο.. δεν πουλάω ρεύμα;
Ναι, μπορείς μέσω φωτοβολταϊκών να πουλήσεις ρεύμα στη ΔΕΗ.
Ναι, οπότε μάλλον θα με βόλευε γιατί δε θα πλήρωνα καθόλου ΔΕΗ και δε θα... και θα το ‘κανα.
Πιστεύεις ότι η ανακύκλωση στις μέρες μας έχει γίνει μόδα;
Ναι έγινε σαν μόδα αλλά εμένα αυτό δε με ενδιαφέρει αφού το ότι η κατάληξη είναι να είναι μόδα και ότι κάποιοι το κάνουνε
σαν μόδα μόνο και μόνο. Μόνο και μόνο επειδή γίνεται δε με ενδιαφέρει το αν το κάνουν σαν μόδα. Είτε το βλέπει οικολογικά
καθαρά σημασία έχει ότι γίνεται και ότι κάνουνε με κάποιο τρόπο καλό στο περιβάλλον ίσως αυτό αργότερα να αλλάξει και να
συνειδητοποιήσουν πιο πολύ κάποια πράγματα.

Συνέντευξη 08 - γυναίκα, 29 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Ναι μπορώ να πω. Σήμερα. Έχουμε έναν κάδο έξω από την πόρτα μας εε που αφήνουμε τα ανακυκλώσιμα προϊόντα, τα
ανακυκλώσιμα σκουπίδια εε το πλαστικό, το χαρτί και αυτόν εντάξει όποτε θυμόμαστε, μένω μαζί με το φίλο μου δε μένω μόνη
μου στο σπίτι, εε τον αδειάζουμε κάτω.
Ασχολείστε δηλαδή γενικά με την ανακύκλωση στο σπίτι;
Δε μπορώ να πω ιδιαίτερα, με πρωτοβουλία του Γιάννη ασχολούμαι κι εγώ. Από μόνη μου όμως δυστυχώς αν και θέλω εε
εντάξει οι συνθήκες ζωής για ένα σύγχρονο ζευγάρι, ο γρήγορος ρυθμός να τα προλάβεις όλα, μπορεί να είναι και δικαιολογία
αυτό αλλά δεν.. κι αν δεν έχεις βαθιά μέσα σου τη συνείδηση του οικολόγου νομίζω ότι δεν.. τουλάχιστον έτσι λειτουργεί σε
μένα. Όχι πάντως χωρίς την πρωτοβουλία του Γιάννη νομίζω ότι δε θα το έκανα.
Σε παρακίνησε δηλαδή;
Ναι με παρακίνησε αρκετά.
Γενικά για την ανακύκλωση τι πιστεύεις;
Εε ότι θα πρέπει σίγουρα να διδάσκεται στα σχολεία, δηλαδή να υπάρχει ένα μάθημα για το περιβάλλον ξεχωριστό που θα
ευαισθητοποιεί τα παιδιά να το έχουν ως τρόπο ζωής. Εε δε μπορώ να πω ότι και στη δική μου την παιδική ηλικία δεν υπήρχαν
ερεθίσματα και από το σχολείο όχι σαν μάθημα ξεχωριστό αλλά από μεμονωμένους έτσι καθηγητές που ήταν
ευαισθητοποιημένοι. Το λέω αυτό γιατί μεγάλωσα στη Γερμανία όπου ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει η ανακύκλωση εδώ και πολλά
χρόνια ε και μάλιστα σήμερα βρίσκονται πολύ πιο μπροστά απ’ ότι η Ελλάδα και άνθρωποι στην ηλικία μου το έχουν ως τρόπο
ζωής που εδώ εε νομίζω τα παιδιά στην ηλικία μου οι νέοι στην ηλικία μου δεν το έχουνε και τόσο, αλλά αν ξεκινήσει σήμερα
στις μικρές παιδικές ηλικίες νομίζω θα το εφαρμόσουνε κι αργότερα ως τρόπο ζωής.
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Μέχρι ποια ηλικία έμεινες στη Γερμανία;
Ως τα 18, είμαι το ’81 γεννημένη, δηλαδή έζησα τα χρόνια του 80 και του 90 ακριβώς, ήρθα το 2000 στην Ελλάδα.
Έμενες με τους γονείς σου;
Ναι, έμενα με τους γονείς μου.
Οι γονείς σου ήταν ευαισθητοποιημένοι οικολογικά;
Νομίζω ναι, ήτανε. Ειδικά ο πατέρας μου να φανταστείς τότε είχε την ηλικία των 45, 40-45 εε το θυμάμαι εγώ τώρα δε μιλάω
όσο ήμουνα μικρή και δε θυμόμουν τις κινήσεις του έτσι; Όταν μπήκα έτσι στο δημοτικό και στο γυμνάσιο όταν πηγαίναμε μαζί
για ψώνια εε υπήρχε έξω.. λίγο μετά τα ταμεία ένας χώρος όπου μπορούσες κι εκεί να ανακυκλώσεις. Αυτό τι σημαίνει; Ότι από
τα ήδη αγορασθέντα προϊόντα που είχαμε, ας πούμε αν φανταστούμε τώρα με.. παίρνεις κορνφλέηκς από το σούπερ μάρκετ έχει
το κουτί, το χαρτόνι δηλαδή και μέσα είναι τα κορνφλέηκς συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα και θυμάμαι τον πατέρα μου
χαρακτηριστικά που χαλούσε το χαρτόνι, έβγαζε από μέσα την πλαστική σακούλα την έβαζε σε τσάντες όχι σακούλες πλαστικές
που χρησιμοποιούμε παίρναμε πράγματι από το σπίτι εε πάνινες τσάντες ε και βάζαμε εκεί μέσα τα προϊόντα μας ε και θυμάμαι
αυτό.
Όσο ζούσες στη Γερμανία είχες οικολογική συμπεριφορά προς το περιβάλλον;
Εε.. η αλήθεια είναι ότι τώρα μου ‘ρχονται ένα ένα δηλαδή πριν που θυμήθηκα αυτό με τον πατέρα μου.
Στο ρωτάω αυτό επειδή ανέφερες ότι τώρα δεν έχεις οικολογική συμπεριφορά και σε παρακίνησε ο Γιάννης ενώ ζούσες
σε μια χώρα που ο πατέρας σου που έβλεπες κάθε μέρα ήταν
Ήτανε παράδειγμα..πράγματι, που εγώ δεν το ακολούθησα τελικά. Αυτό φαίνεται.
Στη Γερμανία συμμετείχες;
Εε δε μπορώ να πω. Όχι, όχι.
Για ποιο λόγο;
Είχα άλλα ενδιαφέροντα μάλλον. Εκείνη την ηλικία με ενδιέφεραν εντάξει τα μαθήματα μου με ενδιέφεραν ίσως και τα αγόρια,
οι βόλτες εε και ίσως ναι δεν μου πέρασε σαν συνείδηση για την υπόλοιπη ζωή μου.
Εδώ τώρα που κάνετε ανακύκλωση έχετε εύκολη πρόσβαση σε κάδους;
Ναι πολύ εύκολα δε μπορώ να πω είναι στα 10 μέτρα από την εξώπορτα της πολυκατοικίας.
Υπάρχουν γενικά στην πόλη κάδοι σε αρκετά σημεία;
Δε.. λίγο δύσκολα. Εε ο δήμος έχει φροντίσει να βάλει τους μπλε κάδους όπου δε μπορώ να καταλάβω μπορείς να ανακυκλώσεις
και πλαστικά και χαρτιά, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι του δήμου οι οποίοι κάθονται να τα ξεχωρίσουν μετά; Εν πάση
περιπτώσει. Ένα αυτό το κρατούμενο δεν ξέρω και κατά πόσο γίνεται από κει και πέρα, που φεύγει από μας η ανακύκλωση και
πάει; εε για πραγματική ανακύκλωση. Κατά τα άλλα πριν μπουν αυτοί οι κάδοι οι οποίοι δεν έχουνε πολύ καιρό που έχουνε
μπει, νομίζω να έχει να έχουνε 6 μήνες τώρα το πολύ; πριν.. πριν πως ανακυκλώναμε; με πρωτοβουλία του Γιάννη βέβαια, εε
πηγαίναμε στο Βερόπουλο που έχει κάποια κοντέινερ και τα ρίχνεις μέσα που αυτό δεν είναι πάντα εύκολο γιατί έπρεπε να εε το
συνδυάζαμε πάντα με τα ψώνια του Σαββάτου ε και πολλές φορές το Σάββατο όλοι ξέρουμε δε δουλεύουνε, πηγαίνουνε για
ψώνια, γίνεται.. έχει κίνηση καμιά φορά περιμέναμε καμιά φορά και τα ίδια τα κοντέινερ ήτανε γεμάτα και αναγκαζόμασταν να
τα αφήσουμε δίπλα δηλαδή κάναμε μισή ανακύκλωση.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνετε;
Εε το αφήνω στο Γιάννη.
Μάλιστα. Οι φίλοι σας κάνουν ανακύκλωση;
Η αλήθεια είναι ότι δεν τα συζητάμε αυτά τα θέματα δυστυχώς.
Ούτε παίρνεις εσύ την πρωτοβουλία να τους πεις κάποια πράγματα;
Όχι.
Για ποιο λόγο;
Δεν ξέρω δεν το φέρνει η συζήτηση και ίσως δεν είναι από τα θέματα που.. με απασχολούν τόσο πολύ. Ναι.
Δηλαδή από τη στιγμή που δεν είσαι οικολογικά ευαισθητοποιημένη
Όταν βρίσκομαι με τους φίλους μου εε ενδιαφέρομαι για άλλα πράγματα και συζητώ μαζί τους άλλα πράγματα, αν φτάσει η
συζήτηση κι εκεί εντάξει θα προβληματιστούμε αλλά νομίζω ότι θα ξεχαστεί μετά και στο επόμενο δεκάλεπτο.
Ενέργεια εξοικονομείτε στο σπίτι;
Ε αυτό σκεφτόμουνα κι εγώ τώρα. Ναι η αλήθεια είναι με πρωτοβουλία του Γιάννη πάλι έχουμε αλλάξει όλες τις λάμπες εε και
τις έχουμε αντικαταστήσει με τις εξοικονόμησης ενέργειας και για οικονομικούς λόγους αλλά και για το περιβάλλον. Ε αυτό που
κάνω εγώ ως νοικοκυρά στο σπίτι φροντίζω να μην ξοδεύω πολύ νερό δηλαδή δε.. το θεωρώ απαράδεκτο να πλένω τα
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μπαλκόνια κρατώντας ένα λάστιχο το οποίο ρέει άφθονο το οποίο αφήνει να φεύγει άφθονο το νερό δεν το ελέγχεις, σίγουρα
είναι πολλά πολύ νερό που σπαταλιέται έτσι και φροντίζω να μην πλένω έτσι τα μπαλκόνια.
Κάνεις δηλαδή ότι περνάει από το χέρι σου;
Ναι. Τουλάχιστον όσο αφορά το νερό έχω μια ευαισθησία παραπάνω.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Ε κοίταξε σήμερα που πήγα στο σούπερ μάρκετ προτίμησα να πάρω αυτό το απορρυπαντικό πιάτων που γράφει πάνω ότι είναι
οικολογικό, ότι τέλος πάντων δεν βλάπτει το περιβάλλον τόσο όσο τα άλλα, το planet έτσι λέγεται.
Πρώτη φορά το αγόρασες;
Πρώτη φορά, ναι πρώτη φορά.
Για ποιο λόγο, τι σε παρακίνησε να το κάνεις;
Ε κοίταξε κοιτώντας το ράφι, έπεσε το μάτι μου και πάνω σ’ αυτό και εντάξει εκείνη τη στιγμή μου έκανε κάτι κλικ και το πήρα.
Προτίμησα να πάρω αυτό παρά κάποια άλλα που δεν είχαν αυτή την ένδειξη πάνω, εκεί ευαισθητοποιήθηκα.
Δεν άκουσες δηλαδή κάπου για αυτό το προϊόν;
Όχι, όχι δεν άκουσα.
Η τιμή του μήπως σε έκανε να το ξανασκεφτείς;
Όχι καθόλου γιατί ήτανε στην ίδια τιμή μ’ αυτό που ήθελα να πάρω, συγκεκριμένα το ποιο ήτανε δίπλα, τώρα εντάξει μια άλλη
γνωστή μάρκα. Ήτανε σε καλή τιμή και προς φτηνή.
Όσο αφορά την τιμή πιστεύεις ότι θα θυσίαζες κάποια πράγματα ώστε να κάνεις κάποια άλλα τα οποία θα σου κοστίσουν
αλλά θα ήταν φιλικά ως προς το περιβάλλον;
Ε νομίζω ότι έχω ήδη προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Είμαι μέλος της Greenpeace και συμβάλλω κι εγώ με τον οβολό μου στην
προσπάθεια αυτή. Δε θα μπορούσα ποτέ να είμαι ενεργό μέλος εε δεν ξέρω εε δεν υπάρχει λόγος δεν το θέλω αλλά θεωρώ ότι με
μια έτσι συνδρομή κάθε τρίμηνο, να την πούμε δεν.. είναι το.. ή δίμηνο ή τρίμηνο είναι δε θυμάμαι 15 ευρώ. Συμβάλλω κι εγώ
καταβάλλω κάποιες προσπάθειες.
Για ποιο λόγο όμως δε θέλεις να γίνεις ενεργό μέλος και να πάρεις μέρος στις προσπάθειες που κάνουν;
Ε ίσως επειδή αυτή την εποχή είμαι φορτισμένη με την ανεύρεση εργασίας, με το να βγάζω λεφτά εε να σταδιοδρομήσω
επαγγελματικά δηλαδή νομίζω ότι αυτό με έχει απορροφήσει και θεωρώ ότι δε έχω χρόνο να ασχοληθώ με άλλα πράγματα
μπορεί να με απορροφήσουν και αυτά και να μην ασχοληθώ με το επάγγελμα. Μπορεί να κάνω και λάθος.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Τι εννοείς κρατικούς φορείς; Εννοείς το δημόσιο γενικά;
Εννοώ στο κράτος, στο δήμο.
Στο δήμο ας πούμε ως προς εε τη δουλειά που καταβάλλει για να γίνει ανακύκλωση;
Ναι, και σε ένα γενικότερο πλαίσιο του κράτους στην Ελλάδα το τι κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ε κοίταξε, αν στους κρατικούς αυτούς φορείς όπως τους εννοείς τους στελεχώνουν νέοι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι έχω
εμπιστοσύνη. Αν όμως που μπορεί να είμαι και προκατειλημμένη εντάξει αν είναι άτομα κάποιας ηλικίας και δη μεγαλωμένα
στην Ελλάδα όχι δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Δε μιλάμε για εξαιρέσεις, δε μιλάμε για συγκεκριμένα άτομα τα βλέπω τώρα ως
μάζα έτσι; Άμα ο φορέας αυτός είναι στελεχωμένος από δέκα ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 50 ετών και άνθρωποι που
κατάγονται από την Ελλάδα και δεν έχουν βγει προς τα έξω όχι δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
Πιστεύεις ότι το κράτος κάνει κάτι εδώ στη Ελλάδα για το περιβάλλον;
Ε νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και με δική τους πρωτοβουλία και σίγουρα εε.. πλήρως ευαισθητοποιημένοι θέλουν
να καταβάλλουν προσπάθειες και προσπαθούνε. Από την άλλη όταν συναντούνε κάποιον.. κάποια τύχη όπως αυτούς που
προανέφερα μπορεί οι προσπάθειες τους να μην.. να αποβούν άκαρπες.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Σίγουρα έχω ευθύνη. Βέβαια έχω ευθύνη και σαφώς έχω και μεγαλύτερη ευθύνη αν φέρω και παιδιά στον κόσμο και δεν τα
μεγαλώσω με τρόπο που.. να τους δείχνω ότι πρέπει να σέβονται το περιβάλλον και έμπρακτα όχι μόνο με τα λόγια. Έχω και
τώρα ευθύνη και θα έχω και αργότερα σαν μητέρα.
Για τα ενεργειακά σπίτια τι πιστεύεις;
Εε κοίταξε επειδή ο Γιάννης είναι πολιτικός μηχανικός μου έχει πει ότι είναι ακριβά να γίνουν δηλαδή στο να χτιστεί ένα
ενεργειακό σπίτι είναι πολύ ακριβό κοστίζει πολύ. από την άλλη όμως μακροπρόθεσμα και με την πάροδο των ετών θα
εξοικονομήσεις και χρήμα θα βγάλεις ότι έδωσες αρχικά για να το φτιάξεις.
Θα προχωρούσες σε μια τέτοια επένδυση;
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Εε γιατί όχι, γιατί όχι. Δεν το ‘χω σκεφτεί για μένα προσωπικά αλλά γιατί όχι; Ναι αν υπήρχε το κεφάλαιο θα προχωρούσα θα το
‘κανα.
Πιστεύεις ότι πρέπει πρώτα οι άνθρωποι να ενεργήσουν για το περιβάλλον ή να περιμένουν κάποιες ενέργειες από την
πολιτεία, όπως τη θέσπιση νόμων;
Όχι, όχι. Αν ήτανε έτσι θα.. καμία αλλαγή δε θα είχε γίνει ποτέ. Πρώτα ξεκινάει από τον καθένα μας έτσι; Από μια εσωτερική
ανάγκη που νιώθεις ή ένα κάλεσμα δεν ξέρω πώς να το πω. Συσπειρώνεσαι στη συνέχεια, γίνεσαι ομάδα κι από κει και πέρα
φτάνει στο κράτος κάτι. Με τίποτα. Πρέπει από μόνοι μας να ξεκινήσουμε ο καθένας. Και πλέον έτσι με τη χρήση του
διαδικτύου γίνονται πολλά σήμερα.
Συμμετέχεις σε κάτι μέσω του διαδικτύου;
Δυστυχώς όχι, ναι όσον αφορά το περιβάλλον όχι δε συμμετέχω μπαίνω σε άλλα sites.

Συνέντευξη 09 - άντρας, 26 ετών, φοιτητής
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Την τελευταία φορά που έκανα κάτι για το περιβάλλον. Εε πριν δύο μήνες, πριν μπω φαντάρος που ότι περιοδικό είχα το
έστελνα για ανακύκλωση.
Ασχολείσαι δηλαδή με την ανακύκλωση;
Με την.. ανακύκλωση χαρτικών ναι. Με περιοδικά, εφημερίδες με οτιδήποτε το οποίο το στέλνω για ανακύκλωση. Και την
τελευταία εξαετία που ήμουνα Θεσσαλονίκη σαν φοιτητής. Τα μάζευα και τα έστελνα σε κάδους ανακύκλωσης. Τώρα εδώ πέρα
στη Λάρισα δε βρίσκουμε τόσο εύκολα η αλήθεια είναι κάδους ανακύκλωσης ενώ στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν. Οπότε τα
μαζεύουμε ας πούμε κάπου και τα πηγαίνουμε ή ο αδερφός μου, ή ο πατέρας μου.
Για την ανακύκλωση γενικά τι πιστεύεις;
Εε για την ανακύκλωση τι πιστεύω; Εντάξει.. καλό είναι να γίνεται κι όχι μόνο στο χαρτί σε όλες τις ύλες αυτό.
Εσύ γιατί δεν κάνεις ανακύκλωση και σε άλλα είδη και κάνεις μόνο στο χαρτί;
Μόνο στο χαρτί; Γιατί στο χαρτί είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης ενώ για τα.. για τα άλλα υλικά πχ όπως
τις ηλεκτρικές συσκευές τις οποίες δεν έτυχε κιόλας να πεταχτεί κάτι οπότε να το ψάξουμε, αλλά δεν είναι.. δεν υπάρχουνε εε
κάδοι πώς να σου πω, α και μπαταρίες. Μπαταρίες υπάρχουν αρκετά μαγαζιά τα οποία κάνουνε.
Τώρα μένεις με τους γονείς σου. Την ιδέα της ανακύκλωσης στην πέρασαν αυτοί;
Όχι, όχι μόνος μου. Είδα βασικά μια μέρα κάτω από την πολυκατοικία τον κάδο ανακύκλωση ε και άρχισα να ανακυκλώνω.
Αλλά σου λέω κυρίως χαρτί και τέτοια ανακύκλωνα. Τώρα οι γονείς μου.. να σου πω δεν είναι.. και τώρα που κάνουν
περισσότερο ο αδερφός μου τους το πέρασε. Τους πείθει ας πούμε ότι πρέπει να μαζέψουν τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Εγώ
έτσι κι αλλιώς έκανα και από τη Θεσσαλονίκη που έμενα μόνος μου.
Σε είχε παρακινήσει κάτι για να αρχίσεις ανακύκλωση;
Όχι. Απλά δεν ξέρω.. για το περιβάλλον, για τη φύση. Γι’ αυτό γιατί άλλο;
Σε δυσκόλεψε να κάνεις ανακύκλωση;
Όχι δε με δυσκόλεψε καθόλου. Δηλαδή τι δύσκολο; Ούτε συνήθειες άλλαξα. Ήταν ακριβώς το ίδιο πως παίρνεις τα σκουπίδια
και τα πετάς, απλά έκανες το διαχωρισμό εξαρχής. Κυρίως τα περιοδικά όπως σου ‘πα και άμα είχε.. έβρισκα κάπου κοντά κάδο
ανακύκλωσης για γυαλί ή για αλουμίνιο έβαζα τα τενεκεδάκια και πήγαινα και τα κατέβαζα δεν ήταν τίποτα δηλαδή. Δεν
άλλαζες δηλαδή κάποια συνήθεια σου, έτσι στην καθημερινότητα σου. Δεν ήταν τίποτα, τίποτα απολύτως.
Εδώ έχεις εύκολη πρόσβαση σε κάδους;
Όχι. Εδώ στη Λάρισα όχι. Δεν ξέρω που υπάρχουν. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρχουνε στο κέντρο, εγώ δε μένω στο κέντρο μένω
σε μια περιοχή προς τα έξω. Και δεν έχουμε ούτε κάτω από το σπίτι.. τίποτα. Όχι, όχι κάδους ανακύκλωσης όχι.
Σου είναι δύσκολο δηλαδή να κάνεις ανακύκλωση τώρα;
Εε σου είπα ότι στη Θεσσαλονίκη ήτανε.. δε με έβγαζε από την καθημερινότητα μου. Ήτανε κοντά δηλαδή γινόταν πολύ
εύκολα. Εδώ πέρα πρέπει να πεις ότι θα τα μαζέψω και θα πάω.. ας πούμε θα πεταχτώ θα πάω κάπου αλλού. Γι’ αυτό κιόλας δεν
το.. μια φορά ας πούμε όταν τα μαζεύουν πάει ο αδελφός μου ή ο πατέρας μου σε κάποιο σημείο και τ' αφήνουν αυτό. Όχι πάλι
ότι είναι κάτι τρομερό αλλά δεν είναι.. ουσιαστικά δεν είναι μέσα στην καθημερινότητα σου, δεν είναι κάτι εύκολο.
Πιστεύεις δηλαδή ότι σου τρώει χρόνο;
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Καλά πολύ χρόνο όχι. Απλά είναι και θέμα βαρεμάρας, εντάξει εγώ δε δουλεύω όταν πριν μπω φαντάρος, ο αδερφός μου που
δουλεύει μπορεί να πει ξέρεις τι δεν τα πάμε σήμερα άστο για αύριο ή θα πάω να τα ρίξω μεθαύριο ενώ παλιότερα δε γινόταν
αυτό, με του που κατέβαινα απ’ το σπίτι πήγαινα και τα ‘ριχνα.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Δεν ξέρω, δε νομίζω. Δεν έτυχε να το συζητήσουμε κιόλας να σου πω την αλήθεια αλλά δεν.. ξέρω.
Εσύ έχεις προσπαθήσει να τους παρακινήσεις;
Μέσα από συζητήσεις ναι αλλά από κει και ύστερα. Εντάξει άμα ο άλλος δεν το σκέφτεται από μόνος του δεν μπορείς να τον
πιέσεις να το κάνει έτσι είναι αυτά.
Μάλιστα. Σπίτι σου εξοικονομείς ενέργεια;
Ε με συσκευές ας πούμε που θα πάρω να μην καταναλώνουν.. να καταναλώνουν λιγότερο;
Ναι επίσης και λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονόμηση νερού;
Εξοικονόμηση νερού ναι εντάξει προσπαθούμε αλλά.. τώρα εμένα, με το να αγοράσω ας πούμε κάποιες συσκευές που έχει
χαμηλή κατανάλωση όχι αλλά δεν αφήνω ας πούμε τα φώτα ανοιχτά στο δωμάτιο και φεύγω. Τα κλείνω ή τον υπολογιστή, το
στέρεο ή αυτά όταν φεύγω από τον χώρο που τα χρησιμοποιώ τα κλείνω. Αλλά το να πάρω κάποια συσκευή και να ξέρω ότι
αυτή καταναλώνει πολύ λιγότερο από αυτή όχι. Είχα ακούσει όμως για κάτι.. δεν ξέρω προγράμματα που δίνεις τη συσκευή σου
και παίρνεις μια καινούρια πιο φτηνά και λέει η καινούρια ότι είναι πιο καλή για το περιβάλλον.
Συμμετείχες σε κάτι τέτοιο;
Όχι, γιατί δε χρειάστηκε. Ωραίο είναι να επιστρέψεις όμως κάτι για να πάρεις κάτι άλλο.
Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους οικονομικό κίνητρο;
Ναι. Πάλι είναι ανάλογα με τα χρήματα που θα διαθέσει κανείς και.. αν χρειάζεσαι να κάνεις την αλλαγή. Είναι.. είναι ανάλογα
και με τις προτεραιότητες που θέτει ο καθένας στη ζωή του. Εγώ μπορεί να έχω ας πούμε μια παλιά συσκευή αλλά επειδή δεν
την πολυχρησιμοποιώ πολύ να μην νιώθω την ανάγκη να την αλλάξω.
Εσύ προσωπικά έχεις το περιβάλλον σαν προτεραιότητα σου;
Ναι.
Δηλαδή; Τι άλλα πράγματα κάνεις για το περιβάλλον εκτός από την ανακύκλωση;
Τι άλλο κάνω; Δεν πετάω ποτέ ας πούμε σκουπίδια κάτω ποτέ. Τι άλλο κάνω; Δεν καίω ρεύμα χωρίς να πρέπει, τώρα το νερό
ούτε το νερό το σπαταλάω ας πούμε να αφήνω τη βρύση ανοιχτή να τρέχει, όσο χρειάζεται. Κάτι άλλο; Κάτι εξτρίμ ας πούμε δεν
το κάνω. Εξτρίμ εξτρίμ δεν το κάνω.
Θα άλλαζες τον τρόπο ζωής σου για να λειτουργείς πιο φιλικά προς το περιβάλλον;
Ε εξαρτάται. Εξαρτάται τι θα πετούσα. Δηλαδή για να σου δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε.. δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ.
Κοίτα για παράδειγμα θα περπατούσες μισό χιλιόμετρο τη μέρα να πετάξεις τα σκουπίδια; Δηλαδή τέτοια αλλαγή σου
λέω.
Κοίτα αυτό με το περπάτημα το κάνω δεν έχω πρόβλημα. Σου λέω ότι το κάνω και τώρα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς στο δρόμο
μου οι κάδοι απλά είναι κοντά στο σπίτι μου. Ή με τις λάμπες ας πούμε και στη Θεσσαλονίκη όταν έμενα είχα αλλάξει τις
λάμπες με οικονομικές. Δηλαδή.. δεν άλλαξε κάτι ας πούμε απ’ την καθημερινότητα μου, αυτό εντάξει το κάνω αλλά τώρα κάτι
άλλο; Τα απλά πράγματα δηλαδή εντάξει θα τα κάνω δεν είναι κάτι. Κάτι πιο πολύπλοκο δηλαδή να μου πεις ότι.. δε θα
χρησιμοποιώ τον υπολογιστή ξέρω ‘γω πέντε ώρες τη μέρα αλλά θα το χρησιμοποιώ τρεις δε θα το κάνω. Θα κάνω αυτό που
θέλω. Δε σου λέω ότι θα τον αφήσω δέκα ώρες ανοιχτό και θα φύγω αυτό δεν το κάνω, θα τον κλείσω, αλλά τώρα άμα θέλω να
‘μαι πέντε ώρες μπροστά από τον υπολογιστή θα ‘μαι πέντε ώρες μπροστά από τον υπολογιστή. Αυτό δεν το αλλάζω.
Ωραία. Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείται στο σπίτι;
Ναι, ναι. Από ανακυκλώσιμα τετράδια, ανακυκλώσιμο χαρτί υγείας εε βιολογικά προϊόντα.
Η τιμή σας έχει επηρεάσει; Δηλαδή εσύ θα έδινες παραπάνω χρήματα για τέτοια προϊόντα;
Ε εξαρτάται. Τώρα άμα η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη ναι θα τα ‘δινα. Τώρα όμως άμα είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά
δε θα τα ‘δινα. Μπορεί να μην το ‘κανα συνέχεια. Δεν είναι εύκολο να πληρώνεις πολύ περισσότερο για κάτι οικολογικό ή
βιολογικό.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι.
Γιατί όχι;
Δεν έτυχε, δεν τα ξέρω, δεν το έψαξα.
Τι γνωρίζεις γι’ αυτές και τη δράση τους;
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Κοίτα να σου πω τώρα Θεσσαλονίκη ενώ είχα γνωστούς που ήταν ας πούμε συγκεκριμένα στη Greenpeace και μου είχαν πει να
μπω απλά δεν έτυχε. Μου έλεγαν ότι θα δίνεις ένα ποσό κάθε μήνα και εντάξει σαν φοιτητής ήτανε λίγο.. ήταν λίγο βέβαια δεν
ήταν πολλά τα λεφτά αλλά.. Τώρα από κει κι ύστερα η δράση τους εντάξει..
Δηλαδή τώρα θα ήσουν διατεθειμένος να συνεισφέρεις με ένα ποσό;
Κοίτα τώρα άμα τελειώσω και πιάσω δουλειά ναι. Δε θα πω όχι αλλά από τη στιγμή που δεν έχω δικιά μου δουλεία και είμαι
φαντάρος όχι.
Ενεργά θα συμμετείχες;
Ναι, ναι μπορεί. Δε θα ‘λεγα όχι.. αλλά και πάλι όχι με το να άλλαζα τελείως την καθημερινότητα μου δηλαδή δε θα πήγαινα ας
πούμε τρεις τέσσερις φορές τη βδομάδα σε.. πώς το λένε;.. σε τέτοια events ρε παιδί μου γιατί μετά σπαταλάς.. άμα δουλεύεις
κιόλας που θα βρεις το χρόνο;
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Μπα.
Γιατί;
Εε.. δε νομίζω.. δεν ξέρω και κατά πόσο αν.. κατά πόσο τα χρήματα που εξοικονομούνται για κάποιες ενέργειες δηλαδή άμα
πάνε εξ’ ολοκλήρου εκεί πέρα ή κατά πόσο πάνε και για ποιο σκοπό. Άμα έχει γίνει μελέτη πιο πριν τι χρειάζεται για να το
κάνουν ή απλά δίνουμε για να δώσουμε σε κάποιον.
Θεωρείς ότι έχεις ευθύνη για το περιβάλλον;
Φυσικά, φυσικά. Ο καθένας μας έχει. Εντάξει δεν είμαστε οι πρώτοι ρε παιδί μου που φταίμε γι’ αυτό αλλά ο καθένας.. με τον
τρόπο του έχει μια ευθύνη με διάφορα που κάνει, αν προσέχει το περιβάλλον και τέτοια.
Πιστεύεις ότι η δράση θα έπρεπε να αρχίσει από τον καθένα μας ατομικά ή να γίνουν πρώτα κάποιες ενέργειες από το
κράτος;
Από το κράτος και.. το ορθότερο να γινόταν. Γιατί ας πούμε άμα ξέρω ‘γω παραδείγματος χάρη εσύ προσέχεις το περιβάλλον κι
εγώ όχι ε ουσιαστικά τότε αντισταθμίζεται. Δηλαδή δε γίνεται τίποτα. Ενώ άμα γίνει μια.. μια ομαδική ενέργεια θα φανεί
περισσότερο.
Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να ψηφιστούν νόμοι με κυρώσεις αν δεν κάνεις ας πούμε ανακύκλωση;
Όχι να σε υποχρεώνουνε, όχι να το κάνω επειδή μ’ αναγκάζουνε απλά.. όπως και να έχει μια ομαδική ενέργεια πάντα είναι
καλύτερη από μια ατομική. Δε σου λέω να το κάνω αυτό επειδή θα με φοβίσουνε ξέρω ‘γω άμα δεν κάνεις ανακύκλωση θα φας
πρόστιμο.. βέβαια στην Ελλάδα ισχύει αυτό ότι αν δε σ’ αναγκάσουνε με βάση ποινής δεν το κάνεις αλλά το λέω με την άποψη
ότι καλύτερα να γίνει ομαδικά. Να μη γίνεται κάτι το οποίο θα είναι τριάντα άτομα κι άλλοι τριάντα που δε θα το κάνουνε και
θα καταστρέφεται το έργο των άλλων.
Αυτοκίνητο χρησιμοποιείς;
Όχι, αλλά αγόρασα.
Ενεργειακό;
Ενεργειακό όχι δεν μπορείς να το πεις αλλά κοίταξα για την κατανάλωση να ‘ναι χαμηλή πριν να το πάρω.
Το κοίταξες με σκοπό το περιβάλλον ή το οικονομικό σου όφελος;
Κυρίως από την οικονομική πλευρά, μην κρυβόμαστε κιόλας. Αλλά εντάξει κάνει και καλό στο περιβάλλον. Παίζει ρόλο το
οικονομικό.
Δηλαδή πρώτα θα κοιτούσες κάτι να είναι οικονομικό;
Κοίτα άμα ήταν οικονομικό για μένα και στο τέλος κατέστρεφε το περιβάλλον μάλλον όχι αλλά αν ήταν οικονομικό για μένα
αλλά βοηθούσε και το περιβάλλον ναι. Πρώτα το οικονομικό σίγουρα.
Για τα ενεργειακά σπίτια τι πιστεύεις; Έχεις ακούσει για αυτά;
Α ναι. Έχω ακούσει αλλά α.. πιστεύω ότι.. βασικά για την Ελλάδα συγκεκριμένα είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δε
μπορείς να πεις, φαντάζομαι και πολύ ακριβά. Τώρα για αργότερα σιγά-σιγά κι αργότερα μπορεί.
Θα προχωρούσες σε μια τέτοια επένδυση;
Αν είχα την οικονομική δυνατότητα ναι αλλά.. πιστεύω ότι είναι πολύ ακριβό τώρα για να το φτιάξεις.. σου λέω δεν ξέρω.
Τι θεωρείς ότι μπορεί να σε παρακινήσει για να κάνεις πράγματα για το περιβάλλον;
Πιστεύω ότι οι κρατικοί φορείς θα έπρεπε να βοηθάνε περισσότερο γι’ αυτό και να δίνουν και έναυσμα γι’ αυτό. Τώρα από τη
στιγμή που.. όχι να σ’ αναγκάζουν αλλά να βοηθάει κιόλας γιατί μπορεί.. ας πούμε όταν αρκετά οικολογικά προϊόντα είναι κατά
πολύ ακριβότερα και σε βγάζουν απ’ την καθημερινότητα σου και δεν μπορείς να το κάνεις πρώτα απ’ όλα. Δεν ξέρω.. Να δεις
ότι κάτι κάνει και το κράτος βασικά χρειάζεται και ξέρεις μετά θα δεις και όλους τους πολίτες να συμμετέχουν.
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Συνέντευξη 10 - άντρας, 33 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Συνέχεια κάνω κάτι για το περιβάλλον.
Δηλαδή;
Δηλαδή ακόμα και το τσιγάρο που θα σβήσω τώρα θα κοιτάξω να μην το πετάξω κάτω.
Ασχολείσαι δηλαδή με την οικολογία;
Με την οικολογία; Δηλαδή γενικά ας πούμε αν προσέχω; Εε.. σε γενικές γραμμές ναι. Ε δεν συμμετέχω σε κάποια οργάνωση και
τα λοιπά αλλά σε γενικές γραμμές σε προσωπική βάση και.. σε προσέγγιση προς άλλους ανθρώπους να το μεταδώσω ναι.
Ανακύκλωση κάνεις;
Όχι γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανακύκλωση. Συνειδητά δεν κάνω, ενώ στο εξωτερικό που έχω ζήσει έχω κάνει ανακύκλωση
γιατί ξέρω ότι υπάρχει.
Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ανακύκλωση στην Ελλάδα;
Γιατί.. έχω ακούσει ότι τα σκουπίδια τα πετάνε.. ε στον ίδιο χώρο είτε είναι γυαλί, είτε είναι πλαστικό είτε είναι οτιδήποτε
δηλαδή δεν τα ανακυκλώνουν. Και δεν μπαίνω στη διαδικασία, δεν το ‘χω ψάξει και πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια, αλλά..
αν κρίνω και από τους κάδους ανακύκλωσης που βλέπω στους δρόμους ας πούμε που είναι.. κατεστραμμένοι γενικότερα και
ρίχνουνε μέσα κάθε ειδών σκουπίδια.. όχι δε θα κάνω ανακύκλωση.
Στο εξωτερικό είπες ότι έκανες.
Ναι. Ζούσα στη Σκωτία, Εδιμβούργο. Εκεί υπάρχει ανακύκλωση, εκεί είχαμε στο σπίτι ας πούμε διαφορετικό σημείο για το
γυαλί, διαφορετικό σημείο για το χαρτί, τα ανακυκλώναμε και τα πηγαίναμε στους ανάλογους κάδους και ήξερα ότι εκεί το
κάνουνε.
Υπήρχε κάποια ενημέρωση;
Απ’ ότι μου είπανε η παρέα. Όχι ότι το έψαξα εγώ προσωπικά.
Εδώ που λες ότι δεν υπάρχει ανακύκλωση και τα πετάνε όλα μαζί το έμαθες από κάπου;
Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό το πράγμα σίγουρα.. αλλά ελπίζω να κάνω και λάθος έτσι; Και να μου γυρίσει μπούμερανγκ
αυτό.. αλλά δεν το ‘χω ψάξει, όχι δεν το ‘χω ψάξει.
Για την ανακύκλωση γενικά ποια είναι η γνώμη σου;
Καλό είναι να υπάρχει. Φυσικά και καλό είναι να υπάρχει. Εδώ ρε συ δεν υπάρχει τίποτα.. ούτε οργάνωση από το κράτος..
τίποτα.
Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση;
Κανείς δεν κάνει από το περιβάλλον μου ή από τον κόσμο γύρω-γύρω ή οι γνωστοί και τα λοιπά ανακύκλωση αλλά.. η
οικογένεια μου είναι συνειδητοποιημένοι πάνω σ’ αυτό το θέμα.
Δηλαδή;
Δηλαδή δε θα πετάξουνε τα σκουπίδια όπου να ‘ναι.. δε θα κοιτάξουν να καταστρέψουν ας πούμε κι ένα μικρό τετραγωνικό ρε
παιδί μου του.. της γης ρε παιδί μου της ατόφιας. Το σκουπίδι θα το πετάξουμε στον κάδο.. δηλαδή ιδίως οι γονείς μου.
Αυτή την..
Μου το ‘χουνε μεταδώσει αυτό το πράγμα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Μου το ‘χουνε μεταδώσει. Από κει ξεκινάνε όλα. Από το σπίτι, από την οικογένεια και από το σχολείο.
Στο σχολείο είχες κάποια εκπαίδευση;
Που και που. Κάνανε κάτι τύπου σεμινάρια αλλά.. δε θυμάμαι και πολλά πράγματα. Κάνανε.. μας κάνανε καμιά φορά έτσι.
Είχαμε και μάθημα οικολογίας. Αλλά στην πράξη.. δεν βλέπω να.. να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Δηλαδή αν έβλεπες ότι γίνονται τα πράγματα σωστά θα προχωρούσες κι εσύ σε τέτοιες ενέργειες για παράδειγμα σε
ανακύκλωση;
Κοίτα εντάξει ας μην είμαστε κι εγωιστές. Πιστεύω ότι και σαν μονάδες θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ένας-ένας ξεχωριστά να
κάνουμε πράγματα, δε μπορεί να τα περιμένουμε όλα από το κράτος να βοηθήσει σε όλα. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο
στο να κάνουμε πράγματα γενικότερα, στο να μας βάλει στη διαδικασία να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Δε μιλάω τώρα
προσωπικά, μιλάω γενικά αυτό. Να δω ότι έχει κάποια ανταπόκριση.
Όταν είπες ότι προσπαθείς να το μεταδώσεις τι ακριβώς εννοούσες;
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Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Είχε τύχει μια φορά πήγαινα με το αυτοκίνητο στη Χανιώτη κι από μπροστά μου ήταν ένα άλλο
αυτοκίνητο. Ανοίγει το παράθυρο ο τύπος ρε παιδί μου και πετάει ένα σκουπίδι έξω. Το βλέπω αυτό το πράγμα εγώ τσατίζομαι
και εύχομαι με το μυαλό μου ας πούμε να σταματήσει κάπως ώστε να τον προλάβω για να του το πω αυτό το πράγμα. Κι όντως
και γίνεται. Σταματάει δεξιά, πάω δίπλα του ανοίγω το παράθυρο και του το λέω. Του λέω για ποιο λόγο πέταξες το σκουπίδι
έξω; Και δεν το είχε συνειδητοποιήσει, το έκανε εντελώς ασυνείδητα, εντελώς μηχανικά. Απλά άνοιξε το παράθυρο και πέταξε
το σκουπίδι. Και μου λέει ποιο; Του λέω γιατί πέταξες το σκουπίδι έξω; Του λέω δε μπορούσες να το.. κρατήσεις και να το
πετάξεις κάποια στιγμή σε ένα κάδο ας πούμε, στα σκουπίδια; Με κοιτάει, του λέω όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σ’ αυτό, κι εσύ
κι εγώ σαν μονάδες του λέω, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Μου λέει έχεις δίκιο. Άλλος δε θα ‘λεγε έχεις δίκιο, άλλος δε θ’
αντιδρούσε έτσι. Εγώ πέτυχα σε περίπτωση τώρα. Οι περισσότεροι αντιδράνε άμα τους κάνεις μια παρατήρηση γι’ αυτό το
πράγμα. Θα σου πούνε έλα μωρέ τι θα σωθεί ο κόσμος και τα λοιπά. Ναι θα σωθεί ο κόσμος, αν ένας-ένας προσπαθεί να κάνει
κάτι γι’ αυτό.
Ενέργεια εξοικονομείς;
Μπα.
Με κανέναν τρόπο; Για παράδειγμα να αλλάξεις τις λάμπες;
Ναι, όχι δεν το ‘χω κάνει ακόμα. Το ‘χω στο νου μου κάποια απ’ αυτές τις μέρες να το κάνω αλλά δεν το ‘χω κάνει με τις
λάμπες. Αλλά γενικότερα προσέχω να μην καίω ρεύμα πολύ.. ή νερό, δεν το αφήνω να τρέχει ανελέητα. Έτσι.. έτσι μικρά
πράγματα.
Αυτό το κάνεις με πρωταρχικό στόχο το περιβάλλον ή..
Το περιβάλλον, το περιβάλλον.
Δηλαδή το οικονομικό δεν το σκέφτεσαι, ότι γλυτώνεις χρήματα έτσι;
Ε και το οικονομικό, φυσικά παίζει το ρόλο του αλλά πιστεύω ότι πρώτα απ’ όλα είναι αυτό. Παίζει ρόλο, φυσικά και παίζει
ρόλο, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι αυτό. Δηλαδή.. το οικονομικό ας τ’ αφήσουμε στην άκρη.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνεις;
Όχι δεν έχει τύχει.
Γνωρίζεις που μπορείς να τις ανακυκλώσεις;
Εε.. δεν έχω δει αλλά νομίζω ότι άμα ενδιαφέρεται κάποιος μπορεί να πάει σε καταστήματα και να ρωτήσει για ηλεκτρικές
συσκευές.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Μπα.. σακούλες και τα λοιπά;.. ναι που και που. Κάτι μαλακτικά planet ναι. Που και που ναι. Ήξερα ότι υπήρχαν.. κάτι είχα
ακούσει δηλαδή.. αλλά δεν το έψαξα. Ξέρεις όταν πήγα να ψωνίσω έτυχε και τα είδα μπροστά μου και τα πήρα.
Βιολογικά τρόφιμα χρησιμοποιείς;
Κι αυτό που και που. Ε τα βιολογικά απ’ ότι ξέρω δεν έχουνε χημικά.. αλλά είναι πιο ακριβά, οπότε είναι αναλόγως την περίοδο.
Δηλαδή αν είμαι οικονομικά πιο ευκατάστατος μπορεί να πάω να πάρω ρε παιδί μου.. αλλά σε γενικές γραμμές δεν είμαι και
τόσο οικονομικά ευκατάστατος. Άμα τύχει και το κράτος μου δώσει περισσότερα χρήματα.. δηλαδή ναι ρε παιδί μου εγώ να τα
πάρω, έχω όλη την καλή διάθεση αλλά να έχουν και χαμηλότερη τιμή.
Δηλαδή το μόνο σου πρόβλημα είναι η υψηλή τους τιμή.
Ναι, ναι ακριβώς.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι.
Γιατί;
Γιατί.. δεν είμαι τόσο δραστήριος. Και ούτε λεφτά θα ‘δινα να σου πω. γιατί.. έτσι δεν ξέρω μ’ αυτές τις οργανώσεις και πάλι
είμαι λίγο επιφυλακτικός να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή προτιμώ να το μεταδώσω σαν μονάδα κατάλαβες; Έτσι όπως
καθόμαστε εμείς οι δύο ας πούμε να συζητήσουμε γι’ αυτό το θέμα ή να δεις πέντε ανθρώπους και να τους το μεταδώσεις αυτό
το πράγμα, πώς λένε ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι από στόμα σε στόμα. Βέβαια η ομάδα είναι διαφορετικά ρε παιδί μου τα
χειρίζεται τα πράγματα, αλλά από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο το να ενισχύεις οικονομικά αυτές τις ομάδες κατά πόσο τα
χρήματα ε πηγαίνουνε και όντως.. ε στο σκοπό αυτό. Και πάλι δεν είμαι σίγουρος έτσι; Δε μπορώ να βάλω το χέρι μου στη
φωτιά να πω ότι ξέρεις τι τα χρήματα δεν πηγαίνουνε εκεί ρε παιδί μου και τα τρώνε. Το ‘χω δει λίγο αρνητικά.
Αν κάποιος ο οποίος εμπιστευόσουν συμμετείχε θα συμμετείχες κι εσύ;
Μπορεί να δοκίμαζα, ξέρεις αν μου το επιβεβαίωνε κάποιος μπορεί και να δοκίμαζα. Αλλά.. επειδή δεν.. καλά εγώ δεν κάθομαι
και σ’ ένα μέρος συνέχεια οπότε δε μπορώ να πω ότι μπορώ να αποφέρω πάρα πολύ συγκεκριμένα γι’ αυτό το σκοπό να είμαι

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

192

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

εκεί και να είμαι εκεί. Οπότε δεν ξέρω. Μπορεί αν ήμουνα συνεχόμενα στη Βέροια και.. μπορεί να συμμετείχα. Αναλόγως το
σκοπό, αναλόγως και τα άτομα που αποτελούν την ομάδα.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Δε θα το ‘λεγα.
Γιατί;
Ε γιατί δε μου έχουν αποδείξει ότι μπορώ να έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή.. πληρώνω τόσους φόρους καθημερινά, μηνιαία, ετησίως
και τα λοιπά, και κοίτα που καθόμαστε τώρα σ’ ένα υπέροχο μέρος που γύρω μας είναι όλο σκουπίδια. Δε βλέπεις ρε παιδί μου
τίποτα. Κανένα ενδιαφέρον.
Οι ενέργειες για το περιβάλλον πιστεύεις ότι πρέπει να αρχίσουν από τον καθένα μας ή από το κράτος θεσπίζοντας
κάποιους νόμους;
Πιστεύω ότι το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι κι αυτή τη στιγμή το κεφάλι βρωμάει πάρα πολύ. βέβαια όχι ότι βγάζουμε και την
ουρά μας απέξω, αλλά και από τις δύο πλευρές πιστεύω ότι πρέπει να γίνει το πράγμα. Και από τις δύο πλευρές. Και πιο πολύ
από τους ανθρώπους που το ‘χουνε λίγο πιο πολύ συνειδητοποιημένα στο κεφάλι τους, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουνε και αυτοί
πράγματα. Εντάξει και από το κράτος θα περίμενα πολλά περισσότερα αλλά και πάλι δε βλέπω να γίνονται πράγματα. Είμαι λίγο
απαισιόδοξος αν και δε θα έπρεπε.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Όλοι έχουμε και.. κάνουμε ότι μπορούμε.. εντάξει θα μπορούσα να κάνω και περισσότερα.
Για ποιο λόγο δεν τα κάνεις;
Γιατί θα μπορούσα να κάνω και κάποια άλλα πράγματα ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω, δεν το ‘χω ψάξει. Δεν το ψάχνω τόσο
πολύ. Αλλά μπορεί.. όχι ότι δεν υπάρχουν προοπτικές έτσι; Μπορεί αύριο να ξυπνήσω ας πούμε και να ξυπνήσω με τέτοια.. μετά
απ’ αυτή τη συνέντευξη ας πούμε έτσι; Και να ξυπνήσω με τέτοια οικολογική συνείδηση που να πω τους φίλους μου άντε πάμε
τώρα για να κάνουμε πράγματα για το περιβάλλον, αναδάσωση ξέρω ‘γω;
Για σένα τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σε κινητοποιήσει για να ασχοληθείς σοβαρά;
Θέληση. Κοίτα τώρα ασχολούμαι με τον τουρισμό έτσι; Έχουνε κάψει, έχει καεί το δάσος επάνω εκεί στο πρώτο πόδι. Έχει
πάρει φωτιά, δεν έχει γίνει αναδάσωση, δεν έχει γίνει τίποτα έτσι; Να γίνει μια οργάνωση από τους τοπικούς φορείς ξέρω ‘γω να
πούνε ελάτε πάμε όλοι μαζί να.. να το οργανώσουνε να μοιράσουνε φυλλάδια ξέρω ‘γω κάπως να ‘ρθουν από πόρτα σε πόρτα,
να ενημερώσουν, να πάμε όλοι μαζί πάνω ας πούμε να βοηθήσουμε για αναδάσωση έτσι; Αυτό είναι ένα κίνητρο. Βλέπεις εκεί
γύρω από την κεντρική πλατεία του χωριού φιλοξενεί μιλάμε για χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο. Υπάρχουνε μεν κάδοι αλλά είναι
πάντα γεμάτοι και απέξω έχει σκουπίδια και γύρω-γύρω έχει σκουπίδια ε και μυρίζει όλη η περιοχή έτσι; Στις παραλίες δεν
υπάρχουνε κάδοι δηλαδή.. νομίζω ότι.. ναι εγώ σαν μονάδα να κάνω κάτι αλλά δεν μπορώ να σώσω μόνος μου τον κόσμο. Εκτός
άμα ξυπνήσω ένα πρωί εγώ τρελαμένος ας πούμε, βγω στους δρόμους κι αρχίσω να φωνάζω ελάτε όλοι να βοηθήσουμε ας
πούμε κι όσοι πιστοί προσέλθετε.
Για τα ενεργειακά σπίτια γνωρίζεις; Έχεις ακούσει κάτι;
Ε ξέρεις τι; Έχω δει σε κάποια φάση, στη σχολή βασικά ένας καθηγητής μας είχε ζωγραφίσει στον πίνακα ένα τέτοιο σπίτι το
οποίο ήταν από τζάμι και με την ενέργεια, με την ηλιακή ενέργεια λειτουργούσανε τα πάντα. Πολύ καλή ιδέα. Και επειδή στην
Ελλάδα έχουμε άπλετο φως θα ήταν ωραίο να μπαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία, όπως και με τα φωτοβολταϊκά, όπως και με τα
πάρκα και τα λοιπά δηλαδή.. η Ελλάδα είναι γεμάτη ήλιο. Θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το πράγμα.
Πιστεύεις ότι γίνονται ενέργειες να αξιοποιηθεί;
Ε πιστεύω ότι γίνονται κάποιες ενέργειες δηλαδή έχω δει τα τελευταία χρόνια πολλά φωτοβολταϊκά πάρκα που δεν έβλεπα άλλες
χρονιές. Όπως υπάρχουνε και περιοχές που λειτουργούνε μόνο μ’ αυτά, σε χωριά και τέτοια.
Θα έκανες ενεργειακό το σπίτι σου;
Ναι πιστεύω ότι θα το έκανα.
Ανεξάρτητα από το κόστος;
Μπορεί να κοστίσει πιο πολύ στην αρχή αλλά μακροπρόθεσμα δε θα κοστίζει, δηλαδή θα γίνει απόσβεση. Θα τα βγάλει τα
λεφτά του δε.. δεν το συζητάω. Σου είπα και πριν άστο το οικονομικό στην άκρη.

Συνέντευξη 11 - γυναίκα, 21 ετών, φοιτήτρια
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Πήρα ένα γλαστράκι πριν από ένα μήνα, αλλά πέθανε.
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Ναι, πέρα από το γλαστράκι;
Α, στη δουλειά κάνουμε ανακύκλωση, όλα τα χαρτικά κι αυτά τα πηγαίνουμε στους κάδους ανακύκλωσης εε αυτό. Γενικότερα
δεν ανάβω πολύ τα φώτα σπίτι, προσέχω με το νερό και μ’ αυτά, δηλαδή προσπαθώ να κάνω οικονομία όσο μπορώ, αυτά.
Στη δουλειά που κάνετε ανακύκλωση ήταν κάτι που έπρεπε να κάνετε; Δηλαδή σου το επέβαλλαν;
Όχι, είναι κάτι το οποίο σαν μαγαζί σαν στρατηγική του μαγαζιού το κάνουμε και είναι κάτι που κι εμείς οι ίδιοι θέλουμε να το
κάνουμε, επειδή χρησιμοποιούμε αρκετό χαρτί προτιμούμε να το ανακυκλώνουμε από το απλά να το πετάμε, κι εφόσον έχουμε
τη δυνατότητα να το κάνουμε το κάνουμε.
Μένεις μόνη σου;
Ναι, ναι.
Ωραία, στο σπίτι σου κάνεις ανακύκλωση;
Μόνο χαρτί, μόνο το χαρτί.
Για ποιο λόγο;
Ε κυρίως γιατί πιστεύω ότι η ανακύκλωση είναι κάτι καλό, κάτι το οποίο.. πρέπει να γίνεται γενικότερα λόγω του.. των
σκουπιδιών που έχουνε κι αυτά.. εφόσον μπορούμε να ανακυκλώσουμε κάποια πράγματα και να ξαναβγάλουμε το ίδιο υλικό
σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το απλά να το πετάμε και να περιμένουμε.
Άλλα υλικά ανακυκλώνεις, όπως το πλαστικό ή το αλουμίνιο;
Πλαστικό, αλουμίνιο δεν κάνω ανακύκλωση. Δεν..πρώτον δεν βρίσκω..δεν έχω κοντά στο σπίτι μου κάποιο μέρος στο οποίο να
πηγαίνω να τα κάνω ανακύκλωση στα συγκεκριμένα είδη. Ξέρω μόνο τους κάδους για το χαρτί συγκεκριμένα.
Υπάρχουν κάδοι μόνο για το χαρτί ή και για άλλα υλικά απ’ ότι γνωρίζεις;
Απ’ ότι ξέρω υπάρχουν μόνο για χαρτί και υπάρχουν σε ορισμένα σούπερ μάρκετ και τέτοια για αλουμίνιο αλλά τα περισσότερα
είναι έξω από την πόλη κι οπότε είναι αδύνατον σε μένα που μένω στο κέντρο της πόλης να έχω πρόσβαση εκεί.
Η οικογένεια σου ασχολείται με την ανακύκλωση;
Η οικογένεια μου είναι στη Δράμα, στο πατρικό μου. Εγώ μένω εδώ πέρα, είμαι φοιτήτρια. Η οικογένεια μου γενικότερα κάνει
κι αυτή ανακύκλωση στο χαρτί. Απ’ ότι γνωρίζω όχι σε άλλα είδη.
Η ανακύκλωση είναι κάτι που πέρασαν σαν νοοτροπία οι γονείς σου;
Ε μου το ‘χουν περάσει και οι γονείς μου, μου το έχει περάσει και το σχολείο και ο κύκλος μου γενικότερα να κάνω
ανακύκλωση γενικότερα.
Σε παρακίνησαν δηλαδή;
Σε παρακινούν.. λίγο τα μέσα, λίγο το διαδίκτυο όλα αυτά..αυτά. μόνη μου δηλαδή δε νομίζω να έκανα ενώ τώρα που όλο και
κάποιος ακόμη το κάνει ακολουθώ κι εγώ.
Έχεις εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης;
Ναι, όσον αφορά το χαρτί και τα ηλεκτρικά είδη και τις ηλεκτρικές συσκευές. Έχουμε στο ΤΕΙ ας πούμε κάτω για να ρίχνουμε
τις ηλεκτρικές συσκευές οπότε μπορώ να τα πηγαίνω εκεί πέρα και χαρτί υπάρχει παντού, για χαρτί υπάρχει παντού μέσα στην
πόλη.
Οπότε δεν είναι κάτι δύσκολο ή να σε κουράζει;
Όχι, δε με κουράζει. Καθόλου αφού όλα κοντά είναι και για να τα πετάξω κι όλα αυτά.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Δεν έχω ιδέα, δε γνωρίζω.
Δεν είναι κάτι που θα συζητήσετε ή θα δεις να το κάνουν στα σπίτια τους;
Υπάρχουν φίλοι μου που βλέπω στο σπίτι τους να κάνουν και αυτοί ανακύκλωση, χαρτιού κι άλλους όχι κι ανάλογα με την
παρέα θα τα συζητήσουμε ή δε θα τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάποιοι φίλοι μου ναι ασχολούνται με την
ανακύκλωση, άλλοι όχι καθόλου.
Εσύ δεν έχει τύχει να τους παρακινήσεις;
Όχι. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι ο καθένας προσωπικά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που ξέρουμε ότι πρέπει να
κάνουμε ανακύκλωση και ο καθένας αν θέλει το κάνει, αν δε θέλει δεν το κάνει.
Δεν πιστεύεις όμως ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται παρακίνηση από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν παραπάνω
πράγματα;
Ναι δεν πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για αυτό το πράγμα από τη στιγμή που είναι αυτό που σου είπα, ξέρουν όλοι ότι πρέπει να
κάνουν κι ότι μπορούνε να κάνουνε από κει και πέρα είναι καθαρά επιλογή του κάθε ατόμου αν θα το κάνει ή όχι.
Στο σπίτι σου εξοικονομείς ενέργεια;
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Με ποιο τρόπο ας πούμε;
Είτε επιλέγοντας ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακής κλάσης Α, αλλαγή λαμπτήρων.
Εεε όχι ιδιαίτερα θα ‘λεγα. Καθόλου μάλλον. Δεν ξέρω τώρα αν οι λάμπες μου είναι εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κατά τ’
άλλα είναι.. δεν το ‘χω σκεφτεί ποτέ έτσι. Δηλαδή όταν πήρα τις ηλεκτρικές μου συσκευές δεν σκέφτηκα να πάρω συσκευές
εξοικονόμησης ενέργειας.
Για ποιο λόγο δεν το σκέφτηκες;
Εεε δεν ξέρω. Απλά δεν είχα αυτό στο μυαλό μου.
Όσον αφορά την οικολογία εσύ τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις;
Πιστεύω ότι πρέπει να μη σπαταλάω τόσο νερό όσο σπαταλούσαν τόσα χρόνια, ειδικά στη χώρα μας που το ‘χουμε το νερό έτσι,
εε σίγουρα δεν πετάω σκουπίδια κάτω στους δρόμους. Σίγουρα δεν ανάβω τα φώτα τζάμπα στο σπίτι άμα δεν υπάρχει κάποιος
λόγος αυτά. Και η ανακύκλωση που είναι κάτι το οποίο καλό είναι να γίνει μέρος της ζωής μας.
Δεν έχεις ψάξει περαιτέρω για εξοικονόμηση ενέργειας, κατανάλωση βιολογικών προϊόντων.
Όχι, καθόλου. Κατανάλωση βιολογικών προϊόντων δεν κάνω γενικότερα και λόγω του κόστους περισσότερο.
Θεωρείς δηλαδή ότι η τιμή παίζει μεγάλο ρόλο;
Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή εγώ ας πούμε που είμαι φοιτήτρια δε μπορώ να διαθέτω τόσα χρήματα για βιολογικά
προϊόντα γιατί πλέον είναι υπερβολικά είναι πάρα πολύ ακριβά.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς, για παράδειγμα καθαριστικά;
Εε όχι. Αν και δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχω στο μυαλό μου ποτέ. Δηλαδή μπορεί άμα τύχει να είναι τα απορρυπαντικά ας
πούμε αν μπορώ να πάρω κάποιο οικολογικό θα πάρω κάποιο οικολογικό. Αλλιώς δε δίνω πάρα πολύ σημασία σ’ αυτά τα
πράγματα δηλαδή αν θα είναι οικολογικό ή αν δε θα είναι το απορρυπαντικό ας πούμε. Δεν το έχω και πολύ στο μυαλό μου.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι, καθόλου.
Για ποιο λόγο;
Δεν έχει τύχει, δεν ξέρω κάποιες και γενικότερα ούτε από τον κύκλο μου υπάρχουν άτομα που να ασχολούνται τόσο πολύ μ’
αυτό, οπότε είμαι μένω εκτός.
Σε οργανώσεις όπως είναι η Greenpeace θα σκεφτόσουν ποτέ να συμμετέχεις;
Όχι. Κι όχι λόγω ότι δεν είναι κάτι το οποίο δε με ενδιαφέρει, δεν υποστηρίζω. Είναι λόγω του χρόνου του ελεύθερου που έχω
και της διάθεσης. Δηλαδή εγώ έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου που θέλω να κάνω και τα προτιμώ περισσότερο από το να
ασχοληθώ μ’ αυτό το πράγμα. Προσπαθώ όσο γίνεται σαν.. ατομικά να συμμετέχω στους στα οικολογικά θέματα αλλά όχι σε
τέτοιο σημείο.
Οικονομικά θα ενίσχυες τέτοιου είδους μη κυβερνητικές οργανώσεις;
Όχι.
Γιατί;
Είμαι κατά. Είμαι λίγο κατά. Πιστεύω ότι όσο και να υποστηρίζουνε ας πούμε ότι όλα τα λεφτά πάνε για την οικολογία σίγουρα
κάποια λεφτά πάνε στις τσέπες τους και αυτό το πράγμα δε μ’ αρέσει ιδιαίτερα. Δηλαδή θα μου άρεσε να δίνω λεφτά για αυτό το
λόγο αλλά επειδή έχω ακούσει και πάρα πολλά δεν πιστεύω ότι πηγαίνουν όλα σ’ αυτό το σκοπό.
Δηλαδή δε γνωρίζεις που καταλήγουν;
Ναι, αυτό ακριβώς. Αν ήξερα ότι δε βάζουν τίποτα στις τσέπες τους ναι να δώσω αλλά τώρα όχι που δε γνωρίζω. Και σου είπα
και σαν φοιτήτρια που είμαι δεν ξέρω και γενικά αν θα μου έφταναν τα λεφτά για να πεις θα δώσω κι εκεί. Είναι κι αυτό μέσα σ’
όλα.
Ηλεκτρικές συσκευές είπες προηγουμένως ότι ανακυκλώνεις;
Ναι.
Έχεις δηλαδή τη δυνατότητα αυτή;
Ναι όπως σου είπα και πριν στη σχολή υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Ναι, πιστεύω ότι ο καθένας μας έχει μια ευθύνη για το περιβάλλον, γιατί κι όλα ξεκινάνε απ’ το άτομο. Όταν ο καθένας ατομικά
πιστεύει ότι πρέπει να κάνει κάτι για το περιβάλλον τότε το πρόβλημα πιστεύω θα λυθεί πολύ περισσότερο απ’ το να κάνει κάτι
συλλογικά. Σίγουρα η συλλογικές προσπάθειες είναι πάρα πολύ καλές αλλά όλα ξεκινάνε από το άτομο.
Δηλαδή πιστεύεις ότι οι ενέργειες για το περιβάλλον πρέπει να ξεκινήσουν από τον καθένα μας ξεχωριστά ή από το
κράτος πρώτα;
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Όχι πιστεύω ότι πρώτα σαν άτομο ο καθένας θα πρέπει να αποκτήσει οικολογική συνείδηση και σε συνδυασμό με.. τις
προσπάθειες του κράτους με τη βοήθεια τους κράτους σίγουρα πρέπει να συμμετέχεις σ’ αυτά τα πράγματα ώστε να βγει κι ένα
καλό αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω ότι πρώτα ατομικά ο καθένας μας πρέπει να κάνει μια προσπάθεια και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Κρατικούς φορείς εννοείς;
Στο κράτος, στους δήμους;
Όχι.
Για ποιο λόγο;
Γενικότερα πιστεύω ότι θα μπορούσανε να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά απ’ αυτή που κάνουνε. Δηλαδή θα μπορούσανε να
έχουν περισσότερους κάδους ανακύκλωσης στο κέντρο της πόλης που.. λόγω των μαγαζιών, της αγοράς τα σκουπίδια είναι πολύ
περισσότερα οπότε μπορεί να γίνει πολύ περισσότερη ανακύκλωση. Ας πούμε εγώ δεν έχω πρόσβαση στο να κάνω ανακύκλωση
αλουμινίου κοντά στο σπίτι μου θα μου άρεσε να είχα. Δεν έχουν ενημερώσει τον κόσμο αρκετά για τα πράγματα που μπορείς
να κάνεις, ας πούμε εγώ δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να ανακυκλώσω μια μεγάλη συσκευή ηλεκτρική να την.. να πάρω ένα
τηλέφωνο στην εταιρία και να ‘ρθουν να την πάρουνε για ανακύκλωση. Πιστεύω ότι είναι όλα αυτά που πρέπει να γίνουνε να
συμμετέχει περισσότερο το κράτος όσον αφορά την υποστήριξη ας πούμε της ανακύκλωσης ή την υποστήριξη την αναδάσωση
όλα αυτά.
Βλέπεις να γίνονται προσπάθειες;
Όχι. Πιστεύω ότι βλέπω.. σίγουρα υπάρχει κάποια άλφα προσπάθεια όσο να ‘ναι σήμερα επειδή η οικολογική συνείδηση είναι
μεγάλο θέμα στις μέρες μας αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερη.
Τι ακριβώς είναι για σένα οικολογική συνείδηση;
Οικολογική συνείδηση είναι όλα. Είναι η ανακύκλωση, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, η εξοικονόμηση νερού, είναι
η προστασία του περιβάλλοντος να κοιτάμε να μην πετάμε σκουπίδια, να προσέχουμε όταν βρισκόμαστε σε ύπαιθρο, να μην
πετάμε σκουπίδια επίσης σε ύπαιθρο πολύ σημαντικό. Αυτά κυρίως.
Θεωρείς ότι έχει γίνει κάπως σαν μόδα η οικολογία στις μέρες μας;
Εεε όλη αυτή η οικολογία στις μέρες μας ναι, έχει γίνει αρκετά μόδα θα ‘λεγα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι και
προπαγάνδα, υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα όπως και να έχει είτε είναι μόδα είτε είναι προπαγάνδα
είτε είτε για κάποιους λόγους όπως είναι η υποστήριξη των εταιρειών ας πούμε οι εταιρείες που βγάζουν ηλεκτρικές συσκευές
εξοικονόμησης ενέργειας να βγάλουν περισσότερα λεφτά σαν διαφήμιση ότι και να γίνει για καλό είναι ας πούμε. Για κακό δε
θα είναι.
Αυτοκίνητο χρησιμοποιείς;
Εε όχι. Ούτε μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε ποδήλατο. Μένω.. τα πάντα είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου οπότε δεν έχω δε
χρειάζεται να έχω ας πούμε ποδήλατο ή κάτι τέτοιο αλλά άμα έμενα κάπου πιο έξω σίγουρα θα είχα ένα ποδήλατο. Με βοηθάει
και η πόλη είναι επίπεδη.
Για τα ενεργειακά σπίτια τι πιστεύεις;
Ενεργειακά σπίτια. Τι είναι τα ενεργειακά σπίτια;
Δεν έχεις ακούσει καθόλου στις μέρες μας να γίνεται λόγος για τα ενεργειακά σπίτια; Τα σπίτια δηλαδή τα οποία είναι
αυτόνομα ως προς την ενέργεια που παράγουν.
Ε έχω δει στην τηλεόραση κάτι σαν αυτό που μου λες. Ε πιστεύω ότι είναι πολύ καλή επένδυση αλλά είναι το κόστος τους πάρα
πολύ μεγάλο, φαντάζομαι για να φτιάξεις ένα τέτοιο σπίτι. Σου λέω μόνο μέσα από την τηλεόραση που δείχνουν κάποια και κάτι
αυτοκίνητα, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω δει ποτέ μου. Ούτε έχω ακούσει γενικότερα από τον κύκλο μου, δεν το ‘χω ψάξει.
Η τιμή πιστεύεις θα σε περιόριζε από το να ενεργήσεις οικολογικά;
Ναι, σίγουρα.
Δε θα προτιμούσες δηλαδή να ξοδέψεις παραπάνω χρήματα προκειμένου να κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον;
Κοίτα, εε σε ορισμένα πράγματα ναι αλλά σε ορισμένα όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του το
κοιτάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, σίγουρα όσο μπορείς βοηθάς αλλά όταν δε μπορείς να συμμετέχεις οικονομικά σ’ αυτό το
πράγμα γιατί σου φαίνονται πάρα πολλά τα λεφτά δε βγαίνεις σίγουρα σε επηρεάζει, σίγουρα επηρεάζει τον καθένα. Ας πούμε η
κατανάλωση των οικολογικών προϊόντων, ας πούμε για παράδειγμα εμένα δε με συμφέρει ας πούμε που είμαι φοιτήτρια να
αγοράζω οικολογικά γιατί μου βγαίνει διπλάσια τιμή ξέρω εγώ απ’ ότι αγοράζω άλλα. Οπότε και δεν το κάνω. Εντάξει δεν
γίνεται όλοι να έχουν την οικονομική δυνατότητα και να σου πω μπορείς να βοηθήσεις το περιβάλλον με πάρα πολλούς τρόπους
δεν είναι ανάγκη δηλαδή να ξοδέψουμε παραπάνω.
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Συνέντευξη 12 - γυναίκα, 24 ετών, φοιτήτρια
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Για το περιβάλλον; Ε.. κοίτα καθημερινά προσπαθώ να κάνω, το στηρίζω. Δεν πετάμε σκουπίδια εννοείται ποτέ κάτω, ακόμα
και να.. όλα τα μαζεύω κι άμα βρω ξέρω ‘γω και τα πετάω.. ακόμα κι όταν κυκλοφορώ έξω στο δρόμο. Εε.. αυτό. Κατά τα άλλα
μόνο όταν ήμουνα στο σχολείο περισσότερο που κάναμε περιβαλλοντική, όταν ήμουν στο γυμνάσιο και πιο πολύ λόγω του ότι
μαθαίναμε κιόλας και το.. υπήρχε στην καθημερινότητα μας.. οπότε έκανα κάτι παραπάνω, κάποια πράγματα. Πλέον όμως έχω
βγει από τη διαδικασία.
Για ποιο λόγο;
Εε βασικά είναι μέχρι να μπω, μέχρι να το συνηθίσω να.. να το.. να το συνειδητοποιήσω και να το συνηθίσω και να το βάλω στη
ζωή μου. Αλλά δεν το ‘χω κάνει.
Γιατί δεν το ‘χεις κάνει; Πέρα από τότε στο σχολείο που το έκανες.
Το ότι.. εντάξει δεν υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για να… να το βλέπεις αυτό ας πούμε γύρω σου οπότε να σε βάλει κι εσένα
στη διαδικασία, να στο υπενθυμίζει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, εντάξει.. απλά αυτό ότι δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω
γύρω μου, το ξεχνάω και δεν έχω μπει συνειδητά σε μια τέτοια διαδικασία.
Εκτός από την ενημέρωση τι άλλο θα σε έκανε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία;
Εε.. νομίζω το να.. ζήσω μόνη μου και να το βάλω, ν’ αρχίσω να μπαίνω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το να ξέρω τι έχω να κάνω.
Τι προϊόντα παίρνω, πως πρέπει να τα.. να χειριστώ ας πούμε τα σκουπίδια, πως μπορώ να τα διαχωρίσω. Τώρα μένω με τους
γονείς μου και δεν το κάνω αυτό.
Οι γονείς σου κάνουν ανακύκλωση;
Όχι. Και δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ. Δηλαδή το ότι τους λέω ας πούμε, όταν τους εφιστώ εγώ την προσοχή για κάτι ας πούμε.
Στο σπίτι σου που μένεις τώρα με τους γονείς σου γιατί δεν κάνεις κάτι;
Κοίτα θα μπορούσα σίγουρα να κάνω κάτι, αλλά ξέρεις θα ‘πρεπε να είναι μια τελείως ατομική προσπάθεια, δηλαδή δε θα.. όταν
οι υπόλοιποι δεν κάνουν κάτι και θα πρέπει να το επωμισθώ όλο αυτό εγώ, ε μετά.. δε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ε δηλαδή
το να καθίσω εγώ να τα βάλω σε μια σειρά, να τα διαχωρίσω εε.. κι οι άλλοι επειδή δε γνωρίζουν κι επειδή δεν έχουν δώσει ποτέ
στη ζωή τους σημασία να μην καταλάβουνε τι κάνω και για ποιο λόγο το κάνω ε νομίζω.. δε θα υπάρχει κάποια βοήθεια.
Δηλαδή πχ να καθίσω εγώ να βγάλω σακούλες και να πω σ’ αυτή τη σακούλα θα μπουν τα χαρτιά, σ’ αυτή τα τενεκεδάκια, σ’
αυτή το ένα σ’ αυτή το άλλο όταν ο άλλος επειδή δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία κι ούτε θέλει να μπει μπορεί και να μου
κάνει να βάλει.. να κάνει ζημιά ας πούμε και να τα μπερδέψει κι εγώ να τα πάρω στο κρανίο ε οπότε δε μπαίνω στη διαδικασία.
Παλιότερα που έμενες μόνη σου έκανες κάτι;
Όταν έμενα Θεσσαλονίκη.. ε όχι δε μπορώ να πω. δεν έκανα αλλά πρόσεχα να μη.. από την άποψη το πώς χρησιμοποιώ.. τις
ποσότητες. Όσον αφορά τις ποσότητες.
Δηλαδή;
Κοίτα δηλαδή δε θα είχα σακούλες σακουλίτσες και θα τις πετούσα έτσι χωρίς να τις γεμίζω για να προκαλώ περισσότερα.
Πρόσεχα δηλαδή να γεμίζω και να.. και να είναι λιγότερες οι ποσότητες των ρύπων των απορριμμάτων μου. Μόνο αυτό.
Εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης έχετε;
Ε όχι δε μπορώ να πω. και οι κάδοι που υπάρχουνε στη γειτονιά δεν είναι.. είναι γενικοί κάδοι. Πετάς ότι θέλεις. Ε και ούτως ή
άλλως δεν το κάνει και κανένας. Κανένας όλοι τα πετάνε.. σαν σύνολο.
Πιστεύεις ότι αν είχατε κάδους ανακύκλωσης και τους βλέπατε, βλέπατε έναν κάδο απέναντι θα το σκεφτόσουνα;
Εε.. ναι, ναι. Πέρα απ’ το ότι θα υπήρχε αυτή η εικόνα που σε προδιαθέτει εε.. κυρίως νομίζω είναι ατομική η όλη διαδικασία, το
κατά πόσο θα μπεις σ’ αυτή τη διαδικασία και θέλεις να το κάνεις και είσαι συνειδητοποιημένος. Αλλά δε νομίζω ότι πολύβοηθάει ε το ότι μπορεί να υπάρχουνε οι κάδοι αλλά να μην υπάρχει ενημέρωση και να μην υπάρχουν και περιορισμοί. Να μην
υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σου επιστήσει την προσοχή, ο οποίος θα σου πει ή θα σου κάνει κάποια παρατήρηση μέχρι να μπεις
τελικά στη διαδικασία ότι πλέον πρέπει να λειτουργώ έτσι. Μ’ αυτό τον τρόπο.
Δηλαδή κυρίως πιστεύεις ότι λείπει η ενημέρωση;
Ναι βεβαίως. Και η ενημέρωση και οι περιορισμοί, πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις και διάφορα τέτοια για.. μέχρι να μπούμε
όλοι σ’ αυτή τη διαδικασία γιατί όπως σου λέω και να υπάρχει ο κάδος μπορεί εγώ να το κάνω, αλλά μέσα σ’ αυτόν τον κάδο θα
δω ότι οι άλλοι έχουν πετάξει όλα τα άλλα. Οπότε και πάλι νομίζω ότι τελικά.. ούτε κι αυτοί που.. εε.. έχουνε κάνει όλη αυτή τη
δουλειά να βγάλουν ξεχωριστούς κάδους θα καθίσουν να ασχοληθούν για να τα διαχωρίσουν. Τελικά όλα θα πάνε σε μια
περιοχή και θα..
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Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Μόνο ένας φίλος μου κάνει ανακύκλωση.. ναι. Ο οποίος ζούσε μόνος του στη Θεσσαλονίκη και είχε ξεχωριστούς κάδους και
διαχώριζε τα πάντα.
Εσύ που πιστεύω ότι τον ζούσες..
Τον ζούσα κι όταν πήγαινα σπίτι του εε λειτουργούσα μ’ αυτή τη διαδικασία, δηλαδή εε όταν είχε κάποιο σκουπίδι το πετούσα
στην κατάλληλη σακούλα, αλλά μόνο όταν πήγαινα σπίτι του.
Δεν είχες μπει στην διαδικασία να κάνεις κι εσύ ότι αυτός;
Εε.. το ‘χα σκεφτεί αλλά ουσιαστικά δεν το άρχισα ποτέ. Ναι δεν το είχα αρχίσει ποτέ, εντάξει κι εγώ είμαι.. άμα δεν το.. αν δεν
πω ότι τώρα αρχίζω να κάνω αυτό δεν.. δεν μπαίνω σε διαδικασία. Δηλαδή όλα πρέπει να τα κάνω οργανωμένα και με
πρόγραμμα ότι τώρα αρχίζω αυτό και μετά θα γίνει τρόπος ζωής.
Ωραία το ότι θέλεις να τα έχεις σε πρόγραμμα αλλά γιατί, και μιλάω για τη Θεσσαλονίκη που ζούσες μόνη σου, δεν
μπήκες σε πρόγραμμα;
Γιατί και στη Θεσσαλονίκη ακόμα δυσκολότερα έβρισκα κάδους στη γειτονιά μου. Δηλαδή έπρεπε να φύγω.. όπως έκανε κι
αυτός, έπρεπε να πάω σ’ άλλη γειτονιά για να πάω να πετάξω στους κάδους τα σκουπίδια μου. Και ήταν κάτι το χρονοβόρο και..
και γενικά έτσι οι ρυθμοί ήτανε γρήγοροι, οπότε κι εγώ είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου, έτρεχα στο ΤΕΙ και τα λοιπά και
δεν.. ήμουνα κουρασμένη, δε μπορούσα να τρέχω στον τάδε κάδο.
Ενέργεια εξοικονομείς με κάποιο τρόπο; Για παράδειγμα να αλλάξετε τις λάμπες σας με οικονομικές.
Α αυτό το ‘χουμε κάνει. Ναι απλά τα θεωρώ πολύ απλά, ότι αυτό είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις γι’ αυτό. Κι
όχι μόνο στο δικό μας σπίτι και οι συγγενείς μου το ‘χουνε κάνει.
Για ποιο λόγο τις αλλάξατε; Δηλαδή τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε;
Απλά ήτανε να αλλάξουμε τις λάμπες και ε έπεσε αυτή η ιδέα από εκεί που τις προμηθευόμασταν και πήραμε αυτές τις λάμπες.
Και το κάναμε τρόπο και πλέον αυτές χρησιμοποιούμε.
Η τιμή τους σας επηρέασε;
Όχι. Γιατί νομίζω κρατάνε και περισσότερο αυτές. Ναι οπότε δεν έχει, δεν έχει.. και κάποια διαφορά.
Με τις ηλεκτρικές συσκευές εξοικονομείτε ενέργεια;
Ε ναι γενικά με το ρεύμα προσέχω.
Προσέχετε όμως για οικονομικούς λόγους ή για περιβαλλοντικούς λόγους;
Οι γονείς μου για οικονομικούς, εγώ για περιβαλλοντικούς. Γιατί θυμάμαι όταν είχε γίνει και η μέρα που ήτανε.. η ώρα της γης,
εγώ τα είχα κλείσει όλα και τους είχα βάλει κι αυτούς να τα κλείσουν όλα. Βέβαια εντάξει δε νομίζω ότι.. δε νομίζω πως μ’ αυτό
τον τρόπο συμβάλλαμε κάπως αλλά.. γιατί το να το κάνεις μια φορά το χρόνο δεν έχει και πολύ νόημα αλλά έχει κι αυτό.. λόγω
του ότι ένιωθα κάποιες τύψεις το ‘κανα. Και τους είχα βάλει σ’ αυτή τη διαδικασία.
Σε ενέργειες που είχαν γίνει από εταιρείες που έδινες την παλιά σου ηλεκτρική συσκευή και έπαιρνες μια καινούρια
φιλική προς το περιβάλλον με χαμηλότερη τιμή συμμετείχατε;
Όχι, όχι.. δε νομίζω να το είχα ξανακούσει αυτό. Δε θυμάμαι.
Θα συμμετείχες σε κάτι τέτοιο; Δηλαδή θεωρείς τα χρήματα ως κίνητρο;
Ναι σίγουρα. Ναι σίγουρα. Και τα χρήματα ως κίνητρο και από κει και πέρα ότι θα βγει κάτι καλό απ’ αυτή την ιστορία οπότε..
αλλά από τη στιγμή.. δεν είχα δώσει εγώ σημασία γι’ αυτό σου λέω ότι δεν το.. δε μου ‘ρχεται καν στο μυαλό ότι είχε γίνει.
Αλλά.. επειδή ζω στο σπίτι των γονιών μου οπότε δικές τους είναι οι συσκευές οπότε θα είναι κι η δικιά τους η πρωτοβουλία το
αν θα το αλλάξουν ή όχι. Και νομίζω αν.. ήμουνα μόνη σε αυτή τη διαδικασία θα το έκανα.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Πλέον όχι.
Συμμετείχες κάποτε;
Ναι παλιότερα.. όταν γινόντουσαν διάφορες.. διαδηλώσεις και εκδηλώσεις προσπαθούσα να παίρνω μέρος και να ενημερώνω
και με χαρτιά και με..
Γιατί σταμάτησες;
Εε.. γιατί.. γιατί; Γιατί άλλαξαν οι προτεραιότητες μου, γιατί μπήκα σε μια διαδικασία πιο εγωιστική που τρέχω για τον εαυτό
μου και.. σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτό. Με πήγαινε λίγο πίσω μωρέ, ήτανε χρονοβόρο και θα σου πω και το άλλο, τότε
σκέψου ότι ήμασταν και πιο νέοι, πιο νέοι τέλος πάντων, ήμασταν σε πιο μικρή ηλικία οπότε εε.. ήμασταν και πιο επαναστάτες,
πιο ιδεαλιστές, οπότε σκεφτόμασταν αλλιώς. Οπότε τώρα, ναι έχουν αλλάξει όλα αυτά και εντάξει νιώθω πολλές τύψεις.
Πιστεύω ότι θα ξαναμπώ σ’ όλο αυτό.
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Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες;
Ναι, ναι κι όταν θα μπορώ να τις μοιραστώ κιόλας. Δηλαδή να μπορώ να τις περάσω και στην οικογένεια μου και να
συμβάλλουμε όλοι μαζί, να μην είναι κάτι ατομικό. Να ξεκινήσω ατομικά αλλά θέλω στην πορεία να επηρεάσω κι άλλα άτομα.
Να δω ότι έχει αντίκτυπο, γιατί όταν βλέπεις ότι.. γενικά εσύ κάνεις μια προσπάθεια κι όλοι οι άλλοι δεν κάνουν καμία
προσπάθεια ε λες δεν έχει νόημα όλο αυτό.
Ναι, βέβαια αν έτσι σκέφτονταν όλοι, πάλι δε θα είχε νόημα γιατί δε θα γινόταν τίποτα.
Κάτι άλλο που σκεφτόμουνα. Ε απλά όλο αυτό με τους ρύπους, με την ενέργεια και τα λοιπά.. σκέφτομαι ότι εντάξει εμείς
προσπαθούμε οι πολίτες να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία αλλά βλέπεις από κυβερνήσεις κι από ιθύνοντες και γενικά.. ότι
ουσιαστικά αυτοί είναι που κάνουνε τη μεγαλύτερη ζημιά. Και όχι το κατά πόσο.. το πόσο ρεύμα θα κάψω ή το πόσο χαρτί
υγείας θα καταναλώσω. Ε όταν ρίχνουνε βόμβες, όταν χρησιμοποιούνε την ενέργεια για άλλους σκοπούς, όταν εε όλα είναι για
το συμφέρον, όταν βλέπεις ότι όλοι αυτοί προσπαθούν αυτό να το πάνε πίσω για οικονομικούς σκοπούς.. η δικιά σου εε
ενέργεια, το να κάνεις.. να μη συμβάλλεις στην οικολογία είναι πολύ μικρή. Και δηλαδή αυτοί κάνουνε μια ζημιά και κρατάει
για πόσα χρόνια, δηλαδή μας πάνε πίσω πόσα χρόνια.
Δεν έχεις δηλαδή κάποια εμπιστοσύνη στο κράτος;
Όχι. Καμία, καμία και όλο αυτό μπορεί να βγαίνει και σε αντίδραση και σαν να μην έχεις κίνητρο. Δηλαδή αυτό που σου είπα
ότι έκανα την ημέρα της γης δηλαδή το σκεφτόμουνα, λέω δε γίνεται ας πούμε να φωταγωγούνε τον πύργο του Άιφελ και να
καταναλώνουν πόση ενέργεια για να φαίνεται ξέρω ‘γω από το διάστημα και ξαφνικά να πειράζει το να εγώ θα κλείσω το
διακόπτη δέκα λεπτά νωρίτερα. Κατάλαβες;
Σε ξαναγυρίζω λίγο στις οικολογικές οργανώσεις. Οικονομικά θα τις ενίσχυες;
Οικονομικά; Όχι, δε νομίζω πως έχει νόημα.
Γιατί;
Ε γιατί.. το καλύτερο είναι να προσπαθήσεις να.. να μη δημιουργείς ρύπο έτσι; Το να δίνεις χρήματα που και πώς θα τα
χρησιμοποιήσουνε; Αυτό εγώ δε μπορώ να το ξέρω και... δεν ξέρω. Δηλαδή ακόμα και το να κάνεις κι εσύ ο ίδιος οικονομία και
να μην καταναλώνεις πολλά προϊόντα οπότε δεν δημιουργείς περισσότερα σκουπίδια πάλι αυτό είναι κάτι σημαντικό. Τώρα το
να.. ποιες οργανώσεις και να δώσω χρήματα για πού; Και να κάνουν τι με αυτά; Δηλαδή αν για παράδειγμα είναι να γίνει μια
εκστρατεία ενημέρωσης δεν θα μπορούσα εγώ να συμβάλλω με το πω ότι κοιτάξτε εγώ θα βοηθήσω σε αυτόν τον τομέα, θα
βγάλω ας πούμε, θα φωτοτυπήσω εγώ αυτά τα φυλλάδια και θα βοηθήσω ας πούμε σ’ αυτό. Το να δώσω χρήματα και να μην
ξέρω και πως θα τα διαχειριστούνε δε νομίζω να το έκανα.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Ε οικολογικά προϊόντα ναι χρησιμοποιώ. Ναι χρησιμοποιώ και χρησιμοποιούσα και γενικά προσέχω και.. δεν ξέρω αν είναι κάτι
κι αυτό, προσπαθώ ας πούμε αντί να παίρνω χημικά και κρέμες και τέτοια προσπαθώ να τα κάνω μόνη μου σπίτι με βιολογικό
τρόπο και από προϊόντα, από φρούτα κι από τρόφιμα τέλος πάντων. Το κάνω γιατί δε θέλω να συμμετέχω πολύ σε όλο αυτό το
γενικό παιχνίδι των βιομηχανιών ας πούμε.
Για οικολογικά προϊόντα δίνεις παραπάνω χρήματα;
Ναι. Δεν.. δεν έχω τέτοιο πρόβλημα θα τα δώσω. Και σαπούνια και τέτοια. Ας πούμε προχθές πήγα, όχι προχθές πήγα στα fresh
line για να πάρω σαπούνια βιολογικά, ε το σαπούνι έκανε δεκαοχτώ ευρώ. Αλλά τουλάχιστον ξέρω τι είναι. Όταν έχει να κάνει
με ποιότητα δε με απασχολεί.
Πιστεύεις ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Ναι σίγουρα, αφού έχω και τύψεις. Εννοείται ότι έχω ευθύνη.
Πιστεύεις ότι οι ενέργειες πρέπει να ξεκινήσουν ατομικά ή από το κράτος;
Ναι. Εε.. πρέπει να γίνει κι από το κράτος εε.. όπως σου είπα να.. ακόμα και κυρώσεις να υπάρχουνε. Εε ή.. ή αν όχι αυτό να
βάλουν κάποια άτομα να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο να μας βάλουν.. να μας αναγκάσουν να το κάνουμε.
Δε θα είχες πρόβλημα με το να σε αναγκάσει κάποιος να κάνεις κάτι;
Α όχι, όχι. Γιατί θα μ’ έβαζε.. θα μ’ είχε σε λειτουργία να το θυμάμαι κατάλαβες; Γιατί εγώ το ξεχνάω και πιστεύω ότι είναι
επειδή δεν έχει γίνει συνήθεια απλά. Δεν είναι τίποτα, απλά πρέπει να γίνει συνήθεια και.. και το κυριότερο είναι να μπούνε όλοι
σ’ αυτή τη διαδικασία ή οι περισσότεροι τέλος πάντων.. να μην σκέφτεσαι ότι αυτό είναι κάτι τελείως ατομικό κι όλα γύρω μου
δεν μ’ αφορούν.
Πιστεύεις ότι η οικολογία στις μέρες μας έχει γίνει μόδα;
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Α καλά σίγουρα. Σίγουρα και.. εε εντάξει όχι απόλυτα.. αλλά υπάρχει και αυτό όπως σε όλα τα πράγματα που γίνονται.. και
μόδα και προκαλεί κι αυτό μια αντίδραση. Αλλά εντάξει τελικά είναι και στην ευσυνειδησία του καθενός έτσι; Οπότε δε
μπαίνω.. δεν το κοιτάω καν.
Για τα ενεργειακά σπίτια γνωρίζεις;
Ε ναι, ναι. Θέλω πολύ. Μακάρι να έχω κάποια χρήματα και να μπορέσω να φτιάξω.. να έχω και κάποιες γνώσεις ή να έχω, να
πάρω πληροφορίες και να κάνω και μόνη μου ένα τέτοιο σπίτι. Δηλαδή θα.. θέλω πάρα πολύ στο μέλλον να κάνω ένα δικό μου
σπίτι και να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και στο πως θα έχει ένα.. εε ένα οικολογικό αιρκοντίσιον ας πούμε ή που βάζουν
γκαζόν πάνω στη σκεπή. Μ’ αρέσει πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ.
Πιστεύεις ότι γίνονται ενέργειες προς αυτόν τον τομέα;
Απ’ ότι έχω μάθει είναι ελάχιστοι αυτοί που το κάνουνε. Ακόμα και πρόσφατα είχα δει σε μια εκπομπή που είχε βγει ένας
νεαρός γεωπόνος που.. στο κέντρο της Αθήνας και τον πλήρωνες για να σου κάνει κήπο στην ταράτσα γιατί οι ταράτσες εκεί οι
περισσότερες είναι επίπεδες. Και όλο αυτό το ‘κανε κήπο και εε.. ήτανε καταπληκτικό και ήταν και φτηνό.. σχετικά έτσι;
Θυμάμαι 150 ευρώ τον πλήρωνες και μετά απλά δικό σου θέμα το τι φυτά θα βάλεις, μπορείς να βάλεις κι ένα με έξι ευρώ
μπορεί να διαλέξεις κι ένα με εξήντα ευρώ. Πολύ θα ήθελα κι εγώ να το κάνω γιατί.. και μειώνεις και τη θερμοκρασία στο σπίτι
σου εε.. οξυγόνο, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
Το κόστος θα το σκεφτόσουνα;
Ε όχι γιατί.. γιατί δεν είναι πολλά τα λεφτά και είναι κάτι το οποίο θα σου κρατήσει. Δε θα το κάνεις και μετά δε θα.. όχι, όχι
καθόλου γιατί εκτός απ’ αυτό θα.. θα βγει απ’ το όλο.. σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση που θα κάνεις. Θα τα βγάλεις τα λεφτά
σου κάπως έτσι.

Συνέντευξη 13 - άντρας, 27 ετών, δημόσιος υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Στο στρατό είχαμε πάει να κάνουμε αναδάσωση.
Πότε έγινε αυτό;
Μάιο, Ιούνιο που μας πέρασε. Τον προηγούμενο.. δηλαδή έχει ένα χρόνο σχεδόν.
Ποιος οργάνωσε την αναδάσωση;
Ο στρατός. Βασικά πρωτοβουλία του διοικητή του στρατοπέδου ήτανε να πάρει κάποιους φαντάρους και να κάνει αναδάσωση
στην Πελοπόννησο στα καμένα.
Και πώς σου φάνηκε;
Ωραία. Ωραία εμπειρία. Είχα ξανακάνει αναδάσωση παλιότερα όταν ήμουνα μικρός εδώ στο νοσοκομείο. Είναι γενικά πολύ
ωραία εμπειρία και ξέρεις ότι κάνεις κάτι καλό εκείνη την ώρα για το περιβάλλον.
Ασχολείσαι με το περιβάλλον και την οικολογία γενικότερα;
Γενικότερα επειδή και το αντικείμενο μου είναι σχετικό ας πούμε, πάνω στη γεωπονία, εε.. έχω υπόψη μου ναι. Ασχολούμαι όσο
μπορώ.
Δηλαδή με τι ασχολείσαι;
Δηλαδή εε.. μ’ αρέσει ο οικολογικός τρόπος αντιμετώπισης γενικότερα και η βιολογική καλλιέργεια και το βρίσκω ενδιαφέρον
και σύγχρονο γενικότερα. Και βοηθάει το περιβάλλον. Και όχι μόνο το περιβάλλον, βοηθάει και τον άνθρωπο και τα θηλαστικά
τα πάντα. Είναι ότι καλύτερο.
Με την ανακύκλωση ασχολείσαι;
Ανακύκλωση στην Ελλάδα όχι δεν κάνω. Δεν υπάρχει ανακύκλωση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ούτε υποδομή ούτε τίποτα.
Δηλαδή.. εσύ ξέρεις ότι τα κάνουν ανακύκλωση; Κι όχι μόνο εσύ, ο καθένας μας. Εγώ έχω ακούσει ότι τα πετάνε μαζί με τα
κανονικά οπότε γιατί να κάτσω εγώ και να τα ανακυκλώσω αφού πάλι μαζί τα πετάνε; Και αυτό είναι καθαρά κρατικό το θέμα.
Όπως σου είπα δεν υπάρχει ούτε υποδομή ούτε η κατάλληλη προώθηση τίποτα δεν ασχολείται κανένας μ’ αυτό το θέμα. Δεν
ενημερώνουνε. Δεν δίνουνε κίνητρα στον πολίτη να ασχοληθεί με την ανακύκλωση. Τίποτα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Τι κίνητρα θεωρείς ότι θα ‘πρεπε να δώσουν στον πολίτη;
Ναι για παράδειγμα πριν κάποια χρόνια ας πούμε δεκαπέντε τουλάχιστον είχανε τοποθετηθεί ας πούμε σε σούπερ μάρκετ για τα
τενεκεδάκια. Έβαζες τα τενεκεδάκια σου έβγαζε μια απόδειξη.. ότι έχεις είκοσι ας πούμε τότε ήτανε δραχμές, έχεις πέντε
χιλιάδες δραχμές εκπτωτικό για να ψωνίσεις. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Το οικονομικό είναι ένα κίνητρο. Τέτοια κίνητρα θα
‘πρεπε να δοθούν στον πολίτη.
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Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν δίνονται τέτοια κίνητρα;
Καθόλου. Τίποτα, τίποτα.
Μένεις μόνος σου;
Όχι μένω με την ξαδέρφη μου.. αλλά ούτε κι αυτή κάνει ανακύκλωση αν θέλεις να με ρωτήσεις αυτό. Δεν ασχολούμαστε μ’
αυτόν τον τομέα.
Γενικά για την ανακύκλωση τι πιστεύεις;
Ε πολύ καλό. Πολύ καλό. Να γίνεται, είναι ότι καλύτερο για το περιβάλλον και.. απλά εδώ στην Ελλάδα δεν πάει. Δεν υπάρχει.
Είναι καθαρά κρατικό το θέμα. Δεν υπάρχει καμία υποδομή, δεν έχει καμία προώθηση σου είπα κανένα κίνητρο τίποτα, τίποτα.
Κανένας λόγος.
Το περιβάλλον σου ασχολείται με την ανακύκλωση ή την οικολογία;
Όχι, σπάνιο φαινόμενο. Γενικότερα δεν ξέρω, δε γνωρίζω να σου πω την αλήθεια και πολύ κόσμο που ασχολείται ενεργά με την
ανακύκλωση και την οικολογία. Και εντάξει σου λέω εγώ λόγω του αντικειμένου απλά γνωρίζω κάποιους που ασχολούνται με
τη βιολογική καλλιέργεια που είναι ας πούμε παραπλήσιο.
Εσύ που είπες ότι ασχολείσαι με την οικολογία και σ’ ενδιαφέρει προσπαθείς να παρακινήσεις άλλα άτομα;
Ναι, κοίτα προσπαθώ πρώτα απ’ όλα να μην προωθήσω τη συμβατική καλλιέργεια που έχει να κάνει με φυτοφάρμακα και
τοξικότητα και υπολυμματικότητα γενικότερα και την εφαρμόζω κι εγώ ο ίδιος για τον εαυτό μου. Αυτό είναι το οικολογικό
μέρος, η οικολογική συνείδηση μου. Σ’ αυτό το κομμάτι.
Ενέργεια εξοικονομείς;
Ναι προσπαθώ και για οικονομικούς λόγους.. αλλά και για λόγους περιβάλλοντος. Ε προσπαθώ να μην καίω γενικότερα πολύ,
να μην ξοδεύω αλόγιστα. Έχω το νου μου να σβήνω τις συσκευές όταν δεν τις χρειάζομαι, να κλείνω.. να τις κλείνω από τους
διακόπτες. Έχω το νου μου. Και εξοικονόμηση νερού κάνω.
Ηλεκτρικές συσκευές έχεις ανακυκλώσει;
Όχι δεν έχει τύχει μέχρι τώρα. Δε μου κάηκε και καμία.
Γνωρίζεις που μπορείς να ανακυκλώσεις ηλεκτρικές συσκευές;
Γνωρίζω, κι αν και σ’ αυτό το ζήτημα πιστεύω ότι δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση να.. να προωθήσουνε, να μας βάλουνε
κίνητρα, να.. δεν.. δηλαδή αν ακούσεις μέσω άλλων ανθρώπων γι’ αυτό το θέμα.
Είχαν γίνει από καταστήματα κάποιες ενέργειες όπου έδινες την παλιά σου συσκευή κι έπαιρνες μια καινούρια οικολογική
φτηνότερα. Συμμετείχες σε κάτι τέτοιο;
Όχι, όχι δε συμμετείχα γιατί εε.. δεν έχω την κατάλληλη πληροφόρηση. Αυτό το πράγμα το ακούω από σένα πρώτη φορά. Ότι
συνέβη. Μπορεί αν το είχα μάθει να συμμετείχα και αν είχα ανάγκη και κάποια συσκευή έτσι; Γιατί δε θα πήγαινα να δώσω έτσι
τη δική μου.. μόνο αν ήταν χαλασμένη. Είναι πάντως πολύ καλό. Και είναι πιστεύω σ’ αυτό που σου έλεγα πριν στα κίνητρα.
Είχα ακούσει ένα παρόμοιο που είχε γίνει για τα αμάξια πριν καιρό κι αυτό παρόμοια φάση. Και για οτιδήποτε κι αν είναι αυτό.
Αλλά πίσω απ’ αυτά κρύβονται άλλα συμφέροντα που γι’ αυτό δεν υπάρχει η κατάλληλη κρατική πληροφόρηση και προώθηση
σ’ αυτό. Δηλαδή ε, αν θα γυρνούσαμε κάποτε όλοι μας τα’ αμάξια σε ηλιακά ή αν κάναμε όλα μας τα σπίτια να βασίζονται στην
ηλιακή ενέργεια τότε θα έκλειναν όλες οι βιομηχανίες εε.. πετρελαίου, θα κλείνανε εε.. δηλαδή παίζουνε τέτοια συμφέροντα από
πίσω που δεν τους συμφέρει να βασιστούνε πάνω στην οικολογία. Παρόλο που ας πούμε η Ελλάδα και.. η χώρα μας είναι το
ιδανικότερο μέρος γι’ αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βασιστούμε καθαρά και μόνο σ’ αυτό.
Πιστεύεις ότι γίνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση;
Όχι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται ποτέ να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί τα συμφέροντα.. τα μεγάλα από πίσω
δεν το θέλουνε.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Οικολογικά προϊόντα.. μ’ αρέσει ας πούμε όπως σου είπα να καλλιεργώ ας πούμε και να.. όσον αφορά δηλαδή βιολογικά
τρόφιμα προσπαθώ να τα καλλιεργώ εγώ και προσπαθώ πάντα να είναι απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα και διάφορα χημικά.
Άλλα οικολογικά προϊόντα εκτός των βιολογικών τροφίμων;
Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία. Όχι, δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία.
Για ποιο λόγο;
Εε.. γιατί συνήθως κοιτάω το οικονομικό αντίκρισμα.. για την επιλογή τέτοιων.. δηλαδή σε τέτοια είδη. Αν κάτι είναι πιο ακριβό
απ’ αυτό που παίρνω ε όχι δεν θα το πάρω. Και όλοι έτσι; Δε νομίζω ότι είμαι ο μόνος που κοιτάω το οικονομικό.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
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Όχι, δεν έχω συμμετάσχει ποτέ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι τόσο καλά οργανωμένο εδώ στην Ελλάδα και ίσως να μην έχει
τύχει ας πούμε κιόλας δεν ξέρω. Μερικές φορές παίζει και θέμα η τύχη.
Αν σε παρακινούσε κάποιος θα συμμετείχες;
Ενδεχομένως. Αν ας πούμε μου ‘λεγες εσύ τώρα πάμε να κάνουμε κάτι μπορεί και να το έκανα. Ή όπως σου είπα στο στρατό με
την αναδάσωση. Ναι, ενδεχομένως ναι.
Οικονομικά θα ενίσχυες αυτές τις οργανώσεις;
Αν είχα την άνεση θα το ‘κανα ναι. Αφού δε μπορώ ή δε θέλω.. δεν ξέρω όπως θέλεις πες το ε να συμμετέχω σε αυτές τότε γιατί
να μη δώσω χρήματα; Απλά παίζει πάντα το οικονομικό, αν έχω λεφτά ναι θα δώσω αν έχω όχι. Ούτε θα στερηθώ κάτι για να
δώσω λεφτά σ’ αυτούς τους οργανισμούς δηλαδή εντάξει είπαμε.
Σε κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Καμία.
Για ποιο λόγο;
Γιατί είναι σαπίλα παντού. Καμία, καμία. Γιατί να ‘χεις εμπιστοσύνη; Δεν βλέπουμε και τίποτα καλό.
Δεν βλέπεις δηλαδή να γίνονται ενέργειες από το κράτος;
Τίποτα, τίποτα. Όλοι είναι της αρπαχτής σ’ αυτή τη χώρα. Δε βλέπεις που έχουμε φτάσει; Χρωστάμε παντού και μου λες τώρα
να ενδιαφερθούνε για το περιβάλλον και να κάνουνε κι ενέργειες. Καλά.
Πιστεύεις ότι θα ‘πρεπε να ενεργήσουμε για το περιβάλλον πρώτα ατομικά ή να κάνει κάτι το κράτος.
Σίγουρα και ατομικά έχει μεγάλη σημασία να έχουμε οικολογική συνείδηση αλλά.. πάνω απ’ όλα το θέμα είναι κρατικό.
Θα συμφωνούσες να θεσπιστούν νόμοι που θα σου επιβάλλουν κυρώσεις, πρόστιμα;
Είμαι κατά των απαγορεύσεων. Αλλιώς.. αλλιώς πρέπει να είναι η προώθηση. Με κίνητρα. Με απαγορεύσεις δεν κάνεις τίποτα.
Αν μας δώσουν κίνητρα και μάλιστα οικονομικά θα δεις πώς θα ανταποκριθούν όλοι.
Εκτός από τα οικονομικά κίνητρα τι άλλο έχεις στο μυαλό σου;
Ε.. την προώθηση των οικοσυστημάτων και των οικολογικών ας πούμε χώρων που έχουμε και διαθέτουμε. Το.. δηλαδή έχουμε
τόσα όμορφα μέρη που μπορείς να το προωθήσεις αυτό και να μεταδώσεις μια οικολογική συνείδηση στον πολίτη. Χωρίς
οικονομικά κίνητρα. Μόνο και μόνο από την ομορφιά και χωρίς το φόβο του πρόστιμου. Ότι αν πετάξω εγώ ένα χαρτάκι κάτω
θα φάω πρόστιμο. χωρίς.. απαγορεύσεις να μην υπάρχουν. Από μόνο του πρέπει να τον ευαισθητοποιήσεις τον άλλον.
Βλέπεις άτομα γύρω σου να είναι ευαισθητοποιημένα;
Όχι γιατί πλέον έχει γίνει τόσο αστική ας πούμε η ζωή μας που πλέον ο κόσμος έχει άλλα ενδιαφέροντα και δεν υπάρχει η
οικολογική ευαισθητοποίηση. Όχι. Όχι βέβαια 100%. Πάντα υπάρχουνε και οι εξαιρέσεις αλλά πιστεύω πώς οι περισσότεροι δεν
ενδιαφέρονται πια για τη φύση, για το περιβάλλον.
Πιστεύεις ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Όλοι έχουμε. Τώρα είναι κατά πόσο ο καθένας μας ενεργεί έτσι;
Εσύ πιστεύεις ότι ενεργείς;
Κοίτα προσπαθώ να σέβομαι το περιβάλλον. Προσπαθώ να σέβομαι το περιβάλλον. Αλλά όχι ότι κι εγώ πολλές φορές δεν
πράττω ας πούμε άσχημα ας πούμε προς το περιβάλλον απλά γενικότερα προσπαθώ να το σέβομαι. Προσπαθώ όσο το δυνατόν
κι όσο περνάει από το χέρι μου να βοηθάω. Δηλαδή και το να μην προκαλώ επιπλέον ζημία στο ήδη κατεστραμμένο περιβάλλον
εγώ το βλέπω σαν.. εε σαν όφελος προς το περιβάλλον.
Για τα ενεργειακά σπίτια ποια είναι η γνώμη σου;
Θετικό πολύ θετικό. Μακάρι να μπορούσαμε να μετατρέψουμε όλοι μας τα σπίτια σε ηλιακά. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει ας
πούμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις να γίνει αυτό και τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Όπως είναι η ΔΕΗ ας πούμε, όπως
είναι.. κι άλλοι οργανισμοί.
Εσύ θα προχωρούσες στο να κάνεις το σπίτι σου ενεργειακό;
Ναι. Θα το ‘κανα. Και γιατί να μην το κάναμε και όλοι.
Θα το έκανες ανεξαρτήτως του κόστους;
Ναι βέβαια. Γιατί αν το δεις μακροπρόθεσμα θα κερδίσεις από ένα τέτοιο σπίτι, μια τέτοια ενέργεια. Χαμένος δεν πρόκειται να
βγεις. Αλλά και ως προς σεβασμό για το περιβάλλον. Απ’ όλες τις πλευρές τέλος πάντων είναι ότι πιο σύγχρονο και πιο καλό για
το περιβάλλον.
Αυτοκίνητο χρησιμοποιείς;
Ναι χρησιμοποιώ συχνά. Φυσικά.
Έχεις στο μυαλό σου να το αποφεύγεις όποτε δεν το χρειάζεσαι;
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Ελάχιστα. Είναι μεταφορικό μέσο πλέον έχει γίνει και συνήθεια και τρόπος ζωής. Δεν είναι κάτι που θα άλλαζα. Μακάρι να.. ε
να υπήρχε κρατική παρέμβαση και να μετατρέπαμε όλοι μας.. όλοι τα αυτοκίνητα μας τα βενζινοκίνητα σε ηλιακά και να μην
υπήρχε καμία επιβάρυνση για το περιβάλλον. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και εκτός αυτού.. και να θες να τ’ αποφύγεις και.. και να
πάρεις ποδήλατο σου λέω εγώ γιατί με τα πόδια δύσκολα μετακινείσαι.. που θα πας με το ποδήλατο όταν το κράτος δεν έχει
προνοήσει ούτε γι’ αυτό και δεν υπάρχει ούτε ένας ποδηλατοδρόμος; Κι αυτό είναι μια κρατική παρέμβαση η οποία δεν υπάρχει
ας πούμε στην πόλη μας. Να γίνουν ποδηλατοδρόμοι ναι.

Ομάδα Β: Μη οικολογικά ευαισθητοποιημένοι
Συνέντευξη 01 - γυναίκα, 26 ετών, άνεργη
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Γενικώς δεν κάνω πολύ συχνά κάτι για το περιβάλλον, δεν ξέρω γιατί το έχω πάρει έτσι στραβά. Τώρα η τελευταία φορά.., ε
πριν λίγες μέρες είχα πετάξει ένα, ήμουνα στο σπίτι της μητέρας μου που κάνει ανακύκλωση αυτή, εγώ δεν κάνω και επειδή έχει
δύο κάδους είχα βάλει ένα πλαστικό μπουκάλι στον κάδο που τα βάζει με τα πλαστικά για την ανακύκλωση.
Σπίτι σου δεν κάνεις ανακύκλωση;
Σπίτι μου δεν κάνω ανακύκλωση γιατί χρειάζεται χώρος. Πρέπει να έχω δύο κάδους με σκουπίδια, να τα ξεχωρίζω.. ε και μετά
πρέπει.. ε κάτω από το σπίτι μου έχει ένα κάδο που δεν είναι οικολογικός είναι για όλα τα απορρίμματα, οπότε ο οικολογικός ο
κάδος είναι μακριά απ’ το σπίτι μου οπότε δε μπορώ και να ‘χω δύο σακούλες να μου πιάνουν χώρο και μετά να κάνω δύο
διαδρομές για να πηγαίνω να τα πετάξω ας πούμε κάπου πιο μακριά. Και δεν κάνω.
Γενικά για την ανακύκλωση τι πιστεύεις;
Γενικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό και ότι έχουμε κάνει τον πλανήτη μας έτσι που τον καταστρέφουμε όλοι μας και
πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση και μάλιστα έχω δει και μια καινούρια πρωτοβουλία για ανακύκλωση για ηλεκτρικές συσκευές
που είναι πολύ καλό, από το να παίρνεις ας πούμε το βραστήρα να τον πετάς έτσι μέσα στον κάδο. Πιστεύω ότι πρέπει να
κάνουμε ανακύκλωση. Πρέπει να έχεις συνείδηση όμως για να το κάνεις. Και το καλό είναι όμως ότι πολύ, πολύς κόσμος που
ξέρω κάνει, αρχίζει και κάνει ανακύκλωση.
Στην οικογένεια σου είπες ότι κάνουν ανακύκλωση.
Στην οικογένεια μου κάνουν ναι, η μητέρα μου έχει δύο κάδους, πετάει εκεί δεξιά αριστερά τα πλαστικά, τα άλλα και μάλιστα
μου λέει ότι να κάνεις ανακύκλωση τα περισσότερα προϊόντα ανακυκλώνονται. Δηλαδή ο κάδος της ανακύκλωσης γεμίζει πολύ,
ναι αυτό που έχει ο κάδος της ανακύκλωσης γεμίζει πολύ πιο εύκολα απ’ ότι το άλλο. Γιατί όλο και χαρτιά, νάιλον και τέτοια
που ανακυκλώνονται όλα αυτά τα συνθετικά και τα λοιπά, πλαστικά σε σχέση με το άμα καθαρίσεις μια φορά πατάτες ας πούμε
πιάνουν πολύ περισσότερο χώρο.
Γιατί πιστεύεις όμως ότι η μητέρα σου παρόλο που εργάζεται το βρίσκει πιο εύκολο να κάνει ανακύκλωση και να
προλαβαίνει;
Έχει οργάνωση στο σπίτι της. Είναι πιο οργανωτική μάλλον. Έχει οργάνωση και το’ χει πάρει έτσι πιο ζεστά ας πούμε το θέμα.
Από σένα. Και γενικά στο σπίτι της μητέρας σου είναι πιο βολικοί οι κάδοι ανακύκλωσης;
Ναι. Αυτοί είναι δίπλα δίπλα. Ένας κανονικός ένας για ανακύκλωση, οπότε τσουπ τα παίρνει και τα δύο.
Οι φίλοι σου;
Οι φίλοι μου. Μερικοί κάνουνε. Βασικά έχω παρατηρήσει ότι, εγώ μένω Θεσσαλονίκη, αυτοί που μένουν στη Βέροια οι πιο
πολλοί κάνουν. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το ότι είναι σε μικρή πόλη ας πούμε, είναι πιο εύκολο, πιο μικρές οι αποστάσεις, οι
κάδοι. Ο δήμος της Βέροιας ας πούμε το ‘χει οργανώσει έτσι καλύτερα το πράγμα. Εντάξει και στη Θεσσαλονίκη έχει βέβαια
κάδους ανακύκλωσης αλλά έχω παρατηρήσει ότι περισσότερο οι φίλοι μου που μένουν εδώ κάνουν. Δεν ξέρω ίσως επειδή είναι
και οι οικογένειες τους που είναι.. Το οργανώνει άλλος πιο πολύ το θέμα. Δεν ξέρω τι φταίει απ’ όλα αυτά.
Πιστεύεις ότι αν έμενες στη Βέροια θα έκανες ανακύκλωση;
Ναι αν έμενα στη Βέροια στο σπίτι μου που μένει η μαμά μου και ήδη κάνει σίγουρα θα έκανα. Δηλαδή δεν θα πήγαινα εγώ
στον κάδο που ρίχνει αυτά που κάνει ανακύκλωση, να πετάξω κάτι που δεν είναι ανακυκλώσιμο. Με τίποτα, εντάξει.
Θα αισθανόσουν πιο άνετα από τη στιγμή που ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη οργανώσει την κατάσταση για σένα;
Ναι. Και αισθάνεσαι και πιο καλά νομίζω με τον εαυτό σου, δηλαδή βγαίνεις έξω στο δρόμο και λες ότι κάνεις μια βόλτα σε ένα
πάρκο ή κάτι τέτοιο και λες συμβάλλω κι εγώ σ’ αυτό.
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Στο σπίτι σου εκτός από την ανακύκλωση κάνεις κάτι άλλο οικολογικό; Όπως παραδείγματος χάρη για να εξοικονομήσεις
ενέργεια με διάφορους τρόπους;
Α.. ναι κάνω. Την τηλεόραση ας πούμε που πήραμε καινούρια τηλεόραση τη βάζω, έχει ρύθμιση για εξοικονόμηση ενέργειας
όταν βλέπεις και το κάνω έτσι. Βέβαια το κάνω επειδή φωτίζει πολύ και μ’ ενοχλεί, αλλά το κάνω. Ε προσέχω πολύ με το
θερμοσίφωνα. Πάρα πολύ, δηλαδή δεν τον αφήνω ανοιχτό, να τον ανάψω και όταν θα μπω για μπάνιο να τον σβήσω. Τον αφήνω
ας πούμε 20 λεπτά, μισή ώρα και τον σβήνω. Ε δηλαδή ότι μου είναι απαραίτητο. Προσπαθώ να μη σπαταλώ πολύ νερό γιατί
θεωρώ ότι το νερό είναι υπό έλλειψη και ότι είναι ξέρεις όταν βλέπεις ντοκιμαντέρ που κάποια παιδάκια δεν έχουν να πιούνε κι
εσύ το βλέπεις να τρέχει στη βρύση έτσι άφθονο και το αφήνεις και..το σπαταλάς ε θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη αδικία.
Σε διάφορες οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι. Κάθε φορά με σταματάνε στο δρόμο και μου λένε να γραφτώ και τα λοιπά, αλλά εγώ ποτέ δεν έχω σταματήσει να σταθώ να
δω με τι..γενικώς ξέρω με τι ασχολείται και η Greenpeace και διάφορες άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι και
παγκόσμιες και τα λοιπά αλλά πιστεύω ότι άμα γραφτώ πρέπει να πληρώνω συνδρομή ε και δεν ξέρω. Τώρα θα μου πεις δεν
κάθισες να ασχοληθείς πόση είναι η συνδρομή και τα λοιπά αλλά τώρα και σε περίοδο τέτοιας κρίσης δε νομίζω να μου
περισσεύουν και πολλά χρήματα να δίνω και συνδρομές σε αυτές τις οργανώσεις.
Δηλαδή το θεωρείς οικονομικό το πρόβλημα.
Ναι για μένα ναι. Δηλαδή άμα είναι κάθε μήνα ή κάθε εξάμηνο, δεν ξέρω καταρχήν πόσο είναι δεν ξέρω. Να δίνω δηλαδή έστω
και 20 ευρώ κάθε μήνα ε δεν το, ε δε νομίζω να το κάνω. Αλλά παρόλα αυτά υποστηρίζω πάρα πολύ τη δράση τους και μπράβο
τους τα παιδιά που ασχολούνται και κάνουνε. Σ’ αυτούς μπράβο βέβαια σε μένα όχι μπράβο.
Πιστεύεις ότι αν δεν ήταν οικονομικό το θέμα θα το έκανες;
Ναι σίγουρα. Σίγουρα. Και πολύ ζηλεύω και αυτά που κάνει το ΣΚΑΙ που πάνε και δεντροφυτεύουνε τις πλαγιές εκεί στην
Αττική. Πολύ μ’ αρέσουν. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ήμουν σε μεγαλύτερη ηλικία και είχα και παιδάκια θα τα ‘παιρνα και θα
πηγαίναμε να φυτέψουν δεντράκια. Μ’ αρέσει γενικώς σαν ιδέα απλά είναι έτσι η ζωή με τις δουλειές μας με την πίεση μας που
δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε και πολύ πολύ όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει πρέπει να σκεφτούμε υποτίθεται βέβαια έχοντας
συνείδηση το μέλλον που θα αφήσουμε.
Πιστεύεις ότι αν προσπαθούσες να βάλεις την ανακύκλωση στη ζωή σου σιγά σιγά δεν θα την ακολουθούσες;
Ναι σιγά..ναι αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή λίγο να αρχίσω με μια βασική ανακύκλωση μετά να συμμετέχω λίγο περισσότερο,
μετά σ’ όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αλλά πιστεύω γενικώς ότι το θέμα του περιβάλλοντος είναι ένα πολύ παγκόσμιο θέμα
δηλαδή πρέπει να πάρει πρωτοβουλία από τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά μέχρι και όλους τους υπερεθνικούς οργανισμούς μόνοι
τους ο καθένας, ο καθένας μόνος του κι όλοι μαζί να προσπαθούνε. Γιατί αλλιώς δεν είναι κάτι που αφορά ένα κράτος, ένα
έθνος, έναν πολίτη.
Δεν πιστεύεις όμως ότι όλα ξεκινάνε από τον καθένα μας ατομικά;
Ναι. Καταρχήν όμως νομίζω ότι πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες οι δήμοι και τα λοιπά γιατί εγώ άμα θέλω να κάνω
ανακύκλωση και δεν έχει οικολογικό κάδο στην περιοχή μου δεν μπορώ να κάνω ανακύκλωση είναι προφανές. Δηλαδή εντάξει,
πιστεύω κανένας μέσος άνθρωπος που παλεύει, πάει στη δουλειά του γυρνάει, δε θα έτρεχε ας πούμε 10 χιλιόμετρα να πάει σε
άλλο δήμο να βρει κάδο ανακύκλωσης. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι πρωτοβουλία του κάθε δήμου ξεχωριστά για
να κινητοποιηθούν οι πολίτες, να το διαφημίσουν σωστά, να μας ευαισθητοποιήσουν γιατί πιστεύω ότι όλοι έχουμε μέσα μας
αυτό το να φροντίσουμε για τον πλανήτη που ζούμε.
Έχεις εμπιστοσύνη στους κρατικούς φορείς;
Γενικώς πιστεύω ότι αν θέλουν να κάνουν.. να σου πω την αλήθεια στο ελληνικό κράτος όχι τόσο ότι θα πάρει τέτοιες
πρωτοβουλίες. Κι εντάξει δεν είναι και, δεν μπορεί να το κάνει και μόνο του να σώσουμε δηλαδή τι; Την Ελλάδα; Ναι να την
σώσουμε, αν δίπλα μας είναι όλα μολυσμένα. Πρέπει όλοι μαζί να κινητοποιηθούμε και γι’ αυτό οι περισσότερες
περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα.
Στο σπίτι σου χρησιμοποιείς οικολογικά προϊόντα; Όπως είναι τα οικολογικά καθαριστικά;
Μμ, ναι πήρα planet την άλλη φορά. Αν θεωρηθεί ότι είναι οικολογικό αλλά έτσι λέει γι’ αυτό το διαφημίζουνε. Ωραίο είναι,
πιστεύω θα συνεχίσω να το παίρνω γιατί και βασικός παράγοντας είναι ότι δεν έχει και πολλή μεγάλη διαφορά στην τιμή από τα
υπόλοιπα. Γιατί αν ήταν διπλάσια τιμή δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα. Παίζει ρόλο κι αυτό. Τώρα άλλα οικολογικά προϊόντα..Τα
περισσότερα άλλα εκτός από αυτό του πλυντηρίου ας πούμε α κι επίσης και τα άλλα που έχουνε βγάλει ας πούμε κάποιες
εταιρίες που.. καθαριστικά που λένε ότι καθαρίζουν τα ρούχα σε πιο μικρή θερμοκρασία του πλυντηρίου κι αυτά τα παίρνω κι
όντως βάζω χαμηλότερη θερμοκρασία στο πλυντήριο. Τώρα αυτό δεν ξέρω πως βοηθάει το περιβάλλον.
Μ’ αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια.
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Α ναι σωστά.
Όταν πηγαίνεις σουπερ μάρκετ χρησιμοποιείς πλαστικές σακούλες ή χάρτινες;
Πλαστικές. Δεν έχει χάρτινες. Κι αν με ρωτάς αν κουβαλάω εγώ απ’ το σπίτι μου χάρτινες για να κουβαλήσω τα ψώνια μου όχι.
Δεν το κάνω. Δεν έχω δει δηλαδή και κανέναν πολίτη να το κάνει. Αλλά παρόλα αυτά αυτές τις σακούλες που μου δίνουν ας
πούμε δεν έχω αγοράσει ποτέ πλαστικές σακούλες από το σούπερ μάρκετ για τα απορρίμματα. Χρησιμοποιώ αυτές που μου
δίνουνε και σ’ αυτές ας πούμε τα μαζεύω και τα ξαναπετάω.
Στις ενέργειες ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών που έγιναν συμμετείχες;
Ναι. Αυτό που είχε γίνει για τα αιρκοντίσιον συμμετείχα. Είχα κάποιο αιρκοντίσιον που δεν ήταν απ’ αυτό που λένε ενεργειακής
κλάσης Α ας πούμε και το άλλαξα και πήρα τέτοιο γιατί και πίστευα ότι είναι καλύτερο και όντως έκανε εξοικονόμηση
ενέργειας. Και στην τσέπη μου εξοικονόμηση χρημάτων και στο περιβάλλον εξοικονόμηση ενέργειας. Τώρα από κει και πέρα,
νομίζω είχε γίνει για ψυγεία κάτι. Για ψυγείο όχι δεν το έκανα γιατί είχα πάρει την προηγούμενη χρονιά καινούριο και
ήτανε..είχε τις όλες τις προδιαγραφές που είχανε και τα καινούρια οπότε δεν υπήρχε λόγος να πάρω κι άλλο. Αλλά για το
αιρκοντίσιον το έκανα και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό αυτές οι πρωτοβουλίες που παίρνουν δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει βγει και
για πλυντήρια ή κάτι τέτοιο. Νομίζω όχι, δεν έχει βγει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλές πρωτοβουλίες αυτές κι ότι παρακινούν
τον κόσμο και ότι πολύς κόσμος το έκανε από φίλους και γνωστούς που γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο.
Πρέπει δηλαδή να έχεις κάποιο κίνητρο για να προχωρήσεις σε κάποια οικολογική συμπεριφορά;
Γενικώς ήταν και το θέμα των χρημάτων, δηλαδή εγώ το ήξερα ότι το αιρκοντίσιον μου ε είχε πολύ μεγάλη κατανάλωση
ενέργειας και κατανάλωνα πάρα πολύ ρεύμα αλλά εκείνη τη στιγμή δε μπορούσα να το αντικαταστήσω ας πούμε με κάποιο
άλλο γιατί θα ήταν μεγάλο το κόστος. Τώρα από τη στιγμή που σου δίνουν ένα κίνητρο το κάνεις και το αντικαθιστάς και κάνεις
καλό σε όλους. Οπότε πιστεύω έτσι και κάποιες πρωτοβουλίες από το κράτος να σου δίνουν κίνητρο είναι πολύ βασικές.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Γενικώς θεωρώ ότι έχω ευθύνη για το τι θα αφήσω στους επόμενους. Δηλαδή πρέπει τουλάχιστον αυτό που βρήκα αυτό να
αφήσω, αν όχι καλύτερο. Χειρότερο σε καμία περίπτωση. Τώρα από κει και πέρα όλοι ατομικά έχουμε την ευθύνη μας. Όλοι
έχουμε ένα αυτοκίνητο, όλοι ρυπαίνουμε το περιβάλλον. Μπορούμε να κάνουμε όμως αλλιώς; Οι απαιτήσεις της σύγχρονης
ζωής είναι πολύ μεγάλες. Τώρα από κει και πέρα θεωρώ ότι φταίνε και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει πυρηνικές
δοκιμές..που δηλαδή σε μια ώρα καταστρέφεις πολύ περισσότερα απ’ όσα θα κατέστρεφε όλη η Ευρώπη μαζί σε..μια βδομάδα
ας πούμε. Και χαλάς πολύ περισσότερη ενέργεια. Και θεωρώ ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι που χάλασαν στο μεγαλύτερο βαθμό
κάποιοι ανεύθυνοι σε εισαγωγικά. Έχω ευθύνη. Και σου λέω ότι έχω ευθύνη για αυτό που θα αφήσω. Δε μπορώ να το αφήσω
χειρότερο. Γι’ αυτό νιώθω ευθύνη και χρέος μου να το κάνω.
Θεωρείς ότι είναι άδικο το ότι βρέθηκες σε μια κατάσταση ή εποχή που πρέπει να διορθώσεις εσύ κάποια πράγματα;
Ναι το θεωρώ άδικο αυτό, εντάξει. Είναι άδικο γιατί ας πούμε οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν το αυτοκίνητο τους. Εγώ
προσωπικά αυτοκίνητο δεν έχω και το παραδέχομαι δεν έχω γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να έχω έτσι; Τώρα από
κει και πέρα έχει ο άλλος το αυτοκίνητο του, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν χρησιμοποιεί. Σ’ αυτό όμως δεν φταίει μόνο αυτός.
Αν οι συγκοινωνίες δεν είναι καλές δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή θα πάρει το αυτοκίνητο του να εξυπηρετηθεί. Για πολλές
διαδρομές δεν έχει πολύ συχνά συγκοινωνία οπότε δε μπορείς να κάνεις αλλιώς.
Σε κάποιες προσπάθειες όπως είναι το carpooling θα συμμετείχες; Όπου με αυτό τον τρόπο βρίσκεις κάποιον π.χ. μέσω
Internet με μέσο που πηγαίνει στον προορισμό που θέλεις και μοιράζεστε το κόστος της βενζίνης αλλά και δεν ρυπαίνετε
το περιβάλλον.
Δηλαδή; Δεν κατάλαβα; Κάτσε να μου το..το καταλάβω. Δηλαδή είμαι εγώ στη Θεσσαλονίκη και βρίσκω μέσω Internet κάποιον
που θέλει κι αυτός να πάει στη Αθήνα..
Ή στο κέντρο.
Α στο κέντρο ας πούμε.
Και μοιράζεστε ουσιαστικά το ίδιο αυτοκίνητο, είτε έχεις εσύ αυτοκίνητο είτε ο άλλος.
Ναι πολύ καλό. Δεν το έχω υπόψη μου αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ καλό αυτό. Και γενικώς όχι μόνο ένα και δύο και τρία και
τέσσερα άτομα χωράνε.
Θα το έκανες δηλαδή;
Ναι. Εγώ που μένω Θεσσαλονίκη ας πούμε Καλαμαριά είμαι στο λεωφορείο να πάω στη δουλειά μου, έχει φοβερό
μποτιλιάρισμα και είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα αυτοκίνητα που θα δεις που έχουν περισσότερο από ένα άτομο μέσα.
Μετρημένα στα δάχτυλα. Και θεωρώ πάρα πολύ καλό βέβαια που και ο δήμος εκεί πέρα έχει πάρει πρωτοβουλία με τις
λεωφοριολωρίδες και όλα αυτά γιατί φυσικά και το λεωφορείο που κουβαλάει 120 άτομα πρέπει να εξυπηρετείτε και να
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κυκλοφορεί πολύ πιο άνετα απ’ ότι το αυτοκίνητο. Παρόλα αυτά βλέπω ότι και αυτό δεν είναι αρκετό διότι ήδη τα λεωφορεία
είναι γεμάτα σε κάθε διαδρομή τους ειδικά τις ώρες αιχμής. Αν μπούνε στα λεωφορεία και αυτοί που είναι με τα αυτοκίνητα δε
θα χωράμε πολύ απλά. Όπως παρατηρείται αυτό σε κάποιες περιπτώσεις που βρέχει ας πούμε και πολλοί προτιμούνε επειδή
ξέρουν ότι θα έχει πολύ κίνηση να πάρουν το λεωφορείο υπάρχει πρόβλημα, οπότε πρέπει κάποια πράγματα για να τα κάνεις..δε
μπορείς να τα κάνεις μόνος σου και γι’ αυτό πιστεύω είναι και το κράτος αλλιώς θα είχαμε θα ήταν ο καθένας μόνος του.
Σχετικά με τα ενεργειακά σπίτια που έχουν αναπτυχθεί ποια είναι η γνώμη σου;
Ναι πολύ καλό αυτό. Και τα φωτοβολταϊκά πιστεύω ότι είναι πολύ καλή.. καλή ιδέα να το πούμε έτσι. Γενικώς δεν.. ναι θα
ήθελα να έχω να μπορώ να..Τώρα δεν ξέρω πάλι παίζει το κόστος δεν ξέρω κατά πόσο ας πούμε αν αγοράσω ένα συμβατικό
σπίτι ή ένα ενεργειακό τι διαφορά θα έχει. Αλλά αν μπορούσα να το κάνω ναι θα το έκανα.
Δεν πιστεύεις όμως ότι μακροπρόθεσμα η αγορά ενός ενεργειακού σπιτιού θα έχει κέρδος για σένα;
Ναι αυτό είναι σωστό. Οπότε ναι μ’ αυτή τη λογική θα το έκανα. Και τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ καλό να τα αναπτύξουμε
επιτέλους κι εδώ στην Ελλάδα περισσότερο. Έχουμε πάρει ένα σωρό επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αυτά ο
κόσμος να αναλάβει πρωτοβουλία, να δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις και να αρχίσουμε να παράγουμε ενέργεια. Εντάξει είναι
άδικο που στη Δανία και τη Γερμανία εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια σε μεγαλύτερο βαθμό από εμάς δηλαδή..και την
αιολική ενέργεια. Αν φυσάει περισσότερο εκεί πέρα απ’ ότι εδώ τι να πω; Αλλά αυτά βλέπεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τόσα
κλιματικά προσόντα όσα έχει η Ελλάδα και παρόλα αυτά αυτό που έχουν το εκμεταλλεύονται.
Γιατί θεωρείς ότι γίνεται αυτό;
Γιατί ίσως έχουν περισσότερη συνείδηση σε αυτά τα πράγματα. Βασικά ε είναι αυτό που προσπαθούμε εμείς τώρα να
περάσουμε σε.. να περάσει το κράτος σε όλο τον κόσμο ότι εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ναι αλλά αυτές πρέπει να τις
εκμεταλλευτούμε και θέλουν υποδομές. Αυτοί μάλλον το ‘χουνε κάνει πιο νωρίς από μας, το ‘χουνε καταλάβει ότι είναι
σημαντικό και το ‘χουν προωθήσει περισσότερο και καλύτερα.
Στο σπίτι που ζεις μένεις μόνη σου;
Με το φίλο μου.
Ο φίλος σου ανακυκλώνει; Κάνει κάτι για το περιβάλλον;
Ο φίλος μου είναι χειρότερος από μένα στην ανακύκλωση συγκεκριμένα μιλώντας. Δηλαδή εγώ..παράδειγμα..εγώ γενικώς με τα
μέσα μαζικής μεταφοράς έχω μια σχέση, δηλαδή και τώρα το λέω ότι αν είμαι στις συνθήκες που είμαι να μένω Καλαμαριά, να
δουλεύω στο κέντρο και αυτοκίνητο να είχα δε θα πήγαινα με το αυτοκίνητο. Δηλαδή και από θέμα..έτσι όπως είναι τώρα η
κατάσταση ωραία; Δε μπορείς να βρεις παρκινγκ, ξοδεύεις πάρα πολύ ενέργεια, βενζίνη, ε πρέπει να πληρώσεις εκεί παρκινγκ
για να αφήσεις το αυτοκίνητο σου είναι πολύ πιο. Πιο λίγο χρόνο σου παίρνει να πας με το λεωφορείο ας πούμε. Ε τώρα αυτός
όχι..έχει και το αυτοκίνητο του και πολύ θα δυσκολευτεί να μπει σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή το βλέπω άμα του πω
πάμε στο κέντρο με το λεωφορείο ε με μισή καρδιά ας πούμε πάει.
Στο σπίτι κάνει κάτι για να σε παρακινήσει να κάνετε κάτι οικολογικό;
Κάτι τώρα τόσο τρανταχτό και ουσιαστικό δε μπορώ να σκεφτώ ας πούμε..να πάμε να φυτέψουμε δέντρα ας πούμε ή κάτι
τέτοιο;
Όχι. Εννοώ στο σπίτι θα τον δεις να κάνει ανακύκλωση; Να κλείνει διακόπτες ή την τηλεόραση;
Ναι αυτό το κάνει. Αλλά πιστεύω ότι τώρα η ανακύκλωση γενικώς βοηθάει να την κάνουμε γιατί είναι και περίοδος κρίσης για
όλη την ελληνική οικονομία ας πούμε και κοιτάς πρώτα και την τσέπη σου και μετά απ’ όλα αυτά έρχεται και η ανακύκλωση.
Δηλαδή κλείνεις το θερμοσίφωνα γιατί θα σου ‘ρθει περισσότερη ΔΕΗ αλλά ταυτόχρονα κάνεις και ανακύκλωση. Ίσως
και..είναι κίνητρο ας πούμε αυτό..το ότι δεν έχεις..ότι δε σου περισσεύουν τόσα πολλά χρήματα για να..αλλιώς δεν ξέρω.. μπορεί
να τον αφήναμε ανοιχτό αν δε μας ένοιαζε η ΔΕΗ να ερχόταν 300 ευρώ να τον αφήναμε ανοιχτό το θερμοσίφωνα όλη μέρα.
Είναι κι αυτό ένα κίνητρο. Πάντως πιστεύω ότι κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρω ίσως είναι και ηλικία που είναι..τώρα είμαι 26..αν
κάποια στιγμή βρω μια σταθερή δουλειά που να έχω μια περισσότερη άνεση απ’ ότι έχω τώρα πιστεύω ότι και τις λάμπες τις
οικολογικές θα προτιμούσα απ’ ότι τις συμβατικές ε.. και κάποια άλλα πράγματα περισσότερα θα μπορούσα να κάνω για το
περιβάλλον. Πιστεύω ότι σε αυτές τις εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολο να τα πετύχεις όλα μαζί ειδικά αν κάτι σου
προκαλεί επιπλέον κόστος. Τώρα από κει και πέρα εντάξει δεν ξέρω κατά πόσο φάνηκε από την όλη συζήτηση ότι εγώ είμαι
αντί-οικολόγος ή κάτι τέτοιο αλλά το θέμα είναι ότι..εντάξει κάποια πράγματα τα κάνω ρε παιδί μου..ας πούμε τώρα έχω να
πετάξω, έχω μαζέψει κάτι σημειώσεις να πετάξω από το πανεπιστήμιο και τα λοιπά. Ε αφού τις μάζεψα όλες μαζί θα κάνω τον
κόπο και θα τις πάω πιο μακριά που είναι ο κάδος για την ανακύκλωση. Δε θα τις πετάξω στα σκουπίδια. Αλλά είναι
μεμονωμένες κινήσεις. Δε μπορείς να διακρίνεις σε μένα μια οικολογική γενικότερη συμπεριφορά.
Δεν το έχεις βάλει μέσα στη ζωή σου να το κάνεις κάθε μέρα;
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Όχι, όχι, όχι. Μόνο περιστασιακά άμα τύχει και είναι ας πούμε μεγαλύτερη ποσότητα αυτά, να μαζέψω κάτι που έχει
μεγαλύτερη ποσότητα για ανακύκλωση. Τώρα ας πούμε άμα θέλω να πετάξω 3 σελίδες χαρτί θα τις πετάξω στα σκουπίδια
κανονικά αλλά άμα έχω μαζέψει κάποιες όπως τώρα ας πούμε που..κάποια μεγαλύτερη ποσότητα θα κάνω τον κόπο να τις πάω
στην ανακύκλωση.
Δηλαδή θεωρείς ότι πρέπει να έχεις κάποια συγκεκριμένη ποσότητα, να έχεις κάποιο λόγο;
Ναι, είναι περισσότερο κίνητρο. Δηλαδή δε μου πάει κ εμένα η καρδιά τώρα τόση ποσότητα που ξέρω ότι μπορώ να την
ανακυκλώσω να την πετάξω έτσι απλά στα σκουπίδια. Άμα υπάρχει έτσι μεγαλύτερη ποσότητα και μαζευτεί για κάποιο
συγκεκριμένο λόγο θα κάνω τον κόπο να το πάω μέχρι τον κάδο της ανακύκλωσης. Τώρα από κει και πέρα σε καθημερινή βάση
μου είναι πιο δύσκολο ας πούμε. Δεν έχω και το χώρο, την πολυτέλεια του χώρου στο σπίτι μου να μπορέσω να το κάνω..να έχω
2 κάδους στο μπαλκόνι μου να..μπορώ να κάνω την ..να διαχωρίζω ας πούμε τα προϊόντα τα ανακυκλώσιμα από τα μη
ανακυκλώσιμα .. οπότε τα μαζεύω όλα σε ένα και τα πετάω κατευθείαν στον κάδο.

Συνέντευξη 02 - γυναίκα, 27 ετών, άνεργη
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Ναι αμέ, λοιπόν.. χθες το βράδυ ήταν η τελευταία φορά που έκανα κάτι που αφού τελείωσα ένα μπουκάλι με νερό πήγα σε κάδο
όχι σε κάδο, σε ένα σημείο τέλος πάντων που είχε ένας φίλος μου για να ανακυκλώνει μπουκάλια πλαστικά και τενεκεδάκια..και
τις μπίρες τις πήγαμε εκεί.
Ασχολείσαι με την ανακύκλωση;
Όχι ενεργά, αλλά άμα μπορέσω να κάνω κάτι θα το κάνω.
Τι εννοείς όχι ενεργά;
Ότι στο σπίτι μου ανακυκλώνουμε χαρτί μόνο αλλά κυρίως η μαμά μου τα μαζεύει κι αυτά, έχουμε ένα σημείο που βάζουμε τις
εφημερίδες, τα περιοδικά όλα τα χαρτιά κι αυτά, κι αυτά θα πάνε σε κάδο αλλά με πρωτοβουλία της μαμάς μου.
Εσύ δεν κάνεις κάτι;
Εγώ θα φροντίσω να βάλω την εφημερίδα εκεί.
Δεν έχεις πάρει πρωτοβουλία στο σπίτι σου ώστε να κάνετε ανακύκλωση και σε άλλα πράγματα;
Όχι. Δε χρησιμοποιούμε βασικά πάρα πολλά τενεκεδάκια, μπουκάλια πλαστικά και τέτοια η αλήθεια είναι άρα δεν είχαμε ποτέ
την έντονη ανάγκη τέλος πάντων να το κάνουμε αυτό, κυρίως το χαρτί μόνο. Δηλαδή κάνουμε αλλά μόνο όσον αφορά το χαρτί.
Δεν έχουμε κάτι άλλο, νερό εντάξει δεν ξοδεύουμε πάρα πολύ κι αυτά εντάξει σε φυσιολογικές συνθήκες.
Θα έλεγες δηλαδή ότι περισσότερο η μητέρα σου ασχολείται;
Όχι είναι της οικογένειας απλά η μαμά είναι αυτή η οποία έχει αποφασίσει ότι θα συγκεντρώνονται εκεί και εκείνη είναι
συνήθως αυτή που πετάει τα σκουπίδια ή η μαμά ή ο μπαμπάς ξέρω ‘γω. Άρα επομένως εγώ κι η αδερφή μου δεν είμαστε αυτές
που θα τα κατεβάσουμε τα σκουπίδια κάτω αλλά θα τα βάλουμε εκεί πέρα ξέρω ‘γω γιατί ωραία θέλουμε να τα βάλουμε.
Θέλουμε να το κάνουμε αυτό.
Γενικά για την ανακύκλωση τι πιστεύεις;
Είναι πολύ καλό πράγμα.. ναι λοιπόν πιστεύω ότι γενικότερα υπάρχει ανάγκη για ανακύκλωση και είναι καλό όλοι να
ενεργοποιηθούμε λίγο τέλος πάντων και να κάνουμε άσχετα με το τι συμβαίνει από κει και πέρα αλλά ως το βαθμό που
μπορούμε ξέρω ‘γω καλό είναι να την κάνουμε. Μπορεί να μην είναι άμεσα τα αποτελέσματα του να μην κάνεις ανακύκλωση
αλλά καλό είναι να την κάνεις τέλος πάντων για να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Από τη στιγμή που έχεις αυτή την άποψη για ποιο λόγο δεν κάνεις κάτι πιο ενεργό;
Δεν έχω ψάξει βασικά για να κάνω κάτι πιο ενεργό, δηλαδή δεν θα ψάξω παραπάνω. Δεν ξέρω ίσως σ’ αυτό παίζει ρόλο ότι δεν
έχω πολύ καιρό που έχω έρθει εδώ Λάρισα τέλος πάντων εε αλλά παράλληλα δε θα ήμουν ποτέ διατεθειμένη να γραφτώ σε μια
οργάνωση κι αυτά για να κάνω κάτι για το περιβάλλον απλά αν μπορούσα να κάνω κάτι από μόνη μου αλλά απλά πράγματα δε
νομίζω ότι θα ‘κανα κάτι υπερβολικό ποτέ.
Δε θα άλλαζες δηλαδή τον τρόπο ζωής σου;
Σε μικρό βαθμό ναι, αλλά.. σε γενικές γραμμές δηλαδή ναι αλλά να κάνω πολλά πράγματα δε νομίζω ότι θα μπορούσα, όχι ότι
δε θα μπορούσα λόγω δυνατοτήτων τέλος πάντων αλλά δε μπορούσα.. δεν είμαι τόσο διατεθειμένη να το ψάξω και να..
Πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις κάποιον να σε οργανώνει; Δηλαδή αν η μητέρα σου έκανε παραπάνω ενέργειες θα τις
ακολουθούσες;
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Νομίζω ναι. Αν με παρακινήσει κάποιος πιστεύω ότι θα τα κάνω όλα αυτά απλά δε με παρακινεί για κάτι παραπάνω, αλλά σου
λέω σου είπα και πριν ότι δε χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα στο σπίτι, δηλαδή τα τενεκεδάκια και αυτά που ανακυκλώνουν
κάποιοι ξέρω ‘γω δε δεν καταναλώνουμε πολλά ούτε πλαστικό πολύ. Εντάξει ξέρω ‘γω αν μπορέσω να αποφύγω σε ένα μαγαζί
το να πάρω μια σακούλα ξέρω ‘γω για να βάλω μέσα τα ψώνια μου θα το αποφύγω, θα τα βάλω στην τσάντα μου. Θα το σκεφτώ
αυτό, πάντα το σκέφτομαι, σοβαρά πάντα το σκέφτομαι.
Όταν έμενες μόνη σου πριν γυρίσεις..
Δεν έκανα τίποτα.
Για ποιο λόγο;
Γιατί τουλάχιστον κοντά στο σπίτι μου δεν ήξερα αν υπάρχει κάδος, δεν ξέρω αν υπήρχε δεν είχα δει ποτέ μου πάντως, άρα τα
μπουκάλια που θα μπορούσα να είχα ανακυκλώσει δεν το έκανα ρε παιδί μου γιατί απλά δεν είχα που να τα αφήσω. Δεν ξέρω
καν αν υπήρχε. Γιατί τόσα μπουκάλια εγώ τα μάζευα σε κάποιο σημείο κι αυτά αλλά.. δεν υπήρχε κάπου.
Εδώ έχεις εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης;
Ναι υπάρχει και κάτω από το σπίτι μου γενικότερα επειδή μένω κέντρο υπάρχουν πολλοί κάδοι στο κέντρο για όλα αυτά τα
υλικά μαζί βέβαια, αλλά θεωρώ ότι σε περιοχές προς τα έξω δεν υπάρχουν τόσοι άρα εντάξει για μένα είναι εύκολο για άλλα
άτομα δεν είναι εύκολο, αυτό είναι θέμα του δήμου καθαρά.
Εσένα σου είναι εύκολο να τα πετάξεις.
Εμένα ναι. Κι ίσως και γι’ αυτό να γίνεται στο σπίτι μου. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο κάδος από κάτω δε θα έμπαιναν ούτε οι
δικοί μου σε διαδικασία να πάνε κάπου πιο μακριά για να τα πετάξουν. Παρόλο που μπορεί να ήθελαν αλλά δε θα σου έδιναν τη
δυνατότητα δεν είναι κι εύκολο να τα μεταφέρεις τώρα και μιλάμε για όγκο, γιατί δε θα κατεβάσεις κάθε μέρα και θα πας μια
απόσταση κατεβαίνεις μια φορά τη βδομάδα ξέρω ‘γω ότι έχει συγκεντρωθεί.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Μερικοί ναι αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή κυρίως μπουκάλια, χαρτί και τέτοια πράγματα.
Σε παρακινούν να ασχοληθείς;
Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει καν ποτέ, πρώτη φορά τώρα συζητάω για την ανακύκλωση. Ένας φίλος μου όμως, ο οποίος θεωρώ
ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη φιλοσοφία τέλος πάντων, τη στάση ζωής που έχει απέναντι στην ανακύκλωση επειδή έχει
μεγαλώσει στο εξωτερικό κάνει ανακύκλωση αλλά πάλι στο βαθμό που σου είπα μπουκάλια, που καταναλώνουν αρκετά στο
σπίτι του επομένως κάθε φορά που θα πάω στο σπίτι του κι εγώ θα μπω σ’ αυτή τη διαδικασία και θα τα πετάξω από μόνη μου
θα πάω να τα αφήσω εκεί πέρα και δε θα τα αφήσω γενικότερα μέσα στο σπίτι για να τα πάρουν αυτοί μετά, θα το κάνω από
μόνη μου αλλά αν δεν ήταν εκείνος που έχει φτιάξει το χώρο για να τα αφήνεις όλα αυτά δεν ήμουνα, δε θα του το πρότεινα εγώ.
Γενικότερα εμένα πρέπει να με παρακινήσει κάποιος για να κάνω κάτι.
Στο σπίτι σου εξοικονομείτε ενέργεια με κάποιο τρόπο;
Όχι, απλά προσπαθούμε να μην ξοδεύουμε πολύ. Αυτό δε θεωρώ ότι είναι εξοικονόμηση. Περισσότερο οικονομία.
Δεν αλλάξατε δηλαδή τον τρόπο ζωής σας;
Όχι, όχι. Γενικότερα αν μπορώ να αποφύγω το να χρησιμοποιήσω πολύ νερό θα το αποφύγω δηλαδή θα κάνω μπάνιο σε
φυσιολογικά πλαίσια, δε θα ξοδέψω πάρα πολύ νερό και γενικότερα το θερμοσίφωνα δε θα τον αφήσω πάρα πολύ, τα φώτα δε
θα τα αφήσω άμα δεν τα χρειάζομαι. Δε θα αφήσω ανοιχτές συσκευές άμα δε χρειάζεται τέτοια πράγματα.
Έχετε μπει σε διαδικασία παραδείγματος χάρη να αλλάξετε τις λάμπες με εξοικονόμησης ενέργειας;
Όχι, όχι. Και γενικώς έχω ένα πρόβλημα μ’ αυτές τις λάμπες, ο φωτισμός από αυτές τις νέου τύπου λάμπες τέλος πάντων μου
προκαλεί ένα πρόβλημα στα μάτια και με κάνει να αισθάνομαι ότι ζαλίζομαι τέτοια πράγματα, άρα επομένως στο δικό μου το
χώρο δε θα έβαζα για λόγους υγείας, υγείας.. εννοώ ότι δεν αισθάνομαι καλά. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας ναι μπορεί
και να έβαζα αν δε μου προκαλούσαν αυτό το πρόβλημα.
Για την τιμή τους τι πιστεύεις;
Δεν έχω ιδέα. Πιστεύω ότι είναι λίγο πιο ακριβές αν δεν κάνω λάθος από τις κοινές λάμπες, θα ήμουνα διατεθειμένη να τις πάρω
αν το κόστος είναι.. λίγο μεγαλύτερο από της κοινής λάμπας αλλά όπως σου είπα και πριν αυτός είναι ο λόγος, όχι ότι δε θέλω
να πάρω τέτοιες λάμπες και να εξοικονομήσω ενέργεια απλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω επειδή μου προκαλούν το πρόβλημα γι’
αυτό, αλλιώς δε θα είχα πρόβλημα κι αν άλλαζα κι εγώ η ίδια τις λάμπες μου στο σπίτι μου, δεν τις αλλάζω εγώ ο πατέρας μου
θα τις πάρει απλά μπορεί και να έμπαινα στη διαδικασία να του πω να πάρει μια άλλη λάμπα για αυτό το λόγο.
Οι δικοί σου κάνουν πράγματα στο σπίτι για εξοικονόμηση ενέργειας;
Όχι κάτι συγκεκριμένο. Όχι, μόνο απλά πραγματάκια κι αυτά τον τελευταίο χρόνο περίπου ε μπορεί να είναι δύο χρόνια, δεν
είναι παραπάνω.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

208

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείται στο σπίτι σου;
Εε απ’ όσο ξέρω όχι, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να πάρει.. να πάρουν οι δικοί μου κάτι οικολογικό αλλά κατά κύριο
λόγο όχι. Δεν ξέρω το λόγο όμως.
Εσύ θα αγόραζες;
Εγώ μπορεί και να ‘παιρνα ναι. Αν έμενα μόνη μου να είχα η ίδια τις αποφάσεις.. όσο έμενα μόνη μου δεν το έκανα αυτό αλλά
λόγω έλλειψης χρημάτων, οτιδήποτε δεν ξέρω. Δεν τα έψαξα αυτά τα προϊόντα. Τέλος πάντων, αλλά τώρα αν έμενα μόνη μου
ναι μπορεί και να το έκανα. Δηλαδή μπορεί να έκανα μια έρευνα αγοράς για να δω αν με συμφέρει, αν είναι όντως καλά τα
προϊόντα ή όχι.
Από οικονομικής πλευράς;
Θα τα δοκίμαζα και αν με ικανοποιούσανε και όσον αφορά την απόδοση τους ναι θα τα χρησιμοποιούσα.
Ανεξαρτήτως τιμής;
Ε μιλάμε αν ήταν λίγο μεγαλύτερο το κόστος δε νομίζω ότι θα ήμουν διατεθειμένη να δώσω πολύ περισσότερα χρήματα γιατί
είναι πολύ μικρό.. μικρή η βοήθεια που προσφέρουν αυτά τα προϊόντα στο περιβάλλον.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι και όπως κι είπα δε νομίζω να συμμετείχα και ποτέ, δε ξέρω καν αν υπάρχουν στην πόλη μου τέλος πάντων και εε πώς
λέγονται..σε διεθνείς οργανισμούς δε μου ‘χει μπει ποτέ δε μου ‘χει δημιουργηθεί η ανάγκη να το ψάξω για αυτά τα θέματα.
Ωραία ξέρω την Greenpeace μέχρι εκεί δεν ξέρω κάτι άλλο.
Θα ήσουν διατεθειμένη να τις ενισχύσεις οικονομικά;
Αν κάποιος μου επιβεβαίωνε ότι αυτά τα χρήματα πάνε εκεί πέρα που μου λένε ότι πάνε και είχα και την οικονομική δυνατότητα
γιατί τώρα δε δουλεύω δεν είναι δικά μου τα χρήματα ναι μπορεί και να το έκανα. Αλλά.. δεν.. ούτε μου δημιουργήθηκε αυτή η
ανάγκη έντονα ούτε μπορεί κάποιος από το δικό μου περιβάλλον να με διαβεβαιώσει για το που πάνε όλα αυτά τα χρήματα και
επομένως όχι δε θα το έκανα τώρα. Υπό προϋποθέσεις θα το έκανα. Μπράβο τους πολύ καλά κάνουν όλοι αυτοί που
ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα αλλά.. απλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να βοηθήσω.
Σαν ενεργό μέλος δε θα βοηθούσες;
Σε πορείες, διαμαρτυρίες και τέτοια; Ε το θεωρώ λίγο άσκοπο τώρα να κάνεις μια διαμαρτυρία ξέρω ‘γω στην Ελλάδα δε θα
καταλάβει κανένας τίποτα, άλλο τώρα να γινόταν κάτι στο εξωτερικό σε μια πόλη που γίνονται έτσι κι αλλιώς προσπάθειες για
το περιβάλλον, εδώ όλα όσα γίνονται είναι ξέρω ‘γω;.. μούφες δεν ξέρω τι λέξη να σου πω.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνετε σπίτι σου;
Όχι. Γενικότερα δεν έχουμε αλλάξει και πολλές συσκευές για να πω την αλήθεια. Αυτό που θα μπορούσα να ανακυκλώσω είναι
τα κινητά που χρησιμοποιούσα στο παρελθόν αλλά δεν το έχω κάνει.
Γνωρίζεις που μπορείς να ανακυκλώσεις ηλεκτρικές συσκευές;
Νομίζω ότι σε εταιρείες σαν τον Κωτσόβολο κι αυτά αν τα πας ανακυκλώνουν αλλά δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία γιατί
πολύ απλά δεν έχω χρησιμοποιήσει πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Σου λέω μόνο τα κινητά μου ‘ρχονται στο μυαλό που θα
μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο και θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα αλλά μάλλον το ‘χω αμελήσει αυτό. Δηλαδή τα
έχω κρατημένα παλιές συσκευές που δε λειτουργούνε κινητών, όταν τις βλέπω το σκέφτομαι αυτό αλλά μετά ξεχνάω. Δεν είναι
από τις προτεραιότητες μου.
Το να κάνεις κάτι για το περιβάλλον είναι προτεραιότητα σου;
Το θεωρώ πάρα πολύ καλό τρόπο ζωής και στάση ζωής να τα έχεις βάλει όλα αυτά στην καθημερινότητα σου, αυτό όμως δε
σημαίνει ότι τα έχω βάλει εγώ. Θα ήθελα να τα βάλω με απλά πραγματάκια έστω αλλά δεν το έχω βάλει, το έχω αμελήσει όλο
αυτό γενικότερα. Το θέμα είναι ότι δεν έχω λόγο που δεν τα έχω βάλει απλά.. καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Δεν έχεις κινητοποιηθεί; Δεν έχεις βρει το λόγο για τον οποίο να κινητοποιηθείς;
Όχι ο λόγος είναι ότι χρειάζεται το περιβάλλον να το βοηθήσουμε, έστω και με αυτά τα μικρά πράγματα.
Εσένα όμως προσωπικά τι θα σε έκανε να δράσεις περισσότερο;
Μάλλον να το κάνει και ο περίγυρος μου. Δηλαδή αν έβλεπα και τους άλλους να το κάνουν αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα το
έκανα κι εγώ γιατί δεν είναι ότι δεν το στηρίζω αυτό το πράγμα, ότι δε θέλω να γίνεται είναι απλά ότι το έχω αμελήσει και δεν το
κάνω, άρα αν έβλεπα τους άλλους θα με ευαισθητοποιούσε κι εμένα αυτό το πράγμα αυτή η ανάγκη τέλος πάντων και θα ‘λεγα
ναι γιατί όχι τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι.. πιστεύω ότι έχουμε και εμείς ευθύνη.
Δηλαδή θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
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Ναι έχω ευθύνη, σίγουρα έχω. Εννοείται ότι πολύ μεγαλύτερη έχουν όλα τα εργοστάσια, γενικότερα το κράτος που δεν ξέρουμε
τι κάνει ωστόσο κι εμείς έχουμε ευθύνη γιατί αν ο καθένας από μας δεν σκέφτεται έστω το παραμικρό τέλος πάντων για το
περιβάλλον τότε θα καταστραφεί το πράγμα πολύ πιο γρήγορα.
Πιστεύεις ότι πρέπει να δράσουμε πρώτα ως άτομα ξεχωριστά..
Όχι από το κράτος. Από το κράτος πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό για να κινητοποιήσει τους πολίτες να κάνουν κι
αυτοί κάτι παραπάνω. Δηλαδή και οι πολίτες να έχουν την όρεξη να το κάνουν αν το κράτος δε σου προσφέρει τα κατάλληλα
εφόδια για να το κάνεις δεν έχει νόημα, δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος να ξεκινήσει να κάνει κάτι άμα δει ότι αυτό το πράγμα
δεν έχει αποτελέσματα θα το σταματήσει..πιστεύω.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Όχι, όχι δεν έχω.
Για ποιο λόγο;
Μακάρι να γίνονται όλα αυτά μακάρι να ισχύουν ξέρω ‘γω και μακάρι αυτά που πετάω εγώ έστω και το χαρτί να πάει όντως
κάπου και να ανακυκλώνεται αλλά.. πολύ αμφιβάλλω. Γιατί; Γιατί μας έχουν δώσει δείγματα γενικότερα. Δε χρειάζεται όχι δε
χρειάζεται δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε άρα πόσο μάλλον σε τέτοια ζητήματα που δε νομίζω ότι τους αφορούν άμεσα. Θα
έπρεπε να τους αφορούν αλλά δε νομίζω ότι τους αφορούν.
Αυτοκίνητο χρησιμοποιείς;
Τώρα τελευταία ναι, αλλά το χρησιμοποιώ πιο πολύ για να μάθω να οδηγώ. Αν ήμουνα σε φάση που ήξερα δεν το χρειάζομαι
γενικότερα και δεν θα το χρησιμοποιούσα, αλλά γενικότερα δεν κάνω πολύ σπατάλη βενζίνης και τέτοια πράγματα.
Στις ενέργειες επιχειρήσεων που μπορούσες να δώσεις το παλιό σου αυτοκίνητο και να πάρεις καινούριο πιο φιλικό προς
το περιβάλλον θα συμμετείχες;
Δε συμμετείχα γιατί δεν είχα αυτοκίνητο τότε αλλά αν είχα τη δυνατότητα μπορεί και να το έκανα. Δηλαδή θεωρώ ότι εφόσον
έδωσαν το κίνητρο ναι ήταν καλό βήμα αυτό από τις επιχειρήσεις. Πολλοί θα μπορούσαν και θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούν
αυτό.
Τα χρήματα δηλαδή είναι ένα κίνητρο;
Ε σίγουρα είναι ένα κίνητρο για τον απλό πολίτη κι αυτά για να κάνει τέτοιες κινήσεις στην Ελλάδα, στο εξωτερικό δεν ξέρω
μάλλον δεν είναι έτσι, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα είναι έτσι.
Μάλιστα. Για τα ενεργειακά σπίτια τι πιστεύεις;
Είναι πάρα πολύ ωραία. Ότι πολύ θα γούσταρα να είχα ένα τέτοιο αν είχα τα λεφτά να το κάνω, πολύ καλό σαν σκέψη αλλά
ακόμη δεν υπάρχει υποδομή για να μπορέσει ένας απλός πολίτης ξέρω ‘γω, ένας από μας να κάνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι
είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν ανέφικτο.
Για ποιο λόγο;
Χρημάτων. Πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια θα μπορέσει να πέσει αυτό το κόστος όλων των υλικών που χρειάζονται αλλά ακόμη
θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν είχα δικό μου σπίτι που ήξερα ότι εκεί θα μείνω για μια ζωή μπορεί σιγά σιγά να έκανα
κάποια βήματα αλλά στη φάση που είμαι αυτή τη στιγμή δε μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, μένω με τους δικούς μου σε μια
πολυκατοικία, εντάξει έχουμε φυσικό αέριο δεν έχουμε πετρέλαιο ωραία αλλά μέχρι εκεί. Α θυμήθηκα ότι στη σχολή ότι
σχεδιάζαμε όποτε μας δίνονταν η δυνατότητα προσπαθούσαμε να είναι σύμφωνο με τις αρχές τις αειφόρου ανάπτυξης και στο
μέλλον θεωρώ ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία να σχεδιάσω εγώ κάποια πράγματα θα προσπαθήσω να είναι και αυτά σύμφωνα με
τις αρχές.
Για την αειφόρο ανάπτυξη έμαθες από τη σχολή;
Από τη σχολή έμαθα ναι. Εννοείται ότι δεν έμαθα από πουθενά αλλού και αν δεν τύχαινε να το μάθω στη σχολή μπορεί και να
αργούσα πάρα πολύ να το μάθω. Δεν το ήξερα καν σαν έννοια οπότε ούτε που θα το έψαχνα απλά εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία,
κάποιος καθηγητής το ανέφερε γιατί είχαμε εμείς κάποια χαρακτηριστικά που τα ονομάζαμε εμείς ανακυκλώσιμα υλικά
οτιδήποτε, μας ενημέρωσε για αυτό τον.. όρο τέλος πάντων και αρχίσαμε μετά να τον χρησιμοποιούμε κι εμείς.

Συνέντευξη 03 - γυναίκα, 27 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον.
Εε.. χρονικά; Ας πούμε στο πρόσφατο παρελθόν απ’ ότι θυμάμαι δεν έχω κάνει κάτι. Καμιά φορά ανακυκλώνω και γενικά
μαζεύω πάλι τα σκουπίδια από εκεί που βρίσκομαι, τώρα κάτι να πάω να φυτέψω δέντρα μπα όχι.
Ασχολείσαι με την οικολογία και το περιβάλλον;
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.. όχι. Εννοείς να κάνω κάτι στην καθημερινή μου ζωή όχι μια φορά και τέτοιο.
Ναι στην καθημερινότητα σου.
Όχι, κάποτε έκανα ανακύκλωση είχα ξεκινήσει αλλά μετά το σταμάτησα.
Για ποιο λόγο είχες ξεκινήσει τότε;
Γενικά.. είναι καλή φάση να κάνεις ανακύκλωση έτσι να εξοικονομείς υλικά και τέτοια απλά εε αυτό ξέρω ‘γω; Να μην
καταναλώνεις πάρα πολύ ε υλικά.
Και μετά για ποιο λόγο σταμάτησες;
Σταμάτησα γιατί, ο πρώτος λόγος ήταν ότι ήταν μακριά οι κάδοι ανακύκλωσης και ήταν λίγο κουραστικό ρε παιδί μου να
πηγαίνω μέχρι εκεί με βάρος και ο δεύτερος λόγος είναι ότι κάποια στιγμή έμαθα ότι αυτά τα μέρη που κάνουνε, που έχει για
διαφορετικά υλικά τέλος πάντων ότι τα παίρνουν και τα ξαναβάζουν όλα μαζί τουλάχιστον δεν γίνεται ρε παιδί μου ενώ εσύ
κάθεσαι και ξοδεύεις το χρόνο σου για να τα.. για να τα κάνεις αυτοί δεν τα ανακυκλώνουνε.
Νιώθεις ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση σ’ αυτόν τον τομέα;
Από τους πολίτες ή από το κράτος;
Στο παράδειγμα που έδωσες. Ότι εσύ έκανες αλλά μετά τι γίνεται;
Α.. έτσι είχα ακούσει από κάποιους που.. από κάποιον που δούλευε σε.. στο δήμο στα σκουπίδια τέλος πάντων. Κοίτα έχω
αμφιβολίες ότι δεν.. ότι μπορούν οι πολίτες να τα ανακυκλώνουν αλλά αυτοί να μην κάνουν κάτι μετά ξέρω ‘γω. Δηλαδή τα
ξανά.. να είναι μια βλακεία τέλος πάντων.. δεν ξέρω.
Για την ανακύκλωση γενικά τι πιστεύεις και όσο έκανες και τώρα που σταμάτησες.
Κοίτα αν, αν όντως έχει αποτέλεσμα ρε παιδί μου συμφωνώ εννοείται ξέρω ‘γω, δηλαδή είναι κρίμα να πετάς για παράδειγμα
ένα κάρο εφημερίδες, περιοδικά τέλος πάντων ή τα βιβλία των παιδιών σου τέλος πάντων και να μην γίνονται κάτι αυτά
κατάλαβες. Γιατί ούτως ή άλλως ξέρεις και να μαζεύονται στο σπίτι ρε παιδί μου σε ένα μέρος και να καίγονται ή να.. τέλος
πάντων κάνεις πολύ κακό στο περιβάλλον γιατί αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούνε ξανά. Ναι συμφωνώ με την ανακύκλωση
εννοείται αλλά δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται.
Δεν ξέρεις δηλαδή τι γίνεται μετά από σένα;
Ναι κατά κάποιο τρόπο γι’ αυτό δεν κάνω τώρα ανακύκλωση ή κάνω.. ξέρεις καμιά φορά συμμαζεύω πετάω σημειώσεις, τα
μαζεύω και τα πάω αλλά πρέπει να έχω ποσότητα αλλιώς τώρα αν έχω λίγα δεν έχει νόημα.
Στο σπίτι σου μένεις μόνη σου;
Όχι με άλλες δύο κοπέλες.
Ασχολούνται με την ανακύκλωση;
Όχι δεν ασχολείται κανένας βασικά.
Νιώθεις ότι δεν έχεις κάποια παρακίνηση;
Κοίτα παλιά είχαμε μια άλλη συγκάτοικο η οποία ήταν από το εξωτερικό και εκεί κάνουν περισσότερο ανακύκλωση. Κι εγώ
όταν έμενα δηλαδή στη Μαδρίτη έκανα γιατί τα είχανε και ξεχωριστά τέλος πάντων και ξέρεις ήταν και συνήθεια εκεί. Τώρα
που ήρθε αυτή εδώ εντάξει λίγο τη βοηθούσαμε, λίγο τα ξεχωρίζαμε. Παρόλο δηλαδή που γινόταν και μέσα στο σπίτι μου δεν
πολύ-συμμετείχα. Δεν είμαι και πολύ αυτής της φάσης.
Είχες εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης ώστε να βοηθηθείς;
Όχι ήταν λίγο μακριά, τώρα έβαλαν στο σπίτι μου κοντά αλλά παλιά ήταν πάρα πολύ μακριά, απλά δεν υπάρχουν σε πάρα πολλά
σημεία.. είναι κάπως σε πιο κεντρικά. Δηλαδή μια φίλη μου που κάνει ανακύκλωση εδώ ε αυτό τα πηγαίνει με το καροτσάκι ρε
παιδί μου και είναι μακριά. Όταν τα μαζεύεις κι έχεις και πολλά πράγματα κι είναι και βαριά δε μπορείς να τα μεταφέρεις με τα
χέρια σου.
Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση;
Με τίποτα. Με το ζόρι τους έμαθα να μην πετάνε τα σκουπίδια από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
Τους παρακινείς δηλαδή;
Εε όχι ιδιαίτερα.. αν δω εκείνη τη στιγμή να κάνουν κάτι που με ενοχλεί ναι θα τους το πω αλλιώς όχι.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Ναι.. μερικοί. Η Εύη ας πούμε, η φίλη μου η Εύη κάνει λίγο ανακύκλωση.
Δε νομίζεις ότι θα μπορούσες να παρακινηθείς από τους φίλους σου που κάνουν;
Εε κοίτα γενικά το ‘χω στο μυαλό μου δε λέω.. εντάξει καλά κάνουν ρε παιδί μου τώρα, όχι δε θα με παρακινούσε να το κάνω
εγώ.
Τι πιστεύεις ότι θα σε παρακινούσε να κάνεις σοβαρές ενέργειες;
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Δεν ξέρω.. νομίζω να δω ότι υπάρχει αποτέλεσμα.. ναι μάλλον γιατί αυτό που σου είπα και που ξέρω εγώ τι κάνουν αυτοί με τα
σκουπίδια; Αν έβλεπα όντως ότι υπάρχει ανακύκλωση θα το έκανα κι εγώ πιο σοβαρά.
Ενέργεια εξοικονομείς;
Με ποιο τρόπο; Να προσέχουμε με τα φώτα δηλαδή;
Ναι και αυτό, αν έχετε αλλάξει τις λάμπες με εξοικονόμησης ενέργειας για παράδειγμα.
Α α ναι λίγο αρκ.. κάπως. Ότι προσέχουμε να μην έχουμε όλα τα φώτα ανοιχτά, κάποιες λάμπες τις έχουμε αλλάξει, αλλά
νομίζω ότι παίζει πολύ και το οικονομικό που το κάναμε αυτό. Δηλαδή κοιτάς και τον λογαριασμό της ΔΕΗ και μετά.. τα άλλα.
Λειτουργείς στην καθημερινότητα σου με τρόπο που να προσέχεις το περιβάλλον; Δηλαδή το έχεις σαν προτεραιότητα;
Κοίτα θεωρώ ότι δεν.. ότι κάπως το προστατεύω με έναν τρόπο δηλαδή κάπως προσπαθώ να είμαι προσεκτική ρε παιδί μου, να
μην αφήνω σκουπίδια, να καθαρίζω καμιά φορά την παραλία που πηγαίνω τέλος πάντων. Δεν ξέρω, εντάξει δεν κάνω πάρα
πολλά αλλά θεωρώ ότι δεν το επιβαρύνω.. εντάξει το επιβαρύνω με έναν τρόπο η αλήθεια είναι. Όχι δεν είναι προτεραιότητα
μου.
Για ποιο λόγο;
Δεν ξέρω, μπορεί κι επειδή δεν μου περάστηκε σαν νοοτροπία. Η αλήθεια είναι στο σχολείο κάναμε κάποια πράγματα;.. παλιά
ήμουνα πιο ευαισθητοποιημένη.
Και γιατί άλλαξε;
Γιατί τώρα έτσι είμαι πιο.. ματαιόδοξη ρε παιδί μου, δηλαδή ματαιόδοξη ότι μεγαλώνοντας βλέπεις ότι κάνεις κάποια πράγματα
ρε παιδί μου και τα κάνεις μόνο για να τα κάνεις. Δεν έχουν ουσία, σκοπό δεν ξέρω.. ή τουλάχιστον.. ένα άλλο κάπως σημαντικό
ζήτημα για μένα είναι ρε παιδί μου ότι ας πούμε το κράτος, η κάθε κυβέρνηση σου λέει συνέχεια κάνε ανακύκλωση και βλέπεις
ότι το ίδιο ας πούμε δεν.. δεν κάνει κάτι που σπαταλάει πολύ περισσότερα πράγματα από μένα κι από σένα. Δηλαδή κάπως λένε
στους κατώτερους τους κάντε ανακύκλωση ξέρω ‘γω και αυτοί δεν κάνουνε και γιατί κάπως να κάνω εγώ.. δεν ξέρω μου
φαίνεται λίγο βλακεία.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Όχι, εε.. γιατί εντάξει τίποτα δε λειτουργεί αξιοκρατικά εε.. γιατί ούτως ή άλλως όλα σάπια είναι και ναι..
Δε βλέπεις δηλαδή να γίνονται ενέργειες;
Όχι τίποτα. Υπάρχουν μόνο για να εξυπηρετούνε κάποια συμφέροντα δεν είναι για κάτι παραπάνω. Αν.. θα μπορούσε να μην
υπάρχει και κράτος καλά θα ήτανε.
Πιστεύεις ότι οι ενέργειες για το περιβάλλον πρέπει να ξεκινούν ατομικά ή από το κράτος;
Από το κράτος με νόμους. Ας κάνει κι αυτό κάτι για.. δεν ξέρω γιατί.. ας κλείσει τα εργοστάσια που έχει τα απορρίμματα τους,
ας κάνει βιολογικούς καθαρισμούς. Αν ξεκινήσει το κράτος να κάνει κάτι και θα συνεχίσουν και οι πολίτες αλλά δεν μπορεί
ξαφνικά ο κρατικός φορέας να είναι γάμησε τα, να μην κάνει τίποτα και να σου ζητά τον κάθε πολίτη να ανακυκλώνει τις
συσκευασίες του. Και στην τελική αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρει καν αν.. εσύ τα διαχωρίζεις αυτοί τα κάνουνε;
Σε οικολογικές μη κυβερνητικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι.
Για ποιο λόγο;
Δεν είμαι υπέρ, αν και γενικά νομίζω ότι κάνουνε κάποιο έργο και να σου πω και παλιά είχα σκεφτεί και να τους δώσω λεφτά..
αλλά τώρα δε θα το έκανα.
Γιατί όχι; Είναι οικονομικό το θέμα;
Όχι. Κοίτα αν είχα πολλά λεφτά θα έδινα. Αυτές οι οργανώσεις είπες είναι μη κυβερνητικές; Δηλαδή δεν έχουνε κάποια χορηγία
από το κράτος;
Από όσο γνωρίζω τους χορηγούνται κάποια κονδύλια.
Δεν ξέρω. Περισσότερο θα το έβλεπα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι αν γινόταν μια δράση κάπως παρά να συνεισφέρω
οικονομικά.. όχι γιατί τα τσιγκουνεύομαι.
Τι δράση εννοείς;
Ε μια δράση που για.. ας πούμε κάπως για παράδειγμα σε ένα νησί που άκουσα τώρα τελευταία είχε βυθιστεί ένα πλοίο δε
θυμάμαι τι ήτανε και.. βάλανε ένα φράχτη γύρω γύρω να μη φύγει το πετρέλαιο. Και κινητοποιήθηκαν οι πολίτες τέλος πάντων
να κάνει κάτι το κράτος για να το βγάλει γιατί γενικά είναι ρυπογόνο. Τέτοια πράγματα ή στη Θεσσαλονίκη έχω πάει για.. σε
κάτι περιοχές που ήτανε δάσος και κόβανε τα δέντρα και εμείς κάναμε ε δεντροφύτευση. Δεν κάνω πολύ συχνά αυτά τα
πράγματα αλλά αν υπάρχει κάτι άμεσο, δηλαδή αν ακούσω κάτι ή μάθω κάτι ρε παιδί μου να γίνεται θα πάω. Αλλιώς δε θα το
ψάξω από μόνη μου.
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Στο σπίτι σου χρησιμοποιείς οικολογικά προϊόντα;
Όχι. Πολύ σπάνια, πολύ λίγες φορές έχουμε αγοράσει και ας πούμε βιολογικά προϊόντα πολύ σπάνια γιατί μου φαίνονται πολύ
ακριβά. Δεν θα το έκανα. Και να σου πω δεν τα βρίσκω κιόλας, δηλαδή μόνο κάποια που έχω δει να έχει στο σούπερ μάρκετ
αλλά κι εκεί λίγα.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνεις και γενικά γνωρίζεις που μπορείς να τις ανακυκλώσεις;
Δεν ανακυκλώνω, δεν έτυχε κιόλας. Εε στη Θεσσαλονίκη όταν έμενα νομίζω ξέρω που ανακυκλώνεις τους υπολογιστές. Εδώ
στη Λάρισα δεν ξέρω δεν το ‘ψαξα κιόλας να σου πω. αλλά λογικά εκεί στα καταστήματα δεν ανακυκλώνεις; Νομίζω τα
καταστήματα στις παίρνουν τις συσκευές.
Πιστεύεις ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Μια μικρή.. εντάξει ότι μπορώ κάνω εε βασικά δεν κάνω ότι μπορώ ψέματα. Εε δεν ξέρω γιατί. Εντάξει όσο να πεις όλοι έχουμε
ευθύνη γιατί όλοι μας δεν έχουμε φτάσει τον πλανήτη εδώ που είναι; Έχω μια ευθύνη.. αλλά.. δε μπορώ να το πάρω τόσο
προσωπικά ρε παιδί μου γιατί στην τελική για όλα αυτά φταίει κάτι παραπάνω από σένα. Δηλαδή κάποιες κινήσεις που έχουνε
κάνει με εργοστάσια με διάφορα πράγματα.. δηλαδή οι πολίτες είναι το τελευταίο πράγμα για μένα που φταίει. Και ξέρεις κάτι;
Εννοείται ότι κάπως πρέπει να είσαι πιο.. ε να μην πετάς κάτω πράγματα ή όσο προσπαθείς να μη χρησιμοποιείς πολλές
σακούλες και γενικά.. αυτά τα κάνω και νομίζω ότι θα έπρεπε να τα κάνει ο καθένας μας. Σκοπός είναι να μην επιβαρύνεις το
περιβάλλον περισσότερο απ’ ότι είναι και νομίζω ότι το κάνω.
Αυτοκίνητο χρησιμοποιείς;
Ναι. Τον τελευταίο καιρό αρκετά αν και θα ήθελα να το μειώσω γιατί να σου πω δεν εξυπηρετεί κανέναν κάπως, και λόγω
κίνησης και λόγω χρόνου κάπως.. ε και για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά εντάξει όχι πρώτα πρώτα γι’ αυτό.
Δηλαδή κυρίως για άλλους λόγους.
Ε ναι κάπως.. για να έρθεις στο κέντρο από εκεί που μένω εγώ δε χρειάζεται να πάρεις αυτοκίνητο θεωρώ, τα λεωφορεία σε
εξυπηρετούν μια χαρά και τώρα οι υπόλοιπες μεταφορές με ποδήλατο ή μηχανάκι, το οποίο είναι και πιο γρήγορο. Μου φαίνεται
πολυτέλεια το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη ρε παιδί μου, δε χρειάζεται εκτός αν.. εκτός αν έχω να κουβαλήσω κάτι, ή να πάω
κάτι έξω κάτι τέτοιο.
Για τα ενεργειακά σπίτια τι πιστεύεις;
Πιστεύω ότι είναι.. συμφωνώ δηλαδή μ’ αρέσουν. Θα έκανα ένα τέτοιο γιατί είναι δεν ξέρω πολύ καλή ιδέα και για τα λεφτά.
Δηλαδή.. μπορεί να βάλω πολλά ρε παιδί μου στην αρχή αλλά ούτως ή άλλως θα κάνεις απόσβεση μετά. Δηλαδή.. ήδη κάποια
πράγματα ξέρω και λόγω σχολής εε.. ναι θα το έκανα και θα το πρότεινα κιόλας να το κάνουνε.

Συνέντευξη 04 - γυναίκα, 34 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Τελευταία φορά; Σαν τι να κάνω δηλαδή; Α, αγόρασα λάμπα οικονομίας. Τώρα πρόσφατα μάλιστα.
Για ποιο λόγο το έκανες αυτό;
Ε γιατί ακούω ότι είναι καλό κι ότι πρέπει να παίρνουμε τέτοιες λαμπίτσες. Έτσι λένε δηλαδή.
Από πού το άκουσες;
Από τα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης.
Ενημερώνεσαι δηλαδή;
Ε ναι βλέπω λίγη τηλεόραση, ακούω λίγο ράδιο.
Για την ανακύκλωση γενικά τι πιστεύεις;
Ε καλή είναι να γίνεται η ανακύκλωση αλλά δεν το εφαρμόζουμε. Ούτε εγώ ούτε το κράτος γενικά.
Εσύ για ποιο λόγο;
Ε γιατί ας πούμε δεν έχει εδώ κοντά κάδο να πετάξω χωριστά το χαρτί, χωριστά το πλαστικό. Πρέπει εγώ τώρα να τα ξεχωρίσω,
εντάξει εύκολο πες αυτό και μετά να ψάχνω εγώ σ’ όλο τον Εύοσμο τώρα που έχει κάδο για πλαστικά, που έχει κάδο για χαρτί ή
για άλλα υλικά; Και για γυαλί μετά; Τέσσερα δεν είναι; Πώς τα ξεχωρίζουν; Έτσι νομίζω.
Δε σου είναι εύκολο δηλαδή το να κάνεις ανακύκλωση;
Ε όχι γι’ αυτό κυρίως. Άμα είχε εδώ κοντά.. τώρα εγώ και κάδο κανονικό ο ένας είναι απέναντι στο δρόμο που έχει και κίνηση
έτσι δεν περνάς τόσο απλά κι ο άλλος είναι απ’ την άλλη μεριά του δρόμου. Και αυτό για να πετάξω τα απλά σκουπίδια.
Πιστεύεις ότι αν είχες κάδο εδώ κοντά θα το έκανες;
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Πιστεύω πως ναι. Βέβαια τώρα είναι κι άλλα θέματα. Δηλαδή δεν έχω και τόσο χώρο για να ‘χω τέσσερις διαφορετικούς
κάδους.. αλλά εντάξει κάποιο τρόπο θα έβρισκα. Το σπίτι μου είναι γενικά πολύ μικρό. Και στο μπαλκόνι πάλι δε θα μπορούσα
ας πούμε να τα βγάλω γιατί το ‘χει πάρει ο αέρας δεν υπάρχει περίπτωση.
Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση;
Όχι. Δεν έχουμε μάθει έτσι. Και που να μάθεις αφού δεν υπάρχει υποδομή. Αυτό κυρίως. Και δεν κάνει κανένας δηλαδή αν εγώ
δεν βλέπω τον άλλο να κάνει δεν κάνω κι εγώ.
Θέλεις κάποιον να σε παρακινήσει δηλαδή;
Ναι.. μάλλον.
Θα σου ήταν πιο εύκολο αν το είχες μάθει από μικρή ηλικία;
Ναι. Από μικρή ναι θα το έκανα. Κι άμα έκαναν έτσι κι όλοι οι άλλοι θα το έκανα. Σου γίνεται και συνήθεια άμα το κάνουν κάτι
όλοι, αν είναι δεδομένο ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ας πούμε στη Γερμανία είναι δεδομένο ότι έτσι πρέπει να γίνει. Καταρχήν
πληρώνουν και πρόστιμο άμα μπερδέψουν τα σκουπίδια. Βάζουν ειδικά μηχανήματα μέσα απ’ ότι ξέρω και μπορούν να
καταλάβουν αν έχεις ρίξει κάτι άλλο που πληρώνεις πρόστιμο το κάθε σπίτι που έχει τους δικούς του κάδους και τα σκουπίδια.
Ζούσες για καιρό στη Γερμανία;
Όχι απλά πήγαινα για αρκετά χρόνια. Πηγαινοερχόμουνα.
Όταν πήγαινες κι έμπαινες σ’ αυτή τη διαδικασία..
Ναι έμπαινα σ’ αυτή τη διαδικασία αφού έτσι ήτανε.
Πώς σου φαινόταν αφού εδώ δεν είχες συνηθίσει έτσι;
Ναι. Ε εντάξει απλά μπερδευόμουνα που να πετάξω το καθένα στην αρχή αλλά δεν ήταν και ποιος ξέρει τι. Δεν ήταν δύσκολο
δηλαδή.. να συνηθίσεις ήθελε.
Είναι θέμα συνήθειας δηλαδή;
Ε και θέμα συνήθειας είναι και.. ας πούμε άμα ξέρεις ότι θα πληρώσεις και πρόστιμο ξέρω ‘γω; Δεν το κάνεις πιο εύκολα;
Αναγκαστικά;
Πιστεύεις ότι αν εφαρμοζόταν εδώ ένας παρόμοιος νόμος θα βοηθούσε;
Ναι. Αλλά να είχαμε και τις κατάλληλες υποδομές γιατί εκεί κάθε πολυκατοικία έχει μέσα σ’ ένα σημείο κλεισμένο τους κάδους
που εκεί μέσα πετάνε όλα τα σκουπίδια. Είναι τρεις τέσσερις διαφορετικοί κάδοι και περνάει το σκουπιδιάρικο και τα παίρνει
από μέσα από την πολυκατοικία όχι έτσι όπως τα ‘χουμε εμείς εδώ. Πεταμένα στους δρόμους.
Εδώ δηλαδή δεν έχουμε κάποια υποδομή;
Ε όχι. Εντάξει τώρα το ότι μπορεί να έχουν βάλει στα αεροδρόμια και σε κάνα δυο τρία σημεία κάδους ανακύκλωσης δεν είναι
υποδομή αυτό το πράγμα.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Απ’ όσους μπορώ να σκεφτώ όχι.
Συζητάτε καθόλου για το περιβάλλον, την ανακύκλωση ίσως να παρακινήσετε ο ένας τον άλλο;
Ε συζητάμε αλλά όχι τόσο πολύ, όχι ιδιαίτερα είμαστε λίγο.. δεν είναι και βασική μας ανάγκη όχι ανάγκη εε.. μάλλον δε μας
περνάει κι από το μυαλό. Έχεις τόσα άλλα να πεις και δεν είναι.. πώς να στο πω..
Δεν είναι προτεραιότητα σου;
Ναι μπράβο. Δεν είναι. Εντάξει τώρα καθημερινά κάποια μικροπράγματα τα κάνεις γίνονται και θέμα συνήθειας ας πούμε
προσπαθώ να αποφεύγω να αφήνω ανοιχτά τα φώτα ή να τ’ ανάβω όλα μαζί. Να κλείνω κι απ’ τους διακόπτες τις συσκευές. Ε
εντάξει λάμπες πήραμε. Ε με το νερό καμιά φορά ας πούμε βλέπω που κάνουν σπατάλες και τέτοια ήμουν στη δουλειά τις
προάλλες και κάναμε απόψυξη την κατάψυξη, οι πάγοι ήτανε εκεί πάνω κι έπρεπε να ‘χει αυτός μια ώρα ανοιχτή τη βρύση για
να λιώσουν οι πάγοι που δεν υπήρχε λόγος. Και να σου πω ότι του έλεγα κλείστην γιατί οι άλλοι δεν έχουνε νερό να πιούνε ούτε
που μ’ άκουσε, σημασία δε μ’ έδωσε. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται ρε παιδί μου εντάξει κι όχι μόνο αυτός τώρα όλοι έτσι είναι.
Εξοικονόμηση ενέργειας εκτός από τις λάμπες κάνεις και κάτι άλλο;
Όχι, μόνο αυτό. Ε και εντάξει αυτά τα μικρά που σου είπα πριν.
Τις λάμπες για ποιο λόγο τις άλλαξες; Τι σε παρακίνησε;
Βασικά πήρε κι ο αδερφός μου τέτοιες λάμπες. Και λέω ας πάρω κι εγώ. Δηλαδή βλέπω ότι όλοι παίρνουνε σιγά-σιγά κι εντάξει
και σε λίγο καιρό νομίζω δε θα υπάρχουν οι άλλες οι λάμπες οι απλές. Απλά αυτό που σου είπα και πριν είναι να δεις ότι το
κάνουν κι άλλοι, αν το κάνει κι ο άλλος.. δεν ξέρω εγώ θα το σκεφτόμουνα να το κάνω κι εγώ, όπως έκανα και με τις λάμπες
δηλαδή.
Για τις λάμπες αυτές που πήρες η τιμή τους σε επηρέασε;
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Η αλήθεια είναι κι άλλη φορά πήγα να πάρω και μετά είδα πόσο ακριβές είναι ήθελα να πάρω και τρεις και δεν πήρα εκείνη τη
φορά ε πήρα αργότερα εντάξει. Σε πειράζει η τιμή τους είναι λίγο ακριβή. Βέβαια τώρα αυτές μου τις πήρε ο αδερφός μου. Τώρα
εκεί που είχανε ένα ευρώ έχουνε έξι; Λέω τώρα, κάπου εκεί πάντως.
Οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι σου είναι εξοικονόμησης ενέργειας;
Ενεργειακής κλάσης Α που λένε; Ε φροντίζω να ‘ναι ενεργειακή κλάση Α γιατί και το πλυντήριο νομίζω είναι και το.. γιατί οι
άλλες καιν και πιο πολύ ρεύμα. Αυτό νομίζω ότι είναι ουσιαστικά η ενεργειακή κλάση Α ότι δεν καις πολύ ρεύμα. Μπορεί ας
πούμε να το πληρώσεις πιο φτηνά κάποιο που θα είναι ενεργειακή κλάση Β αλλά θα σου έρθει πιο πολύ ρεύμα. Οπότε τα δίνεις
μια και καλή.
Ενεργείς δηλαδή με βάση το οικονομικό σου όφελος;
Ε το σκέφτεσαι κι έτσι, επηρεάζεσαι. Λες ποιος ο λόγος να πάρω κάποια που θα ‘ναι πιο φτηνή αφού μακροπρόθεσμα θα τα
δώσω στο ρεύμα.
Ηλεκτρικές συσκευές έχεις ανακυκλώσει;
Όχι.. δε μου ‘χει χαλάσει και τίποτα. Τώρα στη μαμά μου.. όχι. Στη μαμά μου χαλούσαν η αλήθεια είναι αλλά τις τηλεοράσεις
και το πλυντήριο ας πούμε που χάλασε το πήρε ο ξάδερφος μου που είναι ηλεκτρολόγος το ‘κανε ανταλλακτικά. Ε ένα είδος
ανακύκλωσης δεν είναι κι αυτό, αφού δεν το πετάμε αλλά το ξαναχρησιμοποιούμε κάπου.
Γνωρίζεις που μπορείς να ανακυκλώσεις ηλεκτρικές συσκευές;
Μπαταρίες ξέρω. Στο Γερμανό κι έχουν βάλει και σε διάφορα μαγαζιά στον Κωτσόβολο, σε τέτοια καταστήματα ηλεκτρικών
ειδών.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Μωρέ νομίζω είχα γραφτεί στην Greenpeace, δε θυμάμαι παλιά. Δε θυμάμαι. Είχα γραφτεί, μου είχαν πάρει τα στοιχεία; Με
σταμάτησαν στο δρόμο; Τέλος πάντων δε συμμετέχω.
Γιατί δε συμμετέχεις;
Δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί δε συμμετέχω. Ξέρω ‘γω; Να κάνω κάτι ενεργά για το περιβάλλον εννοείς; Ε δεν είναι στις
προτεραιότητες μου.. πιο πολύ στις φιλοζωικές θα συμμετείχα.
Αν συμμετείχε κάποιος φίλος σου και μάθαινες για την οργάνωση θα συμμετείχες κι εσύ;
Μπορεί και να επηρεαζόμουνα αλλά πιο πολύ σε φιλοζωικές.. δηλαδή παλιά ασχολιόμουνα λίγο, όχι ότι ήμουν σε κάποια
οργάνωση αλλά εμμέσως ασχολιόμουνα, μπορεί να τα τάιζα, να έπαιρνα τηλέφωνο τη φιλοζωική αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα
αλλά με το περιβάλλον δεν.
Οικονομικά θα ενίσχυες τέτοιες οργανώσεις;
Άμα φτάναν τα λεφτά και περισσεύανε δηλαδή.. ναι γιατί όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Εε παίρνω κατά διαστήματα ναι αλλά κι αυτά είναι πολύ πιο ακριβά. Για παράδειγμα βιολογικά τρόφιμα έπαιρνα, τώρα
τελευταία έχω καιρό να πάρω αλλά τα προτιμούσα. Είχε στην Αθήνα όταν έμενα, είχα βρει ένα μαγαζί που είχε μόνο βιολογικά,
εδώ δεν έχει και τόσο έχει μεν στο σούπερ μάρκετ αλλά δεν έχει και ποικιλία, αλλά στην Αθήνα θυμάμαι όταν έμενα είχε μαγαζί
που είχε τα πάντα μόνο βιολογικά.
Και αγόραζες ανεξάρτητα από την τιμή τους;
Εντάξει είναι λίγο πιο ακριβά αλλά ήταν πιο νόστιμα. Σου λέω κι εδώ αν έβρισκα έτσι κάποιο μαγαζί με ποικιλία σίγουρα θα
ξαναέπαιρνα.
Σε κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Όχι ιδιαίτερα. Επάνω στο θέμα του περιβάλλοντος δηλαδή;
Ναι.
Ε να δες εδώ ας πούμε πως είναι οι κάδοι. Γεμάτοι με τα σκουπίδια πεταμένα γύρω-γύρω. Κάδους πολλούς δεν έχει, περνάνε
όποτε να ‘ναι.
Δε βλέπεις δηλαδή να γίνονται κινήσεις;
Ε τώρα τελευταία γίνονται η αλήθεια είναι κι ο θείος μου είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και πρασίνου στον Εύοσμο και
ασχολείται τώρα, από τότε που βγήκε. Λίγο παραπάνω. Το προσέχει αλλά εντάξει..
Τι παραπάνω πιστεύεις ότι θα ‘πρεπε να κάνουν οι φορείς για αν ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες;
Ε ν’ ασχολούνται κι αυτοί παραπάνω. Δηλαδή άμα μαζεύουνε τα σκουπίδια από τους κάδους, περνάνε πιο σωστά τα
δρομολόγια. Άμα βλέπεις ότι ένα περιβάλλον, ένας χώρος είναι περιποιημένος θα λυπάσαι να το λερώσεις ενώ άμα βλέπεις
παντού σκουπίδια λες και το δικό μου τι έγινε; θα το πετάξω. Το παν είναι να γίνουν πράγματα και να τα δει ο κόσμος. Δηλαδή
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αν εγώ έβλεπα τώρα ότι.. αυτό που σου είπα ότι μαζεύουν τα σκουπίδια δεν θα πετούσα το δικό μου από πίσω. Δεν είμαστε και..
αν κάνουν κάτι ο κόσμος θα το εκτιμήσει και θα προσπαθήσει κι αυτός.
Αυτοκίνητο χρησιμοποιείς;
Ναι. Και του ‘χω βάλει και αυτή την κάρτα καυσαερίων οπότε το ελέγχουμε λίγο. Αλλά δεν είναι απ’ αυτά τα καινούρια τα
υβριδικά πώς τα λένε.
Θα αγόραζες ένα τέτοιο αυτοκίνητο;
Ε ναι γιατί όχι. Βέβαια αν μπορούσα να το πληρώσω. Αν δεν μπορούσα όχι.
Αυτοκίνητο έχεις σκεφτεί να μη χρησιμοποιείς ώστε να ωφελήσεις και το περιβάλλον;
Όχι. Αν κι η δουλεία μου είναι πάρα πολύ κοντά ούτε ένα φανάρι δε συναντάω αλλά αυτός ο δρόμος άντε να πάω με ποδήλατο.
Αυτός ο δρόμος είναι σε σκοτώνουν δεν υπάρχει περίπτωση, συνέχεια ατυχήματα γίνονται άσε που δε δίνουν καμία σημασία
στα ποδήλατα, ιδίως εδώ. Οπότε ναι.. με τα πόδια δεν το συζητώ γιατί φοβάμαι, οπότε παίρνω το αυτοκίνητο μου. Είναι
απαραίτητο όπως και να το δεις ένα αυτοκίνητο.
Πιστεύεις ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Όλοι έχουμε δεν έχουμε; Όχι ότι κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Ε μα να σου πω κάτι είναι.. θα μου πεις άντε μόνο εγώ αν κάνω κάτι τι
θα γίνει; αλλά θα μου πεις αν όλοι σκέφτονται έτσι και κανείς δεν κάνει τίποτα γινόμαστε πολλοί. Αλλά δεν ξέρω. Τι να πω;
δηλαδή εγώ τι θα μπορούσα να κάνω τόσο δραστικό ώστε να βοηθήσω στο περιβάλλον; Εδώ τα εργοστάσια άμα μείνεις εδώ
βράδυ θα δεις τριγύρω που έχουν τα εργοστάσια πως είναι η ατμόσφαιρα. Εντάξει όταν για τα.. γι’ αυτά που κάνουν πιο πολύ
κακό στην ατμόσφαιρα δεν κάνουν τίποτα εγώ τι να κάνω; Άντε θα σβήσω και τα φώτα μου, θα πάρω και τα βιολογικά προϊόντα
άντε θα αγοράσω κι ένα αυτοκίνητο οικολογικό αλλά.. τα εργοστάσια τριγύρω μου συνεχίζουν.
Οι δράσεις για το περιβάλλον πως πιστεύεις ότι θα ‘πρεπε ν’ αρχίσουν; Από τον καθένα μας ατομικά ή από το κράτος;
Απ’ το κράτος κι οι πολίτες να συνεχίσουν. Θα μπορούσε το κράτος να δίνει κίνητρα στους πολίτες αν θέλει να το κάνουν αυτό.
Και κίνητρα και πρόστιμα γιατί άμα σε γράψουν με το αυτοκίνητο πληρώνεις πρόστιμο, το ίδιο και με τα σκουπίδια. Άμα
βάζανε κάδους κι έβλεπε ότι εμείς δε συμμορφωνόμαστε βάλε ένα πρόστιμο να δεις πώς θα συμμορφωθούνε.
Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει φόβος κατά κάποιο τρόπο.
Ε ναι δυστυχώς. Έτσι λειτουργούμε σα λαός. Που και πάλι βρίσκουμε τρύπες να γλιτώσουμε αλλά..
Για τα ενεργειακά σπίτια γνωρίζεις;
Όχι πολλά πράγματα. Έχω ακούσει. Ε δεν το ‘χω σκεφτεί ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια, ούτε έχω ενημερωθεί από κάπου. Τα
ενεργειακά σπίτια δεν είναι αυτά που έχουν τις πλάκες επάνω που κάτι κάνουν.. δεν ξέρω απ’ αυτά τα πράγματα.

Συνέντευξη 05 - γυναίκα, 35 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις την τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Ναι, την προηγούμενη βδομάδα φύτεψα μερικά λουλούδια. Βέβαια να σου πω το έκανα κυρίως γιατί μου αρέσουν τα λουλούδια,
δεύτερον για να ομορφύνω το μπαλκόνι μου και για να είμαι ειλικρινής τρίτον για το περιβάλλον.
Κάτι άλλο κάνεις; Για παράδειγμα ανακύκλωση;
Όχι.
Για ποιο λόγο δεν κάνεις;
Επειδή δεν προλαβαίνω και μαζεύω τα σκουπίδια μου πάρα πολύ βιαστικά και δεν προλαβαίνω να κάνω δύο διαφορετικές
σακούλες για να πω θα στείλω στον κάδο ανακύκλωσης. Το θέμα μου είναι καθαρά θέμα χρόνου, ότι δεν προλαβαίνω.
Για την ανακύκλωση τι πιστεύεις;
Ότι χρειάζεται κι ότι πρέπει να κάνουμε.. αλλά δεν ξέρω.. εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω, δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο που
χρειάζεται οπότε.. ίσως και να είμαι αμελής. Είναι κάτι που βοηθάει όμως γενικά το περιβάλλον ή να κρατιέται και η πόλη
καθαρή.
Πιστεύεις ότι αν είχες καλύτερη οργάνωση στο σπίτι, για παράδειγμα δύο κάδους θα σε βοηθούσε περισσότερο;
Σίγουρα, αν είχα σπίτι μου δύο κάδους οπωσδήποτε θα είχα αυτή τη δυνατότητα να ξεχωρίζω ας πούμε τα σκουπίδια από τα
ανακυκλώσιμα σκουπίδια γιατί υπάρχει στην γειτονιά κάδος ανακύκλωσης οπότε..
Πώς και δεν το έχεις εφαρμόσει μέχρι σήμερα; Είναι δύσκολο;
Όχι δεν είναι δύσκολο, αλλά.. δεν.. δεν το ‘χω σκεφτεί. Δεν το ‘χω σκεφτεί. Και σου λέω εξαιτίας ότι τα κάνω πολύ βιαστικά.
Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση;
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Ε λοιπόν.. οι γονείς μου όχι. Γενικά όμως έχω ανθρώπους δικούς μου οι οποίοι κάνουν, κάνουν ας πούμε τα ξαδέρφια μου
κάνουν ανακύκλωση. Εε γενικά όμως όχι, οι περισσότεροι όχι. Πολύ λίγοι, νέοι άνθρωποι κυρίως που ίσως έχουνε το χρόνο και
τη διάθεση.
Τι εννοείς με τη διάθεση;
Εννοώ.. ξέρεις ότι έχουν όρεξη να κάνουν κάτι. Και επίσης πληροφόρηση. Δεν υπάρχει.. δηλαδή πρέπει να πληροφορηθούν όλοι
ότι όντως είναι σημαντική, ότι.. τέλος πάντων.. και οργάνωση να υπάρχουν οι κάδοι σε κοντινά σημεία στα σπίτια του καθενός.
Είπες έχεις εύκολη πρόσβαση σε κάδο ανακύκλωσης. Γενικά πιστεύεις ότι υπάρχουν αρκετοί;
Εγώ ξέρω.. ένας είναι.. ξέρω για δύο σημεία δεν έχω δει περισσότερους. Ίσως και.. χρειάζεται να κάνει κάτι και η πόλη γι’ αυτό.
Σχετικά με την πληροφόρηση, πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει..
Από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δηλαδή σε εφημερίδες, σε φυλλάδια έτσι πιστεύω. Γιατί δεν είναι αρκετή γενικά.
Πριν είπες ότι στο κοντινό σου περιβάλλον κάνουν ανακύκλωση. Συζητάτε καθόλου αυτό το θέμα;
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, η μια ξαδέρφη μου που κάνει ανακύκλωση και είναι πολύ φανατική μας έφερε πρόσφατα ένα
δώρο για το γιο μας και το κουτί ας πούμε του.. δώρου ήθελε να πάμε επιτόπου να το ρίξουμε στον κάδο γιατί πίστευε ότι δε θα
το ρίξουμε στον κάδο ανακύκλωσης. Μας έλεγε να της δώσουμε τα σκουπίδια, «θα τα πετάξω εγώ» αυτό έλεγε. Αλλά και πάλι
δεν το κάναμε.
Δεν το πήγατε στην ανακύκλωση;
Δεν το πήγαμε, όχι.
Παρόλο που είναι κοντά.
Ναι, είναι απ’ την πίσω μεριά του σπιτιού μας. Αλλά το συγκεκριμένο.. τα μαζέψαμε νύχτα τα σκουπίδια και τα πήγε ο άντρας
μου τα σκουπίδια και τα πέταξε στον κανονικό τον κάδο που έχουμε.. των απορριμμάτων. Οπότε.. εντάξει είναι λάθος.
Δεν έχεις παρακινηθεί από αυτή την ξαδέρφη σου που λες;
Δεν ξέρω..κι ενώ θα ‘πρεπε αφού το κάνει η ξαδέρφη μου.. Ίσως δεν το συζητάμε πολλές φορές ή το έχουμε έτσι μεταξύ αστείου
και σοβαρού ας πούμε μου το λέει. Δεν το ‘χουμε σκεφτεί ποτέ σοβαρά ότι όντως χρειάζεται.
Εσένα τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σε παρακινήσει για να ασχοληθείς σοβαρά;
Να το πουν.. τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να το δώσουν σοβαρά το θέμα ή να το διαβάσω σε μια εφημερίδα σοβαρά ότι
όντως ας πούμε.. τώρα πολύ φευγαλέα, πολύ πεταχτά και σε απλές συζητήσεις έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Ίσως γι’ αυτό
δεν το ‘χω σκεφτεί έτσι πραγματικά.. και νιώθω ότι δεν είναι και άμεσο κάπως το πρόβλημα. Κι εκτός αυτού βλέπω κάποιες
φορές και σ’ αυτούς τους κάδους πετάνε και άλλα πράγματα άσχετα, άλλα σκουπίδια δηλαδή και εντάξει σκέφτομαι παντού
παν.. όλα δηλαδή εε πάνε στη χωματερή. Κι έτσι το σκέφτομαι. Ξέρεις νιώθεις ότι εσύ κάνεις αλλά αυτά όλα μαζί πηγαίνουν..
άχρηστος κόπος. Δεν ξέρω έτσι το ‘χω δει.
Στο σπίτι σου εξοικονομείς ενέργεια;
Όχι νομίζω εε δεν.. ούτε κλείνω συσκευές, δεν τις βγάζω από την πρίζα. Να σου πω, οι τηλεοράσεις είναι στην πρίζα κανονικά,
ξέρω ‘γω τα στερεοφωνικά, dvd κι αυτά. Ακόμα και η καφετιέρα πολλές φορές μένει στην πρίζα παρόλο που δεν
χρησιμοποιείται. Εντάξει τη σβήνω ρε παιδί μου αλλά δεν τη βγάζω κιόλας απ’ την πρίζα. Η’ το φούρνο μικροκυμάτων.
Πιστεύεις ότι δεν ενημερώνεσαι γι’ αυτό το θέμα.
Ναι, δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση. Δηλαδή αν μου έλεγε κάποιος ότι πρέπει να τα βγάλω αυτά από την πρίζα αλλιώς θα..
θα ήταν. Μπορεί και να το έκανα βέβαια, βέβαια. Είμαι συζητήσιμος άνθρωπος δεν κάνω..δεν είμαι εγωίστρια.. αν μου πουν ότι
όντως έτσι πρέπει να είναι κάποια πράγματα ακούω ας πούμε και θα το κάνω.
Σε ενέργειες από εταιρείες που είχαν γίνει για να ανταλλάξεις τις συσκευές σου με καινούριες φιλικές προς το περιβάλλον
σε χαμηλότερη τιμή συμμετείχες;
Δεν το ‘χω κάνει. Όχι. Δεν το ‘χα ακούσει μάλλον.. πολύ φευγαλέα είχε περάσει ας πούμε, το ‘χα ακούσει.. δεν το ‘χα συζητήσει
με άλλους ανθρώπους. Απλά το είχα ακούσει έτσι, δεν ενημερώθηκα καθόλου. Πάντως καλή ιδέα ακούγεται εντάξει έχεις κι
ένα.. κίνητρο μ’ αυτό.
Τι εννοείς κίνητρο;
Εε το οικονομικό. Να πάρεις δηλαδή κάτι καινούριο με χαμηλότερη τιμή.. δεν είναι.. είναι αρκετά σημαντικό αυτό.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνεις;
Όχι. Δεν έτυχε να χαλάσει και κάποια.
Γνωρίζεις που μπορείς να ανακυκλώσεις ηλεκτρικές συσκευές;
Τίποτα δεν ξέρω τίποτα.
Απ’ ότι καταλαβαίνω δεν είσαι ενημερωμένη σχετικά με αυτά τα θέματα. Γιατί συμβαίνει αυτό;
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Σου είπα ότι δεν ενημερώνουν αρκετά.. τώρα πάλι ίσως δεν το ψάχνω κι εγώ. Ίσως.. έχω μάλλον πολλές ασχολίες και το έχω
αφήσει αυτό. Δεν ξέρω, δεν.. καθόλου, καθόλου. Σου λέω ειλικρινά δηλαδή τίποτα. Έχω απλά άλλα πράγματα να ασχοληθώ
και.. σαν να μην είναι και το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ, δηλαδή δεν έχω και το περιβάλλον πάνω απ’ όλα. Δεν το ‘χω.. σου
λέω το μόνο είναι.. είναι με τα φυτά εν πάση περιπτώσει που εντάξει και αυτό δεν το κάνω για το περιβάλλον η αλήθεια είναι, το
κάνω πρώτα γιατί μου αρέσουνε, για να ομορφύνω το χώρο μου και δεύτερον λέω εντάξει κάνω και καλό στο περιβάλλον.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι. Βέβαια δεν είναι ότι ξέρω και πολλά. Το μόνο.. λοιπόν είχαμε μια πελάτισσα στο μαγαζί μας η οποία ήτανε μέλος κάποιας
οικολογικής οργάνωσης αυτό τίποτα. Δε γνωρίζω τίποτα άλλο αυτό. Απλά είχα γνωρίσει αυτό το άτομο ας πούμε.. ούτε που
είχαμε συζητήσει για αυτές τις οργανώσεις τίποτα. Απλά ας πούμε μου συστήθηκε και μου είπε αυτό το πράγμα. Δε γνωρίζω
πολλά ούτε το τι κάνουν ακριβώς. Αλλά.. εντάξει νομίζω γενικά καλό κάνουν στο περιβάλλον ας πούμε.
Θα ήσουν διατεθειμένη να συνεισφέρεις οικονομικά;
Ναι. Βέβαια, ναι γιατί όχι. Εδώ δίνουμε.. χρήματα για άλλα πράγματα τα οποία κάνουνε.. εντάξει δεν ξέρουμε αν πηγαίνουνε
τέλος πάντων στους σκοπούς που μας λένε, αλλά γιατί όχι. Ένα συμβολικό ποσό ναι θα το ‘δινα. Να σου πω και λίγο χρόνο να
είχα θα ήθελα να συμμετέχω.. σε μένα πάνω απ’ όλα με περιορίζει ο χρόνος μου. Αν είχα χρόνο πιστεύω πως θα ‘κανα αρκετά
πράγματα.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς στο σπίτι σου;
Δυστυχώς όχι. Όχι. Ενώ ξέρω ότι υπάρχουνε και απορρυπαντικά οικολογικά και.. δηλαδή μου το ‘πε αυτή η ξαδέρφη μου που
είναι της ανακύκλωσης και μου ‘χε πει να πλένεις ας πούμε τα ρούχα με αυτά τα προϊόντα δεν τα χρησιμοποιώ γιατί πιστεύω ότι
δεν είναι.. δεν καθαρίζουνε καλά. Τι να πω τώρα; Αυτή είναι η λογική μου. Δεν.. επειδή φοβάμαι πάρα πολύ τα μικρόβια κι αυτά
η αλήθεια είναι και λέω για να είναι οικολογικά μήπως δεν έχουν τα απαραίτητα οξέα κι αυτά που σκοτώνουν και.. τα
βακτηρίδια κι όλα αυτά. Ότι δηλαδή δεν είναι τόσο δραστικά απορρυπαντικά γι’ αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν αλλάζω τις
συνήθειες μου απλά θέλω κάποιος να μου πει ότι όντως είναι καλά και ίσως το δω πιο σοβαρά.
Θέλεις να στο επιβεβαιώσει δηλαδή κάποιος. Η ξαδέρφη σου που λες δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο;
Μου το λέει συνέχεια, μου.. μου το λέει συχνά. Όταν συζητάμε ας πούμε.. γιατί εντάξει τώρα ξέρεις σαν νοικοκυρές συζητάμε
για θέματα νοικοκυριού προϊόντα και τα λοιπά εε μου λέει άλλαξε το, δοκίμασε το και.. αν ας πούμε δεν είσαι ευχαριστημένη
ξαναγύρνα στο παλιό. Και η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε προχθές με τον άντρα μου αλλά και πάλι λες άντε πάρε και αυτή
τη φορά το ίδιο και την επόμενη φορά θα πάρουμε ας πούμε το οικολογικό. Ε είναι μέχρι να ξεπεράσω το φόβο μου, αλλιώς θα
το έπαιρνα.
Βιολογικά τρόφιμα αγοράζεις;
Βεβαίως. Κυρίως ζυμαρικά ε και ας πούμε κάποιες σάλτσες επειδή ας πούμε για λόγους υγείας κι αυτά, έχω ένα πρόβλημα με
την υγεία μου, γι’ αυτό ας πούμε θα πάρω αυτά και εξίσου πολύ καλά πιστεύω. Αρκεί να είναι.. βιολογικά όντως και όχι απλά να
το γράφει.
Έχεις εμπιστοσύνη ότι όντως είναι βιολογικά;
Ε ανοίγοντας βασικά το σακουλάκι και βγάζοντας το προϊόν είδα ότι έχει διαφορά σε σχέση με το άλλο το κανονικό. Οπότε
σκέφτηκα ότι ίσως να είναι όντως βιολογικά.
Σχετικά με την τιμή τους τι πιστεύεις;
Είναι ακριβότερα όντως και τώρα έτσι όπως παν τα πράγματα παίζει ρόλο, το σκέφτεσαι δηλαδή να τα αγοράσεις. Τώρα εντάξει
θα κόψεις κάτι άλλο και θα.. εντάξει εγώ σου είπα το κάνω καθαρά για την υγεία μου.. και σε δεύτερη μοίρα το περιβάλλον
αλλά είναι βασικό το ότι δε χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και τέτοια.
Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιείς;
Όχι, δεν τις έχω αλλάξει, αλλά ξέρω ότι είναι κι ακριβές και δεν θα το ‘κανα.
Δηλαδή θα έδινες παραπάνω λεφτά για τα βιολογικά τρόφιμα που μου είπες αλλά όχι για λάμπες.
Ε ναι για τρόφιμα μόνο. Για λάμπες και κάτι τέτοια όχι. Και σου λέω για επιβεβαίωση ότι είναι θρεπτικά και τέτοια.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Ε.. όπως όλοι ναι κι εγώ. Όλοι μας έχουμε ευθύνη αλλά σου λέω δεν.. δεν το κοιτάμε γιατί ίσως είναι πάρα πολλά άλλα τα
προβλήματα κι αυτά και λέμε εντάξει τώρα ας πούμε εγώ θα σώσω το περιβάλλον; Κάπως έτσι πάει. Γιατί πολλές φορές μου
‘χουνε πει ότι Μαρία εντάξει δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις και λέω εντάξει ρε παιδιά εγώ θα σώσω το περιβάλλον. Ήδη έχει..
ήδη καταστρέφεται.. το ‘χουν καταστρέψει από μένα εξαρτάται; Εδώ μου λένε για το κλιματιστικό, μην το βάζεις κάνει πολύ
κάνει ζημία έξω κι αυτά, λέω εντάξει ρε παιδιά όλοι έχουνε κλιματιστικά το δικό μου ας πούμε θα πειράξει; Βέβαια αν ο
καθένας σκεφτόταν έτσι..
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Εξοικονόμηση νερού κάνεις;
Όχι.. αρκετά το δουλεύουμε δηλαδή..
Πιστεύεις ότι αν έβαζες στη ζωή σου σιγά-σιγά την οικολογία, για παράδειγμα την ανακύκλωση θα μπορούσες να την
ακολουθήσεις;
Εε.. λοιπόν για να είμαι ειλικρινής πιστεύω όχι κατά γράμμα αλλά πιστεύω στο 70% ναι, δηλαδή οικολογικά προϊόντα όχι.. θέμα
τιμής κι αυτά αλλά γενικά ας πούμε εξοικονόμηση νερού ναι, εε με προϊόντα φαγητού ναι, με απορρυπαντικά ναι, αλλά αυτά
που μου λες για λάμπες και τέτοια τα οποία είναι ακριβότερα σε σχέση με τ’ άλλα κατά πολύ όχι. Ανακύκλωση ας πούμε
πιστεύω πως ναι κι αν.. αυτό έχεις κοντά τον κάδο ανακύκλωσης και δύο κάδους σκουπιδιών μέσα στο σπίτι σου πιστεύω πως
ναι. Αν το έβαζα στο μυαλό μου πάνω απ’ όλα. Ίσως δεν το ‘χω δει σοβαρά.
Πιστεύεις ότι οι ενέργειες για το περιβάλλον πρέπει να αρχίσουν ατομικά από εμάς ή από το κράτος;
Νομίζω από το κράτος.. νομίζω από το κράτος και με βασική την ενημέρωση, μετά σιγά-σιγά ένας.. ο ένας με τον άλλο πιστεύω
κάνεις την καλύτερη διαφήμιση, κι εγώ κάνω έτσι κι εσύ δοκίμασε το αλλά πάνω απ’ όλα πιστεύω να το έδιναν από την
τηλεόραση που.. επηρεάζει πάρα πολύ η τηλεόραση, η διαφήμιση γενικά ας πούμε επηρεάζει πάρα πολύ.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Ότι κάνουν κάτι; Νομίζω πως δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω, δε νομίζω ότι κάνουνε κάτι. Διαφορετικά θα το βλέπαμε ας πούμε.
Θα ‘πρεπε να δούμε ότι όλο αυτό έχει αποτέλεσμα.. με οποιοδήποτε τρόπο. Σου λέω δε πιστεύω ότι ας πούμε κάνουνε έτσι
ανακύκλωση, οι κάδοι, νομίζω ότι όλα καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Οπότε γιατί να τους εμπιστευτείς; Αφού δε λειτουργεί
τίποτα..
Για τα ενεργειακά σπίτια γνωρίζεις κάτι;
Όχι δεν έχω.. δεν είμαι ενημερωμένη δε γνωρίζω κάτι. Δεν έχω ακούσει τίποτα.

Συνέντευξη 06 - γυναίκα, 38 ετών, νοικοκυρά
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Η τελευταία φορά που έκανα κάτι για το περιβάλλον ήτανε κατά τη διάρκεια που έκανα τι δουλειές στο σπίτι που φρόντιζα για
παράδειγμα τώρα όταν βάζω πλυντήριο να μη βάζω πλυντήριο τις ώρες αιχμής για να μην καίω περισσότερο ρεύμα. Ε πλένοντας
ξέρω ‘γω τα δόντια μου για παράδειγμα δεν αφήνω τη βρύση ανοιχτή, όταν πλένω τα πιάτα δεν αφήνω τη βρύση ανοιχτή σ’
αυτά τα πλαίσια. Κυρίως όσον αφορά την ενέργεια.
Ανακύκλωση κάνεις;
Ανακύκλωση όσον αφορά τα σκουπίδια μας όχι.
Για ποιο λόγο;
Για ποιο λόγο. Για πρακτικούς λόγους. Γιατί ίσως δεν το ‘χουμε πάρει σοβαρά, ίσως επειδή έχω μικρό παιδάκι που έχω μάθει να
πετάει τα σκουπίδια, ε δε μπορώ να το βάλω ακόμα στη διαδικασία, είναι κάτω απ’ τα τρία, είναι δυόμιση χρονών δε μπορώ να
το βάλω στη διαδικασία να ξεχωρίζει τα σκουπίδια. Μου αρκεί που κάνει την κίνηση, οπότε προς το παρόν δεν έχω μπει σε αυτή
τη διαδικασία.
Για την ανακύκλωση τι πιστεύεις;
Καλό είναι να γίνεται. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε γενικότερα είδη που.. μπορούν να ανακυκλωθούν, να μπορούμε να
φροντίσουμε για την ανακύκλωση και με άλλους τρόπους, αγοράζοντας πράγματα.. καθημερινής χρήσης σε συσκευασίες που
μπορούν να ανακυκλωθούν. Ε με τον τρόπο μας μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανακύκλωση. Το κάνω εν μέρει, αλλά.. όχι
όμως εντατικά όπως θα ‘πρεπε και όχι σε μεγάλο βαθμό. Πιστεύω στην ανακύκλωση αλλά δυστυχώς προς το παρόν είμαι απ’
αυτούς που δε βοηθάν πάρα πολύ, βοηθάω λίγο.
Η οικογένεια σου κάνει ανακύκλωση;
Κοίτα ο άντρας μου όχι. Δε νομίζω να το ‘χει σκεφτεί. Δε μπήκε στη διαδικασία. Όχι ότι κι αυτός δεν θεωρεί ότι πρέπει να
κάνουμε ανακύκλωση ή δεν φροντίζει για το περιβάλλον απλά μάλλον δεν έχουμε μπει στη διαδικασία αυτή, δεν το ‘χουμε
σκεφτεί, δεν το ‘χουμε δει πολύ σοβαρά δεν ξέρω.
Οι υπόλοιποι στην οικογένεια σου;
Η αδερφή μου. Ζει όμως εν μέρει στη Γερμανία. Δηλαδή μέσα στο χρόνο ο μισός χρόνος είναι.. κατοικεί στη Γερμανία, ζει όμως
εκεί γιατί ο άντρας της εργάζεται εκεί και.. και το ‘χω ζήσει στη Γερμανία.
Δε σ’ επηρέασε ώστε να το συνεχίσεις κι εδώ;
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Εκεί που το έζησα μ’ έχει επηρεάσει, το θεώρησα πάρα πολύ καλό, όλες οι πόλεις ήταν πεντακάθαρες, όλος ο κόσμος είχε τη
νοοτροπία, ήθελε.. ήτανε μέρος της ζωής του εκεί η ανακύκλωση. Κυρίως στα σκουπίδια το βλέπεις, στην καθημερινή.. στην
καθημερινή σου ζωή. Ήτανε λίγο κουραστικό για μένα.. που δεν το ‘χα ξαναζήσει. Αυτή η διαδικασία, το να.. τελειώνεις από το
φαγητό σου και να πρέπει να ξεχωρίσεις τα πάντα πάνω από το τραπέζι σε ξεχωριστές σακούλες και κάδους. Καθόμασταν τώρα
στο τραπέζι και αφού τελειώναμε, αλλού ξεχωρίζαμε τα υπολείμματα από το φαγητό, αλλού τις χαρτοπετσέτες, αλλού τα
πλαστικά ξέρω ‘γω της κόκα κόλας που ανοίγαμε, αλλού τα κουτάκια της κόκα κόλας. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα..
σηκωνόμασταν από το τραπέζι και τρέχαμε όλοι. Η αδερφή μου κι ο γαμπρός μου που το γνωρίζανε και το ζούσαν ήτανε βίωμα
τους, ξέρανε που θα τα βάλουνε, εμείς ήμασταν σ’ ένα πανικό. Και μάλιστα η αδερφή μου επειδή πάει ανά εξάμηνο είχε ένα
χαρτάκι στο ψυγείο που έλεγε σε ποιον κάδο τι χρώματος πάει τι, επειδή έχουνε ξεχωριστούς κάδους και οι σακούλες ξεχωριστό
χρώμα ανάλογα με το τι ανακυκλώνεις. Εε είχαν όμως και τους ανάλογους χώρους, είχανε και.. το κράτος είχε φροντίσει έτσι;
Τα είχε έτσι φροντισμένα ώστε να τους βοηθάει να το κάνουν. Εμείς ναι μεν έχουμε έναν κάδο αλλά σ’ αυτόν τον κάδο όταν θα
πας αυτά τα είδη που είναι για ανακύκλωση θα δεις κι άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα και δε σε
προδιαθέτει να το κάνεις εδώ στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή κι η υποδομή. Το κράτος δεν τα ‘χει οργανώσει τόσο καλά ώστε να σε
προδιαθέτει κι εσένα σαν νοικοκυρά να το κάνεις.
Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που χρειάζεται;
Υποδομή. Δεν έχουν ασχοληθεί. Θεωρώ ότι το κράτος δεν ασχολήθηκε καθόλου μ’ αυτό. Δεν έχουνε πόρους; Δίνουνε πόρους
σε άλλα πράγματα πχ.. στο στρατό σε οτιδήποτε και δεν ασχολούνται με την ανακύκλωση; Πάντως εγώ σαν νοικοκυρά θεωρώ
ότι αν υπήρχε υποδομή και αν ας πούμε τα πράγματα ήταν κάπως όπως στη Γερμανία που το ‘χω δει, πιστεύω ότι θα ‘μπαινα κι
εγώ στη διαδικασία να το κάνω.
Θα άλλαζες δηλαδή εύκολα από την κατάσταση που είσαι τώρα; Δε θα σου ήταν δύσκολο να συνηθίσεις;
Εννοείται ότι θα άλλαζα εύκολα, εννοείται. Εννοείται γιατί όταν υπάρχει υποδομή και όταν γενικότερα στο χώρο που ζεις, στην
πόλη που ζεις όλα είναι έτσι δομημένα ώστε να σε προδιαθέτουν να το κάνεις σίγουρα το κάνεις. Μα έτσι είναι τρόπος ζωής γι’
αυτούς. Δεν είναι κάτι που σου επιβάλλουν απλά να το κάνεις, είναι τρόπος ζωής.. οπότε συνηθίζεις.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Ο μόνος που μπορώ να σκεφτώ εκτός από την αδερφή μου είναι η κουμπάρα μου.
Και δεν σε έχει επηρεάσει το γεγονός ότι ασχολείται;
Όχι, καθόλου.
Γιατί αυτό; Δε θεωρείς ότι με την καθημερινή επαφή με κάποιον και τις συνήθειες του επηρεαζόμαστε;
Όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν αρκεί αυτό. Θεωρώ ότι για να επηρεαστείς και να κάνεις κάτι τρόπο ζωής σου δεν αρκεί μόνο ο
διπλανός σου. Πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή γενικότερα. Μπορεί να το κάνει ο ένας αλλά δεν το κάνουν οι δέκα
χιλιάδες.
Κάδοι ανακύκλωσης γνωρίζεις αν υπάρχουν;
Έχουν κάδους ανακύκλωσης. Έχω δει απλά σου είπα ότι έχω δει σε πολλούς απ’ αυτούς έχω δει κι άλλα πράγματα εκτός από
αυτά της ανακύκλωσης κι αυτό οφείλεται και στη νοοτροπία μας, δηλαδή έχουμε έναν κάδο ανακύκλωσης κι έναν κάδο για..
όλα τα σκουπίδια. Αν είναι γεμάτος ο κάδος με όλα τα σκουπίδια εμείς θα πάμε στον κάδο της ανακύκλωσης να ρίξουμε αυτό
που θέλουμε ή θα το ρίξουμε έξω από τον κάδο και δεν ξέρω.. δε μου ‘χει δώσει η πόλη μας την εντύπωση ότι κι ο δήμος
ασχολείται πάρα πολύ. Όσον αφορά την περισυλλογή των σκουπιδιών ανακύκλωσης, οπότε.. δε μ’ έχει προδιαθέσει το
περιβάλλον γύρω μου να το σκεφτώ κι εγώ διαφορετικά. Έτσι όπως το βλέπω όσον αφορά τα σκουπίδια δεν.. ας πούμε στη
Γερμανία το βλέπεις και η συχνότητα που περνάνε τα οχήματα για να πάρουν τα σκουπίδια είναι διαφορετική, ενημερώνουν τον
κόσμο πότε ξέρω ‘γω θα περάσουν να πάρουν τα χαρτιά, ενημερώνουν τον κόσμο πότε θα περάσουν να πάρουν τις σακούλες
δηλαδή.. εε υπάρχει μια ενημέρωση και είναι όλα πιο προγραμματισμένα και σωστά, ενώ εδώ αυτό δεν το πολύ.. εκεί ας πούμε
έβαζαν ένα χαρτί στη γειτονιά κι είχε ότι την τάδε μέρα θα περάσει το.. ξέρω ‘γω το σκουπιδιάρικο να πάρει τα χαρτιά. Οπότε
εκείνη τη μέρα έβγαζαν τα σκουπίδια από το σπίτι, δεν τα έβγαζαν όπως τα βγάζουμε εμείς μόλις γεμίσεις η σακούλα την πάμε
στον κάδο. Δηλαδή μπορεί να ‘κανε το συγκεκριμένο σκουπιδιάρικο 15 μέρες να περάσει να τα πάρει, εσύ θα τα είχες σπίτι σου.
Δε μπορούσες να πετάξεις ότι ήθελες, ότι μέρα ήθελες γιατί εκεί υπάρχουν και κυρώσεις.
Πιστεύεις ότι θα ‘πρεπε να υπάρχουν κι εδώ δηλαδή κυρώσεις; Να σ’ αναγκάζει κάποιος;
Ναι δεν είναι κακό να σ’ αναγκάζουν να κάνεις κάτι αν αυτό έχει καλές συνέπειες και για σένα και για το περιβάλλον. Δεν είναι
κακό δηλαδή.. εμένα δε θα με πείραζε αν γενικότερα η νοοτροπία μας ήτανε έτσι, να έχουμε ένα αντίστοιχο σύστημα σαν αυτό
που είδα εγώ προσωπικά στη Γερμανία. Δεν είναι κακό. Ούτε θα με κούραζε, γιατί είναι τρόπος ζωής αλλά το θέμα είναι.. γιατί
μ’ αρέσει να βγαίνει το παιδί μου έξω και να ‘ναι όλα καθαρά.. και δεν είναι κακό στην αρχή να υπάρχει μια συνέπεια γι’ αυτό.
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Αλλά εδώ έχουμε συνέπειες σε πιο σοβαρά πράγματα και δε μας ενδιαφέρει. Έχουμε συνέπειες στο αν θα περάσουμε το κόκκινο
με το αυτοκίνητο και δε μας νοιάζει. Πόσο θα μας νοιάζουν τα σκουπίδια και το πρόστιμο που θα φάμε για τα σκουπίδια; Είναι
γενικότερα η νοοτροπία και ο ωχαδερφισμός εδώ πέρα που δε μας ενδιαφέρει. Γιατί να το κάνω εγώ από τη στιγμή που δεν το
κάνει ο διπλανός μου και πόσο μάλλον το κράτος.
Αν αισθανόσουν ότι αυτό που κάνεις έχει αποτέλεσμα άμεσο..
Θα το ‘κανα. Εδώ θεωρώ ότι δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα και.. δεν το κάνω.
Ενέργεια εξοικονομείς σπίτι σου;
Ναι στο νερό, στο.. στην ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή όπως είπα κοιτάω να μην έχω το πλυντήριο σε ώρες που είναι αιχμής,
νερό να μην τρέχει η βρύση όταν δεν πρέπει, κλιματιστικό δεν έχω για να φροντίσω γι’ αυτό, το φως να μην καίει άσκοπα.
Λάμπες εξοικονόμησης έχεις βάλει;
Λάμπες όμως δεν έχω βάλει ακόμη. Λάμπες θα βάλω όμως, είναι στο πρόγραμμα.
Θα το κάνεις για λόγους οικονομίας;
Και για λόγους οικονομίας και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Και για την οικολογία δηλαδή.
Η τιμή τους σε περιορίζει;
Κοίτα προς το παρόν είναι πολύ ακριβή. Αλλά σκοπεύω να πάρω, σου είπα το ‘χω στο πρόγραμμα. Απλά όχι ακόμη, τώρα λόγω
και οικονομικής κρίσης είναι λίγο δύσκολο ν’ αλλάξω όλες τις λάμπες του σπιτιού με τη μία.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι. Δεν υπάρχει και κάποιο άτομο οικείο να μπω κι εγώ, γιατί δεν ενδιαφέρθηκα, δεν το ‘χω σκεφτεί. Ενημερώνομαι όμως.
Μέσω του ιντερνέτ για το τι κάνουνε, με τι ασχολούνται οι οικολογικές οργανώσεις γενικά το γνωρίζω αλλά δεν έχω μπει σε
κάποια οικολογική οργάνωση.
Θα συμμετείχες;
Αν ήξερα ότι άμεσα θα έχουμε κάποιες.. κάποια αποτελέσματα θα συμμετείχα. Τώρα δεν το βλέπω. Δεν έχουμε και πολύ
ενημέρωση για την ανακύκλωση, εντάξει κυκλοφορούν φυλλάδια, υπάρχουν κάποια διαφημιστικά στην τηλεόραση, αλλά δεν
είναι.. δεν έχει μπει στη συνείδηση του κόσμου πιστεύω.. πάρα πολύ ακόμη.
Τι πιστεύεις ότι θα βοηθούσε ώστε να μπει στη συνείδηση του κόσμου;
Αν τα μαθαίνανε από μικρότερα, από παιδιά στο σχολείο θα βοηθούσε. Σε πιο μικρές ηλικίες. Αν μεγαλώνεις μ’ αυτό, αλλά
όπως είπα και νωρίτερα φταίμε κι εμείς, θα μπορούσα να μάθω το γιο μου που του μαθαίνω τώρα να πετάει κάποια πράγματα
στα σκουπίδια να ξεχωρίζει τα σκουπίδια.. αλλά πιστεύω ότι αν έκαναν μαθήματα στο σχολείο θα βοηθούσε πολύ.
Οικονομικά θα ενίσχυες οικολογικές οργανώσεις;
Αν πίστευα ότι είχαν αποτέλεσμα ναι.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Όχι ιδιαίτερα.
Για ποιο λόγο;
Γιατί δε βλέπω αποτελέσματα γενικότερα.. σ’ όλους τους τομείς. Δεν έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Στους τοπικούς φορείς ίσως
και πάλι εξαρτάται από τα πρόσωπα νομίζω.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Ε ναι, το πιστεύω αλλά δεν κάνω τίποτα γι’ αυτό τελικά. Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι, αυτό το πιστεύω. Από την πλευρά μου
κάνω ότι μπορώ αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Ίσως γιατί δεν μπήκα και στη διαδικασία να το σκεφτώ προς το παρόν. Πιστεύω πως αν
γινόταν μια πιο συλλογική προσπάθεια ίσως να έμπαινα κι εγώ σ’ αυτή τη λογική.
Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι δεν μπήκες σ’ αυτή τη λογική;
Γιατί ίσως δε μεγάλωσα μ’ αυτό, δεν το έμαθα. Όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.. το μαθαίνουν από μικρά και πιστεύω
αν μεγάλωνα με αυτή τη νοοτροπία ίσως να είχα και διαφορετική άποψη για το θέμα και να λειτουργούσα και διαφορετικά πάνω
στην οικολογία.
Όσον αφορά την τιμή θα ήσουν διατεθειμένη να πληρώσεις παραπάνω αλλά να ξέρεις ότι κάνεις κάτι για το περιβάλλον;
Ναι, αλλά με προϋποθέσεις. Για τις λάμπες οικονομίας για παράδειγμα εε.. προτείνουν στον κόσμο να βάλει λάμπες οικονομίας
αλλά παράλληλα και τις έχουν ακριβές και μας αυξάνουν και περισσότερο το ρεύμα. Δηλαδή εντάξει αυξάνουν το ρεύμα για να
πάρουμε λάμπες οικονομίας να ξοδεύουμε λιγότερο ρεύμα, αλλά κάπου να υπάρχει έτσι μια αλληλουχία. Κάπου να βλέπεις ότι
αν πάρω για παράδειγμα τις λάμπες οικονομίας θα έχω κάπου αλλού μια μείωση. Ενώ έτσι δε βλέπω δηλαδή να γίνεται κάτι για
να βοηθήσω κι εγώ.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
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Απορρυπαντικά κάποια ναι. Όχι όμως όλα. Κοίτα αν ήταν λίγο πιο οικονομικά θα αγόραζα γενικά.. και άλλα προϊόντα που έχω
δει και βιολογικά τρόφιμα. Βεβαίως και θα αγόραζα. Τι δε μ’ ενδιαφέρει να πάρω κάτι που να μην.. να μην τρώω λίπασμα ή
ξέρω ‘γω κάποιο εντομοκτόνο που είναι επικίνδυνο για την υγεία ή για το παιδί μου; Αλλά να είναι λίγο πιο οικονομικά. Εκεί
είναι και η υποδομή, αν ήτανε κάποια πράγματα πιο οικονομικά, πιο.. γιατί εντάξει στην καθημερινή μας ζωή κάνουμε
οικονομία και στο πορτοφόλι μας. Δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε το περιβάλλον.. να βοηθήσουμε και στο ταμείο του σπιτιού.
Είναι κι η τιμή ένας παράγοντας που το σκέφτεσαι για να δράσεις οικολογικά. Όταν πηγαίνω και παίρνω οικολογικά προϊόντα
και είναι πανάκριβα.. κάπου.. δε μπορείς να διαθέτεις τόσα λεφτά.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνεις;
Δεν έτυχε να χρειαστεί, α όχι.. χρειάστηκε να.. δεν την ανακύκλωσα εγώ προσωπικά, την έδωσα όμως στο κατάστημα που την
αγόρασα την ηλεκτρική συσκευή και μου είπαν ότι.. δεν την πέταξα σε κάδο απλό ας πούμε. Δεν το ‘χα ψάξει βέβαια, γιατί μου
το πρότειναν από το κατάστημα ούτως ή άλλως. Έτυχε, απλά όταν συνέβη αυτό έμαθα κιόλας ότι υπάρχει η δυνατότητα να
ανακυκλώνεις ηλεκτρικές συσκευές.
Ενημέρωση θεωρείς ότι υπάρχει;
Ναι από κάπ.. κάποια ενημέρωση υπάρχει, κάποια φυλλάδια κυκλοφορούνε, δεν είναι πολύ οργανωμένα βέβαια, έτσι πιστεύω.
Πέρα από κάποιες δράσεις ξέρω ‘γω Greenpeace που ακούμε κατά καιρούς που είναι έτσι κάτι πολύ ιδιαίτερο και δεν.. δεν έχω..
πιστεύω ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση.
Πιστεύεις ότι πρώτα πρέπει να δράσουν οι άνθρωποι μεμονωμένα ή να γίνουν κάποιες ενέργειες από το κράτος;
Πρώτα από το κράτος και μετά από τους ανθρώπους. Γιατί πώς θα δράσει ο καθένας αν δε βλέπει να δρα το κράτος. Για να
δράσει η μονάδα κατ’ εμέ πρέπει να υπάρχει υποδομή. Θα κάνω εγώ κάτι, θα βοηθήσω αλλά θα ‘μαι μονάδα σ’ ένα πολύ μεγάλο
σύνολο οπότε πρέπει αν υπάρχει.. για να ξεκινήσεις να δράσεις να το σκεφτείς, πρέπει να βλέπεις ότι υπάρχει κι ανταπόκριση.
Για τα ενεργειακά σπίτια γνωρίζεις κάτι;
Έχω ακούσει γι’ αυτό αλλά δεν έχω, επειδή δεν έχω δικό μου σπίτι προς το παρόν δεν έχω.. δεν έχω ενημερωθεί περισσότερο για
το συγκεκριμένο.
Γενικά ποια είναι η γνώμη σου;
Καλό είναι. Και για το περιβάλλον και για την οικονομία του σπιτιού σου. Σαφώς και βοηθάει, όταν έχεις εε.. καλύτερα
κουφώματα και τα λοιπά κερδίζεις και σε άλλα πράγματα και σε θέρμανση και σε πολλά.
Θα έκανες το σπίτι σου ενεργειακό;
Αν είχα δικό μου σπίτι ναι. Ή αν έφτιαχνα το σπίτι μου τώρα ναι. Αλλά σαφώς αν και το κράτος το επιδοτεί, όχι όπως κάνει
τώρα, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Θα μου ‘δινε ένα έναυσμα για να το κάνω.
Θα το έκανες σαν προτεραιότητα για το περιβάλλον ή για το οικονομικό;
Για το οικονομικό. Καταρχάς για το οικονομικό. Για το οικονομικό της οικογένειας μου, του σπιτιού μου κι αν αυτό έχει και
καλό αποτέλεσμα για το περιβάλλον σαφώς το κάνω και γι’ αυτό το λόγο. Κυρίως όμως για οικονομικό όφελος, προσωπικό
οικονομικό. Γιατί αν δεν είσαι και καλά οικονομικά.. ε σαφώς δε θα σκεφτείς και το περιβάλλον έτσι δεν είναι; Πρώτα θα
σκεφτείς οικονομικά τι σε συμφέρει στο σπίτι σου και μετά θα σκεφτείς και το περιβάλλον. Τώρα αν αυτό που σε συμφέρει
εσένα οικονομικά κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον ε μπορεί να σκεφτείς ότι εντάξει δε θα το κάνω, γιατί αν πάθει κάτι
το περιβάλλον στην πορεία θα πάθω κι εγώ. Θα επηρεάσει την υγεία μου, την υγεία του παιδιού μου. Αν κάποια πράξη ήταν
πολύ επιζήμια και το ήξερα δεν θα την έκανα.. δε θα σκεφτόμουν αρχικά το οικονομικό.. αλλά για κάποια πράγματα που δεν
έχουνε άμεσο κακό αποτέλεσμα για την οικογένεια μου δε σκέφτομαι πρώτα την οικολογία.
Πιστεύεις ότι για να λειτουργήσει η οικολογία στην Ελλάδα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους, όπως το
οικονομικό που συζητάμε;
Ναι, αυτό που είπα πριν. Πχ για τα ενεργειακά σπίτια που συζητούσαμε, αν το κράτος σε βοηθάει σ’ αυτό σαφώς και.. το βάζεις
πιο εύκολα στο μυαλό σου, θέλεις να το κάνεις. Αν όμως δε σε βοηθάει και το κράτος..δε γίνεται.

Συνέντευξη 07 - γυναίκα, 29 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις την τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Εε βασικά δε θυμάμαι πότε έκανα τελευταία κάτι για το περιβάλλον. Όχι δεν έχω σχεδόν τίποτα τελευταία για το περιβάλλον.
Ούτε ότι αφορά την ενέργεια, ούτε την ανακύκλωση, ούτε τα σκουπίδια, ούτε τίποτα.
Γενικά για την οικολογία τι πιστεύεις;
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Ε πιστεύω ότι τώρα τελευταία είναι κάτι σαν μόδα παρόλο που είναι ανάγκη και ξεκίνησε σαν ανάγκη και είναι πραγματικά
ανάγκη απλά τώρα τελευταία είναι μόδα. Βέβαια αυτό δεν κάνει κακό στο κίνημα των οικολόγων, καλό τους κάνει. Καλύτερα
να είναι μόδα προκειμένου να έχει θετικά αποτελέσματα παρά να μην γίνεται και τίποτα.
Εσύ για εσένα προσωπικά το βλέπεις σαν μόδα;
Εγώ προσωπικά το θεωρώ ότι είναι ανάγκη. Όχι όμως ανάγκη άμεση και επιτακτική όπως μας διαφημίζουν ότι είναι, ότι αν δε
γίνει κάτι άμεσα θα καταστραφεί η γη και τα λοιπά και τα λοιπά, απλά είναι ανάγκη προκειμένου να διασφαλίσουμε κάτι
καλύτερο για το μέλλον.. και για την τωρινή υγεία μας και ποιότητα ζωής. Εγώ όμως δεν κάνω.
Εσύ δεν κάνεις τίποτα; Ούτε ανακύκλωση;
Δεν κάνω. Ούτε ανακύκλωση γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι και σε κατάσταση που να μπορώ να κάνω ανακύκλωση γιατί ζω
με.. με την οικογένεια μου οπότε κάνει.. η μαμά είναι η νοικοκυρά οπότε αυτή είναι και η υπεύθυνη για να κάνει την
ανακύκλωση. Εγώ δεν έχω ευθύνες όσο αφορά αυτό το κομμάτι, ούτε χειρίζομαι πλυντήριο, ούτε ηλεκτρικές συσκευές, ούτε
σκουπίδια ούτε τίποτα.
Δεν πιστεύεις όμως ότι θα ‘πρεπε να κάνεις κι εσύ κάτι;
Ναι, θα ‘πρεπε. Σκοπεύω όμως να κάνω. Νομίζω ότι θα το κάνω. Νομίζω ότι θα το κάνω. Όταν θα έχω το χρόνο κι όταν θα έχω
τη.. και τις συνθήκες για να το κάνω.
Στο σπίτι σου κάνουν είπες ανακύκλωση.
Ε σε ένα βαθμό, σε ένα βαθμό. Λίγο όσο αφορά τα σκουπίδια και τα χαρτιά ναι. Αλλά εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτρικές
συσκευές όχι.
Εσύ δεν συμμετέχεις όπως είπες.
Όχι, απλά έχουμε ξεχωριστό χώρο που βάζουμε τις εφημερίδες και τα χαρτιά οπότε ακολουθώ κι εγώ αυτήν την τακτική. Τίποτα
άλλο. Βέβαια δε γίνεται και καμιά υπερκατανάλωση σε.. ούτε σε νερό, ούτε σε ενέργεια, ε δεν ξεφεύγει από τα κοινά από το
μέσο όρο τέλος πάντων κατανάλωσης ενέργειας, ούτε σε ηλεκτρικές συσκευές ούτε σε νερό. Δηλαδή να στο πω κι έτσι,
καταναλώνουμε όπως ο μέσος πολίτης που αν πάρεις.. αν το δεις σε σύγκριση με το.. ε τον υπερκαταναλωτή πολίτη τότε είναι
εξοικονόμηση. Κατάλαβες; Αλλά κάτι καθαρά για εξοικονόμηση ενέργειας δεν κάνουμε. Ούτε κλείνουμε συσκευές τίποτα.
Για ποιο λόγο;
Γιατί είναι συνήθεια. Που δε μου την έχουν περάσει και ίσως δεν έχω κι εγώ τη διάθεση να το κάνω. Βέβαια, και να σου πω και
κάτι άλλο, ούτως ή άλλως αν μειώσεις την κατανάλωση ενέργειας άμεσα δε θα κερδίσεις κάτι οικονομικά δηλαδή, δε θα σου
‘ρθει ούτε λιγότερος ο λογαριασμός της ΔΕΗ ούτε ο λογαριασμός του νερού, για να δεις άμεσο οικονομικό όφελος. Το μόνο που
θα κερδίσεις στο μέλλον είναι για το περιβάλλον, δηλαδή κάτι απρόσωπο που ούτως ή άλλως σήμερα δε σε αφορά. Γι’ αυτό και
θεωρώ ότι κανένας από μας δεν το κάνει σε μεγάλο βαθμό.
Ναι αλλά εσύ γιατί πιστεύεις ότι δε σε αφορά;
Άμεσα; Δε με αφορά. Γιατί δε είναι.. άμεσα θεωρώ ότι δεν κινδυνεύει τίποτα. Στην πόλη που ζω και στην χώρα που ζω άμεσα η
περιβαλλοντολογική καταστροφή δεν είναι καθημερινότητα.. δεν την βλέπεις πουθενά, δεν την αντιμετωπίζεις.
Μπορεί όμως εσύ να μην βλέπεις άμεσα τις επιπτώσεις αλλά στο μέλλον θα τις δούνε. Θα υπάρχουν επιπτώσεις.
Ναι το ξέρω. Αλλά δεν κάνω κάτι με την ίδια λογική που δεν κάνω κι άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι στάση ζωής, είναι καθαρά
τι με επηρεάζει τώρα. Κακός πολίτης.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Ναι, οι περισσότεροι κάνουν. Κυρίως κάνουν αυτοί που έχουνε ζήσει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει τέλος πάντων στο
εξωτερικό δηλαδή δύο συγκεκριμένα άτομα που έχω στο μυαλό μου που έχουνε μάθει, έχουνε δει μάλλον να το κάνουνε όλοι
εκεί οπότε το μιμήθηκαν κι οι ίδιοι και το ακολουθούν κι εδώ πέρα. Βέβαια εφόσον έχουν και τις συνθήκες να το κάνουν,
δηλαδή έχουνε κάδους ανακύκλωσης, έχουνε έξω από το σπίτι τους γιατί είναι και άλλοι που δεν μπορούν να το κάνουν
πραγματικά.
Εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις; Έχεις τις κατάλληλες συνθήκες;
Ναι, ναι. Εδώ τώρα όπως είμαι ναι. Αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω γιατί είμαι στο σπίτι με τη μαμά. Το κάνει η μαμά.
Οι φίλοι σου έχουν προσπαθήσει να σε ευαισθητοποιήσουν;
Όχι, θεωρώ ότι σ’ ένα βαθμό θα το κάνω. Όχι σε κάτι φοβερό, δεν πρόκειται δηλαδή να κλείσω πιο γρήγορα την κουζίνα για να
εξοικονομήσω ενέργεια ούτε το θερμοσίφωνα. Αλλά το να ανακυκλώσω τα σκουπίδια είναι κάτι που μπορώ να το κάνω και
θεωρώ ότι θα το κάνω. Σε ένα βαθμό. Χωρίς κάτι να μου αλλάζει τις συνήθειες, δηλαδή θεωρώ ότι δε θα μου αλλάξει φοβερά τη
συνήθεια το να μαζέψω ξεχωριστά τα χαρτιά και τα λοιπά. Τώρα να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω πως θα το δω, προς το παρόν
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το βλέπω πολύ αρνητικά και δε με αφορά γιατί δεν το χειρίζομαι. Να σου πω, με το αυτοκίνητο τι έχει να κάνει με το
περιβάλλον; Τίποτα.
Και το αυτοκίνητο έχει να κάνει.
Είναι πολύ ρυπογόνο αλλά.. δεν κάνω κάτι που να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Ας πούμε και τα σκουπίδια δεν τα πετάω
κάτω, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι φιλικό προς το περιβάλλον, είναι μια καλή συνήθεια προς την πόλη σου, τον εαυτό σου, για
τους άλλους και μετά έμμεσα πολύ έμμεσα για το περιβάλλον. Αυτό εννοώ εγώ από την αρχή, ότι άμεσα το περιβάλλον δεν είναι
κάτι απτό, δε σε αφορά και δε νομίζω ότι κανένας απ’ αυτούς που κάνει ανακύκλωση το κάνει γιατί άμεσα θα επωφεληθεί το
περιβάλλον. Το κάνουν γιατί αφενός θα κάνει στην αρχή καλό σε μένα που το κάνω σαν καλή πράξη αυτό ωραία, κατά δεύτερον
στην πόλη μου, κατά τρίτον στα σκουπίδια και σ’ αυτούς που μαζεύουν τα σκουπίδια στην πόλη μου και έμμεσα πολύ έμμεσα
στο περιβάλλον. Γι’ αυτό θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που με αφορά άμεσα.
Αν εσύ όμως ρυπαίνεις γύρω σου αυτό επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης σου, την υγεία σου.
Ναι εντάξει, και πάλι πολύ ελαφρά. Δηλαδή δε θεωρώ ότι η ατμόσφαιρα ξέρω ‘γω, η ρυπογόνος ατμόσφαιρα ξέρω ‘γω με
επηρεάζει και αφορά την υγεία μου άμεσα. Βέβαια, όλα αυτά άμα τα σκεφτώ καλά φέρνουν φυσικές καταστροφές που μπορούν
να επηρεάσουν και την ίδια μας τη ζωή κάποια στιγμή και αυτό είναι εντελώς τυχαίο και καθόλου προβλέψιμο. Ναι εγώ το είδα
μόνο από τη μια πλευρά, ότι αν ρυπαίνεις το περιβάλλον κάποια στιγμή θα μεγαλώσει η τρύπα του όζοντος και ξέρω ‘γω θα
μολυνθεί η ατμόσφαιρα και ξέρω ‘γω. Ιστορία που θα κρατήσει 2.000 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην καταστροφή, αλλά δεν
είναι έτσι γιατί μπορεί να γίνει κάτι.. πιο τυχαίο κι αναπάντεχο όπως ένα παγόβουνο ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να επηρεάσει
όλο τον πλανήτη και να.. κι αυτό να έχει σαν αιτία το περιβάλλον.
Είναι αλληλένδετα αυτά.
Ναι σωστά, σωστά. Απλά το βλέπω πολύ μακρινό. Ότι δε θα μ’ επηρεάσει, ότι είναι πολύ μακρινό.
Πριν που μίλησες για το αυτοκίνητο, το χρησιμοποιείς συχνά;
Ναι καθημερινά, καθημερινά. Βέβαια όταν μπορώ να το αποφύγω το αποφεύγω, αλλά ποτέ δεν έχω σκεφτεί ότι το αποφεύγω για
να κάνω καλό στο περιβάλλον. Για άλλους λόγους, για να κάνω γυμναστική, για τη βενζίνη και τα λοιπά.
Δηλαδή το περιβάλλον το έχεις πολύ πίσω στο μυαλό σου.
Ναι, και να σου πω και την αλήθεια δεν είναι ούτε άμεση.. ούτε άμεσο θέμα συζήτησης μεταξύ φίλων το θέμα του
περιβάλλοντος, το τι κάνουμε για το περιβάλλον, δε συζητάμε.
Παρόλο που έχεις φίλους που ασχολούνται. Δεν προκύπτει σαν θέμα συζήτησης;
Όχι, το φέρνουμε σαν θέμα μόνο όταν προκύπτει ένα φυσικό.. μια φυσική καταστροφή. Α όταν έγιναν ας πούμε οι πυρκαγιές και
οι πλημύρες απλά συζητήσαμε κατά πόσο όλο αυτό θα επηρεάσει το περιβάλλον και κατ’ επέκταση τον τρόπο ζωής τον δικό μας
άμεσα τότε έτσι; Μόνο έτσι. Και πάλι όμως δε θεωρήσαμε.. ναι τώρα τέλος πάντων.. όχι άστο ξέχνα το.. απλά ρε παιδί μου αν ο
καθένας από μας ανακυκλώνει τα σκουπίδια του θα βοηθήσει όλο αυτό στο περιβάλλον;
Πιστεύεις ότι..
Δεν ξέρω. Είμαι λίγο καχύποπτη ως προς το κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και κατά πόσο..
Γιατί όμως; Δηλαδή αν εσύ τώρα έκανες ανακύκλωση γιατί πιστεύεις ότι δεν θα βοηθούσε;
Θα μου πεις τώρα δεν χάνεις και τίποτα. Δεν ξέρω όμως. Κι όλο αυτό το οικολογικό κίνημα δε θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει.. να
βροντοφωνάζει τόσο πολύ την ανάγκη της ύπαρξης του. Πρέπει να.. φυσικά κι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει οικολογικό κίνημα κι
ο καθένας από μας να είναι συνειδητοποιημένος αλλά όχι αναγκαστικά και βροντοφωνάζοντας την ανάγκη για το περιβάλλον.
Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τη νοοτροπία του καθενός κι επειδή δεν την έχουμε προσπαθούν να μας κάνουν να την
αποκτήσουμε. Αυτό μ’ ενοχλεί.
Δε σου αρέσει που προσπαθούνε να σε πείσουν;
Γενικά δε μ’ αρέσουν όλα αυτά τα κινήματα που προσπαθούν αυτό που σου λέω με νύχια και με δόντια προσπαθούν να σε
πείσουν να αποκτήσεις μια νοοτροπία και καλά για την ανάγκη.. οποιαδήποτε ανάγκη είτε αυτό λέγεται περιβάλλον, είτε λέγεται
δικαιώματα των ζώων είτε δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτά είτε το θέλεις να το κάνεις είσαι ευαίσθητος απέναντι σε τέτοια θέματα, τα
οποία πολλά απ’ αυτά είναι και αναγκαία να τα προστατεύεις και να τα κατοχυρώνεις είτε δεν είσαι, δηλαδή.. από ένα σημείο
και μετά τους θεωρώ όλους αυτούς λίγο πώς να σου πω συνδικαλιστές της κακής έννοιας ρε παιδί μου δε μ’ αρέσουν όλα αυτά
τα κινήματα. Το οικολογικό κίνημα δηλαδή όποτε το ακούω.. θεωρώ ότι δε με αφορά και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το
στελεχώνουν παρόλο που μπορεί να έχουνε καλούς σκοπούς και ιδεώδη και.. δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος
με τον οποίο το πασάρουνε δε μ’ αρέσει καθόλου. Με παραπληροφορεί ως προς το.. όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος
παρά με πληροφορεί. Και ως προς τον τρόπο, δηλαδή σου λέω για την ανακύκλωση δεν ξέρω αν η ανακύκλωση αυτή καθαυτή
θα βοηθήσει άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος ή απλά είναι ένας τρόπος εύκολος που αυτοί βρήκαν.
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Εσένα τι θα σ’ έκανε να ασχοληθείς ίσως λίγο πιο σοβαρά με το θέμα της οικολογίας;
Αν έβλεπα και το κράτος να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δηλαδή υπήρχε νόμος που θα έλεγε ότι όλα τα σπίτια επί
ποινή προστίμου θα χτίζονταν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και τα λοιπά και το ‘βλεπα όλο αυτό να
γίνεται και με παροχή κινήτρων οικονομικών στους πολίτες θεωρώ ότι τότε θα περνούσε και σε όλους μας η νοοτροπία να
ακολουθήσουμε τέτοια τακτική.. αλλά από τη στιγμή που ακόμα και τα φωτοβολταϊκά δίνονται σαν ανταπόδοση σε κάποιους
που θα πληρώσουνε και το κράτος θα βγάλει λεφτά απ’ αυτά θεωρώ ότι έτσι καταλήγει πάλι άσκοπο όλο αυτό. Σκοπός δηλαδή
δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος αλλά είναι η εξοικονόμηση οφέλους οικονομικών.
Δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει τις ενέργειες να τις ξεκινήσει το κράτος για την προστασία του περιβάλλοντος;
Ναι. Για παράδειγμα σε ευρωπαϊκές χώρες βλέπε Γερμανία το κάθε σπίτι πάνω έχει φωτοβολταϊκά συστήματα και τα λοιπά που
το ίδιο το κράτος ήρθε και το πέρασε όλο αυτό νομοθετικά και θεώρησε ότι θέλετε δε θέλετε αυτός είναι ο τρόπος. Θέλετε δε
θέλετε; Βρήκαμε επιστημονικά ότι αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος πολύ πιο
αποδοτικά απ’ ότι τα σκουπίδια τέλος πάντων, από κει και πέρα είναι στην ευχέρεια του καθενός να μαζεύει τα σκουπίδια και το
πέρασε, και όλοι οι Γερμανοί είναι μ’ αυτή τη νοοτροπία και τα σπίτια χτίζονται έτσι. Στην Ελλάδα ακόμη και να βγει ένας
τέτοιος νόμος είναι πολύ.. τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει χρήση ενός τέτοιου νόμου δε νομίζω ότι θα βοηθήσει.
Εκτός κι αν διαψευσθώ έτσι;
Πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις κάποιο κίνητρο για να κάνεις κάτι για το περιβάλλον;
Πρέπει όλα αυτά που βλέπω ότι γίνονται να με πείθουν ότι πραγματικά γίνονται για το περιβάλλον, είναι κάτι σαν τις
φιλανθρωπικές οργανώσεις, δηλαδή φυσικά και είμαι ευαίσθητη απέναντι σε θέματα φτώχιας, υγείας και τα λοιπά αλλά όταν
βλέπω ότι οι οργανώσεις που έχουν αναλάβει την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού μου το βροντοφωνάζουν και δε με
πείθουν ως προς το που πάνε αυτά τα λεφτά με τον ίδιο τρόπο και οι οργανώσεις που υπερασπίζονται την προστασία του
περιβάλλοντος δε με πείθουν ότι πραγματικά αυτό που θα κάνω εγώ θα βοηθήσει.
Εμπιστοσύνη στους κρατικούς φορείς έχεις;
Όχι, στους ελληνικούς κρατικούς φορείς αλλά μπορεί και να διαψευσθώ. Αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προς
αυτή την κατεύθυνση και γίνονται και.. νομοθετικά προσπάθειες δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση. Ο νέος νόμος που μπήκε
για παράδειγμα στο σύνταγμα για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν σημαντική καινοτομία προς αυτή την κατεύθυνση,
απλά.. να παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά που ήταν εφαρμογή του νόμου αυτού ε δεν έγινε σωστή χρήση, σωστή εφαρμογή.
Αυτό.. όλα αυτά δε με πείθουν. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει με τη δικιά μου αρνητικότητα. Η δικιά μου αρνητικότητα
δικαιολογείται για πέντε συγκεκριμένους λόγους που θεωρώ ότι θ’ αλλάξουν. Αλλά πάλι δε θα.. δε θα φτάσω ποτέ σε βαθμό που
να προασπίζομαι όλα αυτά τα περιβαλλοντικά.
Οι λόγοι αυτοί που ανέφερες ποιοι είναι;
Ε τώρα να σου πω την αλήθεια δε θα πήγαινα ντε και καλά να ψωνίσω από το body shop οικολογικά προϊόντα μόνο και μόνο
επειδή θα ωφελούσαν το περιβάλλον. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον είμαι πολύ εγωίστρια. Ναι δεν ξέρω εξαρτάται βέβαια τα
προϊόντα, εξαρτάται. Δε θα θυσίαζα δηλαδή όλο τον τρόπο ζωής μου αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον. Γενικά όμως έτσι;
Ειδικά μπορώ να θυσιάσω κάποια πράγματα.
Τι εννοείς γενικά και τι ειδικά;
Δε θα άλλαζα τον τρόπο ζωής που.. που πράττω και φέρομαι καθημερινά προκειμένου να κάνω πράγματα για το περιβάλλον
δηλαδή, τα σκουπίδια μπορώ να τα ανακυκλώσω έτσι; Να πάρω κάποια προϊόντα οικολογικά και συσκευές ναι, αλλά να
εξοικονομήσω ενέργεια, να κόψω το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιώ βιολογικά προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο σε ομορφιά και σε
τέτοια νομίζω ότι αυτό δε θα το ‘κανα, ούτε το να γίνω μέλος μιας Greenpeace και να προσφέρω λεφτά για το περιβάλλον, ούτε
να βάλω φωτοβολταϊκά. Δηλαδή κάποια πράγματα μικρά γενικά όμως όχι πολλά.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Όχι.. κατά.. τυχαία μόνο. Κατά περίπτωση, έτυχε ας πούμε εκείνη τη στιγμή να αισθανθώ πιο οικολόγος αυτό. Όχι συνειδητά
δηλαδή. Μπορεί όμως στο σπίτι μου αύριο μεθαύριο να το κάνω, να είναι συνειδητή απόφαση.
Πριν μίλησες για τις οικολογικές οργανώσεις και ότι δε θα συμμετείχες. Για ποιο λόγο;
Δε θα συμμετείχα. Και σε καμία οργάνωση δηλαδή ακόμα και με καλό και σ’ άγιο σκοπό θεωρώ ότι η συμμετοχή σε οργάνωση
σε αποσυντονίζει από τον τελικό σκοπό και σε βάζει σε άλλα μονοπάτια που έχουν να κάνουν με διεκδίκηση άλλων εε
προσωπικών συμφερόντων παρά του τελικού και άγιου και καλού σκοπού για τον οποίο ξεκίνησες. Είναι αυτό που σου είπα
εξαρχής ότι δε χρειάζεται να βροντοφωνάζουν, καλά κάνουν βέβαια κι ασκούν πίεση σε κυβερνήσεις, σε εταιρείες, σε δεν ξέρω
‘γω τι άλλο, αλλά θα μπορούσανε.. δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο.. απλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι
οργανώσεις δεν.. δε με ενδιαφέρει. Είναι εκτός από την άποψη μου γενικά.
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Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Ναι, στο μέτρο που μου αναλογεί. Δηλαδή.. του ενός ατόμου στα δισεκατομμύρια πολιτών του κόσμου. Πολύ μικρή δηλαδή.
Και κάνεις κάτι γι’ αυτό;
Κάνω κάτι.. προτίθεμαι να κάνω κάτι στο βαθμό που μου αντιστοιχεί, δηλαδή δεν έχω καμία εταιρεία, κανένα εργοστάσιο που
ρυπαίνει το περιβάλλον και θα μπορούσα να κάνω κάτι για να το ωφελήσω πολύ πιο σημαντικό. Είμαι ένας πολίτης που το μόνο
που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω.. να ανακυκλώνω τα σκουπίδια, άντε να βάλω και κανένα προϊόν πιο οικολογικό
στο πλυντήριο. Μέχρι εκεί φτάνει αυτή η.. εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα από ‘κει και πέρα.. μ’ αρέσει να τιμωρούνται αυτοί που
ρυπαίνουν το περιβάλλον ξέρω ‘γω, μ’ αρέσει να λαμβάνονται μέτρα, θα μου άρεσε να γίνονται προσπάθειες προς αυτή την
κατεύθυνση και μακάρι να λειτουργούν. Δεν είμαι αρνητική δηλαδή ως προς κάτι τέτοιο.
Πιστεύεις ότι θα ‘πρεπε το κράτος να κάνει πρώτα κάτι για το περιβάλλον ή οι πολίτες ατομικά;
Κοίτα αντικειμενικά θα ‘πρεπε όλοι να κάνουμε κάτι για το περιβάλλον, αντικειμενικά και λογικά στο μέτρο που ο καθένας
μπορεί και μολύνει το περιβάλλον, δηλαδή δε μπορώ εγώ να κάνω προσωπικά κάτι που θα μειώσει τη ρύπανση του
περιβάλλοντος στο βαθμό που.. πώς να σου πω ρε παιδί μου.. δεν.. δεν έχω το εργοστάσιο που ρυπαίνει πολύ άρα εγώ ότι και να
κάνω δε μπορώ να εμποδίσω τη ρυπογόνο ζημία που προκαλεί ένα εργοστάσιο, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο ιδιοκτήτης του
εργοστασίου. Άρα ότι και να κάνω εγώ άμεσα δε μειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος αν εκείνοι όλοι δε φροντίσουνε για τη
μείωση κατάλαβες; Δηλαδή δεν έχει σημασία αν δέκα εκατομμύρια άνθρωποι ανακυκλώνουν σκουπίδια αν τα υπόλοιπα τρία
εκατομμύρια προκαλούν τόσο μεγάλη ρύπανση που δε μπορεί με τίποτα να αναστρέψει εε το δικό τους.. τη δικιά τους την κακή
συμπεριφορά. Σου λέω δε νομίζω ότι η ανακύκλωση θα σώσει το περιβάλλον, ούτε τα planet τα απορρυπαντικά θα σώσουν το
περιβάλλον αν όλοι μολύνουνε, αν συνεχίσουν τα εργοστάσια να πετάνε τα λύματα τους στα ποτάμια, δηλαδή δε σώζεται έτσι το
περιβάλλον.
Τι πιστεύεις ότι θα βοηθούσε να σωθεί το περιβάλλον;
Μια αυστηρή.. ένα αυστηρό νομοθετικό καθεστώς. Θα μπορούσε όμως να πείσει τους πολίτες και να τους δώσει.. τώρα δεν
ξέρω αν θα μπορούσε να πείσει τους Έλληνες γιατί δεν το ‘χουνε τόσο το κομμάτι της ευαισθησίας στο περιβάλλον τόσο όσο
άλλοι Ευρωπαίοι, να τους χορηγούσε οικονομικά κίνητρα για να το κάνουν. Δηλαδή παράδειγμα, ο νόμος που βγήκε για την
απόσυρση των παλιών αυτοκινήτων ήταν ένας νόμος που ήταν ωφέλιμος για το περιβάλλον. Έδωσε κίνητρο στους πολίτες να
αποσύρουν τα παλιά αυτοκίνητα, το.. ο τελικός σκοπός ήτανε για να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον έτσι; Αλλά τους παρείχε
οικονομικό κίνητρο. Σου λέει ότι άμα πας να πάρεις καινούριο οικολογικό αυτοκίνητο πιο φιλικό προς το περιβάλλον θα έχεις
τρία χιλιάρικα μείωση στην τιμή. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο.. μια τέτοια κατεύθυνση είναι ωφέλιμη και δίνει λύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος γιατί παρέχει κίνητρα. Όπως ακριβώς είχε γίνει και με τα κλιματιστικά. Μόνο έτσι.
Μόνο με οικονομικό κίνητρο πιστεύεις ότι θα λειτουργούσε;
Σ’ εμάς συγκεκριμένα τους Έλληνες θεωρώ ότι ναι. Δηλαδή έμμεσα να μας το περάσουν. Κανένας απ’ αυτούς βέβαια που πήγαν
να αποσύρουν το αυτοκίνητο τους δε σκέφτηκαν το περιβάλλον αλλά το κέρδος ήταν αυτό.
Ηλεκτρικές συσκευές έχει τύχει να ανακυκλώσεις.
Όχι, αλλά αν είχα κάποια θα την ανακύκλωνα. Πάλι όμως όχι με τη σκέψη ότι βοηθάω το περιβάλλον. Γιατί μου παρέχουν μια
καινούρια σε μικρότερη τιμή.
Ωραία. Για τα ενεργειακά σπίτια τι γνωρίζεις;
Θεωρώ ότι είναι πολύ ωφέλιμα, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και πολύ ωραία αισθητικά.. απλά ακόμα έχουν πολύ
ακριβές πρώτες ύλες για να μπορέσουν να είναι και πραγματικότητα. Δηλαδή σ’ αυτούς που τα προτείνουν και τα φτιάχνουν
είναι κάτι πρωτοποριακό, μ’ αρέσει να το βλέπω δε θεωρώ όμως ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα, σε μεγάλο
βαθμό έτσι; Το να χρησιμοποιήσω ένα υλικό στο σπίτι μου εε οικολογικό θα μπορούσα να το κάνω αν πέσει κάποια στιγμή και η
τιμή του υλικού.
Θα προχωρούσες σε μια τέτοια επένδυση και στο λέω επένδυση γιατί μακροπρόθεσμα θα κάνεις απόσβεση των
χρημάτων.
Θα προχωρούσα σε μια τέτοια επένδυση αν ήταν οικονομικά στα μέτρα μου, αν έφταναν τα χρήματα μου να κάνω κάτι τέτοιο
και στο μέτρο που μπορώ. Δε θα μπορούσα με τίποτα εγώ προσωπικά να χτίσω φιλικό προς το περιβάλλον σπίτι ως προς όλα.
Τώρα όμως το να βάλω ένα ε ξέρω ‘γω τζάμι που θα απορροφάει την ηλιακή ακτινοβολία για να μου μειώνει τη θέρμανση το
χειμώνα ναι θα το ‘κανα. Κι ως εκεί. Μέχρι το μέτρο της οικονομικής μου δυνατότητας. Κι ο καθένας από μας νομίζω, αλλά θα
το ‘κανα, δε θα ήμουν αρνητική, δε θα ήμουν συντηρητική ως προς τη χρήση άλλων υλικών πιο καινούριων.
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Συνέντευξη 08 - άντρας, 30 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Χθες ήτανε που πέταξα τα σκουπίδια σε ξεχωριστούς κάδους.
Ασχολείσαι δηλαδή με την ανακύκλωση;
Κάποια βασικά πράγματα όπως το να ξεχωρίζω τα πλαστικά από τα υπόλοιπα σκουπίδια, τώρα έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά σπίτι
να βάζουμε αυτές τις λάμπες με.. της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τι άλλο; Προσπαθώ να διαβάζω από τον υπολογιστή
χωρίς να εκτυπώνω πολύ χαρτί. Ε αυτά τα βασικά. Δε θεωρώ ότι ασχολούμαι απλά αυτά τα βασικά πράγματα.
Σπίτι σου μένεις μόνος σου;
Όχι με τους γονείς μου.
Και οι γονείς σου ασχολούνται με την ανακύκλωση;
Κυρίως τα σκουπίδια κι αυτό με το ρεύμα. Όχι κάτι ιδιαίτερο άλλο.
Άρχισες εσύ να κάνεις ανακύκλωση ή οι γονείς σου;
Οι γονείς μου άρχισαν και δηλαδή κυρίως.. η μητέρα μου νομίζω.
Σε παρακίνησε ουσιαστικά η μητέρα σου;
Ναι γιατί αυτή κάνει την ανακύκλωση. Άρχισε να κάνει και ξέρεις μετά κάπως αρχίσαμε να συμμετέχουμε όλοι σ’ αυτό. Ξέρεις
επειδή αυτή περισσότερο ασχολείται με το ρεύμα με αυτά με τα σκουπίδια και αυτή καταναλώνει πιο πολύ. Γενικά είναι και
περισσότερες ώρες στο σπίτι και πρέπει να ασχολείται με αυτό. Όσο μπορώ κι εγώ τη βοηθάω δε θα μείνω αμέτοχος, να σου λέω
στην ανακύκλωση ας πούμε κάνω κι εγώ κάτι.
Πιστεύεις ότι αν ζούσες μόνος σου θα έκανες ανακύκλωση;
Όχι επειδή είμαι λίγο σπάταλος να το πω, απρόσεκτος.. δεν υπάρχει περίπτωση να έμπαινα σε τέτοιο λούκι. Ενώ τώρα ξέρεις
έχω τη μάνα μου θα κάνει αυτή τα περισσότερα δηλαδή είναι άλλο ρε παιδί μου να τα έχεις όλα τακτοποιημένα.. βλέπω τις
σακούλες που μαζεύουμε τα σκουπίδια που τις έβαλε αυτή εκεί και εντάξει εγώ το μόνο που κάνω είναι τα πετάω στην ανάλογη
σακούλα.
Θέλεις δηλαδή κάποιον να το κάνει για σένα;
Περίπου ναι.. Ίσως όχι ακριβώς να το κάνει για μένα αλλά δε με χαλάει αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα στο σπίτι. Ξέρεις
να είναι όλα έτοιμα κι εγώ απλά να το κάνω. Δεν έχω πρόβλημα να το κάνω απλά να είναι ήδη.. έτοιμη η κατάσταση.
Πριν είπες ότι δε θα έμπαινες σε τέτοιο λούκι. Τι εννοούσες;
Αυτό που σου είπα. Ότι ναι μεν να το κάνω αλλά όχι να καθίσω να ασχοληθώ εγώ προσωπικά και να.. να το οργανώσω ρε παιδί
μου. Το κάνω αλλά γίνεται να είναι έτοιμα;
Εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης έχετε;
Ναι έχουμε ακριβώς απέναντι από το σπίτι και σε κάθε γωνία δίπλα από τον κάδο τον κανονικό υπάρχει και κάδος
ανακύκλωσης. Αυτό είναι από τα καλά, δηλαδή είναι πολύ απλό να κάνεις ανακύκλωση όταν ξέρεις ότι θα βρεις κάδο.. τσακ
μπαμ και δε θα χρειαστεί ας πούμε να ψάχνεις όλη την πόλη.
Είναι μεγάλη ευκολία δηλαδή.
Ε ναι. Είναι όπως με τα κανονικά σκουπίδια καμία δυσκολία. Είναι το ίδιο δηλαδή. Και τα παιδάκια στη γειτονιά βλέπω ότι τα
πετάνε σε κάδους ανακύκλωσης. Έχουν αρχίσει να το μαθαίνουν αυτό.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Όχι ιδιαίτερα. Λίγο πολύ νομίζω αυτά που κάνουμε κι εμείς τα.. αυτά που ξέρουμε βασικά να κάνουμε γιατί.. δε νομίζω ότι πέρα
απ’ αυτά που σου είπα δηλαδή την ανακύκλωση και άντε ίσως και την εξοικονόμηση ενέργειας ξέρουμε να κάνουμε και κάτι
άλλο. Δεν ξέρω..
Εννοείς ότι δεν ενημερώνεσαι;
Ότι προβάλλεται από τα μέσα μόνο. Ότι προβάλλεται τ’ ακούω αλλά έτσι να ψάξω μόνος μου κι αυτό όχι ιδιαίτερα. Ούτε θα
ασχοληθώ τόσο πολύ με την οικολογία.. και γενικά.. δεν ξέρω τώρα θεωρείται κι ενημέρωση το να δω εγώ μια διαφήμιση που θα
την ξεχάσω μετά από πέντε λεπτά; Ίσως δε μ’ ενδιαφέρει και τόσο αλλιώς μπορεί και να το έψαχνα μόνος μου..
Για ποιο λόγο δεν το ψάχνεις;
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.. δεν ξέρω. Δεν έτυχε να ασχοληθεί και κάποιος άλλος να μου δώσει την αφορμή. Δεν ζήσαμε
και μ’ αυτό τόσο πολύ για να το βιώσουμε; Δηλαδή αυτό που σου είπα πριν για τα παιδάκια που τα βλέπω να κάνουν από τώρα
ανακύκλωση.. όσο κάνουν έτσι; πιστεύω ότι θα το μάθουν αυτό, θα το συνηθίσουν θες και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Τώρα
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εγώ που κάνω τον τελευταίο χρόνο ανακύκλωση ε δε μου είναι και.. ξέρεις.. δεν το ‘χω ζήσει τόσο πολύ για να το κάνω αβίαστα.
Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που ξεχνιέμαι και θα πετάξω κάτι στα κανονικά σκουπίδια κατάλαβες;
Ναι. Πιστεύεις ότι αν είχες και κάποιον άλλον να ασχολείται σοβαρά θα ήσουν πιο ευαισθητοποιημένος;
Ε ναι σίγουρα. Άλλο τώρα εμείς στο σπίτι που κάνουμε αυτά τα βασικά που σου είπα.. κι άλλο είναι να έχεις κάποιον πιο.. που
θα σε τραβήξει κι εσένα. Αυτό που σου είπα πριν να έχεις κάποιον που θα σου δώσει την αφορμή για να ξεκινήσεις κάτι.
Ωραία. Σπίτι σου εξοικονομείτε ενέργεια;
Εε.. ηλεκτρικό ρεύμα που σου είπα να μην.. ε οι γονείς μου λίγο φωνάζουν βασικά. Εγώ μπορεί ν’ αφήσω κι όλα τα φώτα
ανοιχτά ξέρω ‘γω. Ότι κάνουν οι γονείς μου. Έχει αρχίσει.. για τις μπαταρίες πήρε συσκευές για να ξαναφορτίζονται... η μάνα
μου κυρίως κάνει κάτι τέτοια. Είναι σου λέω αυτή που θα τα σκεφτεί όλα αυτά.. το κάνω κι εγώ αλλά σου είπα μπορεί και να
ξεχάσω τα φώτα ανοιχτά δεν το ‘χω πολύ μου φαίνεται. Δηλαδή τα κάνω γιατί τα κάνει κι αυτή.. δες το και σαν παράδειγμα. Ότι
την έχω σαν παράδειγμα γιατί είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος που ζω και βλέπω να ασχολείται. Απλά δεν το ‘χω πάρει τόσο
σοβαρά όσο αυτή.
Τι θα σε έκανε πιστεύεις να ασχοληθείς λίγο περισσότερο;
Να σου πω κάτι. Κάνω κάποια πράγματα που με.. δηλαδή δε θα πάρω το αυτοκίνητο μου κάθε μέρα για να πάω κάπου θα
μετακινηθώ με το λεωφορείο. Ε αυτό για μένα είναι.. βοήθεια προς το περιβάλλον. Κάνω κάποια πράγματα αλλά όχι επειδή το
σκέφτομαι οικολογικά.. τόσο έντονα. Θα σκεφτώ άλλα πράγματα πρώτα και αν αυτό βοηθάει και το περιβάλλον τόσο το
καλύτερο για όλους μας. Δηλαδή.. αυτό με το αυτοκίνητο εντάξει.. πρώτα θα σκεφτώ τη βενζίνη, το παρκάρισμα.. την κίνηση
και δε θα πάρω το αυτοκίνητο. Δε θα σκεφτώ ότι δε θα πάρω το αυτοκίνητο μόνο και μόνο για να κάνω.. μια καλή πράξη να στο
πω κι έτσι.
Θα άλλαζες τον τρόπο ζωής σου ώστε να συμμετέχεις πιο ενεργά;
Ίσως άμα ήξερα περισσότερα πράγματα γιατί όχι. Αν ήξερα.. τι βοηθάει και πώς το περιβάλλον ναι. Αλλά δεν ξέρω.. δεν τα ‘χω
ψάξει. Είναι ότι.. αν είσαι ενημερωμένος με κάποια θέματα και γνωρίζεις γι’ αυτά.. νομίζω ότι ξέρεις και τι βοηθάει και τι όχι
και.. επιλέγεις κάπως μετά για το τι θα κάνεις εσύ. Και κάπως έτσι εννοώ δηλαδή να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου.. δηλαδή εγώ
γνωρίζω ότι αν σπαταλάς ενέργεια κάνεις κακό σ’ αυτό και σ’ αυτό.. άρα επιλέγω να μη σπαταλώ ενέργεια κι έτσι αλλάζω τον
τρόπο που λειτουργούσα μέχρι τώρα. Αλλά είναι θέμα να είσαι ενημερωμένος.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείτε;
Τι να σου πω τώρα; Νομίζω ότι έχω δει κάποια.. αυτά τα planet πώς λέγονται για είδη καθαρισμού και από κάποια μαγαζιά που
έχουν βιολογικά τρόφιμα κάποια πράγματα.. κάποια. Κάποιες φορές πήραμε και ανακυκλωμένο χαρτί αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο κι
εδώ.. ότι πέσει στην αντίληψη μας να σου πω.
Η τιμή τους..
Δεν έχει διαφορά. Κοίτα επειδή τώρα τελευταία πάω σούπερ μάρκετ επειδή μέχρι πρότινος δεν πήγαινα κι ιδιαίτερα βλέπω ξέρω
‘γω αυτά τα planet που έχουνε βγει κι αυτά που είναι στο σούπερ μάρκετ έχουν την ίδια τιμή. τώρα εντάξει να σου πω τα
βιολογικά τρόφιμα είναι λίγο τσιμπημένα και δεν ξέρω εγώ αν θα τα έπαιρνα. Τώρα που μένω με τους δικούς μου ακόμη και
πληρώνουν αυτοί για τα περισσότερα ακόμη.. ε εντάξει δικό τους το πορτοφόλι δικιά τους κι η επιλογή. Αλλά εγώ προσωπικά
δεν ξέρω αν θα μπορούσα να δίνω τόσα λεφτά.
Θα προχωρούσες σε αγορές ή ενέργειες που μπορεί να σου κόστιζαν αλλά θα ήξερες ότι είναι φιλικές προς το περιβάλλον;
Ε εντάξει άμα είχανε μικρή διαφορά γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν.. να πάρω κάτι αλλά με κάποια.. με κάποιους
περιορισμούς ρε παιδί μου. Εντάξει πάντως αυτά τα καθαριστικά κι αυτά σου λέω δεν έχουν διαφορά πάντως οπότε αυτά θα τα
‘παιρνα.
Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας για παράδειγμα που είναι πιο ακριβές θα έπαιρνες;
Ναι γιατί να σου πω είναι πιο ακριβές αλλά εξοικονομείς.. δε θα πληρώσεις το ίδιο ρεύμα και φτάνει αυτό. Αν ας πούμε
πλήρωνες το ίδιο ή κρατούσαν όπως οι άλλες αυτές που είχαμε παλιά.. ε εντάξει γιατί να το κάνω τότε. Αλλά έτσι αφού κι εμένα
με συμφέρει γιατί όχι;
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι. Δε μ’ αρέσει.
Για ποιο λόγο δε σ’ αρέσει;
Γενικότερα δε μ’ αρέσει να οργανώνομαι ιδιαίτερα κάπου. Έτσι ότι.. από μόνος μου. Δεν είμαι πολύ της οργάνωσης. Ξέρεις να
πούμε ότι έχουμε και συναντήσεις και δράσεις και.. δε μ’ αρέσει καθόλου. Νιώθω κάπως.. δεν ξέρω σαν να πρέπει και να το
κάνω.. σαν να μου το επιβάλλει κάποιος. Αν είναι να κάνω κάτι προτιμώ να το κάνω από μόνος μου. Και γενικά δε μου αρέσουν
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αυτές οι οργανώσεις δεν ξέρω νομίζω ότι είναι λίγο ψεύτικες.. δηλαδή λίγο κοιτάνε πως θα πάρουνε λεφτά. Δεν ξέρω.. μπορεί να
κάνω και λάθος.
Οικονομικά θα ενίσχυες αυτές τις οργανώσεις;
Δεν ξέρω εξαρτάται κι απ’ τον τρόπο κι απ’ το τι στόχο έχουν. Κάποια έτσι.. κάποιες οργανώσεις που είναι έτσι στο δρόμο και
προσπαθούν να σε πείσουν και να.. μέχρι τώρα δε μ’ αρέσει ο τρόπος του και δεν έχω συνεισφέρει οικονομικά. Είναι λίγο ο
τρόπος με τον οποίο στο πασάρουν αυτό το πράγμα.. τώρα έρχεται ο άλλος με τα φυλλάδια και να σε πείσει κάπως ότι πρέπει
εσύ να γραφτείς.. ε όχι δε μ’ αρέσει.
Αν συμμετείχε κάποιος γνωστός σου θα συμμετείχες;
Αν με έπειθε γι’ αυτό που θα μου έλεγε κι ότι όντως πάνε κάπου αυτά τα χρήματα που θα δώσω ίσως. Το θέμα είναι ο τρόπος
που θα μου το πει και αν πιστέψω σ’ αυτό που θα μου πει αν και σου είπα και πριν ότι δεν τις πολυεμπιστεύομαι αυτές τις
οργανώσεις.
Σε κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Όχι.
Για ποιο λόγο;
Ε δεν έχω. Δεν πιστεύω ότι.. ε μ’ αυτά που βλέπεις τώρα γύρω σου νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται κι ιδιαίτερα για το περιβάλλον.
Νομίζω ότι είναι το τελευταίο θέμα που θα ασχολούνταν.. αν ασχολούνταν ποτέ έτσι;
Πιστεύεις ότι για να γίνει κάτι για το περιβάλλον πρέπει να ευαισθητοποιηθεί πρώτα ο πολίτης ή το κράτος;
Ο πολίτης. Βέβαια κοίτα τώρα αυτό που λέγαμε, το να βάλει ο δήμος κάδους δίπλα από τον κανονικό τον κάδο ανακύκλωσης
παρακινεί τον πολίτη ατομικά να λειτουργήσει προς όφελος του περιβάλλοντος. Με κάποιο τέτοιο τρόπο που είναι.. το βλέπεις
ρε παιδί μου εκεί είναι ο κάδος δε θα το πετάξεις το.. δε θα κάνεις ανακύκλωση; Πρέπει να παρακινούνται οι πολίτες με κάτι
ουσιαστικό όπως αυτό όχι με διαφημιστικά και φυλλάδια και.. πρέπει να υπάρχει πρώτα μια παρακίνηση από το κράτος και μετά
εμείς ναι να βοηθήσουμε.. κάπως έτσι.
Ηλεκτρικές συσκευές έχετε ανακυκλώσει;
Όχι.
Γνωρίζεις που μπορείς να ανακυκλώσεις;
Ναι άκουγα ότι με τα κλιματιστικά και τις ηλεκτρικές κουζίνες αυτό που τις έδινες κι έπαιρνες καινούριες πιο φτηνά.. άκουσα
πολύ κόσμο που το έκανε. Απλά δεν έτυχε να έχουμε κάποια ηλεκτρική συσκευή που ήθελε άλλαγμα εκείνη την περίοδο. Ήταν
πολύ καλό εντωμεταξύ αυτό που το κάνανε γιατί ουσιαστικά έδινες ένα μικρό ποσό και.. αντάλλασσες τις παλιές σου συσκευές
με καινούριες.. καλό και για σένα και για το περιβάλλον.
Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι απαραίτητο το οικονομικό κίνητρο;
Ε ναι. Έκανες μια δαπάνη που δεν την είχες προγραμματίσει αλλά πρόσφερε και σε σένα και στο περιβάλλον. Δεν ξέρω.. εγώ
έτσι το σκέφτομαι ότι καλό το περιβάλλον αλλά.. είναι και τα χρήματα σημαντικός παράγοντας.
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Μεγάλη όπως κι ο καθένας μας. Όλοι μας δεν έχουμε ευθύνη; Βέβαια ο καθένας έχει και διαφορετική ευθύνη δηλαδή.. εγώ δε
μπορώ να μπω στην ίδια μοίρα μ’ ένα εργοστάσιο έτσι; κι εγώ κι αυτό έχουμε ευθύνη αλλά δε θα χρεωθώ το μερίδιο του. Εγώ να
προσπαθώ και όσο προσπαθώ εντάξει δεν είναι ότι κάνω και πολλά αλλά ότι κάνω και όλοι αυτοί που φταίνε να μην κάνουν
τίποτα. Είναι σαν να περιμένουνε να βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Δε λέω.. μπορεί να φταίω κι εγώ που είναι το
περιβάλλον όπως είναι.. αλλά δε θα πάρω ευθύνες άλλων.
Για τα ενεργειακά σπίτια ποια είναι η γνώμη σου;
Δεν ξέρω. Έχω ακούσει αλλά όχι και πολλά. Όχι και πολλά πράγματα, δεν ξέρω πολλά. Νομίζω ότι έχω ακούσει ότι χρειάζονται
πολλά χρήματα βέβαια για να το κάνεις αυτό έτσι δεν είναι;
Ναι υπάρχει ένα κόστος. Θα προχωρούσες εσύ σε κάτι τέτοιο;
Εξαρτάται κι απ’ τα οικονομικά πώς θα ήτανε. Δε μπορώ να σου πω ότι θα το έκανα μόνο για το περιβάλλον, παίζει σημαντικό
ρόλο και το οικονομικό. Τα χρήματα που μπορείς να διαθέσεις για να κάνεις μια επένδυση και πρέπει δεν ξέρω.. θα έπρεπε και
το κράτος να συνεισφέρουν σε μένα και σε σένα ένα ποσό για να προχωρήσεις γιατί τα οικονομικά μας δεν είναι.. και των
περισσότερων τα μεγαλύτερα δυνατά για να προχωρήσεις σε τέτοιες ενέργειες. Πρέπει να έχεις και μια οικονομική βοήθεια για
να το κάνεις εγώ αλλιώς δεν θα το έκανα.
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Συνέντευξη 09 - άντρας, 32 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Μετράει το ότι δεν πετάω τα σκουπίδια κάτω και τα βάζω στους κάδους;
Ναι, εκτός απ’ αυτό κάνεις κάτι άλλο;
Κάτι άλλο; Ε προσπαθώ να μην έχω φώτα ανοιχτά όταν βγαίνω από τα δωμάτια, να μην έχω την.. το νερό ανοιχτό όταν
βουρτσίζω τα δόντια μου να μην κάνω άσκοπη κατανάλωση του ρεύματος και του νερού.
Ανακύκλωση κάνεις;
Όχι δεν κάνω ανακύκλωση και θέλω να το καταγγείλω αυτό.. εντάξει πλάκα κάνω.. αλλά όχι όντως ρε παιδί μου δε με βοηθάει..
το κράτος να πω; δε θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετοί κάδοι εύκολα προσβάσιμοι για τους ανθρώπους για να πας τα σκουπίδια στο
κάθε ένα.. στο κάθε μέρος και τέτοια.. και δυσκολεύομαι αλλιώς θα έκανα.
Δηλαδή το θέμα σου είναι ότι δε βρίσκεις κάποιο κάδο εδώ κοντά για να τα πετάς.
Ναι. Παλιότερα έκανα ανακύκλωση χαρτιού, τώρα δεν κάνω άλλο γιατί δε βρίσκω εύκολα εδώ πέρα κάδο.
Και δεν σου είναι εύκολο να τα πας με το αυτοκίνητο κάπου;
Δεν μου είναι και δύσκολο αλλά.. θα ήταν πιο εύκολο αν ήταν εδώ πέρα θα το έκανα συνέχεια. Τώρα το κάνω πάρα πολύ
σπάνια, άμα βρίσκω πάρα πολύ χαρτί ας πούμε που θέλω να το πετάξω θα το πάω για ανακύκλωση, αλλά γενικότερα όχι.
Πιστεύεις ότι θα σου ήταν εύκολο να κάνεις πράγματα για το περιβάλλον;
Ναι, ναι δε θα μου ήταν δύσκολο σίγουρα. Δηλαδή δε θα μου άλλαζε και τις συνήθειες μου, δε θα δυσκολευόμουνα να τα κάνω
αυτά. Ας πούμε για ανακύκλωση εγώ που μένω και μόνος μου και χώρο έχω οπότε θα μπορούσα, αν το έκανα, και κάδους
ξεχωριστούς θα μπορούσα να βάλω χωρίς πρόβλημα. Είναι δύσκολο όμως άμα έχεις οικογένεια κι ένα μικρό σπίτι ή μένεις με
τους δικούς σου να ‘χεις και οργανωμένα τα πράγματα ώστε να ‘χεις και χρόνο και χώρο για ανακύκλωση.
Για την ανακύκλωση γενικά τι πιστεύεις;
Ότι πρέπει να γίνεται, ότι είναι απαραίτητη να γίνεται. Εε θεωρώ ότι δεν έχουμε μάθει πώς να το πω, όχι παιδεία.. υπόβαθρο ρε
παιδί μου δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση τώρα στους ανθρώπους πώς να γίνεται η ανακύκλωση.
Εσύ θεωρείς ότι δεν ενημερώνεσαι αρκετά;
Από ποιον; Όχι. Δηλαδή αν δεν δω τους κάδους.. το μόνο που θεωρώ ενημέρωση είναι αυτό που λένε για την ανακύκλωση
μπαταριών, που δεν έχει πουθενά να τις ανακυκλώσω. Έχω δει μόνο στο Γερμανό.
Γενικά πιστεύεις ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα;
Όχι δε λειτουργεί. Πώς ξέρεις που κάνουν ανακύκλωση; Δηλαδή εγώ άντε ακόμη κι αν έκανα είμαι ένας στους.. ένα
εκατομμύριο.
Στην οικογένεια σου κάνουν ανακύκλωση;
Όχι κανείς. Μπαμπάς, μαμά, αδερφός κανείς. Ο αδερφός μου έτσι σαν πιο νέος έχει έτσι μια πιο οικολογική συνείδηση αλλά όχι
κάτι ιδιαίτερο.
Δεν το έχετε συζητήσει αυτό το θέμα; Να τους παρακινήσεις ή να σε παρακινήσει ο αδερφός σου;
Όχι. Δεν τα πολυσυζητάμε. Δηλαδή για την ανακύκλωση όχι, αλλά αυτό για το ρεύμα που σου είπα και για το νερό το κάνουμε
όλοι στην οικογένεια δεν έχουμε δηλαδή, δεν καταναλώνουμε άσκοπα και νερό ή και ρεύμα.
Θεωρείς ότι είναι κάτι που κάνετε για οικονομία;
Όχι.
Δηλαδή τι σε παρακίνησε;
Θα σου πω. Πολλές διαφημίσεις που λένε για το ότι κλείνετε το ρεύμα, κλείνετε τη βρύση όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας, μην
ανάβετε.. ή και να κλείνετε την τηλεόραση από το κουμπί έχει μεγάλη σημασία να μη μένει στο stand by και τέτοια. Αυτά.
Δηλαδή για σένα έπαιξε ρόλο η ενημέρωση σ’ αυτό το θέμα;
Πολύ λίγο ναι γιατί εκτός από αυτά.. και που παίζουν στην τηλεόραση εγώ δεν έχω ενημερωθεί από αλλού. Αν ήταν παραπάνω
θα το κάνουν και περισσότεροι.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Απ’ όσο ξέρω όχι. Κανένας. Και όπως σου είπα και πριν δεν είναι κάτι που θα συζητούσα. Δεν τυχαίνει και δεν είναι και στα
θέματα προς συζήτηση να στο πω έτσι. Θα μπορούσε να ‘ναι όμως και θα ‘ταν ενδιαφέρον αλλά δεν είναι. Μπορεί τώρα να γίνει
μετά απ’ αυτό το.. Χρειάζεται επαγρύπνηση.
Πώς πιστεύεις ότι θα ‘πρεπε να γίνει αυτή η επαγρύπνηση;
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Τι να σου πω.. εμένα, εμένα συγκεκριμένα τώρα κι ανθρώπους μετά τη δική μου ηλικία και πάνω δε θεωρώ ότι θα μπορούσε
κάτι άλλο να μας.. Θεωρώ ας πούμε ότι θα μπορούσαν στα παιδιά ξέρεις που πηγαίνουν σχολείο να ‘χουν μάθημα, δεν ξέρω αν
έχουν τώρα Περιβαλλοντολογίες και τέτοια, για να αποκτήσουν από μικρά συνείδηση για το περιβάλλον. Αυτό πιστεύω.
Ωραία. Λοιπόν, εξοικονομείς ενέργεια με τους τρόπους που είπες πριν.
Ναι αυτό που σου είπα πριν το νερό.. τι άλλο με τι άλλο θεωρείται εξοικονόμηση ενέργειας; Αυτό δεν αφήνω φώτα ανοιχτά
χωρίς λόγο, δεν αφήνω βρύσες να τρέχουν χωρίς λόγο, δεν αφήνω τους φορτιστές στην πρίζα χωρίς το κινητό να φορτίζει. Τι
άλλο θεωρείται εξοικονόμηση ενέργειας;
Λάμπες για παράδειγμα έχεις βάλει εξοικονόμησης;
Όλες είναι οικονομίας.
Αυτό το έκανες με πρωταρχικό σου στόχο το περιβάλλον;
Όχι αυτό το έκανε ο πατέρας μου που μου έχει βάλει όλες τις λάμπες και το κάνει για λόγους οικονομίας, ο αδερφός μου δε το
κάνει για λόγους περιβάλλοντος. Εγώ τώρα αν χρειαστούμε να ξανά αλλάξουμε θα πάρω πάλι λάμπα οικονομίας. Και δεν είναι
πιο οικονομική σαν.. η αγορά της λάμπας είναι πιο ακριβή η οικονομική, απλά επειδή ξοδεύει λιγότερο ρεύμα γι’ αυτό τη λένε
φαντάζομαι οικονομική.
Η τιμή τους σε επηρεάζει;
Όχι, καθόλου. Καθόλου δε θα το έλεγα. Δηλαδή δεν αλλάζεις λάμπα κάθε μέρα και δεν είναι τεράστια η διαφορά το ένα με το
άλλο αλλά σαφώς είναι πιο ακριβές. Α θυμήθηκα και για την ανακύκλωση, προσπαθώ να μην τυπώνω για να καταναλώνουμε
λιγότερο χαρτί, να μην τυπώνω άσκοπα κι ότι τυπώνω να το τυπώνω πάντα σε ασπρόμαυρο και εε.. πολύ απλή εκτύπωση όχι..
ποιότητας σε χαμηλή ποιότητα. Κι αυτά τα έχω μάθει από την τηλεόραση, να μην τυπώνουμε να μην.. τα μηνύματα δηλαδή αυτά
με τα e-mail τα έχω δει που το γράφουν και το έχω εντυπώσει αυτό.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;
Ποια θεωρούνται οικολογικά προϊόντα;
Είτε βιολογικά τρόφιμα είτε..
Όχι δε χρησιμοποιώ βιολογικά τρόφιμα.
Για ποιο λόγο;
Εε δεν τα.. δε φταίω εγώ ούτε αυτά.. δεν μας τα έχουν μάθει για το αν είναι καλά ή όχι, όχι δηλαδή αν είναι.. δεν ξέρω στην
ποιότητα τους αν πρέπει να τα εμπιστευτώ ή όχι και δεν ξέρω κατάλαβες; Δηλαδή μπορεί να είναι και καλύτερα μπορεί να είναι
και χειρότερα αλλά δεν το ξέρω καθόλου, γι’ αυτό και δεν τα επιλέγω. Και δεν το έχω ψάξει και γενικά.
Για ποιο λόγο;
Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι μπορεί αν το αγόραζε κάποιος να το ‘παιρνα κι εγώ. Δεν μπήκα ποτέ στον κόπο να πάω σ’ ένα μαγαζί
και να ρωτήσω αυτό γιατί είναι καλύτερο από το άλλο. Θέλω και λίγο τη σιγουριά, να ξέρω τι γίνεται από κάποιον δικό μου και
μετά μπορεί να δοκιμάσω κι εγώ.
Οικολογικά προϊόντα όπως οικολογικά καθαριστικά;
Τα planet home αυτά δηλαδή; Αχ, τώρα θα σου πω πιο είναι το πρόβλημα μου. Εγώ δεν έχω πλυντήριο και δεν αγοράζω τέτοια
προϊόντα. Τώρα θεωρητικά όταν αποφασίσω να πλύνω κι εγώ θα το ψάξω αν είναι καλό αλλά εντάξει θα παίξει πολύ μεγάλο
ρόλο κι η τιμή, τώρα μέρες που ‘ναι. Παλιότερα δε θα μ’ ένοιαζε τόσο η τιμή, τώρα με νοιάζει η τιμή.
Και στα τρόφιμα το ίδιο;
Στα τρόφιμα δεν ξέρω αν θα μ’ επηρέαζε η τιμή. Δηλαδή.. δεν ξέρω είναι διαφορετικά πράγματα. Κοίτα όπως είπα και πριν ας
πούμε στις λάμπες, τη λάμπα την αλλάζεις μια φορά το χρόνο. Κάτι όμως, ένα απορρυπαντικό που το αλλάζεις μια φορά το μήνα
έχει ρόλο αν έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή. Και στα τρόφιμα έχει να κάνει με το τι τρως, τι βάζεις στο.. να τρως έτσι; Αλλά
από την άλλη κοίτα ακόμη και αν με διαβεβαίωνε κάποιος ότι είναι ότι καλύτερο αυτά τα τρόφιμα αλλά κάνουν.. ξέρω ‘γω
τριπλάσια τιμή; μπορεί και να μην το ‘παιρνα, ή μπορεί να το ‘παιρνα μια φορά στο τόσο. Πολύ λίγα επιλεγμένα.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι.
Για ποιο λόγο;
Τώρα να σου πω ότι δεν έχω χρόνο; Δεν είναι κάτι που έχει εντυπωθεί από παιδί, ότι αυτές οι οργανώσεις ξέρω ‘γω μπορούν
πραγματικά να βοηθήσουν, δεν.. δεν ασχολούμαι. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.
Γνωρίζεις για τη δράση τους, θεωρείς ότι είσαι ενημερωμένος;
Όχι καθόλου. Η μόνη που ξέρω είναι η Greenpeace που σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλές ακόμα αλλά εγώ μόνο την
Greenpeace ξέρω. Αλλά δεν έχω μπει ποτέ στον κόπο να ψάξω παρόλο που ξέρεις έχουν έρθει πολλές φορές στα μαγαζιά και
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δίνουν φυλλάδια κι αυτά δεν τα προσέχω. Ναι γιατί.. ίσως γιατί όλα αυτά που λένε για την καταστροφή του πλανήτη είναι πάρα
πολύ μακριά από μας και αυτό ότι θεωρούμε ότι δε θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη, που είναι λάθος έτσι; Γιατί αν όλοι
σκεφτόμαστε έτσι δεν γίνεται ποτέ τίποτα.
Θα συμμετείχες οικονομικά σ’ αυτές τις οργανώσεις;
Τώρα; Δύσκολοι καιροί. Στις εποχές που ζούμε δεν ξέρω να σου πω, παλιότερα μπορεί ή αν το ψάξω λίγο περισσότερο μπορεί
και να συμμετείχα ναι. Δηλαδή δε μου κάνει ότι σπαταλώ τα χρήματα μου αν τα δώσω εκεί αν το θεωρείς έτσι. Κοίτα όπως
λέγαμε και πριν μπορεί αν ήταν κάποιος φίλος μου και μάθαινα ότι είναι καλά και βοηθάνε μπορεί και να το έκανα.
Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνεις;
Δεν έχω πετάξει καμία ακόμα. Θεωρώ όμως ότι αν πετάξω που το ‘χω δει σε διαφήμιση αυτό θα την πετάξω σε.. θα την πάω σε
καταστήματα που τα ανακυκλώνουν. Ξέρω και που υπάρχουν και νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα θα το κάνω.
Στα προγράμματα εταιρειών που έδινες την παλιά σου συσκευή και έπαιρνες φτηνότερα μια άλλη φιλικής προς το
περιβάλλον συμμετείχες;
Όχι δεν έτυχε να κάνω κάτι τέτοιο σε καμία από τις ηλεκτρικές μου συσκευές. Αλλά όταν χρειάστηκε να αγοράσω ηλεκτρικές
συσκευές φρόντισα να είναι όλες ενεργειακής κλάσης Α. Χωρίς να ξέρω τι είναι το καθένα ή όχι ήξερα ότι να είναι Α η κλάση.
Είχες ψάξει εσύ ότι είναι καλύτερες για το περιβάλλον και γι’ αυτό τις επέλεξες;
Όχι απλά είχα μάθει ότι είναι καλύτερες για το περιβάλλον δεν ήξερα για ποιο λόγο ή οτιδήποτε. Αλλά προτιμούσα να ‘ναι Α
παρόλο που πάλι νομίζω είναι πιο ακριβές. Και τα πήρα γιατί πάλι είναι κάτι που παίρνεις μια φορά, δε θα τ’ αλλάζεις κάθε μέρα
οπότε δε θα επιβαρύνεσαι παραπάνω. Μια φορά και πήρα Α.
Αυτοκίνητο χρησιμοποιείς;
Ναι, κάθε μέρα.
Έχεις σκεφτεί να..
Κοίταξε μένω μόνος μου και πάω στη δουλειά κάθε μέρα με το αυτοκίνητο αλλά όταν χρειαστεί ας πούμε να βγούμε πολλοί μαζί
θα μετακινηθούμε με ένα αυτοκίνητο. Περισσότερο όμως πλέον για το κόστος της βενζίνης και όχι για το περιβάλλον, βέβαια με
ένα σμπάρο θα μου πεις δυο τρυγόνια.
Θα ‘λεγες δηλαδή ότι κοιτάς πάνω απ’ όλα το οικονομικό σου όφελος;
Ναι, πάνω απ’ όλα κοιτάω το κόστος και να σου πω και κάτι εμένα λογικό μου φαίνεται. Ειδικά όπως έχουν γίνει τα πράγματα
σήμερα θεωρώ πολύ σημαντικό το κόστος.
Σε κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Σε ελληνικούς κρατικούς φορείς;
Ναι, στην Ελλάδα ζούμε, σε ελληνικούς κρατικούς φορείς.
Να σου πω. Δεν έχω ιδέα τι κάνει το κράτος δηλαδή εγώ εδώ που μένω ξέρω ότι έχουμε τέσσερις πέντε κάδους για..
σκορπισμένους στην περιοχή αυτό. Δεν ξέρω ότι κάνει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ενημέρωση καμία είτε κάνει κάτι είτε δεν κάνει.
Πιστεύεις ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Όλοι μας έχουμε ευθύνες για το περιβάλλον.
Κάνεις κάτι γι’ αυτό;
Με τον τρόπο μου και όσο μπορώ κάνω. Θα μπορούσα να κάνω και περισσότερα πιστεύω αλλά πάλι εμπίπτει σ’ αυτό που λέμε
ότι όλοι μας λέμε δε θα σώσω εγώ το περιβάλλον γιατί δεν είναι η δική μου βενζίνη ή το ν’ αφήσω πέντε λεπτά το θερμοσίφωνα
παραπάνω θα καταστρέψει τον πλανήτη. Αλλά αυτό είναι και μια λάθος φιλοσοφία όλο αυτό μαζί. Σου λέω μέχρι το βαθμό που
μπορώ κάνω μετά θεωρώ ότι πρέπει και αυτό.. να γίνει μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση και να κάνουν όλοι κάτι περισσότερο.
Τι ακριβώς εννοείς όταν λες κάνεις ότι μπορείς; Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι που θέλεις αλλά δεν μπορείς να κάνεις;
Εε ανακύκλωση που σου είπα. Ανακύκλωση θα μπορούσα να κάνω περισσότερο, γυαλί και κάτι τέτοια. Τι άλλο θα μπορούσα να
κάνω εγώ σαν μεμονωμένος άνθρωπος; Θα.. μεμονωμένα θεωρώ ότι πολλά δεν μπορώ αλλά αυτό που λέμε να ανήκεις σε μια
οργάνωση δεν το κάνω, που εκεί θα μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο αλλά δεν το κάνω, όχι. Και σου είπα νομίζω λόγω
πληροφόρησης και παιδείας. Δηλαδή δεν έχει εντυπωθεί μέσα μου το.. μια οικολογική συνείδηση.
Οι ενέργειες για το περιβάλλον πως θεωρείς ότι θα έπρεπε να αρχίσουν; Από τον καθένα μας ατομικά ή από το κράτος;
Λοιπόν θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν. Σ’ εμάς που έχουμε ήδη μεγαλώσει, σπουδάσει τέλος πάντων και δεν είχαμε από μικρά
τέτοια παιδεία θα μπορούσε να γίνει κάτι ομαδικά αλλά στα νεαρότερα παιδιά θα μπορούσε να γίνει ατομικά, δηλαδή να το
μάθουνε και να το ακολουθούνε μια ζωή. Εμείς μάθαμε αλλιώς οπότε τώρα δύσκολα.. δε θ’ αλλάξεις συνήθειες. Καταλαβαίνεις
τι θέλω να πω; Απλά όταν είσαι πιο μικρός κάνεις πιο εύκολα πράγματα και τα θυμάσαι, σου γίνονται συνήθεια ρε παιδί μου.
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Ενώ όταν μεγαλώσεις έχεις μάθει αλλιώς τα πράγματα και γι’ αυτό θεωρώ ότι τα πιο μικρά παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο
θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και μαθήματα σχετικά με το περιβάλλον.
Εσύ προσωπικά τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να έχεις ώστε να ασχολείσαι; Τι θα σε παρακινούσε;
Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Ξέρω ‘γω δεντροφύτευση; Θα μπορούσα να κάνω. Θα μου άρεσε να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά..
μέσα στα ανάλογα πλαίσια. Δηλαδή με σωστή πληροφόρηση, ότι να μάθω ξέρω ‘γω ότι τότε θα γίνει αυτό και να πάω κι εγώ να
βοηθήσω κάπως έτσι, εθελοντικά ας πούμε. Αλλιώς από μόνος μου να πάω να φυτέψω κάνα δέντρο δύσκολο. Και από το κράτος
μια παρακίνηση, αλλά πρέπει να γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό.
Πιστεύεις ότι δε γίνεται;
Ναι, δεν πιστεύω ότι γίνεται. Μου έχει μείνει μόνο μια, έχουν γίνει κατά καιρούς κάτι διαφημίσεις που ήταν έτσι λίγο πιο άγριες
και λίγο πιο έτσι.. επαγρυπνι.. επαγρύπνησης.. ήταν ωραία, αλλά όσο κρατάνε οι διαφημίσεις τόσο κρατάει κι η συνείδηση
μετά…
Για τα ενεργειακά σπίτια ποια είναι η γνώμη σου;
Ποια; Δεν τα ξέρω αυτά τι είναι αυτό;
Είναι σπίτια φτιαγμένα έτσι ώστε με κάποιους τρόπους να εξοικονομείς ενέργεια στο σπίτι σου πχ βάζοντας
φωτοβολταϊκά παράγεις ενέργεια..
Α κατάλαβα ε ωραία είναι αλλά δεν.. δεν τα έχω ψάξει. Απλά κάπου τα έχω ακούσει αλλά αυτό. Και άκουσα νομίζω ότι είναι
ακριβά.
Κοστίζει γενικά το να κάνεις το σπίτι σου ενεργειακό αλλά αργότερα έχεις κάποια απόδοση χρημάτων. Θα προχωρούσες
σε κάτι τέτοιο;
Δεν ξέρω.. τι να σου πω τώρα. Δεν το ‘χω ψάξει. Αν γνώριζα πιο πολλά να σου ‘λεγα αλλά είναι και το οικονομικό. Τώρα αν
θέλει πολλά λεφτά δε νομίζω.. αλλά σου λέω δεν ξέρω κιόλας αν δεν το ψάξεις..

Συνέντευξη 10 - άντρας, 30 ετών, ιδ. υπάλληλος
Μπορείς να μου πεις την τελευταία φορά που έκανες κάτι για το περιβάλλον;
Για το περιβάλλον. Τίποτα, απλά μόνο που μάζευα μερικά πλαστικά και πήγαινα.. ότι έβρισκα κάτω τα τέτοιο.. τα ‘βαζα στην
ανακύκλωση. Μπουκάλια και τέτοια. Όχι τίποτα.. κάτι ιδιαίτερο.
Στο σπίτι σου ασχολείσαι;
Όχι σπίτι μου όχι. Να σου πω την αλήθεια δε με έχει απασχολήσει και πάρα πολύ το θέμα της ανακύκλωσης... Μέχρι τώρα δεν
είχα κάποιο κίνητρο που να με ευαισθητοποιήσει σχετικά με το θέμα αυτό...
Για ποιο λόγο;
Δεν ξέρω.. δεν έχει τύχει καθόλου έτσι να.. να μαζέψω σπίτι να τα πάω ή τίποτα.. Α εφημερίδες η μητέρα μου, εφημερίδες αυτά
τα πηγαίνει, τα χαρτιά γενικότερα. Εγώ δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ.
Μου ανέφερες πριν το κίνητρο... Τι θα αποτελούσε κίνητρο για σένα ώστε να ξεκινήσεις να κάνεις ανακύκλωση;
Ίσως το να γνωρίζω ότι γίνετε μια οργανωμένη προσπάθεια η οποία θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στη διατήρηση του
καθαρού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση στην ποιότητα της ζωής μας..
Μένεις με τους γονείς σου;
Ναι με τους γονείς μου.
Και τι ανακυκλώνετε;
Ε χαρτιά, πλαστικά αυτά.
Είναι κάτι που έχει αναλάβει η μητέρα σου να κάνει;
Όχι απαραίτητα, απλώς τυχαίνει. Τυχαίνει να τα μαζεύει αυτή και να τα πηγαίνει κάτω φεύγοντας όπως πηγαίνει στη δουλειά
και να τα πετάει. Εγώ από την άλλη όποτε θυμάμαι.. όποτε θυμάμαι; Όποτε τυχαίνει.. όποτε θα μου ‘ρθει στο μυαλό, τα μαζεύω
και πηγαίνω. Δεν είναι ρε παιδί μου και σύστημα ξέρεις να το κάνω και κάθε μέρα.
Δεν είναι δηλαδή μέρος της καθημερινότητας σου;
Α όχι, όχι. Δεν.. σου λέω άμα τύχει και τα δω ας πούμε που θα είναι στη σακούλα.. και ξέρεις αν δεν τα έχει πάρει η μητέρα μου
τότε απλά θα τα πάω μόνο στα σκουπίδια.
Για την ανακύκλωση γενικά ποια είναι η γνώμη σου;
Τι πιστεύω; Εντάξει καλό είναι να ανακυκλώνουμε.. και το περιβάλλον το βοηθάμε, το συντηρούμε κάπως. Βοηθάει, βοηθάει
γενικά η ανακύκλωση.. σαν ιδέα βέβαια περισσότερο γιατί δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται.. και από τους ανθρώπους ας πούμε
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πιστεύω ένα μικρό ποσοστό κάνει ανακύκλωση πόσο μάλλον στην Ελλάδα κιόλας που είμαστε.. αλλά γενικά δεν πιστεύω ότι
κάνουνε και αυτοί που κάνουνε πόσο βοηθάει στην τελική. Δεν είναι και πολλοί αυτοί που ξέρω πάντως που κάνουν
ανακύκλωση.. ελάχιστοι θα έλεγα.
Οι φίλοι σου κάνουν ανακύκλωση;
Όχι, όχι. Απ’ ότι ξέρω βέβαια έτσι; γιατί δεν είναι και κάτι που θα μας δεις να συζητάμε κιόλας. Δεν τυχαίνει να αναφέρεται και
σαν θέμα.. δεν ξέρω δεν μας ενδιαφέρει κιόλας; Δηλαδή έτσι όπως τους βλέπω και όταν πάω σπίτια τους δεν κάνουν.. τώρα αν
κάνουν άλλα πράγματα για το περιβάλλον δεν ξέρω κιόλας. Πάντως αυτό.. ναι δεν κάνουν.
Λες ότι δεν τυχαίνει, ότι δεν έχει τύχει. Τι θα σε έκανε εσένα προσωπικά να ασχοληθείς με το περιβάλλον;
Το περιβάλλον; Να μου ‘ρθει στο μυαλό δηλαδή.. α πχ εδώ πέρα τώρα είμαι στο γυμναστήριο και βλέπω αυτά τα μπουκαλάκια
με νερό κατευθείαν το μυαλό μου θα πάει στην ανακύκλωση. Ή στο σπίτι όταν είμαι.. κατευθείαν τα χαρτικά αυτά κατευθείαν
τα πηγαίνω. Αυτά.. αυτές οι καταστάσεις μου ‘ρχονται αυθόρμητα. Δηλαδή.. βλέπεις κάτι ρε παιδί μου και.. αυτό το βλέπεις και
το κάνεις κατευθείαν. Αυτό νομίζω ότι αν το έβλεπα κάτι συνέχεια θα με έβαζε στη διαδικασία να το κάνω και μέχρι να μου
γίνει και συνήθεια είναι το θέμα. Αν ας πούμε κάνεις κάτι συχνά και μάθεις και να το κάνεις τότε δεν το κάνεις και συνέχεια;
Θα μπορούσες να βάλεις σοβαρά την ανακύκλωση στη ζωή σου; Δηλαδή θα άλλαζες τον τρόπο ζωής σου;
Ναι γιατί όχι; Δεν θα είχα πρόβλημα να αλλάξω τρόπο ζωής. Ίσα-ίσα εμένα μ’ αρέσει. Μ’ αρέσει ν’ ανακυκλώνω κι αυτά. Πχ
ακόμη και τα βιβλία, τώρα μου ‘ρχονται στο μυαλό, βιβλία που δε χρειαζόμουνα από τη σχολή απ’ αυτά τα πήγαινα κατευθείαν
εκεί. Δεν τα πήγαινα στα άλλα σκουπίδια τα πήγαινα κατευθείαν στην ανακύκλωση. Νομίζω ότι γενικά δεν αλλάζεις και πολύ
τον τρόπο ζωής σου αν πεις θα ξεκινήσω τώρα να κάνω ανακύκλωση. Το θέμα είναι τι σε βάζει να το πεις αυτό.. εντάξει δεν
ξέρω.. εγώ ας πούμε ψευτοασχολούμαι δεν κάνω κάτι σοβαρά αλλά σου.. θα το ‘κανα σίγουρα. Κανένα πρόβλημα.
Έχεις εύκολη πρόσβαση σε κάδους ανακύκλωσης;
Στο σπίτι μου; Ναι ακριβώς από κάτω. Ευτυχώς δηλαδή. Γιατί σου λέω δεν κάνω που δεν κάνω και σοβαρά ανακύκλωση αν δεν
είχαμε και κάδο κοντά ούτε που υπήρχε περίπτωση να ψάχνω να βρίσκω κάδο. Αυτό ναι.. βλέπω κατευθείαν τον κάδο και τα
πάω εκεί πέρα. Να κάνω τώρα κι εγώ δεν ξέρω πόσα μέτρα γιατί.. δε θυμάμαι τώρα που αλλού έχει αλλά δεν πρέπει να έχει και
κοντά άλλον.. και έτσι μ’ έχει βολέψει πάρα πολύ. Αλλά να σου πω όσες φορές έχω πάει στην ανακύκλωση έτσι; δε βλέπεις ρε
συ μόνο εε αυτά χαρτιά και πλαστικά και τέτοια. Δηλαδή βάζουν ότι να ‘ναι μέσα, άσε που έξω γίνεται ο κακός χαμός από
σκουπίδια. Και γι’ αυτό σου είπα και πριν ότι δεν ξέρω αν έχει και νόημα. Να κάνω ανακύκλωση εγώ κι εσύ να πας να βάλεις
άλλα σκουπίδια μέσα ε δεν είναι..;
Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους πολίτες;
Ε ναι εντάξει αυτό που σου είπα. Αφού βλέπεις ο κάδος είναι μπλε γράφει εδώ μόνο για ανακύκλωση δεν ξέρω κι εγώ τι γράφει
τι πας και μου πετάς μέσα.. φαγητά και ιστορίες. Γιατί τι; Μετά θα τα ξεχωρίσουν οι σκουπιδιάρηδες; Ούτε αυτό παίζει. Γι’ αυτό
σου λέω ότι ναι να κάνουμε ανακύκλωση αλλά γίνεται και κάτι; Δηλαδή εγώ τα κάνω αυτοί θα τα ανακυκλώσουν ή όλα μαζί
πάλι θα πάνε; Ότι και να κάνει ο καθένας μόνος του το κάνει.. δεν ξέρω μπορεί και να λειτουργεί έτσι;
Ενέργεια εξοικονομείτε σπίτι σου;
Ενέργεια.. βασικά εγώ λείπω και πολλές ώρες από το σπίτι και να σου πω ότι κάνουν οι γονείς μου. Κάποια βασικά πράγματα
ξέρω ότι κάνουν κι εγώ μαζί έτσι; απλά εγώ όταν είμαι σπίτι τις λίγες ώρες που είμαι εκεί. Δηλαδή κλείνουν και τις συσκευές
δεν είναι ότι θα τις αφήσουν ανοιχτές. Κυρίως όταν φεύγουμε από το σπίτι τα κατεβάζουμε όλα, τις ασφάλειες κι αυτά.
Αυτό το κάνετε για οικολογικούς καθαρά λόγους;
Εντάξει να σου πω τώρα.. όχι. Περισσότερο από θέμα οικονομίας το κάνουμε. Ναι, ναι περισσότερο για οικονομία και μετά
ξέρεις για το περιβάλλον ότι βοηθάει και τέτοια.
Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιείτε;
Όχι, όχι. Δεν το ‘χουμε κάνει.. δεν ξέρω.. δεν το ‘χουμε και πολύ στο μυαλό μας αυτό. Ξέρεις την εξοικονόμηση ενέργειας και
το ηλεκτρικό κι όλα αυτά. Βλέπεις τώρα κι απ’ αυτά που σου λέω δεν είναι ρε παιδί μου ότι θα ασχοληθώ και πολύ.. μόνο με τα
βασικά.. καμιά ανακύκλωση και αυτά.
Ηλεκτρικές συσκευές έχετε ανακυκλώσει;
Όχι. Ούτε αυτό έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να χαλάσει κάτι.. πρόσφατα τουλάχιστον και να χρειαστεί να το ανακυκλώσουμε. Αν
και να σου πω δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα την ανακύκλωνα κιόλας. Δηλαδή τώρα εσύ μ’ αυτό που με ρώτησες με.. πώς
να σου πω μου το θύμισες; Κατάλαβες; Δηλαδή αν είχα και κάτι να πετάξω.. άσε που δεν ξέρω και που τις ανακυκλώνεις. Αν
υπάρχουν δεν ξέρω.. μαγαζιά που τις παίρνουν ή περνάνε ξέρεις σαν τους παλιατζήδες.. δεν ξέρω.
Οικολογικά προϊόντα χρησιμοποιείς;

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

234

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

Όχι. Δεν χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί. Βέβαια.. στα οικολογικά.. ε βιολογικά τρόφιμα εμείς παίρνουμε από τον παππού μου
που έχει μπαξέ.. και ξέρεις μας δίνει αυτός τα περισσότερα τουλάχιστον, πχ ντομάτες, αγγούρια και τέτοια. Και εμείς έχουμε
μανάβικο, είναι η δουλειά του πατέρα μου, οπότε πάλι δε θα αγοράσω.. δηλαδή όλα τα λαχανικά κι αυτά μας τα φέρνει από ‘κει.
Είναι πάντα καλής ποιότητας και ξέρω από πού είναι.
Άλλα οικολογικά προϊόντα, όπως είναι τα οικολογικά καθαριστικά;
Όχι. Ίσως επειδή δεν έχω μπει ακόμη και στη διαδικασία του να μείνω μόνος μου και του νοικοκυριού γενικότερα, να κάνω δικό
μου σπίτι γι’ αυτό δεν έχει τύχει να πάρω. Ξέρεις η μητέρα μου ότι παίρνει από το μαγαζί μας, από θέμα απορρυπαντικά και
τέτοια.
Θεωρείς ότι η τιμή θα σε επηρέαζε; Αν ήταν κάτι πιο ακριβό δηλαδή;
Όχι. Δε θα το ‘δινα σημασία αρκεί να ήταν καλό. Δηλαδή πρώτα κοιτάω την ποιότητα και μετά το.. το τέτοιο.. ε το χρηματικό.
Δε θα ‘χα πρόβλημα να δώσω παραπάνω λεφτά για τα οικολογικά προϊόντα.
Σε οικολογικές οργανώσεις συμμετέχεις;
Όχι. Και πάλι θα σου πω το ίδιο. Δεν έχει τύχει να πάω. Δεν το ψάχνω μωρέ και τόσο πολύ το θέμα. Απλά έχω μια γενική έτσι
λίγη άποψη. Ελάχιστα δηλαδή ξέρω γι’ αυτές τις οργανώσεις και το τι κάνουν.
Οικονομικά θα ενίσχυες τέτοιες οργανώσεις;
Μπα.. δεν ξέρω.. για ποιο λόγο να τους δίνω λεφτά δηλαδή; Δε νομίζω. Να σου πω άλλα πράγματα με απασχολούν παρά αυτό.
Από τη στιγμή που δεν κάνω ούτως ή άλλως άλλα πράγματα.. αυτά που συζητάμε τόση ώρα δηλαδή γιατί να.. δεν ξέρω γιατί να
δώσω χρήματα. Και γενικά σου είπα ότι δεν ξέρω και πολλά για αυτές τις οργανώσεις έχω μια γενική άποψη.
Επειδή λες ότι έχεις μια λίγη άποψη θεωρείς ότι αν είχες γύρω σου άτομα να σε παρακινούν θα συμμετείχες περισσότερο;
Μπορεί. Ναι να σου πω, αν συμμετείχε ας πούμε κάποιος φίλος μου στην οργάνωση.. και σε οτιδήποτε ρε παιδί μου.. και ήταν
ενδιαφέρον και μου άρεσε ναι γιατί όχι; Θα συμμετείχα. Απλώς και δεν το ψάχνω από μόνος μου ας πούμε να ασχοληθώ και δεν
έχω έτσι φίλους να ασχολούνται.. αυτό που με ρώτησες δηλαδή.
Θεωρείς ότι ενημερώνεσαι για το περιβάλλον και την οικολογία;
Αα.. ότι.. η τηλεόραση ότι λέει. Από θέμα τηλεόρασης δηλαδή. Κι επειδή κι ο χρόνος μου είναι δηλαδή πάρα πολύ εδώ πέρα..
που είναι που είναι κι ο χώρος δουλειάς δεν βλέπω τηλεόραση. Βλέπω πολύ λίγο, όσο δηλαδή αν τύχει να δω εδώ που είναι ο
χώρος δουλειάς. Τώρα.. καμιά εφημερίδα.. κι από ‘κει ότι υπάρχει. Όχι δεν το προσπερνώ, το διαβάζω. Αλλά παρόλο που
ενημερώνομαι.. όσο κι αν ενημερώνομαι δεν θα κάνω κάτι.. εκτός απ’ αυτά τα λίγα που ήδη σου είπα. Δεν ξέρω είναι ότι δεν
έχω και χρόνο, είμαι όλη μέρα σχεδόν εδώ και δεν προλαβαίνω για κάτι άλλο. Ίσως και να ‘ναι ένα είδος δικαιολογίας αυτό το
δεν έχω χρόνο αλλά αυτό νομίζω ότι παίζει με μένα.
Στους κρατικούς φορείς έχεις εμπιστοσύνη;
Κρατικούς φορείς; Μπα.. όχι. Τώρα το κράτος.. μια έτσι μια αλλιώς. Όλο υποσχέσεις και τέτοια.. κι εγώ δεν τέτοιο.. δεν
πολυασχολούμαι κιόλας. Δεν είναι και γενικά τώρα να έχεις εμπιστοσύνη στο κράτος. Εδώ δεν κάνουν τίποτα για πιο σοβαρά
πράγματα σιγά μη νοιαστούν για την ανακύκλωση. Τρέχα γύρευε..
Θεωρείς ότι έχεις κάποια ευθύνη για το περιβάλλον;
Εγώ; Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή πιστεύω ότι σίγουρα κάπου ευθύνομαι κι εγώ έτσι; απλά δεν ασχολούμαι πολύ.. προσπαθώ
δηλαδή ναι μεν να μην είμαι αδιάφορος, να προσπαθώ κι εγώ με τον τρόπο μου να κάνω κάποια πράγματα, έτσι βήματα όπως
σου είπα με την ανακύκλωση.. αλλά περαιτέρω για άλλες προσπάθειες όχι. Μόνο αυτά και κυρίως λόγω χρόνου όπως σου είπα.
Και με πιάνεις έτσι και λίγο αδιάβαστο επειδή έτσι δεν ασχολούμαι και δεν έχω πολλές απόψεις γι’ αυτό. Απλά σου είπα κάνω
τα πολύ βασικά και προσπαθώ πολύ λίγο να βοηθάω κι εγώ.
Ναι. Για τα ενεργειακά σπίτια γνωρίζεις;
.. Ναι.. να σου πω την αλήθεια δεν έχει τύχει να δω ενεργειακό σπίτι. Ενεργειακό τζάκι έχω δει, σπίτι δεν έχω δει.. δεν έχω
άποψη να σου πω γι’ αυτό το θέμα. Ακόμη και για το τζάκι που σου είπα ότι έχω δει δεν το ‘χω νιώσει. Να σου πω ρε παιδί μου
α ωραίο, με ικανοποιεί κι έτσι να ξέρω και να πω ότι είναι και καλύτερο από αυτά που έχουμε τώρα. Αυτό που ξέρω σίγουρα
είναι ότι είναι γενικά πάρα πολύ ακριβά.. ξέρεις να κάνεις το σπίτι σου ενεργειακό και δεν ξέρω αν αξίζει.
Υπάρχει η άποψη ότι παρόλο που τα ενεργειακά σπίτια κοστίζουν στην κατασκευή υπάρχει μακροπρόθεσμα απόσβεση
των χρημάτων.
Μπα.. δε νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν ξέρω κιόλας απλά μου φαίνεται πάρα πολύ απίθανο να αποσβέσεις τα χρήματα σου.
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