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ΣΥΝΟΨΗ
Η πανδημία του κορωνοϊού που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 από την Κίνα
και στις αρχές του 2020 εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο αποτελεί μια πρωτόγνωρη
κατάσταση για εμάς η οποία άλλαξε άρδην τον τρόπο ζωής μας. Σύσσωμη η
επιστημονική κοινότητα όλων των πεδίων, με τους γιατρούς να βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή, εργάζεται πυρετωδώς για να αντιμετωπίσει τις πολύπλευρες επιπτώσεις της
πανδημίας. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές μάχονται καθημερινά στα νοσοκομεία
προκειμένου να θεραπεύσουν τους ασθενείς. Οι βιολόγοι και οι ερευνητές προσπαθούν
να βρουν αποτελεσματική θεραπεία και εμβόλια που θα προστατεύουν τους
ανθρώπους. Οι οικονομολόγοι και οι άνθρωποι των επιχειρήσεων μελετούν τις
επιδράσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία αλλά και κάθε
χώρας ξεχωριστά. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι μελετούν τις ψυχολογικές επιπτώσεις
του εγκλεισμού και των απαγορεύσεων.
Η ξαφνική και απότομη αλλαγή στον τρόπο ζωής μας εξαιτίας της πανδημίας
επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά μας ως καταναλωτές. Αυτό συμβαίνει διότι,
άλλαξαν οι καθημερινές μας συνηθείες με αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος και τα
κριτήρια λήψης αποφάσεων. Έτσι, σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι
να ερευνήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην καταναλωτική
συμπεριφορα.
Επομένως, στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται επισκόπηση των δημοσιευμάτων στον
τύπο από την έναρξη της πανδημίας έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι
συμπεριφορές των καταναλωτών που παρατηρήθηκαν αυτή την περίοδο, όπως η
μαζική αγορά αγαθών διαρκείας στον πρώτο εγκλεισμό, η στροφή στις ψηφιακές
αγορές πολλών προϊόντων καθώς και οι νέες αξίες και ρουτίνες των καταναλωτών.
Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται επισκόπηση της ερευνητικής
γραμματείας. Η έρευνα βασίστηκε σε επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις κοινωνικές
επιπτώσεις του κορωνοϊού στην Ελλάδα και την Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα
αυτά αφορούν στις επιπτώσεις του εγκλεισμού στους ανθρώπους, στον βαθμό
ανησυχίας των εφήβων σχετικά με την νόσηση από κορωνοϊό, στην επίδραση της
πολιτικής ιδεολογίας στην τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης και στην χρήση των
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ψηφιακών μέσων ως μέσο αποκατάστασης των αρνητικών συναισθημάτων που
βιώνουν οι άνθρωποι κατά την πανδημία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν άμεσα
την συμπεριφορά των ανθρώπων ως καταναλωτές. Για παράδειγμα, εάν θα μειώσουν
τον αριθμό των επισκέψεών τους στα φυσικά καταστήματα ή εάν θα στραφούν στις
αγορές μέσω διαδικτύου, εάν θα συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητες εκτός
σπιτιού κ.ο.κ..
Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποίησα στα
πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία και η
ανάλυση των δεδομένων που συνέλεξα μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Σε
διάστημα δύο εβδομάδων συλλέχθηκαν 382 απαντήσεις και τα δεδομένα αναλύθηκαν
με το εργαλείο στατιστικής ανάλυσης spss. Τα πεδία που με ενδιέφεραν και
αποτελούσαν τις ενότητες του ερωτηματολογίου ήταν τα εξής:
1.Στροφή στην αξία και τα αναγκαία
2. Ψυχολογία
3. Μετάβαση στις ψηφιακές και πολυκαναλικές αγορές
4. Υγεία και οικονομία που «νοιάζεται»
5. Επιστροφή στην κανονικότητα
Έτσι, προέκυψαν αποτελέσματα για την συμπεριφορά των καταναλωτών βάσει των
περιοριστικών μέτρων, του φόβου και της ανησυχίας που επικρατούσαν εκείνη την
χρονική στιγμή στη χώρα μας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές στα
αποτελέσματα μεταξύ ηλικιακών ομάδων και μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου.
Στον επίλογο, παρουσιάζεται μια σύντομη περίληψη των ευρημάτων που
προέκυψαν από την έρευνα για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Επίσης, παρουσιάζονται οι μελλοντικές τάσεις αλλά και τα πεδία του συγκεκριμένου
αντικειμένου που αξίζει να ερευνηθούν περαιτέρω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
Η πανδημία που οφείλεται στον ιό Sars-Cov-2, αποκαλούμενο ευρέως κορωνοϊό
ή Covid-19, ξεκίνησε από την επαρχία Hubei της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019.
Γρήγορα ο ιός εξαπλώθηκε σε όλον τον πλανήτη σημαίνοντας την έναρξη μιας
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έξαρση της πανδημίας
δημιούργησε αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που οδήγησε στη διαταραχή της
οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας καθώς και της καθημερινότητας των
πολιτών και προέβαλε ως επιτακτική ανάγκη την άμεση προσαρμογή σε έναν νέο,
εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής.
Η προσαρμογή σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής ήλθε με αυστηρό, αυταρχικό θα
μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει, τρόπο μέσω των περιοριστικών μέτρων που
έλαβαν οι χώρες ανά τον πλανήτη. Ο εγκλεισμός στο σπίτι και η καραντίνα, αφού
έκλεισαν τα εμπορικά καταστήματα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε συνδυασμό με
την υποχρεωτική χρήση μάσκας οδήγησαν στην υιοθέτηση νέων συνηθειών. Οι
Κυβερνήσεις έπρεπε να ψηφιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, να ενισχύσουν το σύστημα
υγείας, να ενημερώσουν τους πολίτες για την κατάσταση που επικρατεί. Οι
επιχειρήσεις έπρεπε σε μια νύχτα να μεταφέρουν το γραφείο κάθε εργαζόμενου στο
σπίτι του ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία όλων, να αναπροσαρμόσουν
τα πλάνα τους και να διαφυλάξουν την ποιότητα της δουλειάς τους. Οι οικογένειες
συγκεντρώθηκαν στο σπίτι με τους γονείς να τηλεργάζονται ή να μην εργάζονται (λόγω
κλειστών καταστημάτων) και τα παιδιά να τηλεκπαιδεύονται, γεγονός που στην αρχή
φάνταζε ωραίο αλλά όσο περνά ο καιρός η ψυχολογική πίεση του εγκλεισμού
αυξάνεται.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυριαρχεί έντονα το αίσθημα του
φόβου. Ο φόβος έχει πολλές διαστάσεις. Κυρίως περιέχει την απειλή της ασφάλειας
και της υγείας. Δηλαδή, σύμφωνα με την θεωρία του Maslow περί ιεράρχησης των
ανθρώπινων

αναγκών,

απειλείται

το

πρώτο

επίπεδο

αναγκών,

οι

φυσιολογικές/βιολογικές ανάγκες των ανθρώπων. Ζώντας στον 21ο αιώνα, οι
περισσότεροι έχουν εξασφαλίσει την κάλυψη αυτών των αναγκών τους και το αίσθημα
ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία. Ο φόβος
όμως δεν περιορίζεται στην απειλή της προσωπικής υγείας του ατόμου, δηλαδή να
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κολλήσουν τον ιό και να νοσήσουν βαριά. Περιλαμβάνει, τον φόβο της ακούσιας
μετάδοσης του ιού στα μέλη της οικογένειας, στους γονείς ή παππούδες που είναι
μεγαλύτερης ηλικίας και ευπαθείς ομάδες. Τέλος, ο φόβος νόσησης από τον νέο
κορωνοϊό αυξάνεται καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τα κατάλοιπα που
αφήνει στον αθρώπινο οργανισμό.

1.1 Ψυχολογικές επιπτώσεις εξ’ αιτίας του κορωνοϊού
Η νέα πραγματικότητα που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε τον τελευταίο
χρόνο επηρεάζει σφόδρα την ψυχολογία των αθρώπων. Η ψυχική υγεία των πολιτών
συνδέεται άμεσα με την καταναλωτική συμπεριφορά καθώς επηρεάζει τον τρόπο με
τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να
γίνει αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα.
Προτού όμως παρουσιαστούν οι επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού στην ψυχική
υγεία, είναι σκόπιμο να οριστεί αυτή η έννοια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (Π.Ο.Υ.), η ψυχική υγεία είναι μία κατάσταση ευεξίας, κατά την οποία ένα
άτομο συνειδητοποιεί τις δικές του ικανότητες, μπορεί να αντιμετωπίσει τις
φυσιολογικές πιέσεις της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και είναι σε θέση να
συμβάλει στην κοινότητά του (WHO, 2015).
Η πανδημία Covid-19 δεν αποτελεί φυσιολογική πίεση της ζωής και γι’ αυτό τον
λόγο έχει επηρεάσει την ευεξία των ανθρώπων. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις εξ’ αιτίας
του νέου κορωνοϊού αγγίζουν την πλειοψηφία των ανθρώπων πολυδιάστατα.
Εντείνουν την κακή κατάσταση αυτών που ήδη πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο και
δημιουργούν αίσθημα άγχους, κακής διάθεσης, κατάθλιψης σε πολλούς ανθρώπους
που ή έχασαν τη δουλειά τους λόγω αυτής της κατάστασης ή απομονώθηκαν και
βιώνουν τη μοναξιά για πολύ καιρό. Τέλος, ο ιός ενδέχεται να επηρεάζει το νευρικό
σύστημα και κατ’ επέκταση τον εγκέφαλο όσων νόσησαν. Έρευνα (Η Καθημερινή,
2021) δείχνει ότι ένας στους τρεις που αναρρώνουν από κορωνοϊό έχει προβλήματα
ψυχικής υγείας ή νευρολογικά.
Επομένως, είναι σημαντικό οι ειδικοί του Μάρκετινγκ να λάβουν υπόψη τους και
να μελετήσουν τις ψυχολογικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στους καταναλωτές καθώς
θα προσφέρουν πληροφορίες για τη νέα εποχή που ανοίγεται και έτσι θα μπορέσουν να
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σχεδιάσουν αποτελεσματικά το μίγμα και τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα
ακολουθήσουν.

1.2 Συμπεριφορά Καταναλωτή
Όλες αυτές οι ξαφνικές αλλαγές οδήγησαν στην μεταβολή της συμπεριφοράς των
ανθρώπων ως καταναλωτές. Ο Σιώμκος (2011) αναφέρει πως «η Συμπεριφορά του
Καταναλωτή ως επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες που εκτελούνται από
πρόσωπα ή από ομάδες ατόμων που επιλέγουν, αγοράζουν, χρησιμοποιούν ή
απορρίπτουν προϊόντα, υπηρεσίες, ιδέες ή εμπειρίες, προκειμένου να ικανοποιήσουν
ανάγκες ή επιθυμίες τους. Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση αντιπροσωπεύει τη
διαδικασία μέσω της οποίας τα αγαθά, οι υπηρεσίες ή οι ιδέες (δηλαδή προϊόντα)
χρησιμοποιούνται και μετατρέπονται σε αξία.» (Συμπεριφόρα Καταναλωτή και Στρατηγική
Μάρκετινγκ Σιώμκος, 12/2011, εκδ Σταμούλη) Με πιο απλά λόγια, το πεδίο της

Συμπεριφοράς του Καταναλωτή προσπαθεί να εντοπίσει και να εξηγήσει τον τρόπο με
τον οποίο ένα άτομο λαμβάνει αγοραστικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με τον Σιώμκο (2011), ορισμένα χαρακτηριστικά του καταναλωτή
στην σύγχρονη προ κορωνοϊού εποχή, είναι ο προσανατολισμός στην αξία και η
ευαισθησία στην τιμή, ο μειωμένος βαθμός προσήλωσης στη μάρκα και η έλλειψη
χρόνου. Αυτό συμβαίνει διότι τις τελευταίες δεακαετίες έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος
ζωής των ανθρώπων. Ο κύριος παράγοντας στον οποίο οφείλονται οι αλλαγές αυτές
είναι η οικονομική κρίση του 2008, η οποία έπληξε βαθύτατα τους Έλληνες πολίτες σε
όλα τα επίπεδα. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δεν ήταν ενιαίες σε όλη την
κοινωνία. Επηρέασαν τους πιο αδύναμους οικονομικά και έτσι οξύνθηκαν οι
κοινωνικές ανισότητες οδηγώντας σε κρίση αξιών και ιδανικών. Πολλοί άνθρωποι
αναγκάστηκαν να δουλεύουν περισσότερο για να μην απολυθούν ή βρήκαν δεύτερη
δουλειά για να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Οι πολλές ώρες
εργασίας σε συνδυασμό με την στροφή σε πιο φθηνά αγαθά που καλύπτουν τις ίδιες
ανάγκες και μεγιστοποιούν την χρησιμότητα των καταναλωτών, παραμένουν μέχρι και
σήμερα στον τρόπο ζωής ακόμα και των ανθρώπων που κατά την διάρκεια της
οικονομικής κρίσης ήταν μαθητές.
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Πιο συγκεκριμένα, κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα
ερευνηθεί εάν οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράζουν τα αναγκαία γι αυτούς αγαθά
και λαμβάνουν υπόψη τους την υποκειμενική αξία του κάθε προϊόντος και στη
συνέχεια την τιμή του. Επιπλέον, θα εξεταστεί εάν η ψυχολογία των καταναλωτών εν
μέσω πανδημίας τους οδήγησε σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών προκειμένου να
βελτιώσουν την κακή διάθεσή τους. Ακόμη, θα ερευνηθεί εάν οι καταναλωτές
επιλέγουν τις ψηφιακές αγορές έναντι των φυσικών και ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι.
Τέλος, θεωρείται σκόπιμο να ερευνηθεί ο βαθμός ανησυχίας και φόβου που έχουν οι
Έλληνες καταναλωτές προκειμένου να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού
όπως έκαναν πριν την πανδημία Covid-19 και τον εγκλεισμό στο σπίτι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Επισκόπηση δημοσιευμάτων στον τύπο
Σύμφωνα με έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Capital» (2020),
που πραγματοποίησε η εταιρεία EY σε δείγμα 4859 ατόμων που βρίσκονταν σε ΗΠΑ,
Καναδά, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο του 2020, προκύπτουν
τέσσερεις νέες τάσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς οι οποίες είναι πολύ πιθανό να
παραμείνουν και μετά την υγειονομική κρίση του Sars-Cov-2. Αυτές οι τάσεις
καταναλωτικής συμπεριφοράς είναι: α. αυτοί που μείωσαν την κατανάλωσή τους ή
αλλιώς όπως τους ονομάζει η έρευνα «Cut deep», β. αυτοί που δεν άλλαξαν
καταναλωτική συμπεριφορά ή αλλιώς «Stay calm, carry on», γ. αυτοί που ανησυχούν
πολύ για την υγεία τους και των μελών της οικογένειάς τους ή αλλιώς «Save and
stockpile», και δ. αυτοί που ανησυχούν περισσότερο από τους υπόλοιπους για τις
επιπτώσεις της πανδημίας αλλά δεν μείωσαν την κατανάλωσή τους ή αλλώς «Hibernate
and spend».
Αρκετά σημαντικό είναι να παρουσιαστεί το δημογραφικό προφίλ των
καταναλωτών που συνιστούν τις παραπάνω ομάδες. Η πρώτη ομάδα ατόμων (α)
αποτελείται από καταναλωτές που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, είτε
επειδή έχασαν την δουλειά τους, είτε επειδή μειώθηκε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το
εισόδημά τους και είναι άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω. Από αυτούς, 7 στους 10
δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τα ψώνια τους, 6 στους 10 ότι αγοράζουν μόνο απαραίτητα
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αγαθά και 3 στους 10 ότι οι μάρκες των προϊόντων δεν παίζουν ρόλο στις αγοραστικές
αποφάσεις τους.
Οι καταναλωτές που ανήκουν στην δεύτερη ομάδα ατόμων (β) είναι άτομα που
δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και
έτσι δεν έχουν μεταβάλλει σημαντικά την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Το 21%
αυτών δήλωσαν ότι αγοράζουν περισσότερα τρόφιμα ενώ 18% αυτών αγοράζουν
λιγότερα τρόφιμα.
Οι καταναλωτές που απαρτίζουν την τρίτη ομάδα (γ) χαρακτηρίζονται από
υψηλό βαθμό ανησυχίας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού μακροπόθεσμα ενώ
ανησυχούν πολύ και για τους οικείους τους. Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου 3 στους
10 αγόραζαν περισσότερα τρόφιμα, ενώ 8 στπυς 10 δαπανούν μικρότερο ποσοστό του
εισοδήματος τους σε ρούχα και αναψυχή σε σχέση με την συμπεριφορά τους πριν την
πανδημία.
Τέλος, τα άτομα που ανήκουν στην τέταρτη ομάδα (δ) βρίσκονται μεταξύ 18 και
44 ετών και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες ανησυχούν περισσότερο
για τις αρνητικές επιδράσεις που θα προκαλέσει η πανδημία. Παρόλα αυτά, μόνο 4
στους 10 απ’ αυτούς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δήλωσαν ότι ξοδεύουν
λιγότερα σε ψώνια ενώ για σχεδόν τους μισούς οι μάρκες παίζουν καθοριστικό ρόλο
στις αγοραστικές αποφάσεις τους.
Οι τάσεις αυτές είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν στην δημιουργία τελικά πέντε
ή περισσότερων ομάδων. Αυτό θα συμβεί διότι οι καταναλωτές που απαρτίζουν την
τρίτη ομάδα, λογικά, δεν θα συνεχίσουν να έχουν αυτή την καταναλωτική
συμπεριφορά όταν θα λήξει η πανδημία. Έτσι, όπως αναφέρεται στην έρευνα της ΕΥ,
με την ομαλοποίηση των συνθηκών και την επιστροφή στην κανονικότητα, αυτοί οι
άνθρωποι ενδέχεται να παρουσιάσουν καταναλωτική συμπεριφορά που ως κύριο
χαρακτηριστικό θα έχει την λιτότητα ή την υπερβολή. Στην δεύτερη περίπτωση, η
υπερβολή θα γίνεται με μέτρο και θα προσέχουν σε ποιες κατηγορίες αγαθών και
υπηρεσιών θα ξοδεύουν περισσότερα.
Παρόμοιες τάσεις και αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά έχουν
παρατηρηθεί και στην Ελλάδα και θα αναλυθούν στην συνέχεια του κεφαλαίου. Το
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σίγουρο είναι ότι περάσαμε απότομα στη νέα εποχή καταναλωτών, αυτή των
καταναλωτών που επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους κυρίως ψηφιακά.

2.1 Πρώτη αντίδραση των καταναλωτών στον εγκλεισμό: πανικός και
μαζική αγορά αγαθών διαρκείας
Με την θέσπιση περιοριστικών μέτρων για πρώτη φορά πέρσι τον Μάρτιο πολλοί
καταναλωτές έδειξαν να τους κατακλύζει το συναίσθημα του πανικού και προέβησαν
σε μαζικές αγορές αγαθών μακράς διάρκειας, όπως μακαρόνια, αλεύρι, ρύζι, χαρτί
υγείας κτλ. Η συμπεριφορά αυτή καταγράφηκε εκτός απ’ τη χώρα μας και σε πολλές
άλλες περιοχές όπως Ιαπωνία, Αυστραλία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, ΗΠΑ. Γεγονός
πρωτόγνωρο το οποίο ειδικοί της συμπεριφοράς καταναλωτή ερμήνευσαν.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια τέτοια συμπεριφορά δεν θεωρείται λογική και
αποτελεί παράδειγμα «νοοτροπίας της αγέλης». Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από
πειράματα που έκαναν ερευνητές του πανεπιτημίου Leeds υπό τον καθηγητή Jens
Krause. Πιο συγκεκριμένα, τοποθέτησαν εθελοντές σε μια αίθουσα χωρίς να μιλούν
μεταξύ τους και τους προέτρεψαν να περπατούν τυχαία στο χώρο. Σε πολύ λίγους είχαν
δοθεί οδηγίες για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν και σύντομα όλοι μέσα
στην αίθουσα περπατούσαν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Όπως ανέφερε ο καθηγητής μετά το
πέρας των πειραμάτων, ένα ποσοστό ατόμων της τάξης του 5% είναι ικανό για να
επηρεάσει 200 άτομα χωρίς να το συνειδητοποιούν.
Έτσι, λοιπόν, συνέβη και με τους καταναλωτές κατά το πρώτο κύμα της
πανδημίας. Λίγοι άνθρωποι που είχαν ως οδηγό τον φόβο, όπως παρουσιάστηκε στην
εφημερίδα «Naftemporiki» (2020), ο οποίος τροφοδοτούνταν από τα μέσα ενημέρωσης
με εικόνες και ρεπορτάζ για άδεια ράφια, έσπευσαν να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα
επηρεάζοντας και διασπείροντας τον πανικό στην κοινότητα. Στην περίπτωση της
πανδημίας λειτούργησε προσθετικά το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι θα
συμβεί μετά και ήθελαν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Η αγορά
αγαθών που θα τους εξασφάλιζε τη ζωή για το επόμενο χρονικό διάστημα τους έκανε
να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο της κατάστασης και ότι είναι ασφαλείς.
Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε έρευνα για αυτό το ζήτημα από το ΙΕΛΚΑ
(Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) το διάστημα 18-19
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Μαρτίου 2020 και σε αυτήν συμμετείχαν 1.050 άτομα και η οποία παρουσιάστηκε στην
εφημερίδα «Capital» (2020). Τα αποτέλεσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 70% των
συμμετεχόντων είχε αποθηκεύσει βασικά είδη για τουλάχιστον 1 εβδομάδα ενώ το 50%
των ερωτηθέντων είχε αποθηκεύσει βασικά τρόφιμα για περισσότερες από 2-3
εβδομάδες. Την ίδια στιγμή το ποσοστό των πολιτών που ανησυχούσαν για επάρκεια
αγαθών στα σούπερ μάρκετ ήταν 9%. Παράλληλα πολλοί δήλωναν ότι είχαν μειώσει
τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ λόγω της αποθήκευσης προϊόντων αλλά και γιατί
φοβούνταν την μετάδοση του ιού. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα (Γκίτση, 2020)
που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Netrino από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2020
έδειξε ότι 3 στους 4 ερωτηθέντες φοβούνταν μη νοσήσουν από τον ιό. Η ανησυχία αυτή
αποτυπώνεται στο γεγονός ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις φαρμακευτικού οινοπνέυματος
κατά 1052,5%, στα υγρά μαντηλάκια κατά 753,2%, στα αντισηπτικά μαντηλάκια κατά
670% και ακολουθούν τα πλαστικά γάντια, τα αλλαντικά, το ρύζι, τα μακαρόνια
(Γκίτση, 2020).

2.2 Στροφή στις αγορές μέσω διαδικτύου
Στην Ελλάδα, οι αγορές μέσω διαδικτύου δεν αποτελούσαν το κύριο κανάλι
αγοράς πριν την πανδημία του κορωνοϊού. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat
(Naftemporiki, 2020) μόνο το 39% των Ελλήνων πραγματοποίησαν τις αγορές τους
μέσω διαδικτύου το 2019. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο της ίδιας χρονιάς που ήταν 60%. Έτσι η Ελλάδα τότε βρισκόταν
στην 24η θέση στην κατάταξη των 27 ευρωπαϊκών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αξίζει να αναφερθεί πως και από τους Ιταλούς καταναλωτές μόλις το 38%
πραγαμτοποιούσε τις αγορές του ψηφιακά το 2019, ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονταν
οι Σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία και η Γερμανία, με την Δανία να βρίσκεται στην
κορυφή με ποσοστό 84%.
Μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών που έκαναν τις αγορές του μέσω
διαδικτύου το 2020, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνδρες (61%) με πολύ μικρή
διαφορά από τις γυναίκες (59%). Όσον αφορά την ηλικία, τα σκίπτρα κατέχει η
ηλικιακή ομάδα 25-34 με ποσοστό 79% και ακολουθεί η ομάδα των 16-24 ετών με
ποσοστό 73%, ενώ πολύ κοντά σε αυτήν βρίσκεται η ηλικιακή ομάδα των 34 – 44 ετών
με ποσοστό 71%. Είναι αρκετά σημαντικό να αναφερθεί πως τα αντίστοιχα ποσοστά
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το 2009 ήταν πολύ μικρότερα. Ενδεικτικά αναφέρω, το ποσοστό των ατόμων που
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 – 34 ετών και ψώνιζαν διαδικτυακά το 2009 ήταν
μόλις 46%. Βέβαια, τα άτομα που αποτελούσαν αυτή την ομάδα, τώρα ανήκουν στην
ομάδα 34 – 44 ετών κ.ο.κ.. Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας, ίσως είναι αυτά
που αφορούν τις ηλικιακές ομάδες 55 – 64 και 65 – 74 καθώς είναι πολίτες που στην
πλειοψηφία τους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ενδεχομένως
επιφυλακτικοί με τις διαδικτυακές αγορές όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής και την
ποιότητα των προϊόντων που θα παραλάβουν. Τα ποσοστά, λοιπόν, το 2009 ήταν 19%
και 8% αντίστοιχα, ενώ το 2019 ανήλθαν στο στο 45% και 28% αντίστοιχα.
Τα νούμερα αυτά έρχονται να επιβεβαιωθούν και από άλλες έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το
Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών σε δείγμα 1.050 ατόμων την περίοδο Μάρτιος – Μάιος 2020
έδειξε ότι ένας στους δύο καταναλωτές αγοράζουν συστηματικά από το διαδίκτυο. Πιο
συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2019 το ποσοστό των ατόμων που αγόρασαν από το
διαδίκτυο έστω μία φορά ήταν αυξημένο κατά 30% (από 21% αυξήθηκε σε 51% ).
Οι κλάδοι που παρουσίασαν μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2020 ήταν τα ηλεκτρονικά
φαρμακεία, τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ και η ηλεκτρονική υπηρεσία παράδοσης
φαγητού ή αλλιώς delivery. Ξεκινώντας απ’ τα πρώτα, ο ρυθμός ανάπτυξης που
κατέγραψαν τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020 άγγιξε το 17% (16,9%) σύμφωνα με
στοιχεία της Convert Group (Naftemporiki, 2020). Ο Απρίλιος του 2020 ήταν ο
καλύτερος μήνας γιατί οι καταναλωτές προετοιμάζονταν για την επιστροφή στην
κανονικότητα μετά την λήξη του lockdown και εφοδιάζονταν με τα απαραίτητα
προκειμένου να νιώθουν όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό
205% στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων υγείας, στα οποία περιλαμβάνονται οι
φαρμακευτικές μάσκες. Αυτή η ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται και στο καλάθι του
καταναλωτή που αυξήθηκε κατά 4 ευρώ συγκριτικά με το 2019.
Παρά την υψηλή αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο του online φαρμακείου, ο
δείκτης μέτρησης της απόδοσης μειώθηκε σε σχέση με το 2019 λόγω των ελλείψεων
σε προϊόντα και του καθυστερημένου χρόνου παράδοσης των παραγγελιών. Το γεγονός
αυτό, μπορεί να γενικευθεί και στους υπόλοιπους κλάδους από την εμπειρία μας, καθώς
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συνολικά οι εταιρείες ταχυμεταφορών βρέθηκαν αντιμέτωπες με πρωτόγνωρο όγκο
παραγγελιών που έπρεπε να εξυπηρετήσουν. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των
ηλεκτρονικών φαρμακείων μείωσαν τις εκπτώσεις που προσέφεραν στο 34,9%
συγκριτικά με το ποσοστό του 2019 που ήταν 37,2%, με την κατηγορία που
επηρεάστηκε περισσότερο να είναι αυτή της υγιεινής χεριών (Naftemporiki, 2020).
Ο κλάδος του ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ ανήκει σε αυτούς που επηρεάστηκαν
θετικά απ’ την πανδημία. Μάλιστα, οι έρευνες (Naftemporiki, 2020) δείχνουν ότι η
αύξηση είναι ίση με 1000%, ποσοστό που προκύπτει από το γεγονός ότι το 2019 μόλις
το 1% των καταναλωτών είχε ψωνίσει μέσω διαδικτύου ενώ το 2020 το ποσοστό
έφτασε στο 12%. Ο κλάδος του ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ έχει μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης και διείσδυσης στην καθημερινότητα των πολιτών και η πανδημία του
κορωνοϊού αποτέλεσε τον καταλύτη.
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί η ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, Always
Open, που είχε η ηλεκτρονική πλατφόρμα eBay προκειμένου να στηρίξει τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις που είχαν κλείσει να συνεχίσουν να έχουν οικονομική
δραστηριότητα (Naftemporiki,

Την ίδια στιγμή, δημιούργησαν ένα

2020).

επιχειρηματικό κέντρο αποκλειστικά για τους Έλληνες εμπόρους μέσω του οποίου
διοχέτευαν τα προϊόντα τους στην ελληνική αλλά και σε ξένες αγορές. Σύμφωνα με
πληροφορίες από την εταιρεία, τα ελληνικά προϊόντα είχαν μεγάλη ζήτηση στις
Η.Π.Α., Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των
κατηγοριών που κατέγραψαν την μεγαλύτερη άνοδο ήταν τα καθαριστικά χεριών,
θερμόμετρα, μάσκες και αναπνευστήρες ενώ στην επόμενη θέση βρίσκονται τα
μυρωδικά και τα βότανα καταγράφοντας άνοδο 42%. Επίσης, μεγάλη άνοδο της τάξεως
του 62% κατέγραψαν τα ροφήματα, όπως το τσάι, τα οποία αγοράζονταν κυρίως από
πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τέλος, πολλοί άνθρωποι αγόραζαν προϊόντα τα οποία θα τους επέτρεπαν να
γεμίσουν δημιουργικά τον χρόνο τους όπως παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια, δίσκους
βινυλίου, CD, λευκώματα διακόσμησης χώρου, σκεύη μαγειρικής, μπαχαρικά και
καρικεύματα (άνοδος 320%). Άλλοι αγόραζαν προϊόντα διακόσμησης του σπιτιού τους
όπως κεριά, οικιακά αρώματα, γλυπτά και μαξιλάρια. Άλλοι προτίμησαν να
αξιοποιήσουν τον χρόνο στο σπίτι γυμναζόμενοι κι έτσι προϊόντα για γυμναστική στο
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σπίτι παρουσίασαν άνοδο κατά 80%. Κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν
αύξηση στις πωλήσεις εν μέσω πανδημίας είναι τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, είδη
που σχετίζονται με τη χριστιανική θρησκεία και προϊόντα καπνού.
Όλα τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαθωθούν από έρευνα του Ελληνικού
Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, GR.EC.A, η οποία πραγματοποιήθηκε τον
Απρίλιο του 2020 και έδειξε ότι ο τζίρος των ηλεκτρονικών καταστημάτων αυξήθηκε
κατά 6 φορές σε σχέση με τον τζίρο τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (Γκίτση,
2020).
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα ως κανάλια αγοράς αναπτύσσονται με αύξοντα
ρυθμό από την αρχή της πανδημίας και έχουν κατακτήσει μεγάλο μέρος του μεριδίου
αγοράς σε αρκετούς κλάδους. Η πορεία αυτή δεν φαίνεται να είναι παροδική καθώς
πολλοί καταναλωτές δηλώνουν πως θα εξακολουθήσουν να κάνουν τις αγορές τους
μέσω διαδικτύου και μετά το πέρας της πανδημίας του κορωνοϊού. Για παράδειγμα,
έρευνα της εταιρείας PwC έδειξε πως το 86% των ατόμων που ψωνίζουν τρόφιμα μέσω
διαδικτύου θα συνεχίσουν να το κάνουν (Capital, 2020). Επίσης, έρευνα που
πραγματοποιήθηκε απ’ το Euromonitor International (2021) έδειξε ότι η στροφή στα
ηλεκτρονικά καταστήματα θα είναι μόνιμη με το ποσοστό αυτών που αναμένουν ότι η
μείωση των αγορών στα φυσικά καταστήματα να αυξάνεται, από 28% τον Απρίλιο
2020 σε 45% τον Οκτώβριο 2020.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν σημεία «πόνου», δηλαδή δυσλειτουργικά σημεία, κατά
την διαδικασία πραγματοποίησης ψηφιακών αγορών. Ένα από αυτά είναι οι
καθυστερήσεις στην παράδοση. Το ένα σκέλος αυτού του προβλήματος είναι οι
ελλείψεις σε αποθέματα καθώς, λόγω της αβεβαιότητας και της ρευστότητας που
επικρατεί στις αγορές δεν είναι εύκολο οι επιχειρήσεις να προβλέψουν σωστά τη
ζήτηση και να παραγγείλουν κατάλληλο αριθμό προϊόντων. Το δεύτερο σκέλος είναι η
αδυναμία των εταιρειών ταχυμεταφορών να διαχειριστούν τόσο μεγάλο όγκο
παραγγελιών, ειδικά κατά της περιόδους που οι πολίτες κάνουν πολλά ψώνια, όπως τα
Χριστούγεννα, το Πάσχα ή στην Black Friday.

2.3 Νέες αξίες και ρουτίνες αναδεικνύουν νέα κριτήρια λήψης
αποφάσεων
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Η πανδημία του νέου κορωνοϊού Sars-Cov-2 οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό
των αξιών, του τι είναι πραγματικά σημαντικό και ουσιαστικό στη ζωή, γεγονός που
με τη σειρά του ανέδειξε νέους τύπους καταναλωτών. Πλέον οι άνθρωποι
ενδιαφέρονται περισσότερο για την υγεία τους, σωματική και ψυχική, με την φράση
του Ιπποκράτη «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ» να γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Η
εστίαση των νέων ανθρώπων στην υγεία τους περιλαμβάνει την εστίαση στην ευεξία,
στην καλή διατροφή και στην γυμναστική. Η πανδημία δημιούργησε νέες συνήθειες
στους καταναλωτές, οι οποίοι τώρα καθαρίζουν πιο συχνά το σπίτι τους και τα
αντικείμενα που χρησιμοποιούν, όπως το κινητό τηλέφωνο ή τα κλειδιά τους.
Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές σήμερα είναι πιο ευαισθητοποιημένοι για την
κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα («Capital»,
2020). Τους ενδιαφέρει τα προϊόντα που αγοράζουν να έχουν συσκευασία η οποία να
είναι φιλική προς το περιβάλλον και οι σκοποί και οι αξίες των εταιρειών που
αγοράζουν τα προϊόντα να είναι ξεκάθαρες και προσανατολισμένες στην βιωσιμότητα.
Μάλιστα, οι καταναλωτές πολλές φορές τοποθετούν στην ίδια θέση στην ιεραρχία αυτά
τα κριτήρια σε σχέση με άλλα «συνηθισμένα» όπως είναι η ασφάλεια. Μεγάλη
σημασία δίνουν πλέον οι καταναλωτές στο αν οι επιχειρήσεις νοιάζονται για τους
εργαζομένους τους. Αυτό σημαίνει πως όταν πρόκειται να πάρουν αγοραστικές
αποφάσεις, οι καταναλωτές λαμβάνουν σημαντικά υπόψη τους την μάρκα που θα
αγοράσουν, την φήμη της εταιρείας που παράγει ή και διανέμει το προϊόν και είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα που παράγονται από
εταιρείες που δείχνουν έμπρακτα σεβασμό προς το περιβάλλον και νοιάζονται
πραγματικά για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους.
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Όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες, οι καταναλωτές έχουν μειώσει τον
αριθμό των επισκέψεων τους σε καταστήματα για αγορές τροφίμων (55% μείωση τον
Απρίλιο του 2020 σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ) σε σχέση με την περίοδο πριν το ξέσπασμα
της πανδημίας του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη μείωση των επισκέψεων
παρατηρείται στα ιχθυοπωλεία (63% τον Αύγουστο 2020, ΙΕΛΚΑ) και στις λαϊκές
αγορές και ακολουθούν τα σούπερ μάρκετ, τα οπωροπωλεία και τα αρτοπωλεία.
Συγκεκριμένα για τα σούπερμαρκετ, σύμφωνα με την Δήμητρα Μανιφάβα (2020) η
οποία παρουσίασε στην εφημερίδα «Καθημερινή» (2020) έρευνα που πραγματοποίησε
το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής
τον καθηγητή Γεώργιο Μπάλτα, έδειξε ότι οι καταναλωτές επισκέπτονται λιγότερες
φορές τον μήνα τα φυσικά καταστήματα σούπερμαρκετ και πως διαθέτουν λιγότερα
χρήματα για τα ψώνια τους εκεί. Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα φαίνονται στην
Εικόνα 1 που ακολουθεί.

Εικόνα 1
Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τα κριτήρια που είναι πιο σημαντικά για τους καταναλωτές στην επιλογή των
αγαθών που θα αγοράσουν είναι η σχέση ποιότητας-τιμής και η προστασία από τον
κορωνοϊό η οποία περιλαμβάνει τον χρόνο παραμονής στο κατάστημα, την ταχύτητα
εξυπηρέτησης και την χρήση μάσκας. Παράλληλα, όμως, τώρα περισσότεροι άνθρωποι
φτιάχνουν το φαγητό, τον καφέ και τα γλυκά τους στο σπίτι προκειμένου να αποφύγουν
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την έκθεση στον κίνδυνο αλλά και να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους εν μέσω
καραντινάς και εγκλεισμού. Οι συνήθειες αυτές φαίνεται πως παραμένουν και μετά την
λήξη του lockdown λόγω των μειωμένων εισοδημάτων και της οικονομικής ύφεσης
αλλά και λόγω της ανάγκης για περιορισμό της έκθεσης στον ιό.

2.4 Μόνιμες αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ψηφιακές αγορές φαίνεται πως ήρθαν για να
μείνουν. Οι καταναλωτές μπορεί να επιθυμούν να βγουν εκτός σπιτιού για ψώνια, αλλά
θα το κάνουν μόνο εφόσον είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια τους στο κατάστημα που
θα επισκεφθούν. Απ’ την άλλη, η αντίθετη πλευρά δείχνει να έχει προσαρμοστεί στη
νέα πραγματικότητα μέσω της υιοθέτησης των ανέπαφων συναλλαγών και της παροχής
νέων υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την εικονική πραγματικότητα. Επίσης, οι ψηφιακοί
χονδρέμποροι έρχονται και προσφέρουν λύσεις σε μικρά καταστήματα που δεν έχουν
τη δυνατότητα ή θέληση διατήρησης ηλεκτρονικού καταστήματος. Έτσι, όλοι όσοι
επιθυμούν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις ηλεκτρονικές αγορές.
Η νέα τάση στην κοινωνική ζωή μας είναι το «μένω μέσα» αντί του «βγαίνω
έξω» (Euromonitor, 2021). Πολλοί επιστήμονες θεωρούν πως αυτό είναι απόρροια της
πανδημίας και πιστεύουν πως οι καταναλωτές θα ξοδεύουν χρήματα σε εμπειρίες εντός
σπιτιού, όπως μαγειρική, γυμναστική αλλά και κοινωνικοποίηση εικονικά. Στην
κατάσταση αυτή συνδράμει το γεγονός πως οι άνθρωποι επανακατατάσσουν τις
προτεραιότητές τους βάζοντας στην κορυφή την υγεία τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και
από έρευνα της West Research, όπου σύμφωνα με την Marketing Week Online Team
(2020) οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες για τους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης,
της ψυχαγωγίας εκτός σπιτιού, γεγονός που συμπαρασύρει τους κλάδους της ένδυσης
και υπόδησης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος των
καταναλωτών είχαν δηλώσει πως θα έκαναν λιγότερα ψώνια τα Χριστούγεννα του
2020 σε σχέση με αυτά του 2019 («Marketing Week Online Team», 2020).
Μια ακόμα αλλαγή που δεν έχει συζητηθεί στην παρούσα εργασία αφορά τα
μέσα μεταφοράς. Φαίνεται από έρευνες πως οι πολίτες επιλέγουν να χρησιμοποιούν τα
προσωπικά τους αυτοκίνητα ή σκούτερ ή ποδήλατα. Μακροπρόθεσμα, οι καταναλωτές
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φαίνεται να στρέφονται σε ανοιχτά μέσα μεταφοράς και σε πιο βιώσιμες λύσεις, όπως
ηλεκτρικά αυτοκίνητα («Euromonitor», 2021).
Τέλος, οι πολίτες δείχνουν να αναβάλουν τα ταξίδια τους εκτός αλλά και εντός
της χώρας τους μεσοπρόθεσμα. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες στην δημιουργία του
όρου «staycations» αντί για vacations («Euromonitor», 2021). Όμως, οι συνέπειες
αυτής της απόφασης επηρεάζουν τους επαγγελματίες τουρισμού οι οποίοι αναζητούν
νέες λύσεις, όπως ένα ξενοδοχείο στην Σκανδιναβία που παρακινεί τους ντόπιους να
τους επισκεφθούν για να αλλάξει η καθημερινότητά τους εν μέσω πανδημίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Επισκόπηση ερευνητικής γραμματείας
3.1 Στρατηγική αναζήτησης
Για

την

εύρεση

της

συστηματικής

βιβλιογραφικής

ανασκόπησης

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα διαχείρισης Menteley και εν προκειμένω το Menteley
Desktop. Οι λέξεις κλειδιά τέθηκαν υπό αναζήτηση στην αγγλική γλώσσα και
χρησιμοποιήθηκαν οι όροι MESH και οι λογικοί τελεστές Boole, Boolean operators
(AND, OR). Το υλικό της εργασίας αναζητήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
Pubmed και Scholar.
Επίσης πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική

αναζήτηση προς

τα

εμπρός

(forwardcitation tracking) και προς τα πίσω (reverse citation tracking) για τα άρθρα που
εντοπίστηκαν από τις παραπάνω βάσεις δεδομένων. Για την προς τα εμπρός αναζήτηση
χρησιμοποιήθηκε το Google Scholar. Τα άρθρα που εντοπίστηκαν, ελέγχθηκαν
προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου -αποκλεισμού.

3.2 Κριτήρια καταλληλότητας μελετών
Η έρευνα συμπεριλαμβάνει μελέτες και άρθρα αναφορικά με τις κοινωνικές
επιπτώσεις του Covid-19 στην Ιταλία και την Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα σε
ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως μετανάστες αλλά και διαφορετικές ηλικιακές
ομάδες, όπως έφηβοι (π.χ. εγκλεισμός εξαιτίας του Covid-19). Οι συγκεκριμένες
μελέτες αφορούν σε μια τουλάχιστον περίπτωση κοινωνικής συνέπειας, είτε σε
παγκόσμια εμβέλεια, είτε σε ευρωπαϊκό – μεσογειακό επίπεδο μεταξύ Ιταλίας και
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Ελλάδας. Τα άρθρα που λειτούργησαν ως πρωτεύον υλικό είναι γραμμένα στην
αγγλική γλώσσα και τα περισσότερα είναι εκδιδόμενα το 2020. Επιλέχθηκαν δε οι
μελέτες εκείνες εκ των οποίων παραχωρούνταν όχι μόνο ή περίληψη αλλά και το
κυρίως κείμενο. Όσον αφορά την αναζήτηση στις κοινωνικές ή ηλικιακές ομάδες δεν
τέθηκαν περιορισμοί αναφορικά με το φύλο ή την οικονομική κατάσταση των ατόμων
που ανήκουν σε αυτές.

3.3 Κριτήρια αποκλεισμού μελετών
Στην πορεία αναζήτησης αποκλείστηκαν μελέτες οι οποίες είτε αναφέρονταν
γενικά στον Covid-19 χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις είτε αφορούσαν επιπτώσεις που
συνδέoνται αμιγώς με το θέμα της επίδρασης του ιού στον τομέα της υγείας.

3.4 Τελική επιλογή μελετών
Στην απόπειρα της απλής αναζήτησης π.χ. με το ζήτημα «Τhe social effects of
Covid-19 in Greece» εμφανίστηκαν περίπου 5.070 αποτελέσματα μέσω του Google
Scholar, ενώ με μια ελάχιστη, αλλά ειδοποιό διαφορά το ίδιο ζήτημα «The social
effects of "covid 19" in Greece» εμφάνισε περίπου 4.710 αποτελέσματα στην
ταξινόμηση κατά συνάφεια. Στην περίπτωση σύνθετης αναζήτησης μέσω Google
Scholar με λέξεις κλειδιά (Covid19 social effects OR or OR consequences “Italy and
Greece” προέκυψαν 69 αποτελέσματα. Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν οι διπλοτυπίες και
έμειναν 81 εκπονήσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπλέον, στην
περίπτωση που κάποιες από τις μελέτες, εφόσον είχαν ελεγχθεί ο τίτλος και η περίληψή
τους και δεν πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης, αποκλείστηκαν. Μετά την εξέταση
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των συγκεκριμένων εργασιών παρέμειναν 10 έρευνες. Το διάγραμμα ροής των
αποτελεσμάτων αναζήτησης και τελικής επιλογής φαίνεται στο Γράφημα 1.

3.5 Αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης
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Μελέτη

Έτος

Δείγμα
-

Διάρκεια
έρευνας
1 μήνας

Πρωτεύοντα
μέτρα έκβασης
Η
κοινωνική
απομόνωση είχε
ως απόρροια τη
δημιουργία
αρνητικών
ψυχολογικών
επιπτώσεων
στον
γενικό
πληθυσμό

Stefana et
al

2020

Buzzi et al

2020

2064

1 μήνας

Υποτίμηση του
κινδύνου εκ
μέρους των
αγοριών εν
αντιθέσει με τα
κορίτσια

Bedford et
al

2020

30.000,
1 μήνας
24.747
περιπτώσεις

Sakelliadis
et al

20192020

125, 106
1 χρόνος
περιπτώσεις
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Αποτελέσματα
Όταν η καραντίνα
διαρκεί
περισσότερο από
10 ημέρες οι
επιπτώσεις
μπορεί να είναι
σοβαρές έως και
καταστροφικές σε
άτομα με ψυχικές
διαταραχές ακόμα
και 4-6 μήνες
μετά την
καραντίνα
Σε ποσοστό 100%
ερευνήθηκε το
ποσοστό
ανησυχίας και
φόβου εξαιτίας
του Covid-19. Το
μεγαλύτερο
ποσοστό
σημειώθηκε στη
μέτρια ανησυχία
των εφήβων με
ποσοστό 54,9%
των αγοριών και
45,2% των
κοριτσιών στην
Ιταλία
Η μείωση των
καταγεγραμμένων
περιπτώσεων από
30.000 σε 24.747
σε 7 ημέρες μετά
την εισαγωγή των
νέων μέτρων
κοινωνικής
πρόνοιας στην
Ελλάδα

Η πολιτική
ιδεολογία, η
οποία συνδέεται
με τις πολιτικές
που στοχεύουν
στη μείωση
κοινωνικών
ανισοτήτων,
όπως πολιτικές
κοινωνικής
πρόνοιας και
αγοράς
εργασίας λόγω
προκαταλήψεων
σε πρόσφυγες ή
αλλοδαπούς ως
φορείς του
Covid-19.
Περιπτώσεις
Η άμεση
2019 και 2020:
κινητοποίηση και
κυρίως άντρες
η δραστική
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ελληνικής
καταγωγής με
μέση ηλικία
64,76 έτη
(2019) και 67,4
έτη (2020)

Orben,
Tomova
and
Blakemore

2020

Έφηβοι και
νέοι (10-24
ετών)

3 ημέρες

Τα ψηφιακά
μέσα ως
εργαλείο
αποκατάστασης
των αρνητικών
συναισθημάτων
λόγω
κοινωνικής
στέρησης και
εγκλεισμού

υιοθέτηση
διατήρησης των
κοινωνικών
μέτρων είχαν ως
αποτέλεσμα τη
μείωση της
διασποράς του
ιού και του
βάρους που
αναλογούσε στο
σύστημα υγείας
της Ελλάδας
Κίνδυνος
δημιουργίας
ψυχικών και
ψυχολογικών
προβλημάτων
στους εφήβους
και στους νέους
εξαιτίας του
κοινωνικού
εγκλεισμού και
της απομόνωσης

Στην πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη οι (Stefana et al., 2020) αναφέρεται η
κοινωνική απομόνωση που βιώνουν οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές στην Ιταλία
λόγω του εγκλεισμού που επέφερε η πανδημία του Covid-19. Η Ιταλία σύμφωνα με το
Department of Clinical and Experimental Sciences, (University of Brescia, Viale
Europa 11, 25123 Brescia, Italy) συγκαταλέγεται στις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό
θανάτων με αριθμό 9000 νεκρών. Η απομόνωση έχει ένα ευρύ φάσμα, ουσιαστικών
και πιθανόν μακροπρόθεσμων αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεων στον γενικό
πληθυσμό (Department of Psychology, 268J Young Hall, University of California, 1
Shields Ave, Davis, CA 95616, USA) και ειδικότερα, όταν η καραντίνα διαρκεί
περισσότερο από 10 ημέρες. (Department of Medicine and Surgery, University of
Milano Bicocca, Via Cadore 48, 20900 Monza, Italy). Αυτού του είδους οι επιπτώσεις
μπορεί να είναι καταστροφικές και σοβαρότερες σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.
Πράγματι, το ψυχιατρικό ιστορικό είναι ένας παράγοντας κινδύνου για να βιώσει
συμπτώματα άγχους 4 – 6 μήνες άρσης της καραντίνας και της απομόνωσης. Μένοντας
κάποιος απομονωμένος λόγω καραντίνας συνεπάγεται την αλλαγή της καθημερινής
ρουτίνας και των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων και επαφών, οι οποίες
προσδίδουν νόημα στη ζωή και προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη. Η έλλειψη των
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στοιχείων αυτών έχει ως απόρροια το ουσιαστικό κόστος για τα άτομα με ψυχικές
διαταραχές.
Στη δεύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη, η οποία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του
Μαρτίου, οι εκπονητές στήριξαν την έρευνά τους σε ένα αντιπροσωπευτικό εθνικό
δείγμα από 2064 εφήβους. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την τιτλοφορημένη
επισκόπηση «Έφηβοι και COVID - 19» ως μέρος της επισκόπησης του τρόπου ζωής
των εφήβων, η οποία διεξήχθη από την «Ιταλική Κοινωνία των Εφηβικών Φαρμάκων»
και το «Εφηβικό Εργαστήριο» σε συνεργασία με το Παιδιατρικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου της Πάβιας. Η μελέτη αυτή αφορούσε κυρίως τα επίπεδα ανησυχίας
και φόβου κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού των εφήβων στην Ιταλία εξαιτίας της
πανδημίας του COVID -19. Σε ένα ποσοστό 100% η έρευνα αφορούσε τόσο αγόρια
όσο και κορίτσια. Το 2.6% των αγοριών υποστήριξε ότι δε νιώθει άγχος ή ανησυχία σε
σχέση με τα 8.2% των κοριτσιών. Λίγη ανησυχία δήλωσε ότι νιώθει το 24.1% των
αγοριών και το 38.4% των κοριτσιών. Μέτρια ανησυχία δήλωσε ότι νιώθει το 54.9%
των αγοριών και το 45.2% των κοριτσιών. Τέλος, υπερβολική ανησυχία δήλωσε ότι
νιώθει το 18.3% των αγοριών και το 8.2% των κοριτσιών. Με αυτά τα δεδομένα
σημειώθηκε μια υποτίμηση του κινδύνου εκ μέρους των αγοριών έναντι των κοριτσιών.
(Buzzi et al., 2020)
Στην τρίτη τυχαιοποιημένη μελέτη, η ιταλική κυβέρνηση εισήγαγε πρωτοπόρα
μέτρα μείωσης της διασποράς του Covid-19 μέσω του περιορισμού των κοινωνικών
συναναστροφών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, πριν τις 8 Μαρτίου προβλέφθηκαν
περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις συγκριτικά με την 15η Μαρτίου 2020. Τα
αληθινά δεδομένα, τα οποία προέρχονται από το Κέντρο για Συστήματα Επιστήμης και
Μηχανικής του Πανεπιστημίου John Hopkin προτείνουν μια μικρή παρέκκλιση από
αυτές τις προβλέψεις με ένα καταγεγραμμένο αριθμό 24.747 περιπτώσεων στις 15
Μαρτίου του 2020, δηλώνοντας ότι τα εισαχθέντα μέτρα της 11ής Μαρτίου 2020
άρχισαν να μειώνουν τον αριθμών των περιπτώσεων σε 3 – 4 ημέρες.
Επιπλέον εξετάζονται οι τιμωρητικές

κοινωνικές

πολιτικές,

οι οποίες

περιλαμβάνουν την αποσυναρμολόγηση του κοινωνικού κράτους με τη διόγκωση του
σωφρονιστικού κράτους και των συσχετιζόμενων θεσμών, οι οποίες δηλώθηκαν από
τους Elias Nosrati και Michael Marmot. Στην ανάλυσή τους, η οποία περιγράφηκε από
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τον Navarro και τους συναδέλφους του η πολιτική ιδεολογία συνδέεται με τις πολιτικές
που στοχεύουν στη μείωση κοινωνικών ανισοτήτων, όπως πολιτικές κοινωνικής
πρόνοιας και αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, συχνά μένει αναπάντητο το ερώτημα
πώς οι πρόσφυγες ή οι αλλοδαποί αναφέρονται ως παράσιτα ή ως άτομα με
μολυσματικές ασθένειες. Πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις ξενοφοβικές
αλλά και τις βίαιες – κάποιες φορές – ενέργειες εις βάρος Ασιατών πολιτών σε δυτικές
χώρες από τη στιγμή της εμφάνισης του κορωνοϊού, δηλαδή το 2019 ή οι δηλώσεις του
Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απίστευτα μεταδοτική ασθένεια, η οποία επέρχεται
στις Η.Π.Α μέσω των συνόρων τους με το Μεξικό. (Bedford et al., 2020)
Στην τέταρτη τυχαιοποιημένη έρευνα γίνεται αναφορά στη διασπορά του Covid 19 παγκοσμίως αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβάνοντας χώρες όπως η
Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Παρότι αρχικά το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησε
διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης, ωστόσο έπειτα κι αυτοί εφήρμοσαν
πολιτικές κοινωνικής απόστασης. Η συγκεκριμένη μελέτη διήρκησε έναν χρόνο και
αφορούσε δείγματα περιπτώσεων και των δύο φύλων, διαφόρων ηλικιών, εκτός της
ηλικίας 70 – 79 έτη. Συνολικά η μελέτη περιλαμβάνει 231 περιπτώσεις εκ των οποίων
οι 125 μελετήθηκαν το 2019 ενώ οι 106 το 2020. Στις περιπτώσεις του 2019 οι
περισσότερες αφορούσαν άντρες (64.8%) ελληνικής καταγωγής (96.8%) και η κύρια
ηλικία κυμαινόταν στα 64.76 έτη. Στις περιπτώσεις του 2020 οι περισσότερες
περιπτώσεις αφορούσαν και πάλι άντρες (55.7%) ελληνικής καταγωγής (94.3%) και η
μέση ηλικία κυμαινόταν στα 67.4 έτη. Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα κινητοποιήθηκε
πιο άμεσα και πιο δραστικά υιοθετώντας τη διατήρηση των κοινωνικών μέτρων (όπως
η χωροταξική διάσταση της απόστασης των 2 μέτρων), το κλείσιμο των εκπαιδευτικών
δομών, παύση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και τέλος, των επιχειρήσεων, προς
μείωση της διασποράς του ιού και του βάρους που αναλογούσε στο σύστημα υγείας.
(Sakelliadis et al., 2020)
Στην πέμπτη μελέτη γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις που επιφέρει η κοινωνική
στέρηση στην ανάπτυξη και ψυχική υγεία των εφήβων. Στη μελέτη οι ειδικοί
παραλληλίζουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τις θεμελιώδεις ανθρώπινες
ανάγκες, δηλαδή την τροφή και τον ύπνο. Σημειώνουν δε τη θετική συμβολή των
κοινωνικών επαφών τόσο στη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των ανθρώπων μέσω
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πειραμάτων σε ζώα, τα οποία έχουν απομονώσει. Οι αρνητικές συνέπειες της
διατήρησης της σωματικής απόστασης και της κοινωνικής στέρησης μπορεί να
επηρεάσει βαθιά τους έφηβους και νεαρούς ηλικίας 10 – 24 ετών. Εξάλλου η εφηβεία
από μόνη της σημειώνει ποσοστά μεγάλης ευπάθειας ψυχικών ή ψυχολογικών
προβλημάτων υγείας με ένα ποσοστό 75% να υποστηρίζει ότι βίωσε πρόβλημα ψυχικής
υγείας πριν την ηλικία των 24 ετών. Εξαιτίας της εντολής για σωματική απόσταση, οι
νέοι διατήρησαν τις κοινωνικές τους επαφές, όπως και πριν, δηλαδή μέσω των
διαδικτυακών μέσων. Φαίνεται ότι τα μέσα αυτά αποκατέστησαν τα αρνητικά
συναισθήματα των εφήβων μετά την κοινωνική στέρηση και τον εγκλεισμό. (Orben,
Tomova and Blakemore, 2020)
Έτσι

λοιπόν,

μέσω

της

σύνθετης

αναζήτησης,

των

μελετών

που

συγκεντρώθηκαν, ταξινομήθηκαν και μελετήθηκαν προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι
κοινωνικές επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 αλλά και του εγκλεισμού
είναι πολυδιάστατες και ποικιλόμορφες. Τόσο σε παγκόσμια εμβέλεια όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο προέκυψε από τις ανωτέρω μελέτες ότι οι κοινωνικές συνέπειες του
ιού αφορούν ένα ευρύ φάσμα ηλικιών (ηλικιωμένων, εφήβων, νέων) όσο και
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις (σε όλες τις ηλικιακές ομάδες). Επιπλέον, οι κοινωνικές
δομές διαταράσσονται, εφόσον ελαττώνεται η άμεση επαφή και η κοινωνική
συναναστροφή με απόρροια τη δημιουργία ψυχολογικών θεμάτων τόσο στον γενικό
πληθυσμό όσο και σε ασθενείς με ψυχικές ασθένειες. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι παρά τα μέτρα που πάρθηκαν και τη μείωση των περιπτώσεων του Covid19 συνεχίζουν να διογκώνονται οι ρατσιστικές αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις για
άτομα διαφορετικής προέλευσης και κουλτούρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μεθοδολογία
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την διεξαγωγή της
έρευνας της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Η έρευνα διεξήχθη έπειτα από
επισκόπηση ερευνητικής γραμματείας και επισκόπηση των δημοσιευμάτων στον τύπο
σχετικά με την συμπεριφορά των καταναλωτών εν μέσω πανδημίας. Στη συνέχεια, η
συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, που
κατασκευάστηκε μέσω της πλατφόρμας «Φόρμες Google», η οποία ξεκίνησε στις 16
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Μαΐου και ολοκληρώθηκε στις 24 του ίδιου μήνα. Το δείγμα ήταν δείγμα ευκολίας και
συγκεντρώθηκαν 385 απαντήσεις.

4.1 Παρουσίαση ερωτηματολογίου
Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από δύο ερωτήσεις
πρόκρισης. Η μία ρωτούσε εάν ο υποψήφιος συμμετέχων ήταν άνω των 18 ετών και η
άλλη εάν ζει στην Ελλάδα. Προκειμένου να προχωρήσει κάποιος στις υπόλοιπες
ερωτήσεις έπρεπε να απαντήσει «ΝΑΙ» και στις δύο αυτές.
Το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου ξεκινούσε με την ενότητα με τίτλο
«Στροφή στην αξία και τα αναγκαία» και αποτελούνταν από έξι ερωτήσεις. Σκοπός
αυτής της ενότητας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο άλλαξε η οικονομική συμπεριφορά
των καταναλωτών εξ’ αιτίας της πανδημίας. Μέρος των ερωτήσεων αυτών βασίστηκε
σε έρευνα της εταιρείας McKinsey & Company, η οποία είχε διενεργηθεί τον Ιούλιο
του 2020. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αυτές ήταν οι ακόλουθες:


Για πόσο καιρό πιστεύετε θα επηρεάζεται το εισόδημά σας από την πανδημία
του κορωνοϊού;



Ποιο περιγράφει καλύτερα πόσο συχνά κάνετε καθένα απ’ τα παρακάτω από
τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού;
Η επόμενη ενότητα, η οποία αποτελούνταν από τρεις ερωτήσεις, στόχευε στην

διευρεύνηση της ψυχολογικής κατάστασης των καταναλωτών κατά την πανδημία.
Είναι ευρέως αποδεκτό πως η ψυχολογία των ανθρώπων επηρεάζει την συμπεριφορά
τους ως καταναλωτές. Στη συνέχεια, η τρίτη ενότητα του κυρίου μέρους με τίτλο
«Μετάβαση στις ψηφιακές και πολυκαναλικές αγορές» τοποθετήθηκε με σκοπό την
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές ψώνιζαν κατά την διάρκεια της
πανδημίας και αν είναι διαφορετικός από αυτόν πριν την πανδημία. Αποτελούνταν από
πέντε ερωτήσεις εκ των οποίων οι δύο προέρχονταν από την έρευνα της McKinsey &
Company (2020). Αυτές είναι:


Πριν την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19), πόσο συχνά αγοράζατε
online έναντι δια ζώσης σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες;
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Απ’ την στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19),
πόσο συχνά αγοράζατε online έναντι δια ζώσης σε κάθε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες;

Το ερωτηματολόγιο συνέχιζε με την ενότητα «Υγεία & οικονομία που νοιάζεται» η
οποία αποτελούνταν από δύο ερωτήσεις δανεισμένες από την έρευνα της McKinsey
(2020) προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα:


Τώρα που έληξε το lockdown, ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θα είναι
ο πιο σημαντικός για εσάς ώστε να επισκεφθείτε ένα κατάστημα;



Ποιο περιγράφει καλύτερα πόσο συχνά λαμβάνετε υπόψη σας καθένα από τα
παρακάτω όταν παίρνετε αποφάσεις αγοράς προϊόντων;
Η επόμενη ενότητα του ερωτηματολογίου, «Επιστροφή στην κανονικότητα»,

στόχευε στην διερεύνηση των παραγόντων που λαμβάνουν υπόψη τους οι καταναλωτές
προκειμένου να επιστρέψουν στις δραστηριότητες που έκαναν προ κορωνοϊού.
Τέλος, η έρευνα έκλεινε με ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων για το φύλο, την
ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, τον τόπο κατοικίας και τον εμβολιασμό κατά του
κορωνοϊού. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα της
παρούσας εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανάλυση δεδομένων
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη
στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας κατά το χρονικό διάστημα 16-24
Μαΐου. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής
σχετικά με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και τα δημογραφικά στοιχεία του
δείγματος. Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επαγωγικής στατιστικής
σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Σημειώνεται πως οι απαντήσεις
βασίστηκαν σε 385 άτομα.

5.1 Δημογραφικά στοιχεία
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Σύμφωνα με το επόμενο Διάγραμμα, το 59,7% του δείγματος ήταν γυναίκες (n =
230) και το 39,7% ήταν άνδρες (n = 152).

Διάγραμμα 1: Φύλο

Στη συνέχεια, αναλύεται η ηλικία των συμμετεχόντων. Με βάση το επόμενο
Διάγραμμα, το 47% του δείγματος ήταν 25-40 ετών (n = 181). Επιπλέον, το 26% ήταν
41-56 ετών (n = 100) και το 23,4% ήταν 18-24 ετών (n = 90).
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Διάγραμμα 2: Ηλικία

Έπειτα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σημειώσουν το ανώτερο επίπεδο
σπουδών τους. Με βάση τα δεδομένα στο επόμενο Διάγραμμα, το 52,2% των
συμμετεχόντων είχαν ολοκληρώσει σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ (n = 201). Αρκετά πιο πίσω,
βρίσκονταν όσοι είχαν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό, που έφτασαν στο 27,5% του
δείγματος (n = 106). Παράλληλα, μόλις 10% περίπου του δείγματος ανήκε σε
απόφοιτους Λυκείου.
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Διάγραμμα 3: Ανώτερο επίπεδο σπουδών

Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου, αφορούσε την περιοχή που
κατοικούσαν οι συμμετέχοντες. Σύμφωνα με το επόμενο Διάγραμμα, η πλειοψηφία στο
δείγμα, η οποία αντιστοιχούσε στο 64,4%, διέμενε στην Αττική (n = 248). Πιο πίσω,
κατατάχθηκαν όσοι διέμεναν στην Πελοπόννησο με 16,6% (n = 64) και όσοι διέμεναν
στη Θεσσαλία με 9,9% (n = 38).
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Διάγραμμα 4: Περιοχή κατοικίας

Τέλος, το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση για το αν έχει
εμβολιαστεί. Τα αποτελέσματα που προβάλλονται στο επόμενο Διάγραμμα, δείχνουν
πως την ημέρα που συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο, το 70,1% του δείγματος δεν
είχε εμβολιαστεί (n = 270), ενώ το 29,9% είχε εμβολιαστεί, είτε με μία είτε με δύο
δόσεις (n = 115).
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Διάγραμμα 5: Συμμετοχή σε εμβολιασμό

5.2 Στροφή στην αξία και τα αναγκαία
Στο τμήμα για τη διερεύνηση της στροφής στην αξία και τα αναγκαία,
τοποθετήθηκαν έξι ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε το πως η πανδημία του κορωνοϊού
επηρέασε το (οικογενειακό) εισόδημα του δείγματος τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα
με το επόμενο Γράφημα, το 59,7% του δείγματος δήλωσε πως το εισόδημα του έμεινε
σταθερό (n = 230). Ωστόσο, το 30,9% του δείγματος δήλωσε πως το εισόδημα του
μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο (n = 119) και το 9,5% δήλωσε το αντίθετο (n = 36).
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Διάγραμμα 6: Επιρροή πανδημίας στο (οικογενειακό) εισόδημα

Στην επόμενη ερώτηση (McKinsey & Company, 2020), το δείγμα ρωτήθηκε για
το πόσο καιρό θα επηρεάζεται το εισόδημά του από την πανδημία του κορωνοϊού. Στην
ερώτηση αυτή, το 46,8% απάντησε καθόλου (n = 180). Παρόλα αυτά, το 35,1%
απάντησε πάνω από έξι μήνες (n = 135) και το 11,2% απάντησε 4-6 μήνες (n = 43).
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Διάγραμμα 7: Διάστημα επιρροής εισοδήματος από την πανδημία του κορωνοϊού

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου, τοποθετήθηκαν τρεις ερωτήσεις αναφορικά
με τη συμπεριφορά του δείγματος, έπειτα από την έναρξη της πανδημίας. Στην πρώτη
ερώτηση και με βάση τον επόμενο Πίνακα 1, το δείγμα ρωτήθηκε αν σκεφτόταν πιο
σοβαρά που θα ξοδέψει τα χρήματά του (McKinsey & Company, 2020). Αξιοσημείωτο
είναι πως το 48,3% απάντησε πως σκεφτόταν περισσότερο, που θα ξοδέψει τα χρήματά
του από τότε που ξεκίνησε η πανδημία (n = 186). Ωστόσο, το 41,6% του δείγματος
δήλωσε πως δεν άλλαξε κάτι στη συνθήκη αυτή από τότε που ξεκίνησε η πανδημία (n
= 160).
Στη δεύτερη ερώτηση, το δείγμα ρωτήθηκε αν επέλεγε λιγότερο ακριβά προϊόντα
για να αποταμιεύσει χρήματα. Στην ερώτηση αυτή, η πλειοψηφία που έφτασε το
59,5%, δήλωσε πως δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή σε αυτή τη συνθήκη (n = 229).
Ωστόσο, το 31,7% δήλωσε πως στράφηκε περισσότερο σε λιγότερο ακριβά προϊόντα
για να αποταμιεύσει χρήματα (n = 122).
Στην τρίτη ερώτηση, το δείγμα ρωτήθηκε αν διερευνούσε για εναλλακτικές
μάρκες και προϊόντα πριν προβεί σε αγορές. Στην ερώτηση αυτή, όπως και στην
προηγούμενη, η πλειοψηφία που έφτασε το 60,8%, δήλωσε πως δεν προχώρησε σε
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κάποια αλλαγή σε αυτή τη συνθήκη (n = 234). Ωστόσο, το 32,5% δήλωσε πως
ερευνούσε περισσότερο για εναλλακτικές μάρκες και προϊόντα πριν προβεί σε αγορά
από τότε που ξεκίνησε η πανδημία (n = 125).
Πίνακας 1: Ερωτήσεις για αλλαγές στην συμπεριφορά μετά το ξεκίνημα της πανδημίας

Λιγότερο από
τότε που
ξεκίνησε η
πανδημία
Ν

%

Το ίδιο από
τότε που
ξεκίνησε η
πανδημία
Ν

%

Περισσότερο από
τότε που ξεκίνησε
η πανδημία
Ν

%

Σκέφτομαι πιο σοβαρά
που θα ξοδέψω τα
χρήματά μου

39

10,1%

160

41,6%

186

48,3%

Επιλέγω
λιγότερο
ακριβά προϊόντα για να
αποταμιεύσω χρήματα

34

8,8%

229

59,5%

122

31,7%

Ερευνώ
για
εναλλακτικές μάρκες και
προϊόντα πριν αγοράσω

26

6,8%

234

60,8%

125

32,5%

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε στο ερωτηματολόγιο μια ερώτηση σχετικά με τη
στάση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του lockdown. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις που δόθηκαν, το 55,6% του δείγματος αποταμίευσε χρήματα αφού δεν
μπορούσε να τα ξοδέψει σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού (n = 214). Παράλληλα, το
29,1% δήλωσε πως δεν άλλαξε κάτι στη στάση του (n = 112), ενώ το 15,3% δήλωσε
πως έτεινε να ξοδεύει περισσότερα χρήματα εν μέσω καραντίνας για να βελτιώσει την
διάθεση στο σπίτι (n = 59).
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Διάγραμμα 8: Στάση στο lockdown

Ακόμα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια ερώτηση με τέσσερα
υποερωτήματα, αναφορικά με τη στάση τους στη διάρκεια του επόμενου μήνα από τη
μέρα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Στο πρώτο υποερώτημα, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να σημειώσουν αν θα ξόδευαν χρήματα για τη διασκέδαση εκτός σπιτιού.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, το 47,8% του δείγματος δήλωσε πως θα ξόδευε λίγα
χρήματα για το σκοπό αυτό (n = 184). Ωστόσο, το 31,2% του δείγματος δήλωσε πως
θα ξόδευε πολλά (n = 120).
Στο δεύτερο υποερώτημα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σημειώσουν αν θα
ξόδευαν χρήματα για ταξίδια τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, το 41%
του δείγματος δήλωσε πως θα ξόδευε πολλά χρήματα για ταξίδια (n = 158). Ωστόσο,
το 26% του δείγματος δήλωσε πως θα ξόδευε λίγα (n = 100).
Στο τρίτο υποερώτημα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σημειώσουν αν θα
ξόδευαν χρήματα για την αγορά μη αναγκαίων προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με
τον Πίνακα 2, το 60,7% του δείγματος δήλωσε πως θα ξόδευε πολύ λίγα ή λίγα χρήματα
(n = 134). Παράλληλα, το 28,3% του δείγματος δήλωσε πως δε θα ξόδευε καθόλου
χρήματα για το σκοπό αυτό (n = 109).
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Στο τέταρτο υποερώτημα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο αν θα
ξόδευαν χρήματα για γυμναστική εκτός σπιτιού. Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, το 37,1%
του δείγματος απάντησε πως δε θα ξόδευε καθόλου χρήματα για το σκοπό αυτό (n =
143). Παράλληλα, το 42,6% του δείγματος δήλωσε πως θα ξόδευε πολύ λίγα ή λίγα (n
= 164).
Πίνακας 2: Στάση για τον επόμενο μήνα ως προς τη διανομή των χρημάτων
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ξοδέψω
καθόλου
Ν

%

Θα ξοδέψω
πολύ λίγα
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Ν

Ν

Ν

%

%

%

Θα
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Ν

%

Διασκέδαση
εκτός σπιτιού

12

3,1%

61

15,8% 184

47,8% 120

31,2%

Ταξίδια

50

13,0%

40

10,4% 100

26,0% 158

41,0% 37 9,6%

Αγορά
μη 109
αναγκαίων
προϊόντων και
υπηρεσιών

28,3%

118

30,6% 116

30,1%

35

Γυμναστική
εκτός σπιτιού

37,1%

58

15,1% 106

27,5%

58

143

9,1%

8 2,1%

7 1,8%

15,1% 20 5,2%

Στην τελευταία ερώτηση του τμήματος της στροφής στην αξία και τα αναγκαία,
το δείγμα κλήθηκε να σημειώσει πως πιστεύει ότι θα είναι η οικονομική κατάσταση
στη χώρα μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 9, το 64,4%
του δείγματος δήλωσε πως η οικονομική κατάσταση θα είναι αρκετά άσχημη ή απλά
άσχημη (n = 192). Ωστόσο, το 20,5% έδειξε μια πιο ουδέτερη στάση στο ερώτημα αυτό
(n = 79).
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Διάγραμμα 9: Άποψη για την οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την πανδημία

5.3 Ψυχολογία
Η πρώτη ερώτηση στο τμήμα του ερωτηματολογίου αναφορικά με την
ψυχολογία, αφορούσε το πως θα χαρακτήριζε το δείγμα την διάθεσή του κατά τη
διάρκεια του lockdown, σε σχέση με αυτήν που είχε συνήθως. Στην ερώτηση αυτή και
με βάση το επόμενο Διάγραμμα, το 49,9% απάντησε πως η διάθεσή του ήταν χειρότερη
ή αρκετά χειρότερη (n = 192). Ωστόσο, το 25,6% έδειξε μια πιο ουδέτερη στάση στην
ερώτηση αυτή (n = 98).
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Διάγραμμα 10: Διάθεση κατά το lockdown σε σχέση με την συνηθισμένη

Έπειτα, το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με τους
τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να φτιάξει τη διάθεση του. Στην ερώτηση αυτή
υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. Σύμφωνα, λοιπόν, με το επόμενο
Διάγραμμα, οι τρεις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση που επιλέχθηκαν από
285, 196 και 141 άτομα αντίστοιχα ήταν: α) το περπάτημα ή το τρέξιμο, β) η
παρακολούθηση τηλεόρασης/Netflix και γ) η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου με φίλους.
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Διάγραμμα 11: Τρόποι βελτίωσης διάθεσης

Παράλληλα, η επόμενη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο αφορούσε τα προϊόντα
που το δείγμα αγόραζε για να νιώσει καλύτερα. Σύμφωνα με το επόμενο Διάγραμμα,
το 37,4% του δείγματος αγόραζε ρούχα και αξεσουάρ (n = 144). Επίσης, το 22,6%
αγόραζε φαγητό και ποτό (n = 87).
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Διάγραμμα 12: Προϊόντα για την βελτίωση της διάθεσης

5.4 Μετάβαση στις ψηφιακές και πολυκαναλικές αγορές
Στην επόμενη ενότητα του ερωτηματολογίου, τοποθετήθηκε μια ερώτηση
(McKinsey & Company, 2020) για τη συχνότητα αγορών online έναντι των αγορών δια
ζώσης πριν την πανδημία του κορωνοϊού. Ως προς το φαγητό, το 43,6% του δείγματος
δήλωσε πως αγόραζε online συχνά πριν την πανδημία (n = 168). Αντίθετα, το 47%
δήλωσε πως αγόραζε σπάνια ή καθόλου φαγητό online (n = 181).
Αξιοσημείωτο είναι πως το 90,1% του δείγματος, δεν αγόραζε φρούτα και
λαχανικά online πριν την πανδημία (n = 347). Το ίδιο συμπεραίνεται και για τα
κοσμήματα και τα αξεσουάρ εφόσον το 60,3% του δείγματος δήλωσε πως δεν αγόραζε
αυτά τα είδη online πριν την πανδημία (n = 232). Παράλληλα, το 41,6% δήλωσε πως
αγόραζε σπάνια online είδη ένδυσης και υπόδυσης (n = 160).
Για τα είδη από supermarket, το 87,5% του δείγματος δήλωσε πως δεν τα αγόραζε
online πριν την πανδημία (n = 337). Για τα καλλυντικά και τα προϊόντα για την
φροντίδα του δέρματος το 45,5% δήλωσε πως δεν τα αγόραζε online πριν την πανδημία
(n = 175) και το 32,2% δήλωσε πως τα αγόραζε σπάνια online (n = 124). Ομοίως, το
87,5% του δείγματος δήλωσε πως δεν αγόραζε online βιταμίνες και συμπληρώματα
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διατροφής πριν την πανδημία (n = 234) και το 19,7% δήλωσε πως αγόραζε τέτοια
προϊόντα σπάνια online (n = 76).
Αναφορικά με τα έπιπλα και τις ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές, το 44,9%
του δείγματος δήλωσε πως δεν τις αγόραζε online πριν την πανδημία (n = 173) και το
31,2% τα αγόραζε σπάνια (n = 120). Για τη διασκέδαση στο σπίτι, το 55,6% δήλωσε
πως δεν αγόραζε online σχετικές υπηρεσίες πριν την πανδημία (n = 214) και το 25,2%
δήλωσε πως τις αγόραζε σπάνια online (n = 97).
Επίσης, με βάση τις απαντήσεις, προκύπτει πως το 60% του δείγματος δήλωσε
πως δεν αγόραζε online βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες πριν την πανδημία (n = 231)
και το 24,4% δήλωσε πως αγόραζε τέτοια προϊόντα σπάνια online (n = 94). Τέλος, η
πλειοψηφία του δείγματος που έφτασε το 75,8%, δήλωσε πως δεν αγόραζε online
προϊόντα φυσικής κατάταξης και ευεξίας πριν την πανδημία (n = 292).
Πίνακας 3: Online αγορές πριν την πανδημία
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Διασκέδαση στο σπίτι
(συνδρομές, εισιτήρια
για online εκδηλώσεις)

214

55,6%

97

25,2%

53

13,8%

21

5,5%

Βιβλία, περιοδικά,
εφημερίδες

231

60,0%

94

24,4%

48

12,5%

12

3,1%

Φυσική κατάσταση και
ευεξία
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21

5,5%

7

1,8%

Στην συνέχεια του ερωτηματολογίου, τοποθετήθηκε μια ερώτηση (McKinsey &
Company, 2020) για τη συχνότητα αγορών online έναντι των αγορών δια ζώσης, αφού
ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού. Ως προς το φαγητό, το 43,4% του δείγματος
δήλωσε πως αγόραζε online συχνά μετά την έναρξη της πανδημίας (n = 167). Επιπλέον,
το 19,5% δήλωσε πως αγόραζε πάντα φαγητό online (n = 75).
Αξιοσημείωτο είναι πως το 76,6% του δείγματος, δεν αγόραζε φρούτα και
λαχανικά online μετά την έναρξη της πανδημίας (n = 295). Το ίδιο συμπεραίνεται και
για τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ, εφόσον το 53,5% του δείγματος δήλωσε πως δεν
αγόραζε αυτά τα είδη online μετά την έναρξη της πανδημίας (n = 206). Ωστόσο, το
36,1% δήλωσε πως αγόραζε συχνά online είδη ένδυσης και υπόδυσης (n = 139).
Για τα είδη από supermarket, το 67,5% του δείγματος δήλωσε πως δεν τα αγόραζε
online μετά την έναρξη της πανδημίας (n = 260). Για τα καλλυντικά και τα προϊόντα
για την φροντίδα του δέρματος, το 39,2% δήλωσε πως δεν τα αγόραζε online μετά την
έναρξη της πανδημίας (n = 151) και το 25,7% δήλωσε πως τα αγόραζε σπάνια online
(n = 99). Ομοίως, το 59,2% του δείγματος δήλωσε πως δεν αγόραζε online βιταμίνες
και συμπληρώματα διατροφής μετά την έναρξη της πανδημίας (n = 228) και το 16,9%
δήλωσε πως αγόραζε τέτοια προϊόντα σπάνια online (n = 65).
Αναφορικά με τα έπιπλα και τις ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές, το 36,4%
του δείγματος δήλωσε πως δεν τις αγόραζε online μετά την έναρξη της πανδημίας (n =
140) και το 28,6% τις αγόραζε σπάνια (n = 110). Για τη διασκέδαση στο σπίτι, το 54%
δήλωσε πως δεν αγόραζε σχετικές υπηρεσίες online μετά την έναρξη της πανδημίας (n
= 208) και το 20,8% δήλωσε πως τις αγόραζε σπάνια online (n = 80).
Επίσης, με βάση τις απαντήσεις, προκύπτει πως το 51,9% του δείγματος δήλωσε
πως δεν αγόραζε online βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες μετά την έναρξη της
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πανδημίας (n = 200) και το 19,5% δήλωσε πως αγόραζε τέτοια προϊόντα σπάνια online
(n = 75). Τέλος, η πλειοψηφία του δείγματος που έφτασε το 61% δήλωσε πως δεν
αγόραζε online προϊόντα φυσικής κατάταξης και ευεξίας μετά την έναρξη της
πανδημίας (n = 235).
Πίνακας 4: Online αγορές πριν την πανδημία
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online
Ν
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%
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56
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15,8%

34
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67,5%

59

15,3%

45

11,7%

21

5,5%

151

39,2%

99

25,7%

94

24,4%

41

10,6%

Βιταμίνες και
συμπληρώματα
διατροφής

228

59,2%

65

16,9%

55

14,3%

37

9,6%

Έπιπλα και
ηλεκτρονικές/
ηλεκτρικές συσκευές

140

36,4%

110

28,6%

87

22,6%

48

12,5%

Διασκέδαση στο σπίτι
(συνδρομές, εισιτήρια
για online εκδηλώσεις)

208

54,0%

80

20,8%

58

15,1%

39

10,1%

Βιβλία, περιοδικά,
εφημερίδες

200

51,9%

75

19,5%

70

18,2%

40

10,4%

Φυσική κατάσταση και
ευεξία

235

61,0%

77

20,0%

50

13,0%

23

6,0%

Φρούτα και λαχανικά

Αξίζει να γίνει και μια αναφορά στις αλλαγές τις συμπεριφοράς του δείγματος
λόγω της πανδημίας. Αναλυτικότερα, με βάση το επόμενο Διάγραμμα, συμπεραίνεται
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πως σε όλες τις κατηγορίες ειδών, η συχνότητα των online αγορών αυξήθηκε μετά την
έναρξη της πανδημίας σε σχέση με πριν την έναρξή της. Επίσης, τόσο πριν όσο και
μετά την έναρξη της πανδημίας τα προϊόντα που αγόραζε το δείγμα online συχνότερα
ήταν: 1) το φαγητό (delivery), 2) τα είδη ένδυσης και υπόδησης, 3) τα έπιπλα και οι
ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές, 4) τα καλλυντικά και τα προϊόντα για τη φροντίδα
του δέρματος και 5) η διασκέδαση στο σπίτι. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τον
υπολογισμό των μέσων όρων των απαντήσεων σε κάθε είδος προϊόντων.

Διάγραμμα 13: Online αγορές πριν και κατά την πανδημία

Έπειτα, το δείγμα κλήθηκε να σημειώσει τη στάση του, απέναντι στις online
αγορές. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που προβάλλονται στο επόμενο Διάγραμμα, η
στάση του δείγματος ήταν θετική έως πολύ θετική μιας και το 66,2% επέλεξε τις
απαντήσεις «Θετική», «Αρκετά θετική» και «Πολύ θετική» (n = 255). Ωστόσο, το
19,5% του δείγματος έδειξε ουδέτερη στάση στην ερώτηση αυτή (n = 75).
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Διάγραμμα 14: Στάση απέναντι στις online αγορές

Η επόμενη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο αφορούσε τους κυριότερους λόγους,
για τους οποίους το δείγμα θα επέλεγε τις online αγορές. Σημειώνεται πως στη
συγκεκριμένη ερώτηση υπήρχε η δυνατότητα επιλογής έως και τριών απαντήσεων.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το επόμενο Διάγραμμα, 253 συμμετέχοντες επέλεξαν την ευκολία
και την άνεση από το σπίτι, ως τον κυριότερο λόγο για τον οποίο θα επέλεγαν τις online
αγορές. Ο επόμενος κυριότερος λόγος για online αγορές αναδείχθηκε να είναι οι
καλύτερες τιμές που επιλέχθηκε από 227 συμμετέχοντες. Έπειτα, ακολούθησαν οι
αγορές σε οποιαδήποτε μέρα και στιγμή, απάντηση που επιλέχθηκε από 199
συμμετέχοντες και η εξοικονόμηση χρόνου που επιλέχθηκε από 168 συμμετέχοντες.
Επίσης, η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και καταστημάτων επιλέχθηκε από 156
άτομα ως λόγος επιλογής online αγορών.
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Διάγραμμα 15: Κυριότεροι λόγοι επιλογής online αγορών

Αντίστοιχα, η επόμενη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο,

αφορούσε τους

κυριότερους λόγους για τους οποίους το δείγμα δεν θα επέλεγε τις online αγορές.
Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη ερώτηση, υπήρχε η δυνατότητα επιλογής έως και
τριών απαντήσεων και πάλι. Σύμφωνα, λοιπόν, με το επόμενο Διάγραμμα, 282
συμμετέχοντες επέλεξαν την άγνωστη ποιότητα των προϊόντων ως τον κυριότερο λόγο
για τον οποίο δεν θα επέλεγαν τις online αγορές. Ο επόμενος κυριότερος λόγος για μη
online αγορές, αναδείχθηκε να είναι η δύσκολη αλλαγή/επιστροφή προϊόντων που
επιλέχθηκε από 260 συμμετέχοντες. Έπειτα, ακολούθησαν οι χρόνοι παράδοσης που
επιλέχθηκαν από 185 συμμετέχοντες και το κόστος μεταφοράς που επιλέχθηκε από 140
συμμετέχοντες.
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Διάγραμμα 16: Κυριότεροι λόγοι απόρριψης online αγορών

5.5 Υγεία & οικονομία που «νοιάζεται»
Η επόμενη ενότητα στο ερωτηματολόγιο ξεκινούσε με μια ερώτηση (McKinsey
& Company, 2020) αναφορικά με τον σημαντικότερο λόγο επίσκεψης ενός φυσικού
καταστήματος μετά τη λήξη του lockdown. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που
παρουσιάζονται στο επόμενο Γράφημα, οι κυριότεροι λόγοι ήταν η καθαριότητα και η
απολύμανση τις οποίες επέλεξε το 35,6% του δείγματος (n = 137), η διατήρηση των
αποστάσεων, λόγος που επιλέχθηκε από το 22,6% του δείγματος (n = 87) και οι μάσκες
και τα προστατευτικά εμπόδια που επιλέχθηκαν από το 21,3% (n = 82). Επιπλέον, ένα
10% περίπου στο δείγμα επέλεξε τους περιορισμούς του καταστήματος ως τον
κυριότερο λόγο επίσκεψης σε φυσικό κατάστημα (n = 39).
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Διάγραμμα 17: Σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης σε φυσικό κατάστημα έπειτα από το lockdown

Έπειτα, τοποθετήθηκε στο ερωτηματολόγιο μια ερώτηση (McKinsey &
Company, 2020) με πέντε υποερωτήματα σε σχέση με την επιλογή προϊόντων και κατά
πόσο έχει αλλάξει η συμπεριφορά ως προς την επιλογή αυτή πριν και μετά την
πανδημία.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, λοιπόν, το 51,9% δήλωσε πως δίνει την ίδια σημασία
στη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής τόσο πριν, όσο και αφού ξεκίνησε
η πανδημία (n = 200). Ωστόσο, το 43,4% δήλωσε πως δίνει περισσότερο σημασία στη
συσκευασία από τότε που ξεκίνησε η πανδημία (n = 167).
Ομοίως, το 56,1% δήλωσε πως δίνει την ίδια σημασία στο πως οι εταιρείες
νοιάζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων τους τόσο πριν, όσο και αφού ξεκίνησε
η πανδημία (n = 216). Ωστόσο, το 39,2% δήλωσε πως δίνει περισσότερο σημασία στο
στοιχείο αυτό από τότε που ξεκίνησε η πανδημία (n = 151).
Παράλληλα, το 68,3% δήλωσε πως δίνει την ίδια σημασία στην προώθηση απ’
τους λιανοπωλητές βιώσιμων λύσεων τόσο πριν, όσο και αφού ξεκίνησε η πανδημία (n
= 263). Ωστόσο, το 22,1% δήλωσε πως δίνει περισσότερο σημασία στο στοιχείο αυτό,
από τότε που ξεκίνησε η πανδημία (n = 85).
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Παρόμοια

κατανομή

απαντήσεων

φάνηκε και

στην

περίπτωση

των

βιώσιμων/φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Αναλυτικότερα, το 65,2% δήλωσε
πως δίνει την ίδια σημασία σε τέτοια προϊόντα τόσο πριν όσο και αφού ξεκίνησε η
πανδημία (n = 251). Ωστόσο, το 29,4% δήλωσε πως δίνει περισσότερο σημασία σε
βιώσιμα/φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία (n =
113).
Τέλος, το 70,1% του δείγματος δήλωσε πως λαμβάνει το ίδιο υπόψη το σκοπό
και τις αξίες των εταιρειών πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παρόλα αυτά, το
21% του δείγματος απάντησε πως λαμβάνει περισσότερο υπόψη το στοιχείο αυτό στην
επιλογή προϊόντων από τότε που ξεκίνησε η πανδημία.
Πίνακας 5: Επιλογή προϊόντων και πανδημία
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200

51,9% 167

43,4%

Πώς οι εταιρείες νοιάζονται για
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18

4,7%

216

56,1% 151

39,2%

Προώθηση απ' τους
λιανοπωλητές βιώσιμων λύσεων

37

9,6%

263

68,3%

85

22,1%

Βιώσιμα/φιλικά προς το
περιβάλλον προϊόντα

21

5,5%

251

65,2% 113

29,4%

Σκοπός και αξίες της εταιρείας

34

8,8%

270

70,1%

21,0%

81

5.6 Επιστροφή στην κανονικότητα
Η πρώτη ερώτηση στο επόμενο τμήμα του ερωτηματολογίου, αφορούσε το πότε
οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στα καταστήματα, εστιατόρια και στις υπόλοιπες
εκτός σπιτιού δραστηριότητες, έπειτα από τη λήξη του lockdown. Σύμφωνα με το
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επόμενο Διάγραμμα, ξεχώρισαν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν η περίπτωση
επιστροφής αμέσως μετά την άρση των περιορισμών, η οποία επιλέχθηκε από το 37,7%
του δείγματος (n = 145). Η δεύτερη ήταν όταν τα μαγαζιά, τα εστιατόρια και τα λοιπά
πήραν μέτρα ασφαλείας, η οποία επιλέχθηκε από το 32,5% του δείγματος (n = 125).
Επίσης, το 22,1% δήλωσε πως θα επέστρεφε στην κανονικότητα όταν θα έχει
εμβολιαστεί, είτε προσωπικά είτε τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του (n = 85).

Διάγραμμα 18: Επιστροφή σε καταστήματα και τα λοιπά μετά τη λήξη του lockdown

Η επόμενη ερώτηση αναφορικά με την επιστροφή στην κανονικότητα, ζητούσε
από τους συμμετέχοντες να σημειώσουν το βαθμό ανησυχίας τους εάν έπρεπε να
κάνουν 10 συγκεκριμένες δραστηριότητες κατά το καλοκαίρι. Ο επόμενος Πίνακας 6,
παρουσιάζει τις δραστηριότητες αυτές, καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις των
συμμετεχόντων.
Η πρώτη δραστηριότητα για την οποία ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες, ήταν η
διαμονή σε ξενοδοχείο/ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Στη δραστηριότητα αυτή, το 51,7% θα
ανησυχούσε ελάχιστα ή καθόλου (n = 199). Επιπλέον, το 31,2% θα ανησυχούσε λίγο
να μείνει σε ξενοδοχείο/ενοικιαζόμενο δωμάτιο (n = 120). Το ταξίδι με πλοίο δεν
σχετίστηκε με υψηλά ποσοστά ανησυχίας, αφού το 43,6% του δείγματος δήλωσε πως
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θα ανησυχούσε λίγο ή καθόλου (n = 168). Επιπλέον, το 30,9% έδειξε λίγη ανησυχία
στην δραστηριότητα αυτή (n = 119).
Προχωρώντας σε επόμενη δραστηριότητα, το δείγμα δήλωσε σε ποσοστό 40,7%
πως θα ανησυχούσε ελάχιστα ή καθόλου εάν έπρεπε να ταξιδέψει με αεροπλάνο (n =
157). Επίσης, το 25,5% δήλωσε πως θα ανησυχούσε λίγο (n = 98). Στην περίπτωση που
οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν εξοπλισμό σε οργανωμένες παραλίες, το 52,8%
δήλωσε πως θα ανησυχούσε ελάχιστα ή λίγο (n = 201). Επιπλέον όμως, το 22,3%
δήλωσε πως θα ανησυχούσε πολύ (n = 86).
Υψηλότερα ποσοστά ανησυχίας εμφάνισε το δείγμα στην περίπτωση της
συμμετοχής σε εκδήλωση με 100 ή περισσότερα άτομα. Αναλυτικότερα, το 58,2% του
δείγματος θα ανησυχούσε πολύ ή πάρα πολύ στην περίπτωση αυτή (n = 224). Επίσης
υψηλά ποσοστά ανησυχίας εμφάνισε το δείγμα στην περίπτωση της χρήσης των ΜΜΜ.
Πιο αναλυτικά, το 62,8% του δείγματος θα ανησυχούσε πολύ ή πάρα πολύ στην
περίπτωση χρήσης ΜΜΜ (n = 224).
Στο να οργανώσουν οι συμμετέχοντες δείπνο στο σπίτι τους με 15 ή περισσότερα
άτομα το καλοκαίρι, οι απόψεις διίστανται. Πιο αναλυτικά, το 41,8% του δείγματος θα
ανησυχούσε ελάχιστα ή λίγο (n = 161), ενώ το 37,6% θα ανησυχούσε πολύ ή πάρα
πολύ (n = 145). Στην περίπτωση επίσκεψης σε μουσεία/εκθέσεις το δείγμα θα
ανησυχούσε ελάχιστα ή λίγο σε ποσοστό 45,6% (n = 214).
H παρακολούθηση μιας παράστασης σε θερινό κινηματογράφο ή σε ανοιχτά
θέατρα, δεν θα ανησυχούσε το δείγμα σε μεγάλο βαθμό, εφόσον το 63,3% του
δείγματος θα ανησυχούσε ελάχιστα ή λίγο (n = 244). Αντίθετα, το 53% του δείγματος
δήλωσε πως θα ανησυχούσε πολύ ή πάρα πολύ στην περίπτωση ταξιδιού με πούλμαν
(n = 204).
Πίνακας 6: Ανησυχία σε δραστηριότητες κατά το Καλοκαίρι

Καθόλου
Ν

%

Ελάχιστα
Ν

%

Λίγο
Ν

%

Πολύ
Ν

%

Πάρα πολύ
Ν

%

Να μείνω σε
ξενοδοχείο/
ενοικιαζόμενο δωμάτιο

103 26,8%

96

24,9% 120

31,2%

51

13,2%

15

3,9%

Να ταξιδέψω με πλοίο

79 20,5%

89

23,1% 119

30,9%

73

19,0%

25

6,5%
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Να ταξιδέψω με
αεροπλάνο

76 19,7%

81

21,0%

98

25,5%

82

21,3%

48

12,5%

Να χρησιμοποιήσω τον
εξοπλισμό σε
οργανωμένες παραλίες
(ξαπλώστρες, ομπρέλες
κτλ)

67 17,4%

94

24,4% 107

27,8%

86

22,3%

31

8,1%

Να πάω σε μια
εκδήλωση με 100 ή
περισσότερα άτομα

43 11,2%

46

11,9%

72

18,7% 100

26,0%

124

32,2%

Να χρησιμοποιήσω τα
ΜΜΜ

39 10,1%

51

13,2%

53

13,8% 104

27,0%

138

35,8%

Να οργανώσω δείπνο
στο σπίτι μου με 15 ή
περισσότερα άτομα

79 20,5%

80

20,8%

81

21,0%

89

23,1%

56

14,5%

Να επισκεφθώ
μουσεία/εκθέσεις

86 22,3%

114

29,6% 100

26,0%

65

16,9%

20

5,2%

121 31,4%

123

31,9%

95

24,7%

35

9,1%

11

2,9%

47 12,2%

65

16,9%

69

17,9% 102

26,5%

102

26,5%

Να παρακολουθήσω μια
παράσταση σε θερινό
κινηματογράφο ή σε
ανοιχτά θέατρα
Να ταξιδέψω με
πούλμαν

Συμπερασματικά και με βάση το επόμενο Διάγραμμα που παρουσιάζει τους
μέσους όρους των απαντήσεων στα παραπάνω στοιχεία, οι δραστηριότητες με τα
υψηλότερα ποσοστά ανησυχίας ήταν: 1) η χρήση των ΜΜΜ, 2) η συμμετοχή σε
εκδηλώσεις με 100 ή περισσότερα άτομα και 3) το ταξίδι με πούλμαν.
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Βαθμός ανησυχίας σε δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού
4
3,65

3,56
3,38

3,5

2,9

3

2,86

2,79

2,68

2,53

2,43

2,5

2,2

2
1,5
1
0,5

Να παρακολουθήσω μια παράσταση σε θερινό
κινηματογράφο
ή σε ανοιχτά θέατρα

Να μείνω σε ξενοδοχείο/ ενοικιαζόμενο δωμάτιο

Να επισκεφθώ μουσεία/ εκθέσεις

Να ταξιδέψω με πλοίο

Να χρησιμοποιήσω τον εξοπλισμό σε οργανωμένες παραλίες
(ξαπλώστρες, ομπρέλες κτλ)

Να ταξιδέψω με αεροπλάνο

Να οργανώσω δείπνο στο σπίτι μου με 15 ή περισσότερα
άτομα

Να ταξιδέψω με πούλμαν

Να πάω σε μια εκδήλωσημε 100
ή περισσότερα άτομα

Να χρησιμοποιήσω τα ΜΜΜ

0

Διάγραμμα 19: Βαθμός ανησυχίας σε δραστηριότητες κατά το καλοκαίρι

Τέλος, το δείγμα ρωτήθηκε για το τι έκανε όταν έληξε το lockdown. Σύμφωνα με
το επόμενο Διάγραμμα η δημοφιλέστερη δραστηριότητα, με μεγάλη διαφορά από τις
υπόλοιπες,

που

προτίμησε

να

κάνει

το

δείγμα

ήταν

η

επίσκεψη

σε

εστιατόριο/καφετέρια με φίλους, με ποσοστό 50,9% (n = 196). Η επόμενη
δημοφιλέστερη δραστηριότητα με 13,8% ήταν η συνάντηση με την οικογένεια (n =
53).
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Διάγραμμα 20: Πρώτη δραστηριότητα μετά το lockdown

5.7 Σχέση απόψεων και δημογραφικών χαρακτηριστικών
Για τη διερεύνηση της σχέσης των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο,
ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και εμβολιασμός) με τις απαντήσεις του δείγματος στις
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, έγινε χρήση του ελέγχου chi square. Η επιλογή του
ελέγχου αυτού, έγινε εφόσον οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ποιοτικές.
Επομένως, ο έλεγχος αυτός μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου δείχνουν αν υπάρχει (ή όχι) στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο
μεταβλητών που ελέγχονται.

5.7.1 Φύλο
Σύμφωνα με τον επόμενο Πίνακα 7, παρατηρείται πως η πλειοψηφία των ανδρών
(48,4%) σκεφτόταν το ίδιο σοβαρά που θα ξόδευαν τα χρήματά τους είτε πριν τη
πανδημία είτε μετά την έναρξή της. Ωστόσο, η πλειοψηφία των γυναικών (55,7%),
δήλωσαν πως σκεφτόταν περισσότερο που θα ξόδευαν τα χρήματά τους από τότε που
ξεκίνησε η πανδημία. Επομένως, φαίνεται πως οι γυναίκες σκέφτονται πιο σοβαρά που
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θα ξοδέψουν τα χρήματά τους από τότε που ξεκίνησε η πανδημία σε σχέση με τους
άνδρες.
Πίνακας 7: Σχέση φύλου και σκέψης για τα χρηματικά έξοδα πριν και κατά τη διάρκεια της
πανδημίας

Σκέφτομαι πιο σοβαρά που θα
ξοδέψω τα χρήματά μου

Total

Λιγότερο
Το ίδιο
από τότε από τότε Περισσότερο
που
που
από τότε που
ξεκίνησε η ξεκίνησε η ξεκίνησε η
πανδημία πανδημία πανδημία
Φύλο Άνδρας

Count

22

74

57

153

% within Ποιο είναι το
φύλο σας;

14,4%

48,4%

37,3%

100,0%

% within Σκέφτομαι
πιο σοβαρά που θα
ξοδέψω τα χρήματά
μου

56,4%

46,3%

30,6%

39,7%

5,7%

19,2%

14,8%

39,7%

16

86

128

230

7,0%

37,4%

55,7%

100,0%

41,0%

53,8%

68,8%

59,7%

4,2%

22,3%

33,2%

59,7%

1

0

1

2

50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

% within Σκέφτομαι
πιο σοβαρά που θα
ξοδέψω τα χρήματά
μου

2,6%

0,0%

0,5%

0,5%

% of Total

0,3%

0,0%

0,3%

0,5%

39

160

186

385

% of Total
Γυναίκα Count
% within Ποιο είναι το
φύλο σας;
% within Σκέφτομαι
πιο σοβαρά που θα
ξοδέψω τα χρήματά
μου
% of Total
Άλλο

Count
% within Ποιο είναι το
φύλο σας;

Total

Count
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% within Ποιο είναι το
φύλο σας;
% within Σκέφτομαι
πιο σοβαρά που θα
ξοδέψω τα χρήματά
μου
% of Total

10,1%

41,6%

48,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

10,1%

41,6%

48,3%

100,0%

Μάλιστα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
επόμενο Πίνακα 8, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (4, Ν =
385) = 18.088, p = .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι γυναίκες να σκέφτονται πιο
σοβαρά που θα ξοδέψουν τα χρήματά τους από τότε που ξεκίνησε η πανδημία σε σχέση
με τους άνδρες.
Πίνακας 8: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση φύλου και σκέψης για τα χρηματικά έξοδα πριν
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

Df

Pearson Chi-Square

18,088

4

,001

Likelihood Ratio

17,509

4

,002

Linear-by-Linear Association

12,185

1

,000

N of Valid Cases

385

Επίσης, παρατηρείται πως η πλειοψηφία των ανδρών (28,8%) θα αγόραζε φαγητό
και ποτό για να νιώσει καλύτερα. Επιπλέον, το 23,5% των ανδρών θα αγόραζε
ηλεκτρονικές συσκευές και gadgets. Από την άλλη, η πλειοψηφία των γυναικών
(48,7%), θα αγόραζε ρούχα και αξεσουάρ. Επομένως, φαίνεται πως οι άνδρες
αγοράζουν φαγητό και ποτό ή ηλεκτρονικές συσκευές και gadgets, ενώ οι γυναίκες
αγοράζουν ρούχα και αξεσουάρ για να νιώσουν καλύτερα.
Πίνακας 9: Σχέση φύλου και αγοράς προϊόντων για καλύτερη διάθεση
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Εάν αγοράζατε κάτι στον εαυτό σας προκειμένου να νιώσετε
καλύτερα, ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τι θα ήταν
αυτό;
Online
διασκέδα
ση
(συνδρομ
ές,
εισιτήρια
Ηλεκτρο
Δεν
για
νικές
αγόραζα
online
συσκευές κάτι για
Φαγητό Ρούχα & Καλλυντι παραστά Βιβλία &
&
τον εαυτό
& ποτό αξεσουάρ
κά
σεις)
παζλ
gadgets
μου
Φύλο Άνδρας Count
44
31
0
10
12
36
20
% within Φύλο
28,8%
20,3%
0,0%
6,5%
7,8%
23,5%
13,1%
% within
50,6%
21,5%
0,0%
58,8%
36,4%
80,0%
51,3%
Αγορά για να
νιώσει
καλύτερα
% of Total
11,4%
8,1%
0,0%
2,6%
3,1%
9,4%
5,2%
Γυναίκα Count
42
112
20
7
21
9
19
% within Φύλο
18,3%
48,7%
8,7%
3,0%
9,1%
3,9%
8,3%
% within
48,3%
77,8% 100,0%
41,2%
63,6%
20,0%
48,7%
Αγορά για να
νιώσει
καλύτερα
% of Total
10,9%
29,1%
5,2%
1,8%
5,5%
2,3%
4,9%
Total
Count
87
144
20
17
33
45
39
% within Φύλο
22,6%
37,4%
5,2%
4,4%
8,6%
11,7%
10,1%
% within
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Αγορά για να
νιώσει
καλύτερα
% of Total
22,6%
37,4%
5,2%
4,4%
8,6%
11,7%
10,1%

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 10, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (8, Ν = 385) =
28.565, p < .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι άνδρες να αγοράσουν φαγητό και ποτό
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Total

153
100,0%
39,7%

39,7%
230
100,0%
59,7%

59,7%
385
100,0%
100,0%

100,0%
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ή ηλεκτρονικές συσκευές και gadgets, ενώ οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να αγοράσουν
ρούχα και αξεσουάρ για να νιώσουν καλύτερα.
Πίνακας 10: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση φύλου και αγοράς προϊόντων για καλύτερη
διάθεση

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
28,565
12,135
,772

Df

Asymptotic
Significance
(2-sided)
8
,000
8
,145
1
,380

385

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 11, παρατηρείται πως η
πλειοψηφία των ανδρών (62,1%) δεν αγόραζε καθόλου καλλυντικά online πριν την
πανδημία. Αντίθετα, η πλειοψηφία των γυναικών (37,4%), αγόραζε σπάνια καλλυντικά
online. Ωστόσο, το 24,3% των γυναικών αγόραζε συχνά καλλυντικά online, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 8,5%. Επομένως, οι γυναίκες αγοράζουν
συχνότερα καλλυντικά online πριν την πανδημία σε σχέση με τους άνδρες.
Πίνακας 11: Σχέση φύλου και online αγοράς καλλυντικών πριν την πανδημία

Φύλο Άνδρας

Γυναίκα

Άλλο

Καλλυντικά και προϊόντα για τη
φροντίδα του δέρματος
Δεν
Σπάνια Συχνά
Πάντα
αγόραζα αγόραζα αγόραζα αγόραζα
online
online
online
online
Count
95
38
13
7
% within Φύλο
62,1%
24,8%
8,5%
4,6%
% within Καλλυντικά και
54,3%
30,6%
18,8%
41,2%
προϊόντα για τη φροντίδα
του δέρματος
% of Total
24,7%
9,9%
3,4%
1,8%
Count
78
86
56
10
% within Φύλο
33,9%
37,4%
24,3%
4,3%
% within Καλλυντικά και
44,6%
69,4%
81,2%
58,8%
προϊόντα για τη φροντίδα
του δέρματος
% of Total
20,3%
22,3%
14,5%
2,6%
Count
2
0
0
0
% within Φύλο
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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Total

153
100,0%
39,7%

39,7%
230
100,0%
59,7%

59,7%
2
100,0%
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Total

% within Καλλυντικά και
προϊόντα για τη φροντίδα
του δέρματος
% of Total
Count
% within Φύλο
% within Καλλυντικά και
προϊόντα για τη φροντίδα
του δέρματος
% of Total

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,5%
175
45,5%
100,0%

0,0%
124
32,2%
100,0%

0,0%
69
17,9%
100,0%

0,0%
17
4,4%
100,0%

0,5%
385
100,0%
100,0%

45,5%

32,2%

17,9%

4,4%

100,0%

Μάλιστα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 12, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (6, Ν = 385) =
35.851, p < .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι γυναίκες να αγοράσουν συχνότερα
καλλυντικά online πριν την πανδημία σε σχέση με τους άνδρες.
Πίνακας 12: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση φύλου και online αγοράς καλλυντικών πριν την
πανδημία

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
35,851
37,736
19,150
385

df

Asymptotic
Significance (2sided)
6
,000
6
,000
1
,000

Σύμφωνα με τον Πίνακα 13, παρατηρείται πως η πλειοψηφία των ανδρών
(60,8%) δεν αγόραζε καθόλου κοσμήματα και αξεσουάρ online μετά την έναρξη της
πανδημίας. Παράλληλα, η πλειοψηφία των γυναικών (48,7%), δεν αγόραζε καθόλου
κοσμήματα και αξεσουάρ online μετά την έναρξη της πανδημίας. Ωστόσο, το 19,6%
των γυναικών αγόραζε συχνά κοσμήματα online, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους
άνδρες είναι 9,8%. Επομένως, οι γυναίκες αγοράζουν συχνότερα κοσμήματα online
μετά την έναρξη της πανδημίας σε σχέση με τους άνδρες.
Πίνακας 13: Σχέση φύλου και online αγοράς κοσμημάτων μετά την έναρξη της πανδημίας

Κοσμήματα και αξεσουάρ
Δεν
Σπάνια Συχνά
Πάντα
αγόραζα αγόραζα αγόραζα αγόραζα
online
online
online
online
65

Total
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Φύλο Άνδρας

Count
% within Φύλο
% within Κοσμήματα και
αξεσουάρ
% of Total
Γυναίκα Count
% within Φύλο
% within Κοσμήματα και
αξεσουάρ
% of Total
Άλλο
Count
% within Φύλο
% within Κοσμήματα και
αξεσουάρ
% of Total
Total
Count
% within Φύλο
% within Κοσμήματα και
αξεσουάρ
% of Total

93
60,8%
45,1%

37
24,2%
44,0%

15
9,8%
24,6%

8
5,2%
23,5%

153
100,0%
39,7%

24,2%
112
48,7%
54,4%

9,6%
47
20,4%
56,0%

3,9%
45
19,6%
73,8%

2,1%
26
11,3%
76,5%

39,7%
230
100,0%
59,7%

29,1%
1
50,0%
0,5%

12,2%
0
0,0%
0,0%

11,7%
1
50,0%
1,6%

6,8%
0
0,0%
0,0%

59,7%
2
100,0%
0,5%

0,3%
206
53,5%
100,0%

0,0%
84
21,8%
100,0%

0,3%
61
15,8%
100,0%

0,0%
34
8,8%
100,0%

0,5%
385
100,0%
100,0%

53,5%

21,8%

15,8%

8,8%

100,0%

Επίσης, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 14, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (6, Ν = 385) =
14.568, p = .024). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι γυναίκες να αγοράσουν συχνότερα
κοσμήματα και αξεσουάρ online μετά την έναρξη της πανδημίας, σε σχέση με τους
άνδρες.
Πίνακας 14: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση φύλου και online αγοράς κοσμημάτων μετά
την έναρξη της πανδημίας

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

14,568

6

,024

Likelihood Ratio

15,275

6

,018

Linear-by-Linear Association

10,460

1

,001

N of Valid Cases

385
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Τα δεδομένα στον Πίνακα 15, δείχνουν πως η πλειοψηφία των ανδρών (51%) θα
ανησυχούσε ελάχιστα ή λίγο αν έκανε χρήση εξοπλισμού σε οργανωμένες παραλίες το
καλοκαίρι. Παράλληλα, η πλειοψηφία των γυναικών (53,5%), θα ανησυχούσε ελάχιστα
ή λίγο αν έκανε την ίδια δραστηριότητα. Ωστόσο, το 25% των γυναικών θα
ανησυχούσε πολύ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 17,6%. Επομένως,
οι γυναίκες θα ανησυχούσαν περισσότερο αν έκαναν χρήση εξοπλισμού σε
οργανωμένες παραλίες το καλοκαίρι σε σχέση με τους άνδρες.

Πίνακας 15: Σχέση φύλου και χρήσης εξοπλισμού σε οργανωμένες παραλίες κατά το καλοκαίρι

Φύλο Άνδρας

Count
% within Φύλο
% within Χρήση
εξοπλισμού σε
οργανωμένες
παραλίες
% of Total
Γυναίκα Count
% within Φύλο
% within Χρήση
εξοπλισμού σε
οργανωμένες
παραλίες
% of Total
Άλλο
Count
% within Φύλο
% within Χρήση
εξοπλισμού σε
οργανωμένες
παραλίες
% of Total
Total
Count
% within Φύλο

Χρήση εξοπλισμού σε οργανωμένες παραλίες
Πάρα
Καθόλου Ελάχιστα
Λίγο
Πολύ
πολύ
37
36
42
27
11
24,2%
23,5%
27,5%
17,6%
7,2%
55,2%
38,3%
39,3%
31,4%
35,5%

Total
153
100,0%
39,7%

9,6%
28
12,2%
41,8%

9,4%
58
25,2%
61,7%

10,9%
65
28,3%
60,7%

7,0%
59
25,7%
68,6%

2,9%
20
8,7%
64,5%

39,7%
230
100,0%
59,7%

7,3%
2
100,0%
3,0%

15,1%
0
0,0%
0,0%

16,9%
0
0,0%
0,0%

15,3%
0
0,0%
0,0%

5,2%
0
0,0%
0,0%

59,7%
2
100,0%
0,5%

0,5%
67
17,4%

0,0%
94
24,4%

0,0%
107
27,8%

0,0%
86
22,3%

0,0%
31
8,1%

0,5%
385
100,0%
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% within Χρήση
εξοπλισμού σε
οργανωμένες
παραλίες
% of Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

17,4%

24,4%

27,8%

22,3%

8,1%

100,0%

Παράλληλα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 16, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (8, Ν = 385) =
20.180, p = .010). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι γυναίκες να ανησυχήσουν
περισσότερο αν έκαναν χρήση εξοπλισμού σε οργανωμένες παραλίες το καλοκαίρι σε
σχέση με τους άνδρες.
Πίνακας 16: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση φύλου και χρήσης εξοπλισμού σε οργανωμένες
παραλίες κατά το καλοκαίρι

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
20,180
17,737
4,740
385

Df

Asymptotic
Significance (2sided)
8
,010
8
,023
1
,029

5.7.2 Ηλικία
Σύμφωνα με τον Πίνακα 17, παρατηρείται πως η πλειοψηφία των 18-24 ετών
(63,3%) και των 25-40 (61,9%) αποταμίευσαν χρήματα αφού δεν μπορούσαν να τα
ξοδέψουν σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Από την άλλη, η πλειοψηφία των 41-56
ετών (43%) και των 57-75 ετών (64,3%) ούτε ξόδεψαν περισσότερα χρήματα ούτε
αποταμίευσαν στο lockdown.. Επομένως, οι νεότεροι σε ηλικία αποταμίευσαν σε
μεγαλύτερο βαθμό χρήματα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία στο lockdown, εφόσον
οι πρώτοι δεν έκαναν έξοδα σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού.
Πίνακας 17: Σχέση ηλικίας και εξόδων κατά το lockdown

Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα
την στάση σας κατά την διάρκεια του
lockdown;
68
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Ηλικία 18-24 ετών Count
% within Ηλικία
% within Στάση
lockdown
% of Total
25-40 ετών Count
% within Ηλικία
% within Στάση
lockdown
% of Total
41-56 ετών Count
% within Ηλικία
% within Στάση
lockdown
% of Total
57-75 ετών Count
% within Ηλικία
% within Στάση
lockdown
% of Total
Total
Count
% within Ηλικία
% within Στάση
lockdown
% of Total

Έτεινα να
ξοδεύω
περισσότερα
χρήματα εν
μέσω
Αποταμίευσα
καραντίνας
χρήματα αφού δεν
για να
μπορούσα να τα βελτιώσω Η στάση μου
ξοδέψω σε
την διάθεσή ήταν ίδια με
δραστηριότητες
μου στο αυτή πριν το
εκτός σπιτιού
σπίτι
lockdown
57
13
20
63,3%
14,4%
22,2%
26,6%
22,0%
17,9%
14,8%
112
61,9%
52,3%

3,4%
29
16,0%
49,2%

5,2%
40
22,1%
35,7%

23,4%
181
100,0%
47,0%

29,1%
41
41,0%
19,2%

7,5%
16
16,0%
27,1%

10,4%
43
43,0%
38,4%

47,0%
100
100,0%
26,0%

10,6%
4
28,6%
1,9%

4,2%
1
7,1%
1,7%

11,2%
9
64,3%
8,0%

26,0%
14
100,0%
3,6%

1,0%
214
55,6%
100,0%

0,3%
59
15,3%
100,0%

2,3%
112
29,1%
100,0%

3,6%
385
100,0%
100,0%

55,6%

15,3%

29,1%

100,0%

Παράλληλα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 18, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (6, Ν = 385) =
69
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25.783, p < .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι νεότεροι σε ηλικία να αποταμιεύσουν
σε μεγαλύτερο βαθμό χρήματα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία στο lockdown,
εφόσον οι πρώτοι δεν κάνουν έξοδα σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού.
Πίνακας 18: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση ηλικίας και εξόδων κατά το lockdown

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
25,783
24,640
18,498
385

Df

Asymptotic
Significance (2sided)
6
,000
6
,000
1
,000

Σύμφωνα με τον Πίνακα 19, παρατηρείται πως η πλειοψηφία σε όλες τις ηλικίες,
δήλωσε πως θα ξοδέψει λίγα χρήματα σε διασκέδαση εκτός σπιτιού τον επόμενο μήνα.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το 31,1% των 18-24 και το 41,4% των 25-40
δήλωσαν πως θα ξοδέψουν πολλά χρήματα σε διασκέδαση εκτός σπιτιού τον επόμενο
μήνα. Από την άλλη, τα ποσοστά για τους 41-56 και 57-75 ήταν μόλις 15% και 14,3%.
Επομένως, οι νεότεροι σε ηλικία αναμένεται να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα σε
διασκέδαση εκτός σπιτιού από τους μεγαλύτερους σε ηλικία τον επόμενο μήνα.
Πίνακας 19: Σχέση ηλικίας και εξόδων για διασκέδαση εκτός σπιτιού τον επόμενο μήνα

Διασκέδαση εκτός σπιτιού

Ηλικία 18-24 ετών Count
% within
Ηλικία
% within
Διασκέδαση
εκτός σπιτιού
% of Total
25-40 ετών Count
% within
Ηλικία

Total

Θα
Δεν θα
Θα
Θα
Θα
ξοδέψω
ξοδέψω ξοδέψω ξοδέψω ξοδέψω πάρα
καθόλου πολύ λίγα λίγα
πολλά πολλά
5
9
45
28
3
5,6%
10,0%
50,0%
31,1%
3,3%

90
100,0%

41,7%

14,8%

24,5%

23,3%

37,5%

23,4%

1,3%
1
0,6%

2,3%
24
13,3%

11,7%
77
42,5%

7,3%
75
41,4%

0,8%
4
2,2%

23,4%
181
100,0%
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Total

% within
Διασκέδαση
εκτός σπιτιού
% of Total
41-56 ετών Count
% within
Ηλικία
% within
Διασκέδαση
εκτός σπιτιού
% of Total
57-75 ετών Count
% within
Ηλικία
% within
Διασκέδαση
εκτός σπιτιού
% of Total
Count
% within
Ηλικία
% within
Διασκέδαση
εκτός σπιτιού
% of Total

8,3%

39,3%

41,8%

62,5%

50,0%

47,0%

0,3%
3
3,0%

6,2%
24
24,0%

20,0%
57
57,0%

19,5%
15
15,0%

1,0%
1
1,0%

47,0%
100
100,0%

25,0%

39,3%

31,0%

12,5%

12,5%

26,0%

0,8%
3
21,4%

6,2%
4
28,6%

14,8%
5
35,7%

3,9%
2
14,3%

0,3%
0
0,0%

26,0%
14
100,0%

25,0%

6,6%

2,7%

1,7%

0,0%

3,6%

0,8%
12
3,1%

1,0%
61
15,8%

1,3%
184
47,8%

0,5%
120
31,2%

0,0%
8
2,1%

3,6%
385
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

100,0%

3,1%

15,8%

47,8%

31,2%

2,1%

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 20, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (12, Ν = 385)
= 49.610, p < .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι νεότεροι σε ηλικία να ξοδέψουν
περισσότερο χρήματα σε διασκέδαση εκτός σπιτιού από τους μεγαλύτερους σε ηλικία
τον επόμενο μήνα.
Πίνακας 20: Chi squre για τη σχέση ηλικίας και εξόδων για διασκέδαση εκτός σπιτιού τον επόμενο
μήνα

Value
Pearson Chi-Square

49,610
71

Asymptotic
Significance (2sided)

df
12

,000

100,0%
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Likelihood Ratio

44,200

12

,000

Linear-by-Linear Association

14,990

1

,000

N of Valid Cases

385

Σύμφωνα με τον Πίνακα 21, παρατηρείται πως το 46,7% των ατόμων 18-24 ετών,
αγόραζε συχνά οnline φαγητό μετά την έναρξη της πανδημίας. Το αντίστοιχο ποσοστό
των 25-40 ετών ήταν 48,6%. Παράλληλα, το 36% των 41-56 ετών δήλωσε και αυτό το
ίδιο. Από την άλλη, το 64,3% των 57-75 ετών δήλωσε πως δεν αγόραζε οnline φαγητό
μετά την έναρξη της πανδημίας. Επομένως, οι νεότεροι σε ηλικία αγόραζαν συχνότερα
online φαγητό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία μετά την έναρξη της πανδημίας.
Πίνακας 21: Σχέση ηλικίας και συχνότητας online αγοράς φαγητού μετά την έναρξη της πανδημίας

Ηλικία 18-24 ετών Count
% within
Ηλικία
% within
Φαγητό
(delivery)
% of Total
25-40 ετών Count
% within
Ηλικία
% within
Φαγητό
(delivery)
% of Total
41-56 ετών Count
% within
Ηλικία
% within
Φαγητό
(delivery)
% of Total

Φαγητό (delivery)
Δεν
Σπάνια Συχνά
Πάντα
αγόραζα αγόραζα αγόραζα αγόραζα
online
online
online
online
7
10
42
31
7,8%
11,1%
46,7%
34,4%

Total

90
100,0%

10,3%

13,3%

25,1%

41,3%

23,4%

1,8%
25
13,8%

2,6%
32
17,7%

10,9%
88
48,6%

8,1%
36
19,9%

23,4%
181
100,0%

36,8%

42,7%

52,7%

48,0%

47,0%

6,5%
27
27,0%

8,3%
29
29,0%

22,9%
36
36,0%

9,4%
8
8,0%

47,0%
100
100,0%

39,7%

38,7%

21,6%

10,7%

26,0%

7,0%

7,5%

9,4%

2,1%

26,0%
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Total

57-75 ετών Count
% within
Ηλικία
% within
Φαγητό
(delivery)
% of Total
Count
% within
Ηλικία
% within
Φαγητό
(delivery)
% of Total

9
64,3%

4
28,6%

1
7,1%

0
0,0%

14
100,0%

13,2%

5,3%

0,6%

0,0%

3,6%

2,3%
68
17,7%

1,0%
75
19,5%

0,3%
167
43,4%

0,0%
75
19,5%

3,6%
385
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

17,7%

19,5%

43,4%

19,5%

100,0%

Μάλιστα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 22, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ2 (9, Ν = 385) =
64.165, p < .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι νεότεροι σε ηλικία να αγοράσουν
συχνότερα online φαγητό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία μετά την έναρξη της
πανδημίας.
Πίνακας 22: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση ηλικίας και συχνότητας online αγοράς φαγητού
μετά την έναρξη της πανδημίας

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
64,165
62,883
53,721
385

Df

Asymptotic
Significance (2sided)
9
,000
9
,000
1
,000

Σύμφωνα με τον Πίνακα 23, παρατηρείται πως το 55,5% των ατόμων 18-24 ετών,
έδειξαν θετική ή αρκετά θετική στάση απέναντι στις online αγορές. Το αντίστοιχο
ποσοστό των 25-40 ετών ήταν 55,2%. Παράλληλα, το 40% των 41-56 ετών δήλωσε
και αυτό το ίδιο. Από την άλλη, το 65% των 57-75 ετών έδειξε θετική ή ουδέτερη
στάση απέναντι στις online αγορές. Επομένως, οι νεότεροι σε ηλικία έδειξαν πιο θετική
στάση απέναντι στις online αγορές σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
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Πίνακας 23: Σχέση ηλικίας και στάσης απέναντι στις online αγορές

Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τη στάση σας απέναντι
στις online αγορές;
Ούτε
θετική
Αρκετά Αρνητικ
ούτε
Αρκετά
αρνητική
ή
αρνητική Θετική θετική

Πολύ
αρνητική
Ηλικία 18-24 Count
ετών
% within
Ηλικία

Πολύ
θετική

Total

0

2

5

17

21

29

16

90

0,0%

2,2%

5,6%

18,9%

23,3%

32,2%

17,8%

100,0%

% within
Στάση
online
αγορών

0,0%

12,5%

15,2%

22,7%

25,6%

25,4%

27,1%

23,4%

% of Total

0,0%

0,5%

1,3%

4,4%

5,5%

7,5%

4,2%

23,4%

25-40 Count
ετών
% within
Ηλικία

2

5

7

33

42

58

34

181

1,1%

2,8%

3,9%

18,2%

23,2%

32,0%

18,8%

100,0%

% within
Στάση
online
αγορών

33,3%

31,3%

21,2%

44,0%

51,2%

50,9%

57,6%

47,0%

% of Total

0,5%

1,3%

1,8%

8,6%

10,9%

15,1%

8,8%

47,0%

41-56 Count
ετών
% within
Ηλικία

1

9

19

23

14

26

8

100

1,0%

9,0%

19,0%

23,0%

14,0%

26,0%

8,0%

100,0%

% within
Στάση
online
αγορών

16,7%

56,3%

57,6%

30,7%

17,1%

22,8%

13,6%

26,0%

% of Total

0,3%

2,3%

4,9%

6,0%

3,6%

6,8%

2,1%

26,0%

3

0

2

2

5

1

1

14

Count
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57-75 % within
ετών Ηλικία

21,4%

0,0%

14,3%

14,3%

35,7%

7,1%

7,1%

100,0%

% within
Στάση
online
αγορών

50,0%

0,0%

6,1%

2,7%

6,1%

0,9%

1,7%

3,6%

% of Total

0,8%

0,0%

0,5%

0,5%

1,3%

0,3%

0,3%

3,6%

6

16

33

75

82

114

59

385

% within
Ηλικία

1,6%

4,2%

8,6%

19,5%

21,3%

29,6%

15,3%

100,0%

% within
Ποιο από
Στάση
online
αγορών

100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

15,3%

100,0%

Total

Count

% of Total

1,6%

100,0% 100,0%

4,2%

8,6%

19,5%

21,3%

29,6%

Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 24, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (18, Ν =
385) = 78.660, p < .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι νεότεροι σε ηλικία να δείξουν
πιο θετική στάση απέναντι στις online αγορές σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε
ηλικία.
Πίνακας 24: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση ηλικίας και στάσης απέναντι στις online
αγορές

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

78,660

18

,000

Likelihood Ratio

54,155

18

,000

Linear-by-Linear Association

24,039

1

,000

N of Valid Cases

385
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 25, παρατηρείται πως το 54,4% των ατόμων 18-24 ετών,
δήλωσε πως επέστρεψε αμέσως όταν άρθηκαν οι περιορισμοί σε καταστήματα και
δραστηριότητες. Το αντίστοιχο ποσοστό των 25-40 ετών ήταν 39,2%. Ωστόσο, το 33%
των 41-56 ετών δήλωσε πως θα επέστρεφε όταν μαγαζιά, εστιατόρια και λοιπά
καταστήματα θα έπαιρναν μέτρα ασφαλείας. Επίσης, το 35,7% των 57-75 ετών,
δήλωσε και αυτό πως θα επέστρεφε όταν μαγαζιά, εστιατόρια και λοιπά καταστήματα
θα έπαιρναν μέτρα ασφαλείας. Επομένως, υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα οι νεότεροι
σε ηλικία να επιστρέψουν στην κανονικότητα αμέσως μόλις άρθηκαν οι περιορισμοί,
ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα επέστρεφαν όταν μαγαζιά, εστιατόρια και λοιπά
καταστήματα θα έπαιρναν μέτρα ασφαλείας.
Πίνακας 25: Σχέση ηλικίας και επιστροφής σε καταστήματα και δραστηριότητες

Επιστροφή σε καταστήματα και δραστηριότητες
Όταν η
Επιτροπή
Λοιμωξιο
λόγων
Όταν
ανακοινώ μαγαζιά,
σει ότι εστιατόρια
είναι
και λοιπά
πλήρως καταστήμ
ασφαλές
ατα
να
παίρνουν
επιστρέψο μέτρα
υμε
ασφαλείας

Επέστρεψ
α αμέσως
όταν
άρθηκαν
οι
περιορισμ
οί

Όταν δω
άτομα απ'
τον
περίγυρό
μου να
επιστρέφο
υν

Όταν
εμβολιαστ
ώ εγώ ή
τα
περισσότε
ρα μέλη
της
οικογένειά
ς μου

49

2

13

4

22

90

54,4%

2,2%

14,4%

4,4%

24,4%

100,0%

%
within
Επιστροφή
σε
καταστήματα και
δραστηριότητες

33,8%

25,0%

15,3%

18,2%

17,6%

23,4%

% of Total

12,7%

0,5%

3,4%

1,0%

5,7%

23,4%

71

3

35

7

65

181

39,2%

1,7%

19,3%

3,9%

35,9%

100,0%

Ηλικία 18-24 Count
ετών
% within Ηλικία

25-40 Count
ετών
% within Ηλικία

76
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%
within
Επιστροφή
σε
καταστήματα και
δραστηριότητες

49,0%

37,5%

41,2%

31,8%

52,0%

47,0%

% of Total

18,4%

0,8%

9,1%

1,8%

16,9%

47,0%

23

2

33

9

33

100

23,0%

2,0%

33,0%

9,0%

33,0%

100,0%

15,9%

25,0%

38,8%

40,9%

26,4%

26,0%

6,0%

0,5%

8,6%

2,3%

8,6%

26,0%

2

1

4

2

5

14

14,3%

7,1%

28,6%

14,3%

35,7%

100,0%

%
within
Επιστροφή
σε
καταστήματα και
δραστηριότητες

1,4%

12,5%

4,7%

9,1%

4,0%

3,6%

% of Total

0,5%

0,3%

1,0%

0,5%

1,3%

3,6%

145

8

85

22

125

385

37,7%

2,1%

22,1%

5,7%

32,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

37,7%

2,1%

22,1%

5,7%

32,5%

100,0%

41-56 Count
ετών
% within Ηλικία
%
within
Επιστροφή
σε
καταστήματα και
δραστηριότητες
% of Total
57-75 Count
ετών
% within Σε ποια
ηλικιακή Ηλικία

Total

Count
% within Ηλικία
%
within
Επιστροφή
σε
καταστήματα και
δραστηριότητες
% of Total

Μάλιστα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 26, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (12, Ν = 385)
= 32.667, p = .001). Επομένως, ήταν πιο πιθανό οι νεότεροι σε ηλικία να επιστρέψουν
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στην κανονικότητα αμέσως μόλις άρθηκαν οι περιορισμοί, ενώ οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία να επιστρέψουν όταν μαγαζιά, εστιατόρια και λοιπά καταστήματα πάρουν μέτρα
ασφαλείας.
Πίνακας 26: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση ηλικίας και επιστροφής σε καταστήματα και
δραστηριότητες

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

32,667

12

,001

Likelihood Ratio

31,849

12

,001

Linear-by-Linear Association

13,063

1

,000

N of Valid Cases

385

5.7.3 Μορφωτικό επίπεδο
Σύμφωνα με τον Πίνακα 27, παρατηρείται πως το 2,6% των απόφοιτων Λυκείου,
δήλωσαν πως αγόραζαν πάντα βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες online μετά την
έναρξη της πανδημίας. Το αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων ΙΕΚ ήταν 0%. Ωστόσο,
το 9% των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ δήλωσαν πως αγόραζαν πάντα βιβλία, περιοδικά και
εφημερίδες online μετά την έναρξη της πανδημίας. Επίσης, το αντίστοιχο ποσοστό των
κατόχων μεταπτυχιακού ήταν 17,9%. Επιπλέον, το 20% των κατόχων διδακτορικού ή
μεταδιδακτορικών ερευνητών δήλωσε πως αγόραζαν πάντα βιβλία, περιοδικά και
εφημερίδες online μετά την έναρξη της πανδημίας. Επομένως, τα άτομα με χαμηλότερα
μορφωτικά επίπεδα αγόραζαν λιγότερο συχνά βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες online
σε σχέση με τα άτομα με υψηλότερα μορφωτικά επίπεδα.
Πίνακας 27: Σχέση μορφωτικού επιπέδου και online αγοράς βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων
μετά την έναρξη της πανδημίας

Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες
Δεν
αγόραζα
online
Μορφωτικό Λύκειο

Count

27
78

Σπάνια
αγόραζα
online

Συχνά
αγόραζα
online
8

Πάντα
αγόραζα
online
3

Total
1

39
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% within
Μορφωτικό

69,2%

20,5%

7,7%

2,6% 100,0%

% within Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες

13,5%

10,7%

4,3%

2,5%

10,1%

7,0%

2,1%

0,8%

0,3%

10,1%

16

3

3

0

22

72,7%

13,6%

13,6%

% within Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες

8,0%

4,0%

4,3%

0,0%

5,7%

% of Total

4,2%

0,8%

0,8%

0,0%

5,7%

113

40

30

18

201

% within
Μορφωτικό

56,2%

19,9%

14,9%

% within Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες

56,5%

53,3%

42,9%

45,0%

52,2%

% of Total

29,4%

10,4%

7,8%

4,7%

52,2%

35

20

32

19

106

33,0%

18,9%

30,2%

17,9% 100,0%

17,5%

26,7%

45,7%

47,5%

27,5%

9,1%

5,2%

8,3%

4,9%

27,5%

4

3

1

2

10

40,0%

30,0%

10,0%

% within Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες

2,0%

4,0%

1,4%

5,0%

2,6%

% of Total

1,0%

0,8%

0,3%

0,5%

2,6%

% of Total
ΙΕΚ

Count
% within
Μορφωτικό

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Count

Μεταπτυχια Count
κό
% within
Μορφωτικό
% within Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες
% of Total
Διδακτορικό Count
/Μεταδιδακ
% within
τορικός
ερευνητής Μορφωτικό
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9,0% 100,0%

20,0% 100,0%
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Άλλο

Count

5

1

1

71,4%

14,3%

14,3%

% within Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες

2,5%

1,3%

1,4%

0,0%

1,8%

% of Total

1,3%

0,3%

0,3%

0,0%

1,8%

200

75

70

40

385

51,9%

19,5%

18,2%

10,4% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

51,9%

19,5%

18,2%

10,4% 100,0%

% within
Μορφωτικό

Total

Count
% within
Μορφωτικό
% within Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες
% of Total

0

0,0% 100,0%

Μάλιστα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 28, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (15, Ν = 385)
= 38.990, p = .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό τα άτομα με χαμηλότερα μορφωτικά
επίπεδα να αγοράσουν λιγότερο συχνά βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες online σε
σχέση με τα άτομα με υψηλότερα μορφωτικά επίπεδα.
Πίνακας 28: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση μορφωτικού επιπέδου και online αγοράς
βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων μετά την έναρξη της πανδημίας

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

38,990

15

,001

Likelihood Ratio

41,830

15

,000

Linear-by-Linear Association

18,460

1

,000

N of Valid Cases

385

Σύμφωνα με τον Πίνακα 29, παρατηρείται πως το 25,6% των απόφοιτων
Λυκείου, έδειξε ουδέτερη στάση στις online αγορές. Το 22,6% των απόφοιτων ΙΕΚ,

80
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έδειξε θετική στάση στις online αγορές. Ωστόσο, το 28,9% των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ
έδειξε αρκετά θετική στάση στις online αγορές. Επίσης, το αντίστοιχο ποσοστό των
κατόχων μεταπτυχιακού ήταν 39,6%. Επιπλέον, το 50% των κατόχων διδακτορικού ή
μεταδιδακτορικών ερευνητών έδειξε αρκετά θετική στάση στις online αγορές.
Επομένως, τα άτομα με χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα έδειξαν λιγότερο θετική
στάση στις online αγορές σε σχέση με τα άτομα με υψηλότερα μορφωτικά επίπεδα.
Πίνακας 29: Σχέση μορφωτικού επιπέδου και στάσης στις online αγορές

Στάση στις online αγορές
Ούτε
θετική
Πολύ Αρκετά
ούτε
αρνητικ αρνητικ Αρνητικ αρνητικ
Αρκετά Πολύ
ή
ή
ή
ή
Θετική θετική θετική
Μορφωτικό Λύκειο

Count

1

5

8

10

9

4

2,6%

12,8%

20,5%

25,6%

23,1%

10,3%

5,1% 100,0
%

16,7%

31,3%

24,2%

13,3%

11,0%

3,5%

3,4% 10,1%

0,3%

1,3%

2,1%

2,6%

2,3%

1,0%

0,5% 10,1%

0

1

3

4

5

4

% within
Μορφωτικό

0,0%

4,5%

13,6%

18,2%

22,7%

18,2%

22,7% 100,0
%

% within
Στάση στις
online αγορές

0,0%

6,3%

9,1%

5,3%

6,1%

3,5%

8,5% 5,7%

% of Total

0,0%

0,3%

0,8%

1,0%

1,3%

1,0%

1,3% 5,7%

4

7

14

40

47

58

2,0%

3,5%

7,0%

19,9%

23,4%

28,9%

% within
Μορφωτικό
% within
Στάση στις
online αγορές
% of Total
ΙΕΚ

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Total

Count

Count
% within
Μορφωτικό

81

2

5

31

39

22

201

15,4% 100,0
%
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% within
Στάση στις
online αγορές

66,7%

43,8%

42,4%

53,3%

57,3%

50,9%

52,5% 52,2%

1,0%

1,8%

3,6%

10,4%

12,2%

15,1%

8,1% 52,2%

0

2

5

19

20

42

0,0%

1,9%

4,7%

17,9%

18,9%

39,6%

17,0% 100,0
%

% within
Στάση στις
online αγορές

0,0%

12,5%

15,2%

25,3%

24,4%

36,8%

30,5% 27,5%

% of Total

0,0%

0,5%

1,3%

4,9%

5,2%

10,9%

4,7% 27,5%

1

0

0

0

1

5

% within
Μορφωτικό

10,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,0%

50,0%

30,0% 100,0
%

% within
Στάση στις
online αγορές

16,7%

0,0%

0,0%

0,0%

1,2%

4,4%

5,1% 2,6%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

1,3%

0,8% 2,6%

0

1

3

2

0

1

% within
Μορφωτικό

0,0%

14,3%

42,9%

28,6%

0,0%

14,3%

0,0% 100,0
%

% within
Στάση στις
online αγορές

0,0%

6,3%

9,1%

2,7%

0,0%

0,9%

0,0% 1,8%

% of Total

0,0%

0,3%

0,8%

0,5%

0,0%

0,3%

0,0% 1,8%

6

16

33

75

82

114

1,6%

4,2%

8,6%

19,5%

21,3%

29,6%

% of Total
Μεταπτυχι Count
ακό
% within
Μορφωτικό

Διδακτορι
κό/Μεταδι
δακτορικό
ς
ερευνητής

Count

% of Total
Άλλο

Total

Count

Count
% within
Μορφωτικό
% within
Στάση στις
online αγορές

18

3

0

59

106

10

7

385

15,3% 100,0
%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
%

82

Τ μήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA Full-T ime
Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021
Οι Αλλαγές στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή Εξ’Αιτίας της Πανδημίας του Κορωνοϊού | Δήμητρα
Γεωργιοπούλου

% of Total

1,6%

4,2%

8,6%

19,5%

21,3%

29,6%

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 30, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (30, Ν = 385)
= 61.585, p = .001). Επομένως, είναι πιο πιθανό τα άτομα με χαμηλότερα μορφωτικά
επίπεδα να δείξουν λιγότερο θετική στάση στις online αγορές σε σχέση με τα άτομα με
υψηλότερα μορφωτικά επίπεδα.
Πίνακας 30: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση μορφωτικού επιπέδου και στάσης στις online
αγορές

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
61,585
59,654
12,072
385

df

Asymptotic
Significance (2sided)
30
,001
30
,001
1
,001

5.7.4 Εμβολιασμός
Σύμφωνα με τον Πίνακα 31, παρατηρείται πως η πλειοψηφία των εμβολιασμένων
(32,2%), θα επέστρεφαν σε εστιατόρια και δραστηριότητες όταν μαγαζιά, εστιατόρια
και λοιπά καταστήματα πάρουν μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μη
εμβολιασμένων (43%), επέστρεψαν σε εστιατόρια και δραστηριότητες αμέσως όταν
άρθηκαν οι περιορισμοί. Επομένως, οι εμβολιασμένοι έδειξαν μια περισσότερο
επιφυλακτική στάση ως προς την επιστροφή στην κανονικότητα, σε αντίθεση με τους
μη εμβολιασμένους.
Πίνακας 31: Σχέση εμβολιασμένων ή μη και επιστροφής σε εστιατόρια και άλλες δραστηριότητες
μετά το lockdown

Επιστροφή σε εστιατόρια και δραστηριότητες

83

15,3% 100,0
%
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Εμβολιασμό Ναι (1 Count
ς
ή2
Εμβολιασμός
δόσεις) % within
Επιστροφή σε
εστιατόρια και
δραστηριότητε
ς
% of Total
Όχι
Count
Εμβολιασμός
% within
Επιστροφή σε
εστιατόρια και
δραστηριότητε
ς
% of Total
Total
Count
Εμβολιασμός
% within
Επιστροφή σε
εστιατόρια και
δραστηριότητε
ς
% of Total

Επέστρεψα
αμέσως
όταν
άρθηκαν οι
περιορισμοί
29
25,2%
20,0%

Όταν η
Επιτροπή
Λοιμωξιολ Όταν
Όταν
όγων
μαγαζιά,
Όταν δω εμβολιαστ ανακοινώσ εστιατόρια
άτομα απ' ώ εγώ ή τα ει ότι είναι και λοιπά
τον
περισσότε πλήρως καταστήμα
περίγυρό ρα μέλη ασφαλές
τα
μου να
της
να
παίρνουν
επιστρέφο οικογένειά επιστρέψο μέτρα
υν
ς μου
υμε
ασφαλείας
4
35
10
37
3,5%
30,4%
8,7%
32,2%
50,0%
41,2%
45,5%
29,6%

Total

115
100,0%
29,9%

7,5%
116
43,0%
80,0%

1,0%
4
1,5%
50,0%

9,1%
50
18,5%
58,8%

2,6%
12
4,4%
54,5%

9,6%
88
32,6%
70,4%

29,9%
270
100,0%
70,1%

30,1%
145
37,7%
100,0%

1,0%
8
2,1%
100,0%

13,0%
85
22,1%
100,0%

3,1%
22
5,7%
100,0%

22,9%
125
32,5%
100,0%

70,1%
385
100,0%
100,0%

37,7%

2,1%

22,1%

5,7%

32,5%

100,0%

Παράλληλα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 32, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (4, Ν = 385) =
16.033, p = .003). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι μη εμβολιασμένοι να δείξουν μια
84
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λιγότερο επιφυλακτική στάση ως προς την επιστροφή στην κανονικότητα εφόσον
επέστρεψαν

αμέσως

όταν άρθηκαν

οι περιορισμοί,

σε αντίθεση με τους

εμβολιασμένους που θα επέστρεφαν όταν μαγαζιά, εστιατόρια και λοιπά καταστήματα
θα έπαιρναν μέτρα ασφαλείας.
Πίνακας 32: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση εμβολιασμένων ή μη και επιστροφής σε
εστιατόρια και άλλες δραστηριότητες μετά το lockdown

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
16,033
15,958
3,807
385

df

Asymptotic
Significance (2sided)
4
,003
4
,003
1
,051

Επίσης, τα δεδομένα στον Πίνακα 33 δείχνουν πως το 49,5% των
εμβολιασμένων, θα ανησυχούσε πολύ ή πάρα πολύ αν το καλοκαίρι διοργάνωνε ένα
δείπνο στο σπίτι με 15 ή περισσότερα άτομα. Αντίθετα, το 43% των μη εμβολιασμένων,
θα ανησυχούσε λίγο ή ελάχιστα αν το καλοκαίρι διοργάνωνε ένα δείπνο στο σπίτι με
15 ή περισσότερα άτομα. Επομένως, οι μη εμβολιασμένοι έδειξαν και πάλι μια
λιγότερο επιφυλακτική στάση ως προς την επιστροφή στην κανονικότητα, σε αντίθεση
με τους εμβολιασμένους.
Πίνακας 33: Σχέση εμβολιασμένων ή μη και οργάνωσης δείπνου στο σπίτι με 15 ή περισσότερα
άτομα

Σπιτικό δείπνο – 15 άτομα
Εμβολιασμός Ναι (1 Count
ή2
% within Εμβολιασμός
δόσεις) % within Σπιτικό δείπνο
– 15 άτομα
% of Total
Όχι
Count
% within Εμβολιασμός
% within Σπιτικό δείπνο
– 15 άτομα
% of Total
Total
Count

Καθόλου Ελάχιστα
13
22
11,3%
19,1%
16,5%
27,5%

85

Λίγο
23
20,0%
28,4%

Total

Πάρα
Πολύ
πολύ
32
25
27,8%
21,7%
36,0%
44,6%

115
100,0%
29,9%

3,4%
66
24,4%
83,5%

5,7%
58
21,5%
72,5%

6,0%
58
21,5%
71,6%

8,3%
57
21,1%
64,0%

6,5%
31
11,5%
55,4%

29,9%
270
100,0%
70,1%

17,1%
79

15,1%
80

15,1%
81

14,8%
89

8,1%
56

70,1%
385
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% within Εμβολιασμός
% within Σπιτικό δείπνο
– 15 άτομα
% of Total

20,5%
100,0%

20,8%
100,0%

21,0%
100,0%

23,1%
100,0%

14,5%
100,0%

100,0%
100,0%

20,5%

20,8%

21,0%

23,1%

14,5%

100,0%

Μάλιστα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 34, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ2 (4, Ν = 385) =
14.492, p = .006). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι μη εμβολιασμένοι να δείξουν μια
λιγότερο επιφυλακτική στάση ως προς την επιστροφή στην κανονικότητα εφόσον
ανησυχούν λιγότερο στο να διοργανώσουν σπιτικό δείπνο με 15 ή περισσότερα άτομα,
σε αντίθεση με τους εμβολιασμένους.
Πίνακας 34: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση εμβολιασμένων ή μη και οργάνωσης δείπνου
στο σπίτι με 15 ή περισσότερα άτομα

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
14,492
14,851
13,699

df

Asymptotic
Significance
(2-sided)
4
,006
4
,005
1
,000

385

Σύμφωνα με τον Πίνακα 35, παρατηρείται πως το 60,9% των εμβολιασμένων, θα
ανησυχούσε ελάχιστα ή λίγο αν το καλοκαίρι παρακολουθούσε μια παράσταση σε
θερινό σινεμά ή ανοιχτό θέατρο. Ωστόσο, το 67,4% των μη εμβολιασμένων, θα
ανησυχούσε ελάχιστα ή καθόλου

αν το καλοκαίρι

συμμετείχε στην ίδια

δραστηριότητα. Επομένως, οι εμβολιασμένοι έδειξαν ξανά μια περισσότερο
επιφυλακτική στάση ως προς την επιστροφή στην κανονικότητα, σε αντίθεση με τους
μη εμβολιασμένους.
Πίνακας 35: Σχέση εμβολιασμένων ή μη και παρακολούθησης παράστασης θερινού σινεμά ή
ανοιχτού θεάτρου

Εμβολιασμός

Count

Παρακολούθηση παράστασης θερινού σινεμά ή
ανοιχτού θεάτρου
Πάρα
Καθόλου Ελάχιστα
Λίγο
Πολύ
πολύ
23
39
31
18
4
86

Total

115
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Ναι (1
ή2
δόσεις
)
Όχι

Total

% within Εμβολιασμός
% within Παρακολούθηση
παράστασης θερινού
σινεμά ή ανοιχτού θεάτρου
% of Total
Count
% within Εμβολιασμός
% within Παρακολούθηση
παράστασης θερινού
σινεμά ή ανοιχτού θεάτρου
% of Total
Count
% within Εμβολιασμός
% within Παρακολούθηση
παράστασης θερινού
σινεμά ή ανοιχτού θεάτρου
% of Total

20,0%
19,0%

33,9%
31,7%

27,0%
32,6%

15,7%
51,4%

3,5%
36,4%

100,0%
29,9%

6,0%
98
36,3%
81,0%

10,1%
84
31,1%
68,3%

8,1%
64
23,7%
67,4%

4,7%
17
6,3%
48,6%

1,0%
7
2,6%
63,6%

29,9%
270
100,0%
70,1%

25,5%
121
31,4%
100,0%

21,8%
123
31,9%
100,0%

16,6%
95
24,7%
100,0%

4,4%
35
9,1%
100,0%

1,8%
11
2,9%
100,0%

70,1%
385
100,0%
100,0%

31,4%

31,9%

24,7%

9,1%

2,9%

100,0%

Μάλιστα, τα αποτελέσματα του ελέγχου chi square, που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 36, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (χ 2 (4, Ν = 385) =
15.346, p = .004). Επομένως, είναι πιο πιθανό οι εμβολιασμένοι να δείξουν μια
περισσότερο επιφυλακτική στάση ως προς την επιστροφή στην κανονικότητα εφόσον
ανησυχούν περισσότερο στο να παρακολουθήσουν παραστάσεις σε θερινά σινεμά ή
ανοιχτά θέατρα, σε αντίθεση με τους μη εμβολιασμένους.
Πίνακας 36: Αποτελέσματα chi square για τη σχέση εμβολιασμένων ή μη και παρακολούθησης
παράστασης θερινού σινεμά ή ανοιχτού θεάτρου

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
15,346
15,253
11,795

Df

Asymptotic
Significance
(2-sided)
4
,004
4
,004
1
,001

385

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συζήτηση – Συμπεράσματα
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Η πανδημία του κορωνοϊού Sars-Cov-2 έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό
κάθε πτυχή της ζωής μας και κυρίως την συμπεριφορά μας ως καταναλωτές. Αυτό
συνέβη διότι πρόκειται για βαθύτερη κρίση αξιών καθώς οι άνθρωποι πραγματικά
εκτίμησαν τα σημαντικά πράγματα στη ζωή και αναθεώρησαν τις ανάγκες τους. Όπως
προκύπτει από την έρευνα, το 48,3% των καταναλωτών τώρα σκέφτεται πιο σοβαρά
που θα ξοδέψει τα χρήματά του, με την πλειοψηφία αυτών να είναι γυναίκες αφού οι
άνδρες είχαν αυτή την καταναλωτική συμπεριφορά και πριν την πανδημία. Σε αυτό
συμβάλλει το γεγονός ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική
κατάσταση στην χώρα μας μετά την πανδημία είναι δυσοίωνες, με το 64.4% των
ερωτηθέντων να δηλώνει πως η κατάσταση στη χώρα μας μετά την πανδημία θα είναι
άσχημη ή αρκετά άσχημη.
Παράλληλα, όπως προκύπτει από την έρευνα, οι καταναλωτές αποταμίευσαν
χρήματα κατά την διάρκεια του lockdown. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η συμπεριφορά
παρατηρήθηκε εντονότερα στις νεότερες ηλικίες, με το 63,3% των ατόμων ηλικίας 1824 ετών και το 61,9% αυτών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-40 ετών να
δηλώνουν πως αποταμίευσαν χρήματα γιατί δεν τα ξόδευαν σε δραστηριότητες εκτός
σπιτιού. Ωστόσο, παρόλο που οι αποταμιεύσεις έχουν αυξηθεί, αφού μειώθηκε η
κατανάλωση, σύμφωνα με τον Φασιανό (2021), η μείωση της κατανάλωσης συγκριτικά
με την ύφεση της ελληνικής οικονομίας δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε με το πέρας της
υγειονομικής κρίσης να οδηγήσει σε εκπληκτική αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος. Η παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με τον λόγο της
αποταμίευσης, ο οποίος είναι η αδυναμία κατανάλωσης λόγω περιορισμών και όχι η
στοχευμένη αποταμίευση μέρους του εισοδήματος. Ίσως, αυτός είναι ο λόγος που
αυξήθηκαν οι αποταμιεύσεις κυρίως στους νέους – οι μεγαλύτεροι συνήθως έχουν
τέτοια οικονομική συμπεριφορά και ξοδεύουν λιγότερα σε κατανάλωση σε σύγκριση
με τους νεότερους.
Επίσης, η συγκρατημένη αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό
με τον πληθωρισμό που παρατηρείται στις αγορές είναι χρήσιμο να ληφθεί υπόψη απ’
τους marketers ώστε να ορίσουν ρεαλιστικά πλάνα και στρατηγικές.
Επιπρόσθετα, θεωρώ πως η ψυχολογία των καταναλωτών και ο τρόπος με τον
οποίο αυτοί επιλέγουν τώρα να κάνουν τις αγορές τους είναι αρκετά σημαντικοί
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παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με την έρευνα, το 49,9%
των συμμετεχόντων δήλωσαν πως η διάθεσή τους ήταν χειρότερη απ’ ότι συνήθως
κατά την διάρκεια του lockdown και ότι προσπαθούσαν να βελτιώσουν την ψυχολογία
τους είτε βγαίνοντας για περπάτημα/τρέξιμο ή βλέποντας τηλεόραση ή Netflix ή
μιλώντας στο τηλέφωνο με φίλους. Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιοι θα αγόραζαν
προϊόντα για να βελτιώσουν την διάθεσή τους. Από αυτούς, η πλειοψηφία των ανδρών
θα αγόραζε φαγητό ή gadget και ηλεκτρονικές συσκευές ενώ η πλειοψηφία των
γυναικών ρούχα και αξεσουάρ.
Όσον αφορά τον τρόπο αγορών, αυτό που παρατήρησα από την έρευνα είναι ότι
τα ποσοστά προτίμησης των ψηφιακών αγορών έναντι των φυσικών αυξήθηκαν σε
όλες τις κατηγορίες που συμπεριλήφθησαν. Μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή η
αλλαγή αλλά φαίνεται ποια είναι η τάση. Σημαντικό, επίσης, είναι ότι το 66,2% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει θετική, αρκετά θετική ή πολύ θετική στάση απέναντι
στις online αγορές με την πλειοψηφία αυτών να είναι νέοι. Σε αυτό το σημείο, να
αναφέρω πως τα άτομα χαμηλότερου μορφωτικοού επιπέδου δήλωσαν λιγότρερο
θετική στάση σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Απ’ την έρευνα προέκυψε πως οι κυριότεροι λόγοι προτίμησης των ψηφιακών
έναντι των φυσικών αγορών ήταν η ευκολία και άνεση απ’ το σπίτι, οι καλύτερες τιμές
και η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών όποια ώρα και μέρα θέλω. Αντίθετα, οι
λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν θα επέλεγε να κάνει τα ψώνια του online είναι η
άγνωστη ποιότητα του προϊόντος, η δυσκολία αλλαγής ή επιστροφής του προϊόντος και
ο χρόνος παράδοσης.
Οι αγορές μέσω διαδικτύου φαίνεται πως ήρθαν για να μείνουν. Όπως προκύπτει
από τα δεδομένα του ερωτηματολογίου, οι νεότεροι σε ηλικία έχουν πιο θετική στάση
απέναντι στις αγορές μέσω διαδικτύου σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Επίσης, δεν
πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως πλέον οι πολίτες 18-39 ετών είναι αυτοί που
διαμορφώνουν τις τάσεις και πως η γενιά Ζ (18-24 ετών) βρίσκεται ήδη σε ενεργό ρόλο
στην κοινωνία. Γι’ αυτούς τους λόγους πιστεύω πως αξίζει να ερευνηθεί σε μεγαλύτερο
βάθος η καταναλωτική συμπεριφορά στο ψηφιακό περιβάλλον, να σχεδιαστούν τα
κατάλληλα customer journeys και να χαραχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές που θα
καλύπτουν τις ανάγκες της νέας γενιάς καταναλωτών.
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Η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε παράγοντες που επηρεάζουν την
καταναλωτική συμπεριφορά οι οποίοι μέχρι τώρα ή δεν είχαν λόγο ύπαρξης ή δεν
λαμβάνονταν τόσο σοβαρά υπόψη. Αυτοί αφορούν τους κανόνες υγιεινής, που
ακολουθούν τα καταστήματα και οι εταιρείες και, την υιοθέτηση πρακτικών που τους
επιτρέπει να παράγουν και να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το
περιβάλλον και βιώσιμες.
Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι για το 35,6 % των
ερωτηθέντων, ο σημαντικότερος παράγοντας που θα λάβουν υπόψη τους για να
επισκεφθούν ένα φυσικό κατάστημα είναι η τήρηση των πρωτοκόλλων καθαριότητας
και απολύμανσης. Ακολουθεί η τήρηση των αποστάσεων με 22,6% και τρίτος σε σειρά
παράγοντας με ποσοστό 21,3% είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας και η ύπαρξη
προστατευτικών εμποδίων. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό 39,2% των καταναλωτών
που δήλωσαν ότι λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τώρα σε σχέση με την περίοδο
πριν την πανδημία εάν οι εταιρείες νοιάζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων τους
όταν παίρνουν αποφάσεις αγοράς προϊόντων. Ένας ακόμη πολύ σημαντικός
παράγοντας που λαμβάνουν οι καταναλωτές κατά νου όταν πρόκειται να αγοράσουν
προϊόντα είναι η συσκευασία. Το 43,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τώρα με την
πανδημία λαμβάνει περισσότερο υπόψη του εάν τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει
έχουν συσκευασία που είναι σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής σε σύγκριση με την
περίοδο πριν την πανδημία.
Όσον αφορά την βιωσιμότητα, η πανδημία έδειξε πόσο επιτακτική ανάγκη είναι
η υιοθέτηση μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον που συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα που
προκύπτουν από την έρευνα, με το 22,1% των ερωτηθέντων να επιλέγει σε μεγαλύτερο
βαθμό από την περίοδο πριν την πανδημία προϊόντα τα οποία προωθούνται από τους
λιανοπωλητές ως βιώσιμες λύσεις και το 29,4% προϊόντα που είναι βιώσιμα και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Τέλος, το παρατεταμένο lockdown τον περασμένο χειμώνα δημιούργησε στους
πολίτες συναίσθημα ανάγκης να περάσουν χρόνο εκτός σπιτιού και να επιστρέψουν
στην κανονικότητα. Όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα της έρευνας, το 37,66% των
συμμετεχόντων επέστρεψε αμέσως μόλις άρθηκαν οι περιορισμοί σε καταστήματα,
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εστιατόρια και λοιπές δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Να σημειωθεί πως αυτό το
ποσοστό αποτελείται κυρίως από νέους. Αντίθετα, το 32,47% των ερωτηθέντων
δήλωσαν ότι θα επέστρεφαν στην κανονικότητα μόλις βεβαιώνονταν ότι τα
καταστήματα παίρνουν μέτρα ασφαλείας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι
απαρτίζουν αυτή την ομάδα. Αξίζει να αναφερθεί, πως το 50,91% των ερωτηθέντων
δήλωσε πως το πρώτο πράγμα που έκαναν μόλις έληξε το lockdown ήταν να
επισκεφθούν εστιατόριο ή καφετέρια με φίλους. Παράλληλα, η χρήση των μέσω
μαζικής μεταφοράς είναι η δραστηριότητα που ανησυχεί τους περισσότερους
καταναλωτές (62,8% των ερωτηθέντων) και ακολουθούν η συμμετοχή σε εκδήλωση
με περισσότερα από 100 άτομα (58,2%), το ταξίδι με πούλμαν (53%), η διοργάνωση
δείπνου στο σπίτι με 15 ή περισσότερα άτομα (37,6%). Κλείνοντας, αξίζει να
αναφερθεί πως όπως προκύπτει από την έρευνα οι εμβολιασμένοι δείχνουν
περισσότερο επιφυλακτική στάση για επιστροφή στην κανονικότητα σε σχέση με τους
ανεμβολίαστους. Βέβαια, να σημειωθεί πως την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας
δυνατότητα εμβολιασμού είχαν μόνο οι άνω των 30 ετών.
Συνοψίζοντας, η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε ενδιαφέροντα ζητήματα
έρευνας στο πεδίο του Marketing και ειδικά στο πεδίο της Συμπεριφοράς Καταναλωτή.
Επομένως, πιστεύω αξίζει να ερευνάται η επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στην
καταναλωτική συμπεριφορά ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς η επιδημιολογική
κατάσταση, τα περιοριστικά μέτρα, η οικονομική κατάσταση (είτε προς το καλύτερο
είτε προς το χειρότερο) και το ποσοστό εμβολιασμού αλλάζουν απ’ την μία μέρα στην
άλλη, συμπαρασύροντας την καταναλωτική συμπεριφορά. Έτσι, θα εντοπιστούν οι
συμπεριφορές που παραμένουν σταθερές ώστε οι άνθρωποι του marketing να μπορούν
να χαράξουν επιτυχημένη στρατηγική στην μετά-covid-19 εποχή.

6.1 Διοικητικές επιπτώσεις
Τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν από πολλές χώρες για την ανακοπή της
διασποράς του νέου κορωνοϊού έφεραν αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα διοικητικά μοντέλα προσαρμόστηκαν στην εξ’
αποστάσεως εργασία. Εργοδότες κι εργαζόμενοι μετέφεραν το γραφείο τους στο σπίτι
σε μια νύχτα. Όμως, αυτό απαιτούσε να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός στον
οικιακό χώρο: γρήγορο Internet, ακουστικά και μικρόφωνο, μεγάλη οθόνη, γραφείο,
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κατάλληλη καρέκλα γραφείου αλλά κυρίως ένα δωμάτιο όπου κάποιος θα μπορούσε
να εργαστεί χωρίς φυσικές παρεμβολές.
Το σκηνικό αυτό είναι δύσκολο να υφίσταται όταν όλη η οικέγενεια βρίσκεται
στο σπίτι, με τους μεγαλύτερους να τηλεργάζονται και τους μικρότερους να
τηλεκπαιδέυονται. Μπορεί το ωράριο εργασίας να είναι πιο ευέλικτο αλλά είναι ευρέως
αποδεκτό πως τώρα όλοι εργάζονται περισσότερο αφού σημαντικό παραγωγικό χρόνο
καταλαμβάνουν τα meetings, τα οποία κανονίζονται χωρίς δισταγμό ακόμα και για το
πιο απλό ζήτημα. Έτσι, είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ προσωπικής
κι επαγγελματικής ζωής.
Προκειμένου αυτό το μοντέλο εργασίας να διατηρηθεί θα πρέπει οι εργοδότες να
υποστηρίξουν ουσιαστικά τους εργαζομένους τους. Για παράδειγμα, να τους παρέχουν
τον απαραίτητο εξοπλισμό που είχαν στο γραφείο και να προσαρμόσουν τα σταθερά
κόστη που εξοικονομούν οι εταιρείες ως αύξηση στους μισθούς καθώς τώρα ξοδεύουν
πολλά περισσότερα για θέρμανση, λόγου χάρη, και όχι μόνο, στο σπίτι τους.
Η τηλεργασία, επίσης, έχει αναδείξει προβλήματα διατήρησης της κουλτούρας
εντός του οργανισμού αλλά και της αφοσίωσης των εργαζομένων. Ταξίδια και
συνέδρια δεν πραγματοποιούνται και η καθημερινή επαφή δεν υφίσταται, με
αποτέλεσμα να χάνεται η ουσιαστική επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων και η
διαπροσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω και ορισμένα θετικά στοιχεία που έφερε η
τηλεργασία, όπως είναι η εξοικονόμηση χρόνου από το ταξίδι από και προς την
εργασία, η δυνατότητα πραγματοποίησης άλλων υποχρεώσεων τις πρωινές ώρες λόγω
ευέλικτου ωραρίου και η δυνατότητα όλων των μελών της οικογένειας να περνούν
χρόνο και να τρώνε όλοι μαζί.
Παράλληλα, η πανδημία δημιούργησε προβλήματα διαθεσιμότητας των αγαθών.
Πολλές επιχειρήσεις έχουν τα εργοστάσια παραγωγής των προϊόντων τους στην Κίνα
ή σε άλλες ασιατικές χώρες. Έτσι, με την ένραξη της πανδημίας αλλά και μετέπειτα
έκλειναν πολλά εργοστάσια για τουλάχιστον 15 ημέρες λόγω κρουσμάτων. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις

στην παραγωγή και άρα

καθυστερήσεις στην άφιξη των προϊόντων στος χώρες που τα παρήγγειλαν. Έτσι κάθε

92

Τ μήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA Full-T ime
Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021
Οι Αλλαγές στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή Εξ’Αιτίας της Πανδημίας του Κορωνοϊού | Δήμητρα
Γεωργιοπούλου

εταιρεία πρέπει εσωτερικά να βρίσκει λύσεις για να ικανοποιεί την ζήτηση της αγοράς
με αποστολή των προϊόντων που έχουν χαμηλότερη ζήτηση σε μια χώρα σε μια άλλη
που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Βέβαια, κερδισμένες από αυτή την κατάσταση είναι
εταιρείες που έχουν την παραγωγή τους στην Ευρώπη, όπως η LEGO.
Μια ακόμη απόρροια της πανδημίας είναι η αύξηση των τιμών α’ υλών, ειδικά
του χαρτιού και του πλαστικού. Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με την χαμηλή
διαθεσιμότητα, οδήγησε στις ανατιμήσεις των αγαθών. Οι καταναλωτές δέχονται αυτές
τις επιπτώσεις ήδη σε πολλά προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια των supermarket, σε
παιχνίδια κ.ά.. Οι προσδοκίες των ανθρώπων των επιχειρήσεων είναι ότι αυτές οι τιμές
θα παραμείνουν για τουλάχιστον 1 χρόνο.

6.2 Ερευνητικές επιπτώσεις
Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ορατές και στον ερευνητικό τομέα. Τα
περιοριστικά μέτρα και τα συνεχόμενα lockdowns είχαν ως αποτέλεσμα πολλά projects
να αναβληθούν και εν τέλει να μείνει ανεκπλήρωτα. Ειδικά κατά την αρχή της
πανδημίας που κυριαρχούσε το αίσθημα φόβου και κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε
για πρώτη φορά αυτή την κατάσταση, πολλά ερευνητικά προγράμματα δεν
προχώρησαν. Επιπρόσθετα της κατάστασης αυτής, πολλές επιχειρήσεις και ιδρύματα
περιόρισαν ή σταμάτησαν τις χορηγίες και τους πόρους που διέθεταν για έρευνα.
Εκτός όμως από αυτούς τους περιορισμούς και τις δυσκολίες, η πανδημία
δημιούργησε νέα πεδία έρευνας σε πολλούς τομείς σχετικούς με τον επιχειρηματικό
κόσμο, ένας εκ των οποίων είναι η Συμπεριφορά Καταναλωτή. Η απότομη και ριζική
αλλαγή των καθημερινών συνηθειών των πολιτών δημιούργησε νέα μοντέλα
καταναλωτών τα οποία στηρίζονται στις νέες ανάγκες που αυτοί έχουν. Σήμερα, οι
περισσότεροι προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι ανάγκες των δύο πρώτων βαθμίδων
της πυραμίδας του Maslow, οι βιολογικές ανάγκες και οι ανάγκες για ασφάλεια,
ικανοποιούνται. Επομένως, έχουν προσαρμόσει τις καταναλωτικές τους συνήθειες
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να νιώθουν ότι οι δραστηριότητες που κάνουν δεν τους
εκθέτουν στον κίνδυνο νόσησης από τον κορωνοϊό.
Επίσης, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που έγινε σε όλους τους κλάδους
επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκδηλώνουν την καταναλώτική τους
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συμπεριφορά. Με τα φυσικά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά με τις μεθόδους click
away ή click inside, οι καταναλωτές αναζήτησαν νέες λύσεις και ανέδειξαν τα
ηλεκτρονικά καταστήματα ως το βέλτιστο κανάλι αγορών κατά την πανδημία. Ωστόσο,
επειδή πρόκειται για κάτι που αναπτύσσεται ραγδαία αυτή την περίοδο, η συμπεριφορά
των καταναλωτών είναι διαφορετική και καθορίζεται από νέους παράγοντες. Μερικοί
απ’ αυτούς είναι η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας του e-shop, τα μεταφορικά κόστη,
η ημερομηνία παράδοσης, οι προσφορές, η ασφάλεια πληρωμής.
Συμπληρωματικά σε αυτή την κατάσταση έρχεται να δράσει η νέα γενιά Ζ. Τα
άτομα που ανήκουν σ’ αυτήν είναι πλήρως εξοικειωμένα με το διαδίκτυο και τις νέες
τεχνολογίες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Άρα,
πρέπει να μελετηθούν εις βάθος οι ανάγκες αυτών των νέων ψηφιακών καταναλωτών
και να σχεδιαστούν τα ταξίδια τους ως πελάτες ώστε να αποκρυπτογραφηθεί η
καταναλωτική τους συμπεριφορά και να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Επίλογος
Η πανδημία που ξέσπασε το 2020 στην χώρα μας και παγκοσμίως έχει επηρεάσει σε
πολύ μεγάλο βαθμό τις ζωές μας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσπάθησα να
ερευνήσω πως επηρέασε την καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων και να
εξηγήσω τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Πολλά ερωτήματα δεν απαντώνται και
μένει αρκετός χώρος για περαιτέρω έρευνα στις αλλαγές της συμπεριφοράς
καταναλωτή εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτηματολόγιο
1. Εισαγωγικές ερωτήσεις


Είστε άνω των 18 ετών;
Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ



Μένετε στην Ελλάδα;
Α. ΝΑΙ
Β. ΟΧΙ

2. Στροφή στην αξία και τα αναγκαία


Πώς η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε το (οικογενειακό) εισόδημά
σας τον τελευταίο χρόνο;
Α. Αυξήθηκε
Β. Μειώθηκε
Γ. Έμεινε σταθερό



Για πόσο καιρό πιστεύετε το εισόδημά σας θα επηρεάζεται από την
πανδημία του κορωνοϊού;
Α. 2-3 μήνες
Β. 4-6 μήνες
Γ. 6+ μήνες
Δ. Καθόλου



Ποιο περιγράφει καλύτερα πόσο συχνά κάνετε καθένα απ’ τα
παρακάτω, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού;
Λιγότερο από

Το ίδιο από

Περισσότερο

τότε που

τότε που

από τότε που
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ξεκίνησε η

ξεκίνησε η

ξεκίνησε η

πανδημία

πανδημία

πανδημία

Σκέφτομαι πιο
σοβαρά που θα
ξοδέψω τα
χρήματά μου
Επιλέγω
λιγότερο ακριβά
προϊόντα για να
αποταμιεύσω
χρήματα
Ερευνώ για
εναλλακτικές
μάρκες και
προϊόντα πριν
αγοράσω



Ποιο από τα παράκατω περιγράφει καλύτερα την στάση σας κατά την
διάρκεια του lockdown;
Α. Αποταμίευσα χρήματα αφού δεν μπόρεσα να τα ξοδέψω σε
δραστηριότητες εκτός σπιτιού.
Β. Έτεινα να ξοδέυω περισσότερα χρήματα εν μέσω καραντίνας για να
βελτιώσω την διάθεσή μου στο σπίτι.
Γ. Η στάση μου ήταν ίδια με αυτή πριν το lockdown.



Εάν έπρεπε να κάνετε καθένα απ’ τα παρακάτω εντός του επόμενου
μήνα, ποιο περιγράφει καλύτερα τη στάση σας;
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Δεν θα

Θα ξοδέψω

Θα ξοδέψω

Θα ξοδέψω

Θα ξοδέψω

ξοδέψω

πολύ λίγα

λίγα

πολλά

πάρα πολλά

καθόλου
Διασκέδαση εκτός
σπιτιού
Ταξίδια
Αγορά μη αναγκαίων
προϊόντων και
υπηρεσιών
Γυμναστική εκτός
σπιτιού


Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας
μετά την πανδημία του κορωνοϊού;
1

2

3

4

5

6

7

Πολύ άσχημη

Πολύ καλή

3. Ψυχολογία


Πώς θα χαρακτηρίζατε την διάθεσή σας κατά την διάρκεια του
lockdown σε σχέση με αυτήν που έχετε συνήθως;
1

2

3

4

5

6

7

Πολύ

Πολύ

χειρότερη

καλύτερη



Ποιο περιγράφει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθούσατε
να φτιάξετε την διάθεσή σας; Επιλέξτε μέχρι 3.
Α. Έβγαινα για περπάτημα/ τρέξιμο.
Β. Αγόραζα κάτι στον εαυτό μου.
Γ. Μιλούσα στο τηλέφωνο με φίλους.
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Δ. Έβλεπα τηλεόραση/Netflix.
Ε. Διάβαζα βιβλία.
ΣΤ. Άκουγα μουσική.
Ζ. Μαγείρευα.



Εάν αγοράζατε κάτι στον εαυτό σας προκειμένου να νιώσετε
καλύτερα, ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τι θα ήταν
αυτό;
Α. Φαγητό
Β. Ρούχα & αξεσουάρ
Γ. Καλλυντικά
Δ. Online διασκέδαση (συνδρομές, εισιτήρια για online παραστάσεις)
Ε. Βιβλία & παζλ
ΣΤ. Ηλεκτρονικές συσκευές & gadgets
Ζ. Δεν αγόραζα κάτι για τον εαυτό μου.

4. Μετάβαση στις ψηφιακές και πολυκαναλικές αγορές


Πριν την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19), πόσο συχνά αγοράζατε
online έναντι διά ζώσης, σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες;
Δεν αγόραζα

Σπάνια

Συχνά

Πάντα

online

αγόραζα

αγόραζα

αγόραζα

online

online

online

Φαγητό
(delivery)
Φρούτα και
λαχανικά
Είδη ένδυσης
και υπόδησης
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Κοσμήματα
και αξεσουάρ
Είδη από
σούπερ μάρκετ
Καλλυντικά
και προϊόντα
για τη
φροντίδα του
δέρματος
Βιταμίνες και
συμπληρώματα
διατροφής
Έπιπλα και
ηλεκτρονικές/
ηλεκτρικές
συσκευές
Διασκέδαση
στο σπίτι
(συνδρομές,
εισιτήρια για
online
εκδηλώσεις)
Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες
Φυσική
κατάσταση και
ευεξία



Απ’ τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19),
πόσο συχνά αγοράζετε online έναντι διά ζώσης σε κάθε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες;
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Δεν αγόραζα

Σπάνια

Συχνά

Πάντα

online

αγόραζα

αγόραζα

αγόραζα

online

online

online

Φαγητό
(delivery)
Φρούτα και
λαχανικά
Είδη ένδυσης
και υπόδησης
Κοσμήματα
και αξεσουάρ
Είδη από
σούπερ μάρκετ
Καλλυντικά
και προϊόντα
για τη
φροντίδα του
δέρματος
Βιταμίνες και
συμπληρώματα
διατροφής
Έπιπλα και
ηλεκτρονικές/
ηλεκτρικές
συσκευές
Διασκέδαση
στο σπίτι
(συνδρομές,
εισιτήρια για
online
εκδηλώσεις)
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Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες
Φυσική
κατάσταση και
ευεξία



Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τη στάση σας απέναντι
στις online αγορές;
1

2

3

4

5

6

Αρνητική

7
Θετική



Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θα επιλέγατε τις
online αγορές; Επιλέξτε μέχρι 3.
Α. Καλύτερες τιμές.
Β. Μεγαλύτερη ποικιλία καταστημάτων και προϊόντων.
Γ. Ευκολία και άνεση από το σπίτι.
Δ. Αγορές όποια ώρα και ημέρα επιθυμώ.
Ε. Εξοικονόμηση χρόνου.
Στ. Ασφάλεια λόγω ανέπαφων συναλλαγών.



Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν θα επιλέγατε τις
online αγορές; Επιλέξτε μέχρι 3.
Α. Κόστος μεταφοράς
Β. Χρόνος παράδοσης
Γ. Πληρωμή online και κόστος αντικαταβολής
Δ. Άγνωστη η ποιότητα του προϊόντος
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Ε. Δύσκολη η αλλαγή/ επιστροφή του προϊόντος
Στ. Ιχνηλάτηση των προσωπικών δεδομένων

5. Υγεία και οικονομία που «νοιάζεται»


Τώρα που έληξε το lockdown, ποιος από τους παρακάτω παράγοντες
θα είναι ο πιο σημαντικός για εσάς ώστε να επισκεφθείτε ένα
κατάστημα;
Α. Καθαριότητα και απολύμανση
Β. Μάσκες και προστατευτικά εμπόδια
Γ. Διατήρηση αποστάσεων
Δ. Ανέπαφη αγορά
Ε. Περιορισμοί του καταστήματος
Στ. Έλεγχοι υγείας προκειμένου να εισέλθετε στο κατάστημα



Ποιο περιγράφει καλύτερα πόσο συχνά λαμβάνετε υπόψη σας καθένα
από τα παρακάτω όταν παίρνετε αποφάσεις αγοράς προϊόντων;
Το κάνω

Το κάνω το

Το κάνω

λιγότερο από

ίδιο από τότε

περισσότερο

τότε που

που ξεκίνησε

από τότε που

ξεκίνησε η

η πανδημία

ξεκίνησε η

πανδημία
Συσκευασία
σύμφωνα με
κανόνες
υγιεινής
Πώς οι εταιρείες
νοιάζονται για
την ασφάλεια
των
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εργαζομένων
τους
Προώθηση από
τους
λιανοπωλητές
βιώσιμων
λύσεων
Βιώσιμα/ φιλικά
προς το
περιβάλλον
προϊόντα
Σκοπός και
αξίες της
εταιρείας

6. Επιστροφή στην κανονικότητα


Τώρα που έληξε το lockdown, ποιο περιγράφει καλύτερα πότε θα
επιστρέψετε στα καταστήματα, εστιατόρια και στις υπόλοιπες εκτός
σπιτιού δραστηριότητες;
Α. Επέστρεψα αμέσως όταν άρθηκαν οι περιορισμοί
Β. Όταν δω άτομα απ’ τον περίγυρό μου να επιστρέφουν
Γ. Όταν εμβολιαστώ εγώ ή τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς μου
Δ. Όταν η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων ανακοινώσει ότι είναι πλήρως
ασφαλές να επιστρέψουμε
Ε. Όταν μαγαζιά, εστιατόρια και λοιπά καταστήματα παίρνουν μέτρα
ασφαλείας



Πόσο θα ανησυχούσατε εάν έπρεπε να κάνετε καθένα απ’ τα
παρακάτω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;
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Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ

Να μείνω σε ξενοδοχείο/
ενοικιαζόμενο δωμάτιο
Να ταξιδέψω με πλοίο
Να ταξιδέψω με αεροπλάνο
Να χρησιμοποιήσω τον εξοπλισμό
σε οργανωμένες παραλίες
(ξαπλώστρες, ομπρέλες κτλ.)
Να πάω σε εκδήλωση με 100 ή
περισσότερα άτομα
Να χρησιμοποιήσω τα ΜΜΜ
Να οργανώσω δείπνο στο σπίτι
μου με 15 ή περισσότερα άτομα
Να επισκεφθώ μουσεία/ εκθέσεις
Να παρακολουθήσω μια
παράσταση σε θερινό
κινηματογράφο ή σε ανοιχτό
θέατρο
Να τα ξιδέψω με πούλμαν



Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνατε όταν έληξε το lockdown;
Α. Ταξίδι αναψυχής
Β. Επίσκεψη σε εστιατόριο/ καφετέρια με φίλους
Γ. Συνάντηση με φίλους σε σπίτι
Δ. Επίσκεψη σε κατάστημα για αγορά μη αναγκαίων αγαθών
Ε. Συνάντηση με την οικογένειά μου
Στ. Επίσκεψη σε κομμωτήριο/ κέντρο αισθητικής
Ζ. Έναρξη κάποιου αθλήματος
Η. Άλλο
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7. Δημογραφικά στοιχεία


Ποιο είναι το φύλο σας;
Α. Άνδρας
Β. Γυναίκα
Γ. Άλλο



Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;
Α. 18-24 ετών
Β. 25-40 ετών
Γ. 41-56 ετών
Δ. 57-75 ετών
Ε. Άλλο



Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής σας;
Α. Λύκειο
Β. ΙΕΚ
Γ. ΑΕΙ/ΤΕΙ
Δ. Μεταπτυχιακό
Ε. Διδακτορικό/ Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Στ. Άλλο



Πού μένετε;
Α. Αττική
Β. Πελοπόννησο
Γ. Στερεά Ελλάδα
Δ. Θεσσαλία
Ε. Ήπειρο
Στ. Μακεδονία
Ζ. Θράκη
Η. Νησιά
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Έχετε εμβολιαστεί;
Α. ΝΑΙ (1 ή 2 δόσεις)
Β. ΟΧΙ
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