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Διοικητική Περίληψη  

Προκειμένου να ερευνήσουμε αν οι μη ορθολογικές αντιλήψεις επηρεάζουν τις 

καταναλωτικές συμπεριφορές και ο ρόλος τους είναι τέτοιος, που θα πρέπει τελικά να 

λαμβάνονται υπόψη, στη συγκεκριμένη εργασία  θα κινηθούμε ως εξής.  

Αρχικά θα αναφερθούμε στην έννοια του ορθολογισμού και πώς καταλήξαμε σήμερα 

να συζητάμε τελικά για μη ορθολογικές αποφάσεις και συμπεριφορές. Στη συνέχεια 

θα περάσουμε στη μεθοδολογία της έρευνάς μας, όπου θα περιγράψουμε το μοντέλο 

πάνω στο οποίο βασιστήκαμε, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε καθώς και 

το δείγμα από το οποίο καταλήξαμε στα στοιχεία προς ανάλυση. Στο τέλος της 

εργασίας βρίσκονται τα αποτελέσματά μας καθώς και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετήσει κατά πόσο υπάρχουν 

συμπεριφορές στους καταναλωτές που δεν μπορούν να ερμηνευτούν βάσει 

ορθολογικών κριτηρίων και βασίζονται σε συγκεκριμένες ψυχολογικές καταστάσεις, 

συναισθήματα και συνθήκες αβεβαιότητας. Ο στόχος μας είναι να ερευνήσουμε και 

να εντοπίσουμε  την ταυτότητα εκείνων των ατόμων που η καταναλωτική τους 

συμπεριφορά σχετίζεται περισσότερο με κάποια συγκεκριμένα ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά. Η τμηματοποίηση τους βάσει αυτών των συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών μπορεί να αποτελέσει και ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση 

συγκεκριμένων προϊόντων.  

 

 

 

 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 4 

 

Περιεχόμενα 
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή .............................................................................................................. 6 

Κεφάλαιο 2 : Επισκόπηση Βιβλιογραφίας............................................................................... 12 

2.1 Η έννοια του ορθολογισμού ......................................................................................... 12 

2.2. Υπάρχει Ορθολογικότητα στις προτιμήσεις μας; ......................................................... 21 

2.3 Εργαλειακός Ορθολογισμός - Προτιμήσεις και επιλογές ............................................. 23 

2.4 Τι συμβαίνει όμως τελικά με τις προτιμήσεις μας ; ...................................................... 27 

2.4.1. Αλλαγή στις προτιμήσεις ....................................................................................... 29 

2.4.2 Πολλαπλοί Εαυτοί και λήψη αποφάσεων .............................................................. 29 

2.5  Συμπεριφορικά Οικονομικά (Behavioral Economics) .................................................. 31 

2.6 Μη  ορθολογικές συμπεριφορές .................................................................................. 35 

2.7 Θεωρίες βελτιστοποίησης έναντι θεωριών μη βελτιστοποίησης ................................ 36 

2.8 Κανονιστικές και περιγραφικές θεωρίες....................................................................... 38 

2.9 Έρευνα και παντογνωσία .............................................................................................. 39 

2.10 Οικολογικός ορθολογισμός και εσωτερική συνοχή .................................................... 41 

2.11 Κατασκευή του περιβάλλοντος. .................................................................................. 42 

2.12 Ευρωστία ..................................................................................................................... 44 

2.13 Η διάπλαση της απόφασης από το συναίσθημα ........................................................ 47 

2.14 Πώς λειτουργούν τα συναισθήματα στη λήψη μιας απόφασης ................................ 50 

2.15 Οι δεισιδαιμονίες στη ζωή μας ................................................................................... 56 

2.15.1 Δεισιδαιμονίες ...................................................................................................... 57 

2.16 Η Βάση της Έρευνάς μας ............................................................................................. 60 

Κεφάλαιο 3 : Μεθοδολογία Έρευνας ...................................................................................... 64 

3.1  Προλήψεις .................................................................................................................... 69 

3.2 Παρόρμηση ................................................................................................................... 75 

3.3 Τζογάρισμα-Τυχερά παιχνίδια ...................................................................................... 77 

3.4 Ενασχόληση με το Χρηματιστήριο ................................................................................ 80 

3.5 Προώθηση e-mail που σχετίζονται με φοβίες .............................................................. 82 

3.6  Φυλαχτά ....................................................................................................................... 83 

3.7  Λοιπές Ερωτήσεις ......................................................................................................... 85 

3.8  Δημογραφικές Ερωτήσεις ............................................................................................ 88 

Κεφάλαιο 4: ............................................................................................................................. 90 

Αποτελέσματα ......................................................................................................................... 90 

Κεφάλαιο 5 ............................................................................................................................ 108 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 5 

 

Συμπεράσματα, Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα ................................... 108 

Κεφάλαιο 6 ............................................................................................................................ 112 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 112 

Παραρτήματα ........................................................................................................................ 114 

Παράρτημα (1) – Rotated Component Matrix .................................................................. 114 

Παράρτημα (2) Αρχικό Ερωτηματολόγιο και μετάφραση ................................................ 119 

Παράρτημα (3) – Κατηγοριοποίηση Ερωτήσεων .............................................................. 122 

Παράρτημα (4) – Ερωτηματολόγιο Έρευνας ..................................................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 6 

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

Το marketing είναι ένας κλάδος που έχει εισχωρήσει βαθιά στην καθημερινότητα 

όλων μας. Οι περισσότεροι ακούγοντας τη λέξη marketing θα κάνουν μία σύνδεση με 

τη διαφήμιση, με τις επιθυμίες, με τις ανάγκες, με προϊόντα, καμπάνιες και 

μετρήσιμους οικονομικά στόχους. Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια και η σύνδεση που 

γίνεται είναι σωστή και δικαιολογημένη. Το marketing όμως, όπως και οι 

περισσότεροι κλάδοι, δεν έχει στεγανά, κινείται και εξελίσσεται συνεχώς και 

ακολουθεί όλες τις εξελίξεις που γίνονται στην έρευνα πάνω στον άνθρωπο. Εξάλλου, 

εκεί ακριβώς απευθύνεται, σε έναν άνθρωπο – καταναλωτή που για να τον πλησιάσει, 

θα πρέπει να έχει κατανοήσει τη συμπεριφορά του, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει 

αποφάσεις και επιλέγει, από πού επηρεάζεται και πόσο, τί προτιμά και πώς.  

Όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν εταιρείες, που με τη χρήση ερευνών, 

ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και άλλων μεθόδων έρευνας μελετούν τις 

προτιμήσεις και τις τάσεις των καταναλωτών. Είναι αυτό όμως σήμερα αρκετό; 

Σίγουρα, όχι. Μέθοδοι σαν τις παραπάνω, βασίζονται στις απαντήσεις των 

καταναλωτών που γίνονται από μία συνειδητή διαδικασία. Είναι όμως όλες οι 

αποφάσεις μας συνειδητές ; Τί γίνεται με το ασυνείδητό μας και πόσο πολύ αυτό μας 

επηρεάζει; Τί συμβαίνει με τις βαθιά ριζωμένες σκέψεις μας, τις φοβίες μας, τις 

ανασφάλειές μας, τα συναισθήματά μας ; Μήπως τελικά οι προτιμήσεις μας ακόμα 

και οι πιο απλές επιλογές μας, συνδέονται πολύ περισσότερο με τον βαθύτερο εαυτό 

μας απ’ όσο ακόμα και εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε;  

Η αλήθεια είναι πως όλοι θα προτιμούσαμε να θεωρούμε πως σκεφτόμαστε 

ορθολογικά και οι επιλογές μας να προέρχονται από μία συνειδητή γραμμική 

διαδικασία, στην οποία δεν υπεισέρχονται επιρροές τις οποίες ούτε εμείς οι ίδιοι δεν 

αναγνωρίσουμε. Η πραγματικότητα όμως όπως θα δούμε είναι τελείως διαφορετική. 
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Δίπλα στη συνειδητή μας σκέψη, καιροφυλακτούν ασυνείδητα συναισθήματα και 

διεργασίες, που δεν ελέγχουμε αλλά τελικά πολλές φορές υπερισχύουν.  

Στη συγκεκριμένη εργασία, ασχολούμαστε με τις μη ορθολογικές αντιλήψεις στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Ένα θέμα που γενικώς απασχολεί όλο και 

περισσότερο τόσο τους ερευνητικούς κύκλους όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο 

τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αντιδρούν στα διάφορα μηνύματα και τελικά 

επιλέγουν, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος λειτουργεί.   

Το ανθρώπινο είδος καυχιέται πως έχει τον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

υπόλοιπων ειδών να πράττει με γνώμονα τη λογική. Έχουμε την εντύπωση πως οι 

περισσότερες επιλογές μας, κρίσιμες ή όχι, περνάνε μέσα από συγκεκριμένες 

διαδικασίες φιλτραρίσματος και υπολογισμών, μέχρι να καταλήξουν στη συνειδητή 

πράξη. Πράγματι, για πολλά χρόνια, διανοητές, φιλόσοφοι, μαθηματικοί και 

επιστήμονες, πρέσβευαν αυτή την άποψη και προσπαθούσαν να αποδείξουν είτε μέσα 

από τη φιλοσοφία, είτε μέσα από τα μαθηματικά, πως ο άνθρωπος είναι το υπέρτατο 

ορθολογικό ον. Είναι όμως τελικά έτσι η φύση του ανθρώπου; Στην πορεία, πολλά 

ήταν τα ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν, πολλά τα αδιέξοδα και πολλές οι 

προκλήσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από τους 

«σκληρούς» κύκλους των υποστηρικτών του ορθολογισμού.  

Σταδιακά, εμφανίστηκε κι άλλος ένας παράγοντας στην εξίσωση της λογικής κι αυτός 

ήταν η ψυχολογία. Σήμερα, μαζί με την νευροεπιστήμη και  τα οικονομικά , είναι 

τρεις κλάδοι που επιστήμονες με διαφορετικές κατευθύνσεις διακλαδώνονται, 

μελετούν, συνεργάζονται και εμπλουτίζουν τις θεωρίες με νέα χαρακτηριστικά και 

ανακαλύψεις. Βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε νέες οπτικές που αλλάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τόσο την Οικονομική Επιστήμη όσο και τη 
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λήψη αποφάσεων. Οπτικές που συμπλέουν με τη πολυπλοκότητα της ανθρώπινης 

φύσης και τις έρευνες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.   

Οι marketeers δεν άφησαν ανεκμετάλλευτες, τις εξελίξεις στις επιλογές των 

καταναλωτών. Τα μηνύματα για προϊόντα, εκδηλώσεις, υπηρεσίες ή ακόμα και για 

αλτρουιστικές δράσεις, είναι μελετημένα έτσι ώστε να στοχεύουν στα βαθύτερα 

ένστικτά μας, στις αδυναμίες και στα θέλω μας, πολύ περισσότερο από τη λογική 

μας. Δεν περνά μέρα στη ζωή μας είτε στην προσωπική, είτε στην επαγγελματική, 

που δεν χρειάζεται να κάνουμε μία επιλογή. Αυτό που μας ενδιαφέρει στην εργασία 

μας, είναι να ακουμπήσουμε λίγο την επιφάνεια κάποιων επιρροών που συχνά 

ασυνείδητα επηρεάζουν τις επιλογές και καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας. Οι 

επιρροές αυτές είναι πολύ περισσότερες απ’ όσες πιστεύουμε και τις περισσότερες 

φορές δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε ακόμα κι αν τις αναγνωρίζουμε.  

Αν και το θέμα μας έχει να κάνει με τους καταναλωτές, δεν θα μπορούσαμε να 

αποφύγουμε να αναφερθούμε στην πολυχρησιμοποιημένη αυτή έννοια του. Αν πρώτα 

δεν κατανοήσουμε το ειδικό βάρος αυτής της έννοιας, τα πόσα γράφτηκαν, 

συζητήθηκαν και προβλημάτισαν, δεν θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε γιατί τελικά 

φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για τον μη ορθολογισμό.  

Η εργασία μας έχει δομηθεί με τον εξής τρόπο. Ξεκινάμε με τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας, αρχίζοντας από την έννοια του Ορθολογισμού, μιας έννοιας που 

μάλλον ταλαιπωρήθηκε ιστορικά τόσο από τη μεριά της φιλοσοφίας, όσο και από τη 

μεριά των επιστημών. Στην συγκεκριμένη εργασία, εκθέτουμε θεωρίες που αφορούν 

τόσο την ορθολογική προσέγγιση όσο και τη μη ορθολογική.  Στόχος αυτής της 

προσέγγισης, είναι να δώσει στον αναγνώστη να κατανοήσει πως η έννοια του 

ορθολογισμού, εμπεριέχει μία πολυπλοκότητα που δύσκολα απλοποιείται. Ακόμα κι 

αν όλοι νομίζουμε πως γνωρίζουμε τί ακριβώς εννοούμε όταν την χρησιμοποιούμε 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 9 

 

στην καθημερινότητά μας, όλοι είμαστε επηρεασμένοι από προσωπικά βιώματα και 

αντιλήψεις που ο δικός μας ορθολογισμός, δεν ταυτίζεται με τον ορθολογισμό του 

συνομιλητή μας, άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς και δεν μιλάμε για 

ορθολογισμό. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ίδια την έννοια του 

ορθολογισμού, ό, τι παράγεται από αυτήν καθώς και την ανάλυση όλων των θεωριών 

σε βάθος, δεν θα μας έφτανε μία διπλωματική εργασία. Ωστόσο, ο σκοπός μας δεν 

είναι αυτός. Σκοπός μας είναι απλώς μία αναφορά, έτσι ώστε να εισέλθουμε όσο πιο 

ομαλά γίνεται στον πυρήνα του θέματός μας, που είναι, αν και κατά πόσο είναι 

πιθανό να επηρεάζουν τον καταναλωτή οι μη ορθολογικές αντιλήψεις.  

Στην ενότητα που ακολουθεί την ιστορικότητα της έννοιας, εξετάζουμε αν τελικά 

υπάρχει ορθολογικότητα στις προτιμήσεις μας. Αναφέρουμε τί υποστηρίζει η 

συμβατική οικονομική θεωρία και στη συνέχεια κάποιους προβληματισμούς που 

παρατηρούμε πως δεν απαντά. Τί σημαίνει τελικά το να κάνουμε μία επιλογή. 

Σημαίνει πως ακολουθούμε μία πραγματική προτίμησή μας; Κι αν ναι, τί είναι αυτή η 

προτίμηση. Προκύπτει από μία ορθολογική διαδικασία ή είναι αποτέλεσμα κι άλλων 

παραγόντων; Θα εξετάσουμε συνοπτικά πως προκύπτουν οι επιλογές μας μέσα από 

το πλαίσιο του ορθολογισμού, αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη 

θεώρηση. Θα δούμε πως η μαθηματική σκέψη, πράγματι μπορεί να είναι το υπέρτατο 

μαθηματικό εργαλείο που έχουμε, μπορεί να έχει αμέτρητες εφαρμογές αλλά δεν δίνει 

όλες τις απαντήσεις όταν έχουμε να κάνουμε με την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης 

φύσης.  Στην αμέσως επόμενη ενότητα, θα περάσουμε στον ρόλο των 

Συμπεριφορικών Οικονομικών  και στις μη ορθολογικές συμπεριφορές. Θα δούμε 

ποια μπορεί να είναι τα προβλήματα ερμηνείας κάποιων συμπεριφορών, τον λόγο για 

τον οποίο δεν μπορούν να ερμηνευτούν μέσω του ορθολογισμού και από πού τελικά 

μπορούμε να θεωρήσουμε πως μπορούν να πηγάζουν και επηρεάζονται. Θα σταθούμε 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 10 

 

στις δεισιδαιμονίες. Μία κατεξοχήν μη ορθολογική επιρροή, που δεν έχει μελετηθεί 

εκτενώς και που πολλοί θα θεωρούσαν πως είναι ένα μάλλον ξεπερασμένο 

απομεινάρι του παρελθόντος. Είναι όμως αυτό το παρελθόν τόσο ξεπερασμένο; Οι 

δεισιδαιμονίες είναι συνδεδεμένες με τον φόβο, ένα αρνητικό συναίσθημα που αν και 

υπάρχει εκεί για να προστατεύει τον άνθρωπο, σε κανέναν δεν προκαλεί γαλήνη. 

Έρχονται λοιπόν οι δεισιδαιμονίες για να ξορκίσουν αυτόν τον φόβο, να δώσουν στο 

άτομο ψήγματα σιγουριάς μπροστά στην αβεβαιότητα του μέλλοντος, να το 

καθησυχάσουν και να το βγάλουν από το αδιέξοδο που καμιά φορά προκαλεί η 

λογική.  Στις επόμενες ενότητες, αγγίζουμε το κυρίως θέμα προς εξέταση που 

αναλύεται μέσα από τα Συμπεριφορικά Οικονομικά. Έτσι, πρώτα εισάγουμε τον 

αναγνώστη στο συγκεκριμένο αντικείμενό  και στη συνέχεια εξετάζουμε τί μπορεί να 

είναι αυτό που ονομάζουμε μη ορθολογικές συμπεριφορές και τις θεωρίες που 

πηγάζουν μέσα από την ανάλυσή τους. Στη συνέχεια επιλέξαμε  μία συγκεκριμένη μη 

ορθολογική συμπεριφορά που είναι οι δεισιδαιμονίες και εξετάζουμε αν και κατά 

πόσο αυτές επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, τόσο ώστε να αξίζει μία 

εταιρεία να λάβει υπόψη της και αυτή την περίπτωση καταναλωτή.  

Συνεχίζουμε με τη μεθοδολογία της έρευνάς μας, πού δηλαδή βασιστήκαμε, από πού 

προέρχεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε, γιατί το επιλέξαμε και τί 

αναλύουμε. Το συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς για να 

μπορεί να θεωρηθεί η εργασία μας επιστημονική, θα πρέπει τα όσα αναφέρονται να 

έχουν έγκυρη βάση. Η εργασία τελειώνει με την ανάλυση έρευνας που διεξήχθη σε 

175 (εκατόν εβδομήντα πέντε ανθρώπους). Θα δούμε αν και πώς θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν βάσει των απαντήσεών τους αυτά τα άτομα, πώς ανάλογα με την 

κατηγοριοποίηση τους συμπεριφέρονται και επιλέγουν κι αν αυτή η κατηγοριοποίηση 

επηρεάζεται τελικά και  από τα δημογραφικά στοιχεία.  
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Κάθε έρευνα που έχει να κάνει με τον άνθρωπο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς 

ακόμα και σήμερα με όλες τις γνώσεις και τα εργαλεία που διαθέτουμε συνεχίζουμε 

να είμαστε αντιμέτωποι με ένα «μαύρο κουτί». Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα 

θέλαμε να υπογραμμίσουμε είναι πως οποιαδήποτε θεωρία θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με μία κριτική ματιά και να μην αναζητάμε να αντικαταστήσουμε 

κάθε φορά έναν «πατερναλισμό» από κάποιον άλλον.  
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Κεφάλαιο 2 : Επισκόπηση Βιβλιογραφίας  

2.1 Η έννοια του ορθολογισμού  
 

Είμαστε συνηθισμένοι όταν αναφερόμαστε στην επιστήμη των Οικονομικών, να 

έχουμε στο μυαλό μας τη θεωρία που στην ουσία μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε, 

δηλαδή την κλασσική και τη νεοκλασική.  Ήδη όμως σήμερα, τόσο στις Η.Π.Α, όσο 

και στην Ευρώπη, είναι επίσης αποδεκτό πως και οι ψυχολογικοί παράγοντες 

επιδρούν στην οικονομική ανθρώπινη συμπεριφορά, στον τρόπο με τον οποίο 

παίρνουμε αποφάσεις και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ως 

καθημερινοί καταναλωτές. Σήμερα τα Συμπεριφορικά Οικονομικά, έρχονται να 

δώσουν εξηγήσεις, να δώσουν λύσεις και να ερμηνεύσουν σημεία που μέχρι σήμερα 

δεν είχαν καταφέρει να δώσουν τα συμβατικά οικονομικά.  

Αυτό το οποίο ονομάζουμε συμβατικά οικονομικά, είναι η όπως αναφέραμε 

Κλασσική και η  Νεοκλασική Θεωρία. Αυτή δηλαδή η προσέγγιση που θεωρεί τον 

άνθρωπο ως το απόλυτο λογικό ον, που όταν δρα σε ένα περιβάλλον χωρίς στεγανά, 

θα λάβει τη σωστή απόφαση, που θα τον οδηγήσει στο μέγιστο κέρδος. Αυτός ο 

λογικός άνθρωπος, αυτό το τέλειο ον, είναι και αυτό που ονομάζεται «Homo 

economicus». Φυσικά αυτός ο τύπος ανθρώπου, δεν υφίσταται στην πραγματικότητα 

που βιώνουμε, αφού είναι αδύνατον να υπάρξει ένα περιβάλλον με τέλεια 

πληροφόρηση, από το οποίο το άτομο θα αντλήσει όσες πληροφορίες χρειάζεται, στη 

συνέχεια θα τις επεξεργαστεί και στο τέλος να λάβει την πλέον ορθολογική επιλογή.1 

                                                 
1 Behavioral Finance-Theory and Practical Application: SYSTEMATIC ANALYSIS 

OF DEPARTURES FROM THE HOMO OECONOMICUS PARADIGM ARE 

ESSENTIAL FOR REALISTIC FINANCIAL RESEARCH AND ANALYSIS 

Author(s): Hubert Fromlet Source: Business Economics, Vol. 36, No. 3 (July 2001), 

pp. 63-69 Published by:  Palgrave Macmillan Journals Stable URL:  

http://www.jstor.org/stable/23488166 
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Αυτό  ωστόσο δεν αλλάζει το γεγονός πως ο άνθρωπος πάντα αναζητά την μέγιστη 

ωφέλειά του. Είναι εξάλλου χαρακτηριστική η φράση του Adam Smith, από τους πιο 

σπουδαίους θεμελιωτές της Οικονομικής Θεωρίας πως « δε θα μας φέρει το δείπνο 

μας η καλοσύνη του κρεοπώλη, του ζυθοποιού ή του φούρναρη, αλλά η προσωπική του 

ωφέλεια». Σε αυτή ακριβώς την πρόταση βασίζεται ο «homo economicus», δηλαδή 

στην αξεπέραστη ανάγκη του ατόμου, με συγκεκριμένες προτιμήσεις, να κυνηγήσει 

το μέγιστο όφελος, ανάλογα με τη δεδομένη κατάσταση. 2 

Σε επίπεδο καταναλωτή ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, που εισάγει και τη μη 

πληροφόρηση μέσα στην οικονομική συμπεριφορά, είναι η θέση του Stigler (1961). 

Έτσι ο καταναλωτής, προφανώς και δεν έχει γνώση όλων των τιμών της αγοράς για 

ένα συγκεκριμένο προϊόν. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη του και άλλους παράγοντες, 

όπως τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του ή την απόσταση που πρέπει να διανύσει, 

είναι διατεθειμένος να επιλέξει το προϊόν που θέλει να αποκτήσει ακόμα κι αν θα 

μπορούσε να το βρει φθηνότερα κάπου αλλού. Πράγματι, στην οικονομική θεωρία η 

πληροφορία είναι πολύτιμος παράγοντας. Αυτό όμως που μας λέει ο Stigler είναι πως 

η έλλειψή της, είναι ένα οικονομικό φαινόμενο, αντίθετα με το να συμπεριφέρεται 

κάποιος «παράλογα – irrational» , που δεν έχει θέση σε καμία οικονομική επιλογή. 3  

Σε παρόμοιο πλαίσιο και η Σχολή του Σικάγο, υποστηρίζει πως το άτομο, θα λάβει 

υπόψη του όλα τα κόστη και τα οφέλη (Costs and Benefits Analysis), όλες τις 

προσδοκίες και τις πιθανές συνέπειες και ανάλογα θα πράξει. 4 Είναι λοιπόν το 

άτομο, o «homo economicus», ένας «οπορτουνιστής» (Aumann 1985), που ζυγίζει 

αυτόματα πού βρίσκεται το συμφέρον του και πού βλάπτεται και ανάλογα πράττει;  

                                                 
2 Rational behavior and economic theory Nicolaas J. Vriend * 5anta Fe Institute. 1399 Hyde Park 

Road. Santa Fe NM 87501. USA Received 27 October 1994; revised 15 February 1995 
3 Στο ίδιο, σελ. 266 – 267.  
4 Στο ίδιο, σελ. 269.  
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Για τις ανάγκες της εργασίας, θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να πάμε λίγο πίσω και 

να σταθούμε λίγο στην έννοια του ορθολογισμού. Στις κοινωνικές επιστήμες όπου οι 

λέξεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, συμβαίνει οι έννοιες να μην έχουν πάντα το ίδιο 

νόημα και να ξεσπά ένας ατελείωτος διάλογος ανάμεσα στις διάφορες θεωρίες. Αν 

και η εργασία μας δεν πρόκειται να μπει στα βαθιά νερά της φιλοσοφίας, θεωρούμε 

πως είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε με την εξέλιξη της έννοιας του ορθολογισμού, 

μέσα από τους στοχασμούς σπουδαίων ιστορικά διανοητών.  

Σήμερα, όταν χρησιμοποιούμε την έννοια του ορθολογισμού στην Οικονομική 

Επιστήμη, μπορούμε ή τουλάχιστον  πιστεύουμε πως μπορούμε,  να κατανοήσουμε 

όλοι το περιεχόμενό της. Η έννοια αυτή μέσα από την κινητικότητα αλλά και την 

αφαιρετικότητα της εξέλιξης των ιδεών, έχει λάβει μία μάλλον στενή και πολύ 

συγκεκριμένη ερμηνεία. Ήταν όμως πάντα έτσι;  

Ακόμα και στην κλασική και νεοκλασική ερμηνεία, είχε ανοιχτεί ένας τεράστιος 

διάλογος για το τί τελικά είναι αυτή η ορθολογικότητα, βάσει της οποίας το άτομο 

επιλέγει. Ένας από τους κυριότερους λόγους που αυτός ο διάλογος βρήκε έδαφος για 

να αναπτυχθεί, είναι το γεγονός πως η Οικονομική Επιστήμη ενδιαφέρεται, σε 

μεγάλο βαθμό, να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο  το άτομο κάνει επιλογές, που 

φυσικά και συνδέεται με το κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα στο οποίο αυτό το ίδιο άτομο, 

δρα. Ωστόσο, εδώ εντοπίζονται και αντίθετες δυνάμεις, καθώς η μεν επιστήμη των 

Οικονομικών ήταν διαποτισμένη με την έννοια της ορθολογικής επιλογής, ενώ από 

την άλλη η επιστήμη της κοινωνίας, η Κοινωνιολογία, δεν σταμάτησε ποτέ να 

υπογραμμίζει, να τονίζει και να υποδεικνύει  σε πολλά σημεία την κυριαρχία  μιας  

μη ορθολογικότητας. 5  

                                                 
5 Classical and neoclassical conceptions of rationality—Findings of an exploratory 

survey Milan Zafirovski, Department of Sociology, P.O. Box 311157, University of 

North Texas, Denton, TX 76203; USA, σελ 790.  
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Η ορθολογικότητα ως έννοια, έχει τις ρίζες της στην εποχή του «Διαφωτισμού», μία 

εποχή που υπογράμμισε τον βαθύ ρόλο της λογικής σε όλες τις επιστήμες. Μέσα στην 

Οικονομική Επιστήμη, η ορθολογικότητα έλαβε μία πολύπλοκη ερμηνεία που 

αφορούσε και την κοινωνία, ενώ στην εξέλιξή της πέταξε από πάνω της κάθε 

ψυχολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο, μετατρέποντάς την, σε ένα ανθρώπινο 

εργαλείο επιλογής. 6 Οι κλασικοί Οικονομολόγοι, όπως ο Smith, o Ricardo, o Mill, 

υπογραμμίζουν διπλά την έννοια της ορθολογικότητας, η οποία θεωρούν πως είναι 

αυτή που  χαρακτηρίζει το άτομο και εξελίσσει αέναα τη συμπεριφορά του. Αντίθετα, 

ό,τι δεν έχει λογική είναι παράλογο, ακόμα και φανατισμός ή απάτη. Ιδιαιτέρως 

ενδιαφέρον είναι πως το άτομο που ο Smith περιγράφει ως τον ορθολογικό άνθρωπο, 

είναι ο «σοφός άνθρωπος», που είναι έτοιμος ακόμα και να θυσιάσει το προσωπικό 

του συμφέρον, προκειμένου να ωφεληθεί το «κοινό καλό». Χαρακτηριστικό της 

θεωρίας του είναι, πως αν συνέβαινε το αντίθετο, δηλαδή,  αν αυτός ο «σοφός 

άνθρωπος» δεν θυσίαζε το προσωπικό του συμφέρον για το κοινό όφελος, τότε θα 

ήταν παράλογος και ανήθικος. Έχουμε δηλαδή στον Smith, μία έκφραση της λογικής 

που συνδέεται με την κοινωνική ευαισθησία αλλά ακόμα και τον αλτρουισμό, αφού 

ακόμα και μέσα από αυτόν το άτομο αντλεί μία ευχαρίστηση. Επομένως, σε αυτή την 

προσέγγιση του Smith, όπως και σε άλλους μελετητές των κλασσικών Οικονομικών, 

παρατηρούμε πως το άτομο δεν διακατέχεται μόνο από ορθολογικά χαρακτηριστικά 

που σκοπό έχουν να μεγιστοποιήσουν το όφελός του ή δεν είναι απλώς ένας απλός 

εγωιστής, αλλά συνεκτιμά και είναι σε θέση να κρίνει και την ευχαρίστηση που 

λαμβάνει όταν ενεργεί και για το όφελος τρίτων. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως 

αυτό που ο Smith, χαρακτηρίζει ως μη ορθολογικό, είναι το απεριόριστο κυνήγι του 

                                                 
6 Στο ίδιο, σελ. 791.  
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προσωπικού οφέλους και η αδιαφορία για το κοινό καλό που τελικά,  κατά την άποψή 

του, μόνο στην αυτοκαταστροφή οδηγεί. 7  

Σε μία παρόμοια βάση, αλλά δίνοντας έμφαση στην έννοια της «ωφέλειας - utility», ο 

Bentham, αν και είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός των κλασικών οικονομολόγων, 

αντιλαμβάνεται τον ορθολογισμό, ως έναν υπολογισμό της ευχαρίστησης και του 

πόνου. Στη δική του θεώρηση, ο ορθολογισμός χρειάζεται συνέπεια και καθώς στην 

κοινωνία συνυπάρχουν διαφορετικές επιλογές, πολλές από τις οποίες μπορεί και να 

μην είναι συμβατές η μία με την άλλη, ο ορθολογισμός φαίνεται να είναι το πιο 

σπάνιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Ωστόσο, και στη δική του θεώρηση η κοινωνία, 

θα πρέπει να βγαίνει κερδισμένη από τις τελικές ατομικές επιλογές. 8 

Δεν είχαν όμως όλοι οι πολιτικοί στοχαστές τόση εμπιστοσύνη  στις δυνατότητες του 

ανθρώπου. Ο Malthus, υπήρξε μάλλον απαισιόδοξος και θεωρούσε πως ο άνθρωπος, 

όντας τόσο σφιχτά δεμένος με τις ανάγκες του και την ίδια του τη φύση, δε θα 

κατάφερνε ποτέ να εξελιχθεί τόσο, όσο τον ήθελαν οι Διαφωτιστές. Αντιθέτως, 

θεωρούσε πως ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκος και η λογική, ο παραλογισμός  και τα 

πάθη,  συνυπήρχαν στη φύση του. Ωστόσο, δεν απέκλειε τη δυνατότητα του 

ανθρώπου να κρίνει, έχοντας ως οδηγό του τη λογική,  τί είναι αυτό που θα ήταν 

καλύτερο να ακολουθήσει, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως θα είχε όμως και τη 

δύναμη να αντισταθεί σε κάθε πάθος και κάθε ανάγκη. 9  

Στη Νεοκλασική οικονομική θεωρία, συναντάμε αυτό στο οποίο είχε ήδη αναφερθεί 

ο Bentham, τη μεγιστοποίηση δηλαδή της ωφέλειας, ως τον απόλυτο ορθολογικό 

οδηγό. Αύτη η εκδοχή του ορθολογισμού, γίνεται για τους Νεοκλασικούς το κύριο 

χαρακτηριστικό πίσω από κάθε οικονομική (κι όχι μόνο), απόφαση. Σε ένα άλλο 

ξεχωριστό επίπεδο συναντάμε τον Jevons που συνδέεται όμως με τον Bentham που 

                                                 
7 Στο ίδιο, σελ. 794 – 795.  
8 Στο ίδιο, σελ. 797.  
9 Στο ίδιο, σελ. 798.  



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 17 

 

αναφέραμε μόλις, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον ορθολογισμό, ως τη βάση πάνω στην 

οποία ξετυλίγονται όλες οι χαρές και οι δυστυχίες του ανθρώπου. Οι αποφάσεις του 

κάθε ατόμου έχουν ως στόχο να μεγιστοποιήσουν το συναίσθημα της χαράς και να 

ελαχιστοποιήσουν το συναίσθημα της λύπης. Θεωρεί επίσης – και αυτό το 

υπογραμμίζουμε – πως στο πλαίσιο της πολιτικής οικονομίας, αυτές οι σχέσεις μεταξύ 

μεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης, χαράς και λύπης αντίστοιχα, 

ποσοτικοποιούνται και άρα είναι μετρήσιμες. 10  

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονίσουμε, πως ο Walras, ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε από άλλους διανοητές ως ένας από τους πιο σπουδαίους 

οικονομολόγους, κάνει έναν πολύ βασικό διαχωρισμό, τον οποίο τον εντοπίζουμε και 

αργότερα από τον διάδοχό του Pareto. Ο Walras, θεωρεί πως ο ορθολογισμός, ο 

οποίος και βασίζεται στην αρχή της χρησιμότητας είναι αυτός που κυριαρχεί στις 

οικονομικές σχέσεις. Αντιθέτως, θέματα που άπτονται των κοινωνικών ζητημάτων 

λειτουργούν μέσα από μία άλλη διαφορετική λογική που δε σχετίζεται με τον 

οικονομικό ορθολογισμό. Τέτοια θέματα αφορούν την ηθική, τη δικαιοσύνη ή ακόμα 

και τη ψυχολογία. 11 Ξετυλίγοντας αυτή την ιστορία της έννοιας του ορθολογισμού, 

δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε λίγο περισσότερο και στον Pareto, που η πιο 

«ώριμη» περίοδός του, περνάει μέσα από το πρίσμα της κοινωνιολογίας. Ο 

ορθολογισμός κατά τον Pareto συνδέεται με τη νοημοσύνη και τη λογική και περιέχει 

μία αντικειμενικότητα και επιστημοσύνη. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα την 

ωφελιμιστική θεωρία της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας, χρησιμοποιεί τον όρο 

«ophelimité» για να μεταφέρει τις ορθολογικές ενέργειες των ατόμων. Μέσα σε αυτή 

την «ophelimité», οι κανόνες της αγοράς, δηλαδή η προσφορά και η ζήτηση, είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένοι και είναι «δείκτες» της ωφέλειας. Σε επίπεδο κοινωνίας, κάνει 

                                                 
10 Στο ίδιο, σελ. 801 – 802.  
11 Στο ίδιο, σελ. 804.  
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έναν σημαντικό διαχωρισμό ανάμεσα στην «ophelimité» της κοινωνίας και της 

«ophelimité» για την κοινωνία. Η πρώτη ως Εγελιανή συλλογική μη – οντότητα, είναι 

μάλλον ένας ανεξιχνίαστος, μυστηριώδης νους, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που 

ονομάζουμε πραγματικότητα και είναι το σύνολο των προσωπικών και μεμονωμένων 

χρησιμοτήτων. Το μέγιστο  «ophelimité» για την κοινωνία, επιτυγχάνεται όταν η 

αγορά  φτάνει σε μια ισορροπία ανάμεσα στις επιθυμίες και στα εμπόδια που 

προκύπτουν για να τις κατακτήσει. 12  Ο Pareto εντοπίζει την ορθολογική 

συμπεριφορά στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής, του στρατού, της νομικής, 

της τέχνης και των επιστημών. Αναγνωρίζει ωστόσο και τη βαρύτητα των μη 

ορθολογικών συμπεριφορών. Τα συναισθήματα, το υποσυνείδητο και οι διάφορες 

ψυχολογικές καταστάσεις περιπλέκουν την ορθολογική συμπεριφορά. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να μας δώσουν ορθολογικές ερμηνείες, είναι και τα 

πιο σπουδαία χαρακτηριστικά, με την έννοια πως η ανθρωπότητα ιστορικά, 

προχώρησε και σχηματίστηκε περισσότερο βασισμένη στο συναίσθημα, παρά στη 

λογική. 13    

Σε παρόμοιο πλαίσιο με τον Pareto, και ο  Wicksteed, συνδέει τον ορθολογισμό με 

τον μη ορθολογισμό, μέσα σε μία κοινωνικό – οικονομική ανάλυση. Διαχωρίζει έτσι 

τον ορθολογισμό ως μία διαδικασία επιλογής ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές από 

τον μη ορθολογισμό που χαρακτηρίζει την παρορμητικότητα και την ανικανότητα να 

αντισταθεί κάποιος σε αυτήν. Για τον Wicksteed, η οικονομική συμπεριφορά είναι 

μάλλον μη ορθολογική εξαιτίας κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων αλλά για 

βίο – ψυχολογικών -συνήθειες, παρορμήσεις και παρόμοιες δυνάμεις, στις οποίες δε 

δόθηκε ιδιαίτερη βάση από τους νεοκλασικούς, μελετήθηκαν ωστόσο τόσο από τη 

Σχολή του Σικάγο καθώς και από άλλες θεωρητικές σχολές. Ο Wicksteed δίνοντας 

                                                 
12 Στο ίδιο, σελ. 806.  
13 Στο ίδιο, σελ. 807. 
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διάφορα παραδείγματα, τονίζει πως ο καταναλωτής δεν βασίζεται πάντα σε μια 

ορθολογική συμπεριφορά βάσει της οποίας θα μεγιστοποιήσει το όφελός του, αλλά 

επηρεασμένος από παραδόσεις και συνήθειες, έχει ήδη πάρει σε πολλές περιπτώσεις 

την απόφασή του, πώς θα κατανείμει τα έξοδά του, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. 14  

Είναι ευρέως πλέον αποδεκτό πως ο πατέρας της Οικονομικής Επιστήμης ήταν ο 

Adam Smith. Αυτός είναι, που στην ουσία έβαλε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον 

οικονομικό άνθρωπο και το προσωπικό συμφέρον, που γίνεται η κινητήριος δύναμη 

όλης της αγοράς, σε συνθήκες ανταγωνισμού. Στην ιστορική πορεία της διανόησης, 

σπουδαίοι θεωρητικοί ασχολήθηκαν με τις έννοιες του ορθολογισμού και του 

προσωπικού συμφέροντος. Από τον Adam Smith, τον Edgeworth, που περισσότερο 

από έναν αιώνα πριν, όρισε το προσωπικό συμφέρον, περισσότερο ως 

«ευχαρίστηση», μέχρι σήμερα που μετασχηματίστηκε σε «προτιμήσεις», οι λέξεις 

έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Η μοντέρνα μαθηματική θεωρία της προσφοράς και της 

ζήτησης, με τη μεγάλη συνεισφορά του Debreu, θέτει ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό πλέον 

που αφορά τα όρια στις προτιμήσεις. Υπογραμμίζεται πως αυτό που έχει τον κεντρικό 

ρόλο είναι οι προτιμήσεις και οι ευκαιρίες -  ευκαιρίες, με την έννοια της πρόσβασης 

στην πληροφόρηση -. 15 Η πληροφόρηση λοιπόν, είναι αυτή που μαζί με άλλα 

στοιχεία, θα λειτουργήσει καταλυτικά στις οικονομικές επιλογές. Το άτομο έχει τη 

δυνατότητα να ερευνήσει και να συζητήσει με άλλα άτομα ή να μην κάνει και τίποτα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, ανάλογα με τις συνθήκες και το περιβάλλον που βρίσκεται, 

θα κάνει μία επιλογή που εμπεριέχει την ορθολογικότητα. Ωστόσο, αυτό που τονίζει 

ο Stigler, ο οποίος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Σχολής του 

Σικάγο, είναι πως το να μην υπάρχει πληροφόρηση, να υπάρχει δηλαδή άγνοια, δεν 

είναι το ίδιο με τη μη ορθολογικότητα. Έτσι, η άγνοια θα πρέπει να λαμβάνεται 

                                                 
14 Στο ίδιο, σελ. 808.  
15 Rational Behavior and economic theory, Nicolas J. Vriend – Santa Fe Institute, 1399 Hyde Partk 

Road, Santa Fe, Received 27 October 1994;  revised 15 February 1995, σελ. 265.  
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υπόψη, ως ένα οικονομικό φαινόμενο και να προσμετρείται στην οικονομική ζωή , 

ενώ σε καμία περίπτωση δε μπορεί να γίνει το ίδιο με τη μη ορθολογικότητα.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Στο ίδιο, σελ. 266 – 269.  
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2.2. Υπάρχει Ορθολογικότητα στις προτιμήσεις μας;  
«Πώς επιλέγουμε βάσει της Οικονομικής Θεωρίας» 

 

Αυτό που υπερισχύει στην Νεοκλασική Οικονομική Θεωρία για τον τρόπο με τον 

οποίο το άτομο κάθε φορά επιλέγει, είναι ο «Εργαλειακός Ορθολογισμός». Μια απλή 

και σύντομη ερμηνεία αυτού του όρου, είναι στην ουσία η κατάκτηση κάθε σκοπού, 

με το χαμηλότερο ρίσκο -  κόστος. Πράγματι, σε μία απλή δεδομένη κατάσταση, το 

να επιλέξει κάποιος εκείνο το μέσο που θα του φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι 

κατανοητό και μάλλον συμβαίνει σε όλους μας καθημερινά. Έτσι, όταν για 

παράδειγμα κάποιος επιθυμεί να περάσει τον δρόμο, θα κοιτάξει να τον περάσει από 

το φανάρι. Ο σκοπός του είναι δεδομένος, δηλαδή να φτάσει στην απέναντι μεριά, 

ενώ επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνει, είναι ορθολογικός. Δηλαδή, θα 

επιλέξει το φανάρι για να μειώσει το ρίσκο του. Αυτή όμως θα έλεγε κανείς πως είναι 

η εύκολη περίπτωση. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόθεση και το άτομο ενεργεί ανάλογα. 

Τί γίνεται όμως με άλλες περιπτώσεις, που θα μπορούσαν ίσως να χαρακτηριστούν 

περισσότερο πολύπλοκες; Περιπτώσεις με ακούσιες συνέπειες, πάνω από τις 

προθέσεις του κάθε ατόμου; 17 

Επανερχόμενοι στον Adam Smith στον οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή της εργασίας 

μας, παρατηρούμε πως οι συνέπειες που δημιουργούνται από τις πράξεις των 

οικονομικών ατόμων, δεν έχουν καμία σχέση με τις προθέσεις τους. Αυτό ακριβώς 

περιγράφει, αυτό που ήδη έχουμε αναφέρει δηλαδή «…πως δε θα μας φέρει το δείπνο 

μας η καλοσύνη του κρεοπώλη, του ζυθοποιού ή του φούρναρη, αλλά η προσωπική του 

ωφέλεια». Σε καμία περίπτωση λοιπόν η πρόθεση του κρεοπώλη, του ζυθοποιού ή 

του φούρναρη, δεν είναι το κοινό όφελος. Σκοπός τους είναι καθαρά το προσωπικό 

                                                 
17 Shaun Hargreaves Heap, “Rationality in Economics”, 1989, Basil  Blackwell Inc. New York, USA, 

σελ. 39. 
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τους κέρδος. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως με αυτές τις πράξεις τους δημιουργούνται 

συνέπειες στο εξωτερικό τους περιβάλλον, που ήταν έξω από τις προθέσεις τους και 

είναι αυτό τελικά που λειτουργεί κατά τα λόγια του Smith ως το αόρατο χέρι 

«invisible hand» και που διαμορφώνει συνέπειες έξω από οποιεσδήποτε προθέσεις. 

Τόσο ο Freud, όσο και διάφορες θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας, έχουν ασχοληθεί 

με τον τρόπο με τον οποίο το ασυνείδητο, δρα έτσι στις επιθυμίες και στις 

πεποιθήσεις των υποκειμένων, διαμορφώνοντάς τες τελικά μέσα από τις αιτιώδεις 

διαδικασίες. Αν και δεν είναι σκοπός της εργασίας να επεκταθεί τόσο σε αυτές τις 

θεωρίες, θα εξετάσουμε κάποια παραδείγματα, μέσα στα οποία λειτουργεί αυτός ο 

περίφημος και τόσο συζητημένος ορθολογισμός. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Στο ίδιο, σελ. 39 – 40.  



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 23 

 

2.3 Εργαλειακός Ορθολογισμός - Προτιμήσεις και επιλογές  
 

Μέσα από το πρίσμα του ορθολογισμού, έχουμε ένα άτομο που θεωρούμε πως δρα 

πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο λογικής, προτιμήσεων και άρα επιλογών. Αυτό το άτομο 

όμως συγχρόνως θα πρέπει να δρα με μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, ένα 

«πρότυπο», προτιμήσεων και επιλογών. Αυτό οδηγεί άρα στο συμπέρασμα πως 

υπάρχει μία αδιάσπαστη συνοχή ανάμεσα στη προτιμήσεις του υποκειμένου και 

κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες επιλογών. Αυτοί οι κανόνες και η συνοχή στις 

προτιμήσεις, είναι που στην ουσία βασίζονται στη «Θεωρία της Αναμενόμενης 

Χρησιμότητας». Η συγκεκριμένη θεωρία αν και δεν συνδέεται με τις προτιμήσεις του 

κάθε υποκειμένου, επιχειρηματολογεί πάνω στον τρόπο με το οποίον το κάθε 

υποκείμενο, σε συνθήκες αβεβαιότητας, ακολουθεί πάντα την επιλογή από την οποία 

θα αντλήσει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Τα θεμέλια της συγκεκριμένης θεωρίας 

βρίσκονται πάντα στην επιλογή μέσα από το πλαίσιο του Εργαλειακού 

Ορθολογισμού. Σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι πως δεν «μπολιάζεται» από 

καμία ψυχολογική επιρροή ή από επιθυμίες και κίνητρα 19 . Αν θέλαμε να το 

προσεγγίσουμε με μαθηματικό τρόπο αυτό, θα χρησιμοποιούσαμε παραδείγματα από 

τη μαθηματική θεωρία και τη θεωρία του καταναλωτή, σχετικά με τα αξιώματα 

προτιμήσεων, τα πιο γνωστά από τα οποία είναι η αντανακλαστικότητα (reflexivity),  

η πληρότητα (completeness), η μεταβατικότητα (transitivity), η συνέχεια (continuity), 

ο μη κορεσμός (non satiation), η κυρτότητα (convexity).20  

Έτσι, για να σταθούμε λίγο εδώ και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα 

κάποιες έννοιες,  υποθέτουμε πως οι προτιμήσεις κάποιου ατόμου για κάποια πακέτα 

αγαθών x, y, z, πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες. Το R σημαίνει πως 

                                                 
19  Ό.π. Rational behavior and economic theory Nicolaas J. Vriend * 5anta Fe Institute. 1399 Hyde Park 

Road. Santa Fe NM 87501. USA Received 27 October 1994; revised 15 February 1995,  σελ. 10.  
20 Ό.π. Shaun Hargreaves Heap, “Rationality in Economics”, σελ. 40 – 41.  
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«προτιμάται» ή «δεν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ», το P σημαίνει πως «προτιμάται 

αυστηρά» και το I, πως «είναι αδιάφορο».  

 

Αντανακλαστικότητα (reflexivity): Μία σχέση προτίμησης R, είναι 

αντανακλαστική αν προτιμάται ή  δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ  κάθε 

εναλλακτικής προτίμησης x (xRx). Επομένως θεωρούμε πως το άτομο μένει 

αδιάφορο απέναντι σε αυτές τις εναλλακτικές.  

 

Πληρότητα (Completeness):  Ανάμεσα σε δύο αγαθά x και y,  θα ισχύει xRy ή yRx, 

δηλαδή θα προτιμά κάποιος πάντα το ένα από τα δύο, πράγμα που σημαίνει πως 

υπάρχει σύγκριση μεταξύ τους.  

 

Μεταβατικότητα (Transitivity): Σε αυτή την περίπτωση ισχύει πως όταν xRy και 

yRz, τότε xRz. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση αν κάποιος προτιμά το x από το y και 

το y από το z, τότε θα πρέπει να προτιμά το x από το z. Πράγμα δηλαδή που σημαίνει 

πως υπάρχει μία αυστηρή συνέπεια στις προτιμήσεις.  

 

Συνέχεια (Continuity) : Το αξίωμα της «συνέχειας» υπογραμμίζει πως δεν υπάρχουν 

χάσματα ανάμεσα στις προτιμήσεις των ατόμων. Υπάρχει μία αυστηρή συνέχεια σε 

αυτές. Έτσι αν υπάρχει μία προτίμηση xΑ που προτιμάται από την xB, κάθε 

προτίμηση κοντά στην A, θα είναι καλύτερη από τη Β.  

 

Μη κορεσμός (Non satiation):  Όταν έχουμε xPy, δηλαδή προτιμάται x από το y, 

όταν το πακέτο x περιέχει περισσότερες προτιμήσεις από το y.  
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Κυρτότητα (Convexity): Αν xRy, τότε έχουμε Ο<π<1, πx + (1-π)yRy. Δηλαδή, 

μίγματα από αδιάφορες μεταξύ τους δέσμες προτιμούνται από αυτές καθαυτές.  

 

Έτσι, τα παραπάνω αξιώματα βεβαιώνουν πως ένα άτομο πράττει ορθολογικά και με 

σκοπό να μεγιστοποιήσει το όφελός του. Τώρα, τα μέγιστο σημείο που μπορεί να 

φτάσει αυτή η συμπεριφορά από τα άτομα, είναι αυτό που η Νεοκλασική Θεωρία της 

Οικονομικής Επιστήμης, ονομάζει ως «Θεωρία της Γενικής Ισορροπίας».21 Αυτή 

είναι στην ουσία η κατάσταση της οικονομίας, όταν ο Adam Smith, δανειζόμενος το 

«αόρατο χέρι» του από το ποίημα του Mandville22, θεμελίωσε τη θεωρία του για την 

τάξη, ακόμα και στην προοπτική του χάους. 23  

Μέσα από αυτό το πρίσμα χτίστηκαν πολλές θεωρίες για τον εργαλειακό 

ορθολογισμό και τις συνέπειές του από την πρόθεση των υποκειμένων. Φυσικά, δεν 

θα πρέπει να ξεχνάμε και τις περιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω και είναι πέρα 

και πάνω από τις προθέσεις τους, και οι οποίες είναι και οι περιπτώσεις που υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Και αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να 

υπάγονται και να ερμηνεύονται μέσα από την ίδια θεωρία. Ας υποθέσουμε λοιπόν 

πως αποδεχόμαστε τον Εργαλειακό Ορθολογισμό των ατόμων και κάθε πράξη εκ 

προθέσεως οδηγεί στο καλύτερο αποτέλεσμα παντού και πάντα. Αυτό όμως, με τον 

ίδιο απόλυτο τρόπο δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε για τις συνέπειες των 

πράξεων εκτός προθέσεων. Ένα τέτοιο, απλό και καθημερινό παράδειγμα είναι η 

                                                 
21 Σε αυτή την περίπτωση, υποθέτουμε πως έχουμε τα άτομα που λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις, 

το κάθε ένα από αυτά ικανοποιεί τα αξιώματα και υπάρχει ένα συγκεκριμένο κατανεμημένο κεφάλαιο. 

Αν η παραγωγή γινόταν κάτω από τις συνθήκες της Θεωρίας του Καταναλωτή, η τιμή θα εξίσωνε τη 

προσφορά με τη ζήτηση του κάθε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των συντελεστών 

παραγωγής.( Ό.π. Shaun Hargreaves Heap, “Rationality in Economics”, σελ. 42)    
22 Bernand Mandeville (1670 – 1733): Έμεινε στην ιστορία για την επιρροή που είχε στην Ηθική και 

στην Οικονομική Θεωρία, στις αρχές του 18ου αιώνα. Το πιο γνωστό του έργο ήταν το «The fable of 

the bees», που είχε δεχτεί σφοδρές κριτικές. Επηρέασε φιλοσόφους και θεωρητικούς όπως, Francis 

Hutcheson, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, και Adam Smith.( 

http://www.iep.utm.edu/mandevil) 
23 Ό.π. Shaun Hargreaves Heap, “Rationality in Economics”, σε. 42.  
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μόλυνση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στην πρόθεση 

και στο αποτέλεσμα, το οποίο θεωρούμε πως δεν χρειάζεται να σταθούμε 

περισσότερο για να αποδείξουμε πως είναι αρνητικό. Η μόλυνση είναι ένα 

αποτέλεσμα  έξω από τις προθέσεις των υποκειμένων που δρουν με τον εργαλειακό 

ορθολογισμό και αλληλεπιδρούν. Ίσως αν υπήρχαν δικαιώματα ιδιοκτησίας σε όσα 

έχουν μολυνθεί – και αν κάτι τέτοιο ήταν δυνατό να το έχει σκεφτεί κάποιος -  να μην 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ωστόσο, σήμερα 

αυτή η τόσο πολύ απλή και επίκαιρη περίπτωση, υποδεικνύει το κακό που κάνει το 

«αόρατο χέρι» του Smith. 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Στο ίδιο, σελ. 43.  
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2.4 Τι συμβαίνει όμως τελικά με τις προτιμήσεις μας ;  
 

Λειτουργούν τελικά τόσο ορθολογικά τα άτομα; Είμαστε όλοι τόσο καλά 

προγραμματισμένοι; Χωράνε έτσι οι προτιμήσεις σε ένα «όμορφο», «στολισμένο» 

κουτί αξιωματικών κανόνων ; Επιτρέπουν αυτά τα αξιώματα την «αλληλεξάρτηση – 

interdependence» των προτιμήσεων; Είναι το ανθρώπινο είδος τόσο απλοϊκό που ένα 

μοντέλο εργαλειακό ορθολογισμού θα μπορούσε να ερμηνεύσει και να προβλέψει τις 

κινήσεις του;   

Αυτό που ιδανικά οι Οικονομολόγοι θα προτιμούσαν, θα ήταν να βλέπουν τις 

προτιμήσεις πράγματι κλεισμένες σε ένα κουτί αξιωμάτων, που θα προσαρμόζονται 

σε μοντέλα και θα οδηγούν σε όσο τον δυνατόν πιο ακριβείς εκτιμήσεις. Θα 

προτιμούσαν έτσι στις ουσία να αγνοήσουν πολλά σημαντικά σημεία που 

διαφοροποιούν τα άτομα και τις κοινωνίες μεταξύ τους και να θεωρήσουν τον τρόπο 

που γίνονται οι επιλογές δεδομένο. Το γεγονός πως οι προτιμήσεις δεν μπορούν να 

παραμετροποιηθούν καθώς βρίσκονται σε μία συνεχή κίνηση και αλλαγή, συχνά 

παραμερίζεται και οι αναλυτές προτιμούν να ακολουθήσουν το επιχείρημα του 

Friedman, που υποστήριζε πως «…δεν πειράζει που οι υποθέσεις σε μία θεωρία δεν 

είναι ρεαλιστικές, αρκεί να μας δίνει προβλέψεις».  Θέλουμε όμως μόνο αυτό από μία 

θεωρία; Δεν θα το προτιμούσαμε αν μας έφερνε και απαντήσεις ; Σε κάθε περίπτωση 

πάντως αυτό που φαίνεται είναι, πως οι Θεωρίες που παραβλέπουν τα δομικά 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά κι ωστόσο προβλέπουν τόσα για τις ανθρώπινες 

κοινωνίες, μάλλον έχουν αρκετό χώρο για βελτίωση. 25 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας παραμέτρου, η σημασία της οποίας συνεχώς 

αυξάνεται όταν μία οικονομία αναπτύσσεται, είναι αυτό των αγαθών που 

                                                 
25 Behavioral Economics, Schools of Thought in Economics, Peter E. Earl, “Opening the Preferences: 

A Socio -  Economic Research Agenda”, Volume II, Published by Edward Elgar Publishing Ltd, 

England, 1988, σελ. 183.  
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περισσότερο αξία έχει η κατοχή τους παρά η προτίμησή μας σε αυτά και εξηγούμε 

παρακάτω τί ακριβώς εννοούμε με αυτό.  

Ο τρόπος με τον οποίο ανέκαθεν τα άτομα μέσα σε μία κοινωνία επικοινωνούσαν δεν 

είναι μόνο ο λεκτικός, αλλά και ο συμβολικός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός 

κώδικα επικοινωνίας, είναι ο ρουχισμός. Αυτή η κατηγορία των προϊόντων αφορά και 

προτιμήσεις που είναι «αλληλοεξαρτώμενες- interdependent», με την έννοια πως 

είναι προτιμήσεις που είναι άμεσα εξαρτώμενες και από την κατανάλωση κι άλλων 

ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν ντυνόμαστε μόνο γιατί κρυώνουμε ή επιλέγουμε ένα 

συγκεκριμένο ένδυμα μόνο γιατί μας κάνει να νιώθουμε άνετα. Επιλέγουμε επίσης 

γιατί θέλουμε να ανήκουμε σε κάποια ομάδα, να μας αποδέχονται κάποια άλλα 

άτομα, να επικοινωνούμε στους άλλους το δικό μας «lifestyle». Έτσι, η «προτίμηση» 

για έναν τρόπο επικοινωνίας, για τη μεταφορά ενός συγκεκριμένου μηνύματος γίνεται 

μία άλλη πηγή ευχαρίστησης για το άτομο, πέρα της ανακούφισης που μπορεί 

κάποιος να νιώθει από την ικανοποίηση άλλων αναγκών όπως το κρύο ή η άνεση. 

Έτσι προκύπτει μία προτίμηση που εξαρτάται άμεσα από τους άλλους και που είναι 

βασική για την αυτό – προβολή του υποκειμένου26. Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα 

σε μία κοινωνία πράττουν, επιλέγουν, ενεργούν συνδέεται άμεσα με το κοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται και τον ρόλο που επιλέγουν να υποδυθούν. Αυτό 

όμως δεν μπορεί να χωρέσει στο αυστηρό πλαίσιο του εργαλειακού ορθολογισμού. 

Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι με τις 

«αλληλοεξαρτώμενες» προτιμήσεις έγκειται στο γεγονός πως δεν εντοπίζεται 

ισορροπία «equilibrium», με αποτέλεσμα φυσικά να μην μπορούν να γίνουν 

προβλέψεις.   

 

                                                 
26 Ό. π. Shaun Hargreaves Heap, “Rationality in Economics”, σελ. 101.  
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2.4.1. Αλλαγή στις προτιμήσεις  

 

Ένα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο το κλασικό οικονομικό παράδειγμα δεν 

στάθηκε καθόλου, ήταν η αλλαγή στις προτιμήσεις. Το να θεωρούνται οι προτιμήσεις 

ενός ανθρώπου δεδομένες έχει από καιρό καταρριφθεί ως πεποίθηση. Η γνωστική 

ψυχολογία άνοιξε κάποιες κλειστές πόρτες του ανθρώπινου μυαλού, φωτίζοντας 

κάποια σκοτεινά σημεία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε πως όχι μόνο 

αλλάζουν οι προτιμήσεις αλλά αλλάζουν σε ελάχιστο χρόνο και ακόμα κι αν θα 

επιθυμούσαμε κάποιες φορές να επιβληθούμε σε αυτές, δεν είναι τόσο εύκολο όσο 

ίσως έχουμε την εντύπωση.  

 

2.4.2 Πολλαπλοί Εαυτοί και λήψη αποφάσεων  

 

Παρατηρούμε πως δεν είναι λίγες οι καταστάσεις που μέσα μας, μπορεί να γίνεται 

μάχη ανάμεσα σε δύο εαυτούς για το ποιος θα υπερισχύσει σε μία απόφαση. Θα 

δώσουμε ένα ακραίο αλλά συνηθισμένο παράδειγμα για να γίνει απολύτως 

κατανοητό τί εννοούμε.  

Υπάρχει η επιλογή να καταναλώσουμε αλκοόλ νωρίς το απόγευμα και αργά το 

απόγευμα. Υπάρχει ο εαυτός 1 που προτιμά να το καταναλώνει νωρίς και μετά να 

σταματά. Γνωρίζει πως το καλύτερο είναι να μην πίνει καθόλου γιατί την επόμενη 

μέρα θα το μετανιώσει αλλά προτιμά να πίνει έστω στο πρώτο μέρος της βραδιάς, 

έτσι ώστε το αλκοόλ να φύγει από τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το 

πρόβλημα όμως είναι πως με την κατανάλωση αλκοόλ οι προτιμήσεις του εαυτού 1 

αλλάζουν κατά τη διάρκεια της βραδιάς και εμφανίζεται ένας εαυτός 2, ο οποίος δεν 
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σέβεται καθόλου το σχέδιο του 1, αλλά είναι ήδη και πολύ αργά για να το 

ακολουθήσει. 27 

Αυτό είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα στα οικονομικά και παραπέμπει στο chain – 

store paradox28, με τη διαφορά πως οι παίκτες εδώ είναι το ίδιο άτομο. Είναι το ίδιο 

άτομο με διαφορετικές προτιμήσεις, που δεν γνωρίζουμε ποιος εαυτός είναι αυτός 

που πρέπει να επιβληθεί στον άλλον αλλά και τίνος οι προτιμήσεις έρχονται τελικά 

πρώτες. 29 

Για αρκετό καιρό οι οικονομολόγοι θεωρούσαν πως το αποτέλεσμα που μπορεί να 

έφερνε μία έρευνα πάνω στις προτιμήσεις θα ήταν μικρό για το κόστος μίας τέτοιας 

προσπάθειας και θεωρούσαν τις προτιμήσεις δεδομένες.  Δεδομένες, ακόμα κι αν 

είναι ξεκάθαρο πως οι προτιμήσεις αλλάζουν, επηρεάζουν την οικονομική 

συμπεριφορά και τους οικονομικούς παράγοντες. Άλλοι, θεωρούσαν πως οι 

παράγοντες που διαμορφώνουν τις προτιμήσεις είναι μη ορθολογικοί, επομένως η 

σύγχυση που δημιουργείται αν τις λάβει κάποιος υπόψη του,  δε μπορεί να οδηγήσει 

σε μία ορθή οικονομική μελέτη. Ακόμα κι αυτό όμως μπορεί να μελετηθεί, ακόμα και 

μία μη ορθολογική συμπεριφορά, όταν δεν είναι τυχαία, μπορεί να ανιχνευτεί και να 

ερμηνευτεί.  30 

 

 

 

                                                 
27 Ό.π. Shaun Hargreaves Heap, “Rationality in Economics”, σελ. 104.  
28 Chain Store – Paradox : Προέρχεται από τη θεωρία παιγνίων: Ας υποθέσουμε πως υπάρχει ένας 

μονοπωλιστής και κάποιος που επιθυμεί να εισέλθει τώρα στην αγορά. Ο μονοπωλιστής προτιμά να 

μπει κανείς στην αγορά του, αλλά είναι πιο δαπανηρό να πολεμήσει για να μην μπει ο δυνητικός 

ανταγωνιστής από το να συναινέσει. Ο δυνητικός ανταγωνιστής από την άλλη προτιμά να μπει όταν 

υπάρχει συναίνεση αλλά να μην μπει αν δεχτεί πόλεμο. Επειδή το παίγνιο παίζεται μία φορά, απειλή 

του μονοπωλιστή πως θα πολεμήσει δεν είναι αξιόπιστη, γιατί θα χάσει περισσότερα από την απειλή 

από το αν συναινέσει. Αν λύσουμε το παίγνιο θα δούμε πως στην τέλεια ισορροπία, ο μονοπωλιστής 

θα συναινέσει και ο δυνητικός ανταγωνιστής θα μπει στην αγορά. Shaun Hargreaves Heap, 

“Rationality in Economics, σελ. 47.  
29 Στο ίδιο, σελ. 107.  
30 Στο ίδιο, σελ. 184.  
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2.5  Συμπεριφορικά Οικονομικά (Behavioral Economics)  
 

Σχεδόν καθημερινά καλούμαστε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις που μπορεί να έχουν 

να κάνουν με τη ζωή μας και πώς πρέπει να πορευτούμε αλλά και πιο απλές που 

αφορούν μία απλή δοσοληψία ή αγορά. Τελικά όμως πόσο σίγουροι είμαστε πως οι 

αποφάσεις μας είναι γυμνές από κάθε εξωτερική επιρροή και δεν είναι ακόμα και 

κατευθυνόμενες μερικές φορές. Η αλήθεια είναι λοιπόν πως ο τρόπος με τον οποίον 

πολλές φορές παρουσιάζονται οι επιλογές στους πιθανούς αγοραστές, δεν είναι 

καθόλου τυχαίος και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επηρεαζόμαστε μέχρι 

να καταλήξουμε στην τελική μας επιλογή. Η όλη αυτή διαδικασία, σχετίζεται με τα 

«Συμπεριφορικά Οικονομικά».  

Πράγματι σε έναν ιδεατό κόσμο, όπου θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε στιγμιαία 

την μέγιστη ωφέλειά μας από μια επιλογή μας, ο τρόπος με τον οποίο μας 

παρουσιάζονταν οι εναλλακτικές δεν θα είχε καμία σημασία. Επειδή όμως τόσο ο 

κόσμος όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος κάθε άλλο παρά τέλειος είναι, η κοινωνιολογία 

και η ψυχολογία, μας αποκάλυψαν και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την 

πολυπλοκότητα ακόμα και της πιο απλής επιλογής.  

Ο Amos Tversky και ο Daniel Kahneman, έκαναν πολλές δημοσιεύσεις πάνω στο 

θέμα της ανθρώπινης φύσης και πώς αυτή σχετίζεται με τα συμβατικά οικονομικά. 

Μεγάλη ήταν η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της Θεωρίας της Προοπτικής  -  

Prospect Theory – που δείχνει γιατί τελικά οι επιλογές μας δεν είναι οι βέλτιστες 

καθώς η προθυμία μας να πάρουμε κάποιο ρίσκο, έχει να κάνει με το πώς 

πλαισιώνονται οι επιλογές μας. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω παράδειγμα:  
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Ποια από τις παρακάτω επιλογές θα προτιμούσατε:   

1. Α) Μία σίγουρη νίκη € 250; 

ή 

Β) Μία πιθανότητα 25% να κερδίσετε € 1000 και 75% πιθανότητα να μην 

κερδίσετε τίποτα;  

 

2. Γ) Μία απώλεια € 750  

ή 

Δ) Μία πιθανότητα 75% να χάσετε € 1000 και 25% πιθανότητα να μην χάσετε 

τίποτα ; 

Αυτό που η μελέτη των Tversky και Kahneman έδειξε, είναι πως οι απαντήσεις είναι 

εντελώς διαφορετικές ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο πλαισιώνονται. 

Παρουσιάζονται ως κέρδος ή ως απώλεια; Έτσι στην πρώτη ερώτηση, τα 

περισσότερα άτομα επιλέγουν την πρώτη απάντηση, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, θα 

προτιμήσουν το (Δ). Αυτό συμβαίνει, γιατί προτιμάμε το ισοδύναμο κέρδος από 

οποιαδήποτε απώλεια. Το να χάσουμε κάτι έχει μεγαλύτερη επίπτωση από τη χαρά 

που θα πάρουμε αν κερδίσουμε κάτι.  

Πολύ νωρίτερα από τους Tversky και Kahneman, τον 18ο και 19ο αιώνα, οι διανοητές 

ήδη είχαν ενδιαφερθεί, για το πώς η ψυχολογία, επηρεάζει την οικονομική ζωή. 

Ωστόσο, τον 20ο αιώνα, μέσα στον πυρετό του νεοκλασικού παραδείγματος, οι 

ερευνητές, προσπαθώντας να μιμηθούν τις φυσικές επιστήμες, προσπάθησαν να 

διώξουν από πάνω τους το μη – επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας. Τελικά, τον 

σημαντικό ρόλο της ψυχολογίας, τον ανέδειξε σημαντικά ο Herbert Simon με το έργο 

του τη δεκαετία του 1950, πάνω σε αυτό που ονομάστηκε Οριοθετημένη 

Ορθολογικότητα – Bounded Rationality -. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, ο τρόπος με 
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τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, πρέπει να γίνει κατανοητός σε σχέση με το 

περιβάλλον που αναπτύσσεται.  

Παρόλο που η ιδέα των ανθρώπινων ορίων δεν ήταν κάτι καινούριο για τα 

οικονομικά, οι Tversky και Kahneman, μέσα από το έργο τους πάνω στις ευρετικές 

διαδικασίες και τη μεροληψία – heuristics and biases – συνεισφέρανε σημαντικά στη 

μεθοδολογία. Μετά από τριάντα χρόνια, η σκέψη τους έχει γίνει πλέον αποδεκτή και 

έχει μπολιάσει όλα τα πεδία της έρευνας, της κοινωνίας αλλά και του εμπορίου.  

Ο οικονομολόγος, Richard Thaler, ο οποίος παρακολουθούσε και ερευνούσε την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και θεωρείται ως ένας από τους θεμελιωτές των 

Συμπεριφορικών Οικονομικών, εμπνεύστηκε από το έργο των Kahneman και Tverky. 

Ο Thaler, εργάστηκε πάνω στη σύλληψη της «νοητικής λογιστικής». Αυτό που 

βρίσκεται πίσω από αυτή τη θεωρία, είναι πως τα άτομα αντιλαμβάνονται την αξία με 

σχετικούς όρους και όχι με απόλυτους. Έτσι, για παράδειγμα, δεν λαμβάνουν 

ευχαρίστηση μόνο από την αξία ενός αντικειμένου αλλά και από την «ποιότητα» της 

οικονομικής συμφωνίας που έγινε με σκοπό να αποκτηθεί.  

Η ψυχολογία του «Homo economicus», ενός ορθολογικού, υπολογιστικού και 

εγωιστικού ατόμου, προκάλεσε πολλές φορές, μέχρι που τα Συμπεριφορικά 

Οικονομικά, πρότειναν έναν άλλον άνθρωπο, που οι επιλογές τους μεταβάλλονται 

μέσα στον χώρο και στον χρόνο, ανάλογα με τα συναισθήματα, προκαταλήψεις και 

κοινωνικές επιρροές.  

Οι επιπτώσεις των Συμπεριφορικών Οικονομικών είναι εκτεταμένες και η όλη ιδέα 

πίσω από τις όποιες αποκαλύψεις  έχουν εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς, οι οποίοι 

συμπεριλαμβάνουν τα προσωπικά και δημόσια οικονομικά, την υγεία και το 

marketing. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το πού 

αρχίζουν και τελειώνουν τα όριά τους, και αυτό είναι θεμιτό σε κάθε έρευνα. 
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Αλίμονο, αν δεν συνέβαινε. Το κύριο και σημαντικό όμως είναι πως το ενδιαφέρον 

γύρω από αυτή τη θεωρία, ενθάρρυνε την έρευνα που σχετίζεται με την πραγματική 

συμπεριφορά και δημιούργησε μία νέα κουλτούρα «δοκιμής και μάθησης» τόσο 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις, όσο και στις κυβερνήσεις.  

Αυτό που θα πρέπει ωστόσο να υπογραμμίσουμε, κλείνοντας αυτή τη σύντομη γενική 

αναφορά στα Συμπεριφορικά Οικονομικά, είναι πως δεν θα πρέπει να αγνοούμε και 

τη συζήτηση που εγείρεται γύρω από θέματα ηθικής. Έτσι, η εφαρμογή μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για να επηρεαστούν προτιμήσεις και απόψεις, συχνά ξεσηκώνει 

μεγάλα κύματα κριτικής. Τελικά χειραγωγούνται και κατευθύνονται οι αγοραστές; 

Και ακόμα πιο σημαντικό κάνουμε τις σωστές επιλογές ως πολίτες; 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 http://www.behavioraleconomics.com/introduction-behavioral-economics/ 
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2.6 Μη  ορθολογικές συμπεριφορές  
 

Ο όρος «μη ορθολογικές συμπεριφορές», δεν μας είναι ανοίκειος στη λήψη 

αποφάσεων και πολλές είναι οι θεωρίες που ασχολούνται με αυτού του είδους τις 

συμπεριφορές, προσπαθώντας να λύσουν τα ερωτηματικά και όσα παραβλέπουν οι 

«ορθολογικές θεωρίες». Αν και δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός, αυτό που έχει 

σημασία να αντιληφθούμε, είναι πως δεν πρέπει να μπερδεύουμε το μη ορθολογικές 

αντιλήψεις στη λήψη αποφάσεων, με το παράλογο. Στην ουσία, οι θεωρίες που 

ασχολούνται με τις μη ορθολογικές αντιλήψεις, προσθέτουν μέσα στη διαδικασία της 

απόφασης τα συναισθήματα, τον περιορισμό στη γνώση και στον χρόνο. Πραγματικά 

δηλαδή χαρακτηριστικά του ανθρώπου ή μιας ενδεχόμενης κατάστασης.  

Αυτό που οδήγησε περισσότερο στη δημιουργία θεωριών για τις μη ορθολογικές 

αντιλήψεις, ήταν τα προβλήματα στα οποία ήρθαν αντιμέτωπες οι θεωρίες του 

ορθολογισμού. Όταν η αναμενόμενη αξία, που ήταν η καθαυτή περιγραφή του 

ορθολογισμού, αντικαταστάθηκε από τη θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας, 

δημιουργήθηκε και ένας προβληματισμός, πόσο τελικά ανθεκτική ήταν αυτή η 

θεωρία. Σταδιακά οι θεωρίες του ορθολογισμού άρχισαν να εξαφανίζονται μέχρι το 

1950 και 1960 και από εκεί ξεκίνησε η επανεμφάνισή τους. Ακριβώς την ίδια 

περίοδο, αρκετοί ψυχολόγοι και οικονομολόγοι και κυρίως, οι βραβευθέντες με Nobel 

Herbert Simon και Reinhard Selten, άσκησαν κριτική πάνω στις υποθέσεις για την 

ανθρώπινη φύση, όπως την περιέγραφαν οι ορθολογικές θεωρίες. Αναζητώντας 

άλλου είδους προτάσεις, χαρακτήρισαν τα συμπεράσματα των ορθολογικών θεωριών, 

ως εμπειρικά αβάσιμα και μη ρεαλιστικά από τη μεριά της ψυχολογίας.32 

  

                                                 
32 Gerd Gigerenzer, Max Planck Institute for Human Development, Berlin, Germany Wolfgang 

Gaissmaier, University of Konstanz, Konstanz, Germany, σελ. 1-2.  
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2.7 Θεωρίες βελτιστοποίησης έναντι θεωριών μη 
βελτιστοποίησης 
  

Σε όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, αντιλαμβανόμαστε πως οι θεωρίες ορθολογισμού, 

βασίζονται στο ιδανικό της βελτιστοποίησης, αντίθετα με τις θεωρίες του μη 

ορθολογισμού. Έτσι, ένα ορθολογικό άτομο, αν ήταν να διαλέξει ανάμεσα σε 

διάφορες επιλογές – σπίτι, σύζυγο ή κάτι άλλο - , θα υπολόγιζε τις τελικές συνέπειες 

όλων των επιλογών του, βασίζοντας τον υπολογισμό του σε πιθανότητες και θα 

επέλεγε εκείνο που θα του έδινε τη μεγαλύτερη προσδοκώμενη χρησιμότητα. Αυτό 

ακριβώς είναι και ένα σημείο το οποίο έχει υποστεί μεγάλη κριτική από τους 

θεωρητικούς των αποφάσεων, οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι προτιμήσεις δεν 

προκύπτουν από τις χρησιμότητες, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 

Οι «μη ορθολογικές θεωρίες» δεν βασίζονται στη θεωρία της βελτιστοποίησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Simon, ο οποίος πρότεινε τη θεωρία της 

«ικανοποίησης». Σύμφωνα με αυτή, το άτομο έχει ένα προσωπικό επίπεδο φιλοδοξίας 

ή ιδανικού το οποίο στην ουσία προσέχει να διατηρεί. Μόλις η επιλογή του 

ικανοποιήσει ή ξεπεράσει αυτό το προσωπικό επίπεδο, το άτομο σταματά να ψάχνει 

για άλλες εναλλακτικές.   

Πράγματι, δεν είναι λίγα τα κίνητρα για να εγκαταλειφθεί η ιδέα της βελτιστοποίησης 

και η αλήθεια είναι πως στην πραγματική ζωή, κανένας δεν μπορεί να ακολουθήσει 

μία στρατηγική βελτιστοποίησης κι αυτό, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι 

δυνατόν να υπολογίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και στη απίθανη περίπτωση που 

υπήρχε τέτοια στρατηγική, θα χρειάζονταν τεράστια και μη ρεαλιστικά αποθέματα 

γνώσης για την κάθε εναλλακτική επιλογή και τις συνέπειές της. Η απόκτηση γνώσης 

όμως, χρειάζεται και χρόνο και σε συνθήκες που η επιλογή πρέπει να γίνει βιαστικά, 

δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια.  Κάτι άλλο, επίσης σημαντικό που θα πρέπει να 
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ληφθεί υπόψη, είναι πως στην πραγματική ζωή, στον αληθινό κόσμο, η 

βελτιστοποίηση δεν σημαίνει πως οδηγεί και στην καλύτερη επιλογή.  Ο κύριος 

λόγος είναι, πως τα μοντέλα βελτιστοποίησης βασίζονται σε απλουστευμένες 

υποθέσεις που μπορεί να ισχύουν, αλλά μπορεί και όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

μίας στρατηγικής μη βελτιστοποίησης είναι το «δίλλημα του φυλακισμένου» - 

γνωστό κυρίως στα αγγλικά ως «prisoners dilemma» . Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 

οι δύο φυλακισμένοι κερδίζουν περισσότερα αν ο ένας μιμηθεί τη συμπεριφορά του 

άλλου στην προηγούμενη κίνηση. Είναι μία επιλογή που πρέπει να γίνει από τους 

παίκτες, αφήνοντας στην άκρη εγωιστικά συναισθήματα και δείχνοντας εμπιστοσύνη 

στον άλλον καθώς δεν έχουν την πληροφορία που χρειάζονται για να κάνουν την πιο 

συμφέρουσα γι αυτούς επιλογή, από την οποία θα κριθεί η ζωή τους. Το παράδειγμα 

όμως αυτό απαιτεί από τον παίκτη να σκέφτεται σαν ομάδα και όχι σαν μονάδα, 

οδηγώντας τον σε μία σύγκρουση στην πραγματικότητα με τον εαυτό του.  33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Στο ίδιο, σελ. 2.  
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2.8 Κανονιστικές και περιγραφικές θεωρίες.  
 

Λέγεται πως οι μη ορθολογικές θεωρίες είναι περιγραφικές, ενώ οι ορθολογικές 

θεωρίες είναι κανονιστικές. Στην πραγματικότητα όμως αυτός ο διαχωρισμός, δεν 

είναι όλη η αλήθεια. Πράγματι, οι μη ορθολογικές θεωρίες, έχουν μία ψυχολογική 

επικάλυψη, που αφορούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ίδιας της 

ανθρώπινης φύσης. Από την άλλη, οι ορθολογικές θεωρίες, δεν έχουν τέτοιου είδους 

περιγραφές της ανθρώπινης φύσης και μάλλον υποθέτουν μία παντογνωσία. Όμως, οι 

μη ορθολογικές ενίοτε χαρακτηρίζονται και ως κανονιστικές. Για παράδειγμα, αν δεν 

υπάρχει στρατηγική βελτιστοποίησης, αν είναι άγνωστη ή ακόμα και επικίνδυνη, μία 

απλή συμπεριφορά, όπως το να μιμηθεί κάποιος τη συμπεριφορά άλλων, μπορεί να 

είναι η καλύτερη στρατηγική λήψης της απόφασης.  

Γενικά, οι ορθολογικές θεωρίες, δεν υποθέτουν πως τα υποκείμενα πραγματικά 

λειτουργούν βάσει της στρατηγικής βελτιστοποίησης ή έχουν τη γνώση για να 

πράξουν έτσι. Ο σκοπός τους, δεν είναι να περιγράψουν τη διαδικασία του 

συλλογισμού, αλλά να απαντήσουν σε μία κανονιστική ερώτηση: ποια θα ήταν η 

καλύτερη στρατηγική για να ακολουθηθεί;   

Ωστόσο, στα οικονομικά, στη ψυχολογία και στην συμπεριφορά των ζώων, η 

απάντηση μερικές φορές σε αυτή την ερώτηση είναι να προβλέψεις την πραγματική 

συμπεριφορά. Μέσα σε αυτή την λογική, μία ορθολογική θεωρία μπορεί να είναι 

περιγραφική όσον αφορά στα αποτελέσματα της συμπεριφοράς και να μην 

ασχολείται καθόλου με τις όλες διαδικασίες πίσω από αυτό. Ένα πολύ καλό 

παράδειγμα, προέρχεται από τη συμπεριφορά των ζώων. Έτσι, βάσει της θεωρίας της 

αναζήτησης τροφής, τα ζώα επιλέγουν και μετακινούνται ανάμεσα σε περιβάλλοντα, 

με τέτοιον τρόπο που φαίνεται σαν να έχουν γνώση σχετικά με την κατανομή της 

τροφής, τους ανταγωνιστές, καθώς και άλλες πληροφορίες. Τελικά, υποθέτεται πως 
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τα ζώα μέσα από την εξέλιξη, έχουν προσαρμόσει έτσι τη συμπεριφορά τους ώστε να 

έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Τώρα, το 

ερώτημα, ποιοι μηχανισμοί, είναι πίσω από αυτό, είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτοί οι 

μηχανισμοί μπορεί να είναι εμπειρικοί, συνήθειες ή νόρμες κοινωνικού μιμητισμού, 

που είναι ακριβώς και το θέμα των μη ορθολογικών θεωριών.  

Επομένως, αυτό που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι πως οι μη ορθολογικές 

θεωρίες προσπαθούν να περιγράψουν τόσο τη διαδικασία, όσο και το αποτέλεσμα της 

λήψης αποφάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, περιγράφουν την καλύτερη ενέργεια και 

συμπεριφορά ενός οργανισμού που ούτε την γνώση έχει, ούτε τον χρόνο για να 

πράξει διαφορετικά. Οι ορθολογικές θεωρίες, είναι κυρίως κανονιστικές και συνήθως 

έχουν στον πυρήνα τους ένα υποκείμενο παντογνώστη και όχι έναν πραγματικό 

άνθρωπο. 34 

  

2.9 Έρευνα και παντογνωσία 
 

Στον πυρήνα των μη ορθολογικών αντιλήψεων είναι η έρευνα. Αντιθέτως, σε πολλές 

ορθολογικές θεωρίες, η έρευνα δεν παίζει κανέναν ρόλο και θεωρείται πως όλες οι 

πληροφορίες έχουν δοθεί στο υποκείμενο. Στην πραγματικότητα όμως, οι άνθρωποι 

πρέπει να ερευνήσουν για να εντοπίσουν τις πληροφορίες. Η έρευνα μπορεί να είναι η 

ίδια η μνήμη του υποκειμένου ή οι εξωτερικές πηγές, σε κάθε περίπτωση όμως αυτό 

είναι κάτι που πρέπει να γίνει και έχει ως κόστος τον χρόνο αλλά και πολλές φορές το 

χρήμα.  

Μία κατηγορία θεωριών του ορθολογισμού, που είναι γνωστή ως «βελτιστοποίηση με 

περιορισμούς», λαμβάνει υπόψη της την περιορισμένη έρευνα αλλά ωστόσο κρατά το 

                                                 
34 Στο ίδιο, σελ. 3.  
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ιδανικό της βελτιστοποίησης. Αυτού του είδους οι θεωρίες, τοποθετούν έναν κανόνα, 

βάσει του οποίου, ο οργανισμός θα σταματήσει την έρευνα αν το κόστος της ξεπερνά 

το όφελος. Η κριτική που έχει γίνει σε αυτόν τον κανόνα είναι πως οδηγεί σε μία 

άπειρη παλινδρόμηση. Για να υπολογιστεί αυτή η αντιστάθμιση μεταξύ κόστους και 

οφέλους της ίδιας της έρευνας έχει ένα επιπλέον κόστος, που θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ως ένας επιπλέον παράγοντας στην ανάλυση, που και αυτό με τη σειρά του 

έχει ένα άλλο κόστος και τελικά όλη αυτή η αλληλουχία δεν σταματά ποτέ. Ένα άλλο 

σημείο κριτικής, είναι πως η ακριβής εκτίμηση κόστους και οφέλους, φαίνεται να 

είναι μάλλον προβληματική και να πλησιάζει ξανά την παντογνωσία. Έτσι, η 

«βελτιστοποίηση με περιορισμούς», οδηγεί σε μοντέλα που είναι ακόμα πιο μη 

ρεαλιστικά από τις θεωρίες ορθολογισμού, που αγνοούν εντελώς της έρευνα.  

Τα μοντέλα των μη ορθολογικών θεωριών λαμβάνουν υπόψη τους το τέρμα της 

έρευνας με απλούς κανόνες και όχι το βέλτιστο σημείο τερματισμού. Η έρευνα 

μπορεί να αφορά δύο ειδών πληροφορίες και να είναι και διαφορετικές οι κατηγορίες 

των θεωριών που ασχολούνται με αυτά. Έτσι έχουμε, τις εναλλακτικές – για 

παράδειγμα, σπίτι ή σύζυγος – που αφορά τις θεωρίες του ιδανικού «aspiration 

theories» , ή επιλογές που έχουν να κάνουν με το γιατί να επιλέξει κάποιος αυτό το 

συγκεκριμένο σπίτι και αφορά τις θεωρίες «fast and frugal»35. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Στο ίδιο, σελ. 3. 
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2.10 Οικολογικός ορθολογισμός και εσωτερική συνοχή 
 

Η εσωτερική συνοχή είναι βασικό κριτήριο μιας ορθολογικής επιλογής. Ένας αρκετά 

μεγάλος αριθμός κανόνων για την εσωτερική συνοχή έχει κατασκευαστεί και 

περιλαμβάνει για παράδειγμα τη μεταβατικότητα και τη προσθετικότητα, έννοιες στις 

οποίες έχουμε ήδη  κάνει αναφορά. Αυτοί οι κανόνες, που είναι και τα θεμέλια των 

θεωριών του ορθολογισμού, έχουν χρησιμοποιηθεί για να «δοκιμάσουν» τα όρια του 

ανθρώπινου ορθολογισμού. Σε αντίθεση,  οι θεωρίες του μη ορθολογισμού, δεν 

ρίχνουν τόσο βάρος στην εσωτερική συνοχή, ενίοτε παραβιάζουν τη μεταβατικότητα. 

Οι θεωρίες αυτές, ρίχνουν κυρίως έμφαση στον εξωτερικό κόσμο, τόσο τον φυσικό, 

όσο και τον κοινωνικό. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μέτρηση της απόδοσης του 

υποκειμένου στον εξωτερικό κόσμο, περιλαμβάνει την ακρίβεια, την ταχύτητα, τη 

λιτότητα, το κόστος, τη διαφάνεια και τη δικαιολόγηση της λήψης της απόφασης. 

Εδώ, ας σημειώσουμε πως η εσωτερική συνοχή δεν εγγυάται, πως ικανοποιούνται και 

τα εξωτερικά κριτήρια. Έτσι, για να δώσουμε κι ένα παράδειγμα, η πρόταση, 

«υπάρχει πιθανότητα 0,01, πως το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο του φάρυγγα και 0,99 

πιθανότητα, πως δεν προκαλεί», έχει απόλυτη εσωτερική συνοχή,  με την έννοια πως 

αν προσθέσουμε τις πιθανότητες, καταλήγουμε στο 1, ωστόσο δεν είναι ακριβής, 

σύμφωνα με τις έρευνες. 36   

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Στο ίδιο, σελ.5 
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2.11 Κατασκευή του περιβάλλοντος. 
 

Ο όρος «οικολογικός ορθολογισμός», αναφέρεται στη συνάντηση της ευρετικής 

μεθόδου και στον τρόπο κατασκευής της πληροφορίας σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον. Όσο καλύτερα η ευρετική μέθοδος αντανακλά σημαντικές πτυχές, αυτής 

της κατασκευής, τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχει σε αυτό το περιβάλλον. Θα πρέπει 

να σημειωθεί πως το περιβάλλον, είναι αυτό που κάνει μέρος της εργασίας για την 

ευρετική μέθοδο. Ένα παράδειγμα, που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, τον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, θα μπορούσε να είναι να προβλέψουμε ποια από 

δύο ομάδες ποδοσφαίρου θα κερδίσει ένα παιχνίδι, ποια από δύο πόλεις έχει 

μεγαλύτερο πληθυσμό, ή ποιο από δύο κολλέγια προσφέρει καλύτερη εκπαίδευση. Ας 

υποθέσουμε πως το υποκείμενο, έχει ακούσει μόνο για τη μια από τις δύο ομάδες, τη 

μία πόλη και το ένα κολλέγιο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ευρετική μέθοδο 

της αναγνώρισης, μέσω της οποίας καταλήγει πως αυτό που αναγνωρίζει είναι αυτό 

που θα νικήσει το παιχνίδι, έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό ή προσφέρει την καλύτερη 

εκπαίδευση. Αυτού του είδους η λήψη της απόφασης, η οποία βασίζεται στην άγνοια, 

δεν είναι τυχαία αλλά συστηματική, όπως στα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, που η 

σειρά με την οποία εμφανίζονται τα αντικείμενα, σχετίζεται με την απόδοσή τους, τη 

δύναμη, ή το μέγεθός τους.  Η κατασκευή ενός τέτοιου περιβάλλοντος, λειτουργεί 

καταλυτικά στη λήψη της απόφασης,  αφού επιτρέπει στην ευρετική μέθοδο της 

αναγνώρισης, να περισυλλέξει πληροφορίες από την ίδια την άγνοια. Η λιγότερη 

γνώση οδηγεί σε πιο ακριβείς προβλέψεις από την περισσότερη γνώση, καθώς τα 

άτομα που αναγνωρίζουν και τις δύο εναλλακτικές, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

την ευρετική μέθοδο της αναγνώρισης.  

Τα αθλητικά παιχνίδια κατά τα οποία, οι παίκτες πρέπει να πιάσουν μια μπάλα, 

αντικατοπτρίζουν έναν δεύτερο τρόπο με τον οποίο η ευρετική μέθοδος 
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εκμεταλλεύεται την κατασκευή του περιβάλλοντος. Αν για παράδειγμα, θέλαμε να 

κατασκευάσουμε ένα ρομπότ, που να πιάνει μία μπάλα, θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη μέσω της οποίας θα δίναμε πληροφορίες 

για το περιβάλλον και με έναν υπολογιστή, θα βγάζαμε συμπεράσματα από αυτές. Με 

αυτή τη προσέγγιση, η οποία είναι και συνεπής με τις θεωρίες του ορθολογισμού, θα 

έπρεπε να δώσουμε όλες τις πιθανές τροχιές που θα ακολουθήσει η μπάλα , όργανα 

για την μέτρηση της ταχύτητας, του αέρα και εκατοντάδες άλλους παράγοντες. Αυτές 

τις μετρήσεις, θα τις αναλύαμε στον υπολογιστή, ο οποίος τελικά θα υπολόγιζε, πού 

θα κατέληγε η μπάλα. Οι επαγγελματίες όμως αθλητές, σε αντίθεση με αυτό το 

υποθετικό ρομπότ, φαίνεται να χρησιμοποιούν μία μάλλον ευρετική μέθοδο, για να 

πιάνουν τη μπάλα, αρχίζουν να τρέχουν κοιτάζοντας τη μπάλα και προσαρμόζοντας 

ανάλογα την ταχύτητά τους. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, ένα ρομπότ θα 

μπορούσε να πιάσει τη μπάλα, χωρίς να χρειάζεται να ψάξει για πληροφορίες και 

λαμβάνοντας υπόψη μία και μόνο μία μεταβλητή, τη γωνία από την οποία έρχεται η 

μπάλα. Αυτό το ρομπότ, μπορεί να μην υπολογίζει πού θα καταλήξει η μπάλα, αλλά 

τελικά θα είναι εκεί όταν χρειάζεται.  

Οι ευρετικές μέθοδοι, μπορεί να μη μας μεταφέρουν έναν ολόκληρο κόσμο 

ορθολογικού υπολογισμού αλλά μας προσφέρουν αυτούς τους μηχανισμούς εργαλεία 

για την προσαρμογή μας στο περιβάλλον.  37 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Στο ίδιο, σελ. 6.  



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 44 

 

2.12 Ευρωστία 
 

Ένας δεύτερος λόγος, για τον οποίο μία απλή ευρετική μέθοδος μπορεί να κάνει 

προβλέψεις, είναι η ευρωστία. Για να αντιληφθούμε αυτό το σημείο, θα πρέπει να 

κάνουμε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στην προσαρμογή των δεδομένων και της 

πρόβλεψης. Στην προσαρμογή των δεδομένων, γενικά ισχύει πως όσες περισσότερες 

παραμέτρους χρησιμοποιούμε σε ένα μοντέλο, τόσο καλύτερα προσαρμόζεται, 

ωστόσο για την πρόβλεψη είναι  φορές που τα λιγότερα είναι καλύτερα. Ένα 

παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το εξής: αν κάποιος καταγράφει τη θερμοκρασία 

και τις 365 μέρες, ενός έτους και να φτιάξει μία σωστή, ακριβής και όμορφη 

καμπύλη, βάζοντας όλο και περισσότερα δεδομένα στον υπολογισμό του. Αν όμως 

κάποιος ήθελε να κάνει πρόβλεψη για τη θερμοκρασία του επόμενου χρόνου, το 

μοντέλο με τα περισσότερα δεδομένα, μπορεί να κατέληγε σε λιγότερο ακριβείς 

προβλέψεις, από ένα μοντέλο με λιγότερα δεδομένα και όχι τόσο καλή προσαρμογή.  

Σε γενικές γραμμές, σε «θορυβώδη» περιβάλλοντα, δηλαδή σε περιβάλλοντα με πάρα 

πολλές πληροφορίες και δεδομένα, τελικά μόνο ένα μέρος των πληροφοριών μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως γενίκευση για το μέλλον. Για να κατασκευαστεί ένα καλό 

μοντέλο, το πιο δύσκολο είναι να βρεθεί ακριβώς αυτό. Ποιες είναι οι χρήσιμες 

πληροφορίες και δεδομένα. Η απλότητα τελικά σε τέτοια περιβάλλοντα, είναι αυτή 

που θα μας φέρει τις εύρωστες προβλέψεις.  

Οι ευρετικές μέθοδοι μπορούν να ανασύρουν από το περιβάλλον τις χρήσιμες 

πληροφορίες, αλλά αυτός δεν είναι ο  μόνος λόγος, που οι στρατηγικές με λιγότερα 

δεδομένα, μπορεί να είναι περισσότερο επιτυχείς. Για παράδειγμα υπάρχουν 

αποδείξεις, πως η εκμάθηση μιας γλώσσας, δεν είναι επιτυχής σε ολοκληρωμένα 

νευρικά δίκτυα, αλλά συμβαίνει το αντίθετο στα δίκτυα που έχουν περιορισμένη 
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μνήμη εργασίας και που ωριμάζουν σταδιακά. Αυτό το εύρημα, εξηγεί τον λόγο για 

τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα τις γλώσσες. 38   

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως όπως οι θεωρίες του ορθολογισμού, έτσι 

και οι περισσότερες μη ορθολογικές θεωρίες, βασίζονται σε γνωστικά θεμέλια, 

επίπεδα ιδανικών, ανεύρεση ευρετικών μεθόδων και κανόνες παύσης που αναφέραμε 

παραπάνω. Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι και ένα συναισθηματικό και κοινωνικό ον.  

Οι θεωρίες της λήψης αποφάσεων, συχνά αφήνουν στην άκρη το συναίσθημα και 

συχνά το αντιμετωπίζουν σαν να εναντιώνεται στον ορθολογισμό. Όμως, το 

συναίσθημα μπορεί να βοηθήσει στη λήψη μιας απόφασης όπως και οι ευρετικές 

μέθοδοι. Το συναίσθημα της αγάπης είναι αυτό που δίνει στους γονείς δύναμη για να 

αντέξουν τις δυσκολίες που έρχονται με ένα παιδί και όχι ένας υπολογιστικός 

κανόνας. Το συναίσθημα της αηδίας, είναι αυτό που μας προστατεύει από χαλασμένα 

φαγητά και το συναίσθημα του έρωτα είναι αυτό που μας εκπαιδεύει στη δέσμευση. 

Όπως τα συναισθήματα, οι κοινωνικές νόρμες και η κοινωνική μίμηση, μπορούν να 

λειτουργήσουν ως οδηγοί λήψης αποφάσεων. 

Τα κοινωνικά συστήματα δεν υιοθετούν μόνο την ατομική νοημοσύνη αλλά 

ταυτόχρονα τη διανέμουν κιόλας. Έτσι μέσω της συνεργασίας τα άτομα, είναι ικανά 

να δείξουν συλλογική νοημοσύνη, με τον ίδιο τρόπο που παρατηρείται στα έντομα. 39  

 Ειδικά, πάνω στον τομέα των συναισθημάτων και πώς αυτά επιδρούν στη λήψη 

αποφάσεων στις αντιλήψεις και στην κρίση των υποκειμένων, έχουν γίνει πολλές 

έρευνες τα τελευταία χρόνια. Το εύρος της επίδρασής τους, στη λήψη της απόφασης 

είναι πραγματικά εξαιρετικά ευρύ και διαφορετικό.  

Η έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα συναισθήματα, έχει καταγράψει πολύ ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα και ψυχολογικές διαδικασίες, οι οποίες αποκαλύπτουν πως τα 

                                                 
38 Στο ίδιο, σελ. 6.  
39 Στο ίδιο, σελ.7 
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συναισθήματα τελικά επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές. Πριν περάσουμε στην 

έρευνά μας για τις προλήψεις, θα σταθούμε για λίγο στα συναισθήματα, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο επηρεάζουν το άτομο κατά τη 

διάρκεια της λήψης μιας απόφασης. Ο λόγος που στεκόμαστε σε αυτό το σημείο, 

είναι γιατί όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, πίσω από τις διάφορες 

προλήψεις, κρύβεται ένα αρχέγονο και αξεπέραστο συναίσθημα, ο φόβος.  
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2.13 Η διάπλαση της απόφασης από το συναίσθημα  
 

Τα συναισθήματα είναι πολύπλοκα, με πολλές διαστάσεις και αντικατοπτρίζουν στην 

ουσία τη σχέση του ατόμου με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης 

και τις σκέψεις του ίδιου του ατόμου γι αυτές τις σχέσεις. Κάθε συγκεκριμένο 

συναίσθημα μπορεί να αποδομηθεί περαιτέρω, σαν μία συνάρτηση από σχέσεις που 

μας δίνουν διάφορες πληροφορίες, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια συναισθηματική 

εμπειρία και η οποία περιγράφεται με τον όρο «συναισθηματική εκτίμηση – emotional 

appraisal». Κάποιοι μελετητές, έχουν βασιστεί σε θεωρίες συναισθηματικής 

εκτίμησης, για να ανακαλύψουν τις σχέσεις κλειδιά, που καθορίζουν ένα 

συγκεκριμένο συναίσθημα, το οποίο και καθορίζει τη σκέψη του υποκειμένου. Σε μία 

τέτοια θεωρία «συναισθηματικής εκτίμησης», οι Smith και Ellsworth (1985), έδειξαν 

πώς δεκαπέντε διαφορετικά συναισθήματα μπορούν να ερμηνευτούν από έξι 

διαστάσεις. Κάθε ένα από αυτά τα συναισθήματα, σχετιζόταν με ένα πακέτο 

εκτιμήσεων, το οποίο περιλάμβανε την τερπνότητα – με την έννοια του σθένους, που 

προκαλεί ένα συναισθηματικό γεγονός - , τη βεβαιότητα – το εύρος της βεβαιότητας 

που σχετίζεται με το γεγονός - , το κατά πόσο το υποκείμενο θεωρεί πως έχει τον 

έλεγχο – κατά πόσο δηλαδή τα υποκείμενα θεωρούν πως η κατάσταση βρίσκεται σε 

έλεγχο  ή ακόμα και οι ίδιοι μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση - , το πόσο 

προσοχή μπορεί να αφιερώσει το υποκείμενο στο συμβάν που έχει προκαλέσει το 

συναίσθημα, η αναμενόμενη προσπάθεια – το πόσο μπορούν να προσπαθήσουν 

δηλαδή τα υποκείμενα για ένα τέτοιο συμβάν -, και το μέσο – το κατά πόσο δηλαδή 

τα υποκείμενα θεωρούν πως το συμβάν προκλήθηκε από τους ίδιους ή από άλλους - .  
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Κάθε συναίσθημα, μπορεί να οριστεί με μοναδικό τρόπο, σύμφωνα με το ιδιαίτερο 

προφίλ του, σε σχέση με τις έξι διαστάσεις συναισθηματικής εκτίμησης αλλά 

συγχρόνως τα συναισθήματα παρουσιάζουν και κοινά σημεία. 40 

Υπάρχουν πολλά μοντέλα συναισθηματικής εκτίμησης, όπως του Russel , που σε 

παρόμοιο δρόμο με τους Smith και Ellsworth, προτείνει τα συναισθήματα να 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τις διαστάσεις του ψυχικού σθένους και του άγχους. 

Σε αυτό το μοντέλο, το άγχος είναι ένας συνδυασμός αρνητικού σθένους και υψηλής 

διέγερσης, ενώ η χαρά είναι ένας συνδυασμός θετικού σθένους και υψηλής 

διέγερσης.  

Η τάση αυτή των μοντέλων που χρησιμοποιούν τη συναισθηματική εκτίμηση, έχει 

βοηθήσει όσους ασχολούνται και μελετούν το συναίσθημα, να γεφυρώσουν το κενό 

που υπάρχει ανάμεσα στις θεωρίες και στις προβλέψεις σχετικά με το πώς 

επηρεάζουν τα συναισθήματα, τις συμπτωματικές κρίσεις.  Σύμφωνα με τη θεωρία, 

συγκεκριμένες εκτιμήσεις που σχετίζονται με κάθε συναίσθημα ενεργοποιούν μια 

γνωστική προδιάθεση, η οποία ονομάζεται τάση εκτίμησης και οδηγεί το άτομο να 

εκτιμήσει ένα μεταγενέστερο συμβάν με τέτοιο τρόπο όμως που να υπάρχει συνέπεια 

με πυρηνικές εκτιμήσεις που χαρακτηρίζουν το συναίσθημα.  Έτσι, ανάλογα με τον 

μοναδικό σχηματισμό των βαθύτερων εκτιμήσεων που περιλαμβάνει κάθε 

συναίσθημα, η συμπεριφορά και η κρίση διαφέρουν. Σε αυτό το σημείο θα δώσουμε 

ένα παράδειγμα για να γίνει το παραπάνω περισσότερο κατανοητό. Οι Keltner, 

Ellsworth και Edwards, βρήκαν πως η λύπη και ο θυμό επηρεάζουν διαφορετικά την 

αιτιώδη κρίση. Ο θυμός και η θλίψη μπορεί να διαφοροποιούνται στον τρόπο με τον 

οποίο γίνονται αντιληπτά από το άτομο. Όταν τα άτομα αντιλαμβάνονται πως 

κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος για το αρνητικό αποτέλεσμα, η πιο πιθανή 

                                                 
40 Jane So, Chethana Achar, DaHee Han, Nidhi Agrawal, Adam Duhachek, Durairah Maheswaran, 

“The psychology of appraisal: Specific emotions and decision making”,  σελ. 359 – 361. 
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συναισθηματική αντίδραση, είναι ο θυμός. Αντιθέτως, όταν τα άτομα 

αντιλαμβάνονται πως η κατάσταση προέκυψε από γεγονότα που δεν θα μπορούσαν 

να έχουν ελεγχθεί από κάποιον, η πιο συνηθισμένη συναισθηματική αντίδραση είναι 

η θλίψη. Βασιζόμενοι σε αυτή τη διαφοροποιημένη εκτίμηση από το άτομο, ο Keltner 

έδειξε πως τα θυμωμένα άτομα, αντιλαμβάνονται μία κατάσταση πιο πιθανή να 

συμβεί εξαιτίας των άλλων ατόμων, ενώ τα θλιμμένα άτομα, αντιλαμβάνονται μία 

κατάσταση ως πιο πιθανό να συμβεί από συμπτωματικούς παράγοντες που δεν έχουν 

σχέση με τα άτομα.  

Μία τέτοια προσέγγιση μας επιτρέπει να εξετάσουμε την επίδραση των 

συναισθημάτων, στη λήψη της απόφασης. Αυτό φυσικά πάλι δεν σημαίνει πως 

έχουμε πλήρως κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα συναισθήματα 

ακριβώς, αφού τόσο το βάθος τους όσο και η περιπλοκότητα τους, δεν μπορεί για την 

ώρα να αποδοθεί μέσω μίας και μόνο θεωρίας. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Στο ίδιο, σελ. 361.  
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2.14 Πώς λειτουργούν τα συναισθήματα στη λήψη μιας 
απόφασης  
 

Θα εξετάσουμε δύο προσεγγίσεις σχετικά με τα συναισθήματα. Μία έρευνα σχετικά 

με τη φύση των συναισθηματικών εκτιμήσεων και πώς αυτές επηρεάζουν τη λήψη 

της απόφασης. Και την έρευνα μέσα στη φύση του περιεχομένου της λήψης της 

απόφασης και τις  βαθύτερες ψυχολογικές διαδικασίες.  

Υπάρχουν ερευνητές που έχουν μελετήσει, τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούν 

τα συναισθήματα και προκαλούν μία συγκεκριμένη καταναλωτική συμπεριφορά και 

κρίση. Συγκεκριμένα, ο Agrawal (2007), έδειξε πως για την ευτυχία, την ηρεμία, τη 

θλίψη και την ταραχή, η διάσταση του ψυχικού σθένους αλληλεπιδρά με άλλες 

διαστάσεις και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των κάποιων μηνυμάτων. Οι 

έρευνες για τα συναισθήματα, τις κρίσεις, τις αποφάσεις και τους καταναλωτές είναι 

πολλές. Σε άλλο παράδειγμα ο Morales Wo και ο Fitzsimons έδειξαν πως  ο φόβος 

μπορεί να προκαλέσει μία άμεση ενέργεια όταν συνδέεται με την αηδία. Ο φόβος 

συνδέεται με την αβεβαιότητα και παρακινεί τους καταναλωτές να ξεφύγουν από την 

απειλή. Παράλληλα σχετίζεται με μια συμπεριφορά αποφυγής, όταν η απειλή είναι 

επικείμενη, ενώ δημιουργείται μία συμπεριφορά παγώματος, όταν η απειλή δεν είναι 

άμεση. Έτσι οι καταναλωτές δείχνουν μία συμπεριφορά παγώματος αρχικά και στη 

συνέχεια να έχουν μία αντίδραση αποφυγής, μόνο όταν αυτό το αντικείμενο που 

προκαλεί τον φόβο βρίσκεται κοντά. Σε άλλη έρευνα, οι Huang, Dong και 

Mukhopadlyay, έδειξαν ότι το συναίσθημα μιας συγκεκριμένης έκφρασης της 

περηφάνιας, στην οποία δεν θα είχε νόημα να επεκταθούμε περισσότερο,  σχετίζεται 

πολύ με το να ψάχνει κάποιος τη μοναδικότητα.  Έτσι, αυτού του είδους οι 

καταναλωτές αναζητούν και τελικά ικανοποιούνται με τέτοιου είδους προϊόντα. Σε 

μία άλλη διαφορετική έρευνα, εξετάστηκε πώς η αντίληψη των ίδιων των ατόμων για 
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την προσωπική τους αξία ή των άλλων, επηρεάζει την κρίση τους. Αυτή η διάσταση, 

είναι πιθανό να σχετίζεται με συναισθήματα σύγκρισης με τους άλλους. Η πρόσφατη 

έρευνα σχετικά με τη ζήλια, πρότεινε δύο τύπους ζήλιας, τη κακεντρεχή ζήλια και την 

αγαθή ζήλια. Όπως θεωρούμε πως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, η πρώτη αφορά 

σε αυτούς που θεωρούν τα επιτεύγματα των άλλων ατελή, ενώ η δεύτερη παρακινεί 

τα άτομα να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Βασιζόμενοι σε αυτή τη θεωρία, οι Crucius 

και Lange (2014), έδειξαν πως η κακεντρεχής ζήλια, αύξησε την εστίαση των 

καταναλωτών στο πρόσωπο το οποίο ζηλεύανε και όχι στο αντικείμενο, ενώ η αγαθή 

ζήλια, παρακινούσε τους καταναλωτές να εστιάσουν στους τρόπους με τους οποίους 

θα βελτιώνονταν.  

Σε έρευνα που έγινε για το συναισθήματα της ενοχής και της ντροπής, εξετάστηκαν 

το κατά πόσα επηρεάζουν τις συμπεριφορές τους των ατόμων, όταν βρίσκονται 

μπροστά σε μηνύματα κατά του ποτού.  Ενοχή νιώθουν τα άτομα όταν ανησυχούν 

μήπως οι πράξεις τους, φέρουν αρνητικά αποτελέσματα στους άλλους. Ντροπή 

νιώθουν τα άτομα όταν ανησυχούν πώς τους αξιολογούν οι άλλοι. Αυτό που βρήκαν 

οι Agrawal και Duhachek, είναι πως τα μηνύματα κατά του ποτού που τόνιζαν τους 

άλλους ως πάσχοντες εξαιτίας κάποιου άλλου με πρόβλημα με το ποτό, προκαλούσε 

ενοχή, ενώ τα μηνύματα κατά του ποτού, που έδειχναν τους άλλους ως 

αποστασιοποιημένους παρατηρητές, προκαλούσαν ντροπή.  

Σε άλλη μελέτη οι Cavanaugh, Bettman και Luce  (2015), εξέτασαν με ποιον τρόπο, 

τα θετικά συναισθήματα και η συγκεκριμένα η αγάπη, η ελπίδα και η περηφάνια, 

επηρεάζουν τη θετική κοινωνική συμπεριφορά. Η πρότασή τους ήταν πως τα «ζεστά» 

και πλατωνικά αυτά συναισθήματα προς το τους άλλους, όπως οικογένεια και φίλους, 

αύξαναν τις δωρεές, ενώ η περηφάνια δεν προκαλούσε αυτή την αύξηση. Αυτή η 

επίδραση ανακαλύφθηκε γιατί η αγάπη σε σχέση με την ελπίδα και την περηφάνια, 
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διεύρυνε τα όρια της φροντίδας και βελτίωνε τις κοινωνικές σχέσεις. Σύμφωνα με τη 

θεωρία, οι συμμετέχοντες που ένιωθαν αυτό το συγκεκριμένο συναίσθημα ήταν πιο 

πιθανό να δωρίσουν χρήματα σε άλλους με τους οποίους δεν σχετίζονταν, όπως για 

παράδειγμα ένα διεθνές ταμείο αρωγής, σε αντίθεση με αυτούς που τα συναισθήματα 

που ξεχώριζαν, ήταν αυτά της ελπίδας και της περηφάνιας.  

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως μέσα από τέτοιες μελέτες και έρευνα, μπορούμε να 

εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο τα 

συναισθήματα αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τελικά τη συμπεριφορά και τις 

αποφάσεις των καταναλωτών. 42     

Ένα ακόμα σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι ο τρόπος με τον οποίο τα 

συναισθήματα επηρεάζουν τις αποφάσεις με το να παρέχουν πληροφορίες, κίνητρα 

και νοοτροπίες. Ο παρακάτω πίνακας μας παρέχει περιληπτικά κάποιες πληροφορίες 

γι αυτούς τους μηχανισμούς.  

Psychological processes through which emotions can influence behavior.  

Discrete emotion(s) Potential 

Mechanism 

Interpretation of 

psychological 

process 

Reference 

1.Guide Information processing – emotional appraisals provide information 

Anxiety  Provides risk 

information 

Uncertainty 

appraisal led to 

preference for low 

risk/low reward 

options 

Raghunathan and 

Pham (1999) 

Excitement  Leads to preference Emotion Kim et. Al. (2010) 

                                                 
42 Στο ίδιο, σελ. 361 – 365.  
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of congruent 

information 

congruency effects 

led to preference 

for adventurous 

appeals 

Anger  Highlights agency 

information 

Higher agency 

appraisal increased 

weightage on 

human (vs. 

situational) factors 

in information 

evaluation 

Maheswaran and 

Chen (2006) 

2.Activate Goals – emotional appraisals active motivations  

Shame, anger  Influences coping 

strategies  

Participants felt a 

need to cope by 

seeking social 

support 

Herald and Tomaka 

(2002) 

Pride Primes self – 

regulation goals 

Increased goal – 

consistent choices 

in presence of self-

awareness  

Wilcox et. Al. 

(2011) 

Hope Primes self – 

regulation goas  

Future focus and 

positive appraisal 

activated self – 

regulatory focus  

Winterich and 

Haws (2011) 

Fear, Hope Influences motives Uncertainty Tiedens and Linton 
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for information 

processing  

appraisals lead to 

accuracy – driven 

elaborate 

information 

processing  

(2001) 

Hope Influences motives 

for information 

processing  

Information 

processing biased 

by a defensive goal 

when hope is 

threatened  

De Mello et. Al. 

(2007) 

3. Activate mindsets – emotional appraisals activate cognitive procedures or mental 

associations  

Envy Leads to high 

attention mindset  

Better recall of 

information as a 

result of increased 

attention to others 

Hill et al. (2011) 

*Σημείωση : Αφήνουμε τον πίνακα όπως στην πρωτότυπη δημοσίευση, προκειμένου να 

μην υπάρχει καμία αλλοίωση στο περιεχόμενο κάποιων από τους ορισμούς.  

 

Η έρευνα μέχρι σήμερα μας δείχνει πως τα συναισθήματα μεταφέρουν δεδομένα – 

πληροφορίες που επηρεάζουν κάποιες ενέργειες. Αυτό παρατηρείται μελετώντας το 

ίδιο αντικείμενο κάτω από την επιρροή διαφορετικών συναισθημάτων. Ένα 

παράδειγμα, είναι η έρευνα των Raghunathan, Pham και Corfman (2006), οι οποίοι 

εντόπισαν πως το άγχος και η θλίψη, όταν σχετίζονται με την αβεβαιότητα και τον 

χαμηλό έλεγχο, οδηγούσε τους καταναλωτές να επιλέξουν τις ασφαλείς επιλογές και 
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αυτές στις οποίες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου. Έδειξαν πως οι 

πληροφορίες που λάμβαναν οι καταναλωτές από το άγχος και τη θλίψη, ήταν αυτές 

που έπαιζαν καταλυτικό ρόλο για να αξιολογηθούν οι επιλογές και να 

ενεργοποιηθούν ψυχολογικοί μηχανισμοί μέχρι την τελική επιλογή. Αντιστοίχως, οι 

Kim, Park και Schwarch (2010), ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίον ξεχωριστά 

συναισθήματα, μπορούν επίσης να μεταφέρουν δεδομένα και να δώσουν πληροφορίες 

για την αξιολόγηση των προϊόντων. Βρήκαν πως όταν οι καταναλωτές ένιωθαν 

ενθουσιασμένοι, σε μία ένταση – σε αντίθεση με το να νιώθουν ήρεμα -  , 

προτιμούσαν προϊόντα που έδιναν μία αίσθηση περιπέτειας. Αυτό το γεγονός δείχνει 

πως η τελική επιλογή του προϊόντος και η αίσθηση που μετέφερε, έπρεπε να ταιριάζει 

με τον τρόπο που ένιωθε ο καταναλωτής.    
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2.15 Οι δεισιδαιμονίες στη ζωή μας 
 

Τα συναισθήματά μας επηρεάζουν σε έναν μεγάλο βαθμό το πώς επιλέγουμε. Εμείς 

θα σταθούμε στην έρευνά μας, στον τρόπο με τον οποίο επηρεαζόμαστε από τις 

δεισιδαιμονίες, που αφενός σχετίζονται άμεσα με τα συναισθήματα και αφετέρου 

είναι από τα πλέον μη ορθολογικά συστήματα επιρροής, αν μπορούσαμε να το 

ονομάσουμε έτσι.  

Οι δεισιδαιμονίες επηρεάζουν κατά πως φαίνεται τις αποφάσεις μας υποσυνείδητα 

και σχετίζονται με συναισθηματικούς παράγοντες, που πολλές φορές δεν είμαστε σε 

θέση να τους ελέγξουμε.  Το να έχουμε μία βάση για να λάβουμε μία απόφαση,  είτε 

αυτό λέγεται ένστικτο, είτε πηγάζει από κάτι απροσδιόριστο, μας βοηθάει να 

πράξουμε γρήγορα και σχεδόν με μία βεβαιότητα. Δεν είναι λίγες λοιπόν οι φορές, 

που βάζουμε για λίγο στην άκρη τον ορθολογισμό μας και βασιζόμαστε περισσότερο 

σε ψυχολογικούς παράγοντες για να κάνουμε μία επιλογή. Οι δεισιδαιμονίες 

εμπεριέχονται σε συστήματα μη επιστημονικά, που ωστόσο επηρεάζουν κατά πολύ 

τις επιλογές πολλών ατόμων. Είναι εξάλλου ένας τρόπος να μεταλλάσσεται η 

αβεβαιότητα σε βεβαιότητα, να ελέγχονται οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις και συνεπώς 

να μειώνεται το ρίσκο. Τα άτομα λοιπόν που είναι πιο εστιασμένα στην πρόληψη, 

φαίνεται να είναι και αυτά που έχουν περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν από 

τέτοιου είδους αντιλήψεις, έτσι ώστε να νιώθουν πως έχουν μία ψευδαίσθηση 

ελέγχου.  
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2.15.1 Δεισιδαιμονίες  

 

Οι δεισιδαιμονίες ήταν πάντα μέρος της ανθρώπινης ιστορίας και συνεχίζουν και 

σήμερα στον 21ο αιώνα να βρίσκονται μέσα ακόμα και στην καθημερινότητά μας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κόσμος των σπορ. Οι μικρές ιεροτελεστίες πριν 

τους αγώνες, που πολλές φορές γίνονται και μπροστά στις κάμερες, έχουν γίνει 

αντικείμενο σχολίων αρκετές φορές. Φυλαχτά, τυχεροί αριθμοί, συγκεκριμένα ρούχα 

ή ακόμα και ιεροτελεστίες ομάδων μονοπωλούν πολλές φορές και το ενδιαφέρον των 

θεατών. Θεωρείται πως οι διάφορες προλήψεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

ένα ψυχολογικό placebo, που μειώνει το στρες και δημιουργεί μία αίσθηση 

ασφάλειας. Ακόμα και έρευνες που έγιναν στον τομέα υγείας έδειξαν πως τέτοιου 

είδους πεποιθήσεις ανακουφίζουν από τον πόνο και μειώνουν το άγχος.    

Υποστηρίζεται πως οι προλήψεις επηρεάζουν ιδιαιτέρως τις αποφάσεις των 

καταναλωτών. Καθημερινά άνθρωποι διαβάζουν τα ωροσκόπιά τους, όπως 

εμφανίζουν έρευνες 30% των Αμερικανών πιστεύουν στην αστρολογία και διαβάζουν 

αρκετές φορές τα ωροσκόπιά τους, ενώ 15% τα διαβάζουν πολύ συχνά. Τέτοιου 

είδους όμως συνήθειες δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα 

υποκείμενα. Και μάλιστα αποφάσεις που είναι αρκετές σημαντικές για κάποιους όπως 

για παράδειγμα, μπορεί να είναι η μέρα του γάμου κάποιου. Έτσι, χαρακτηριστικά, το 

γεγονός πως ο αριθμός (7) θεωρείται ένας τυχερός αριθμός, την ημερομηνία 07/07/07 

οι γάμοι που έγιναν στην Αμερική αυξήθηκαν κατακόρυφα. Η πίστη στην 

Αστρολογία δεν παρατηρείται φυσικά μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη 

και στην Ασία. Οι Ταϊβανέζοι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 15% 

περισσότερα χρήματα για ένα προϊόν,  όταν στην τιμή του συμπεριλαμβάνεται και ο 

αριθμός (8), τον οποίον θεωρούν και τυχερό. Αντιθέτως, όταν συμπεριλαμβάνεται ο 
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αριθμός (4), προτιμούν να αποφεύγουν την αγορά του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 

λοιπόν, που η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα έγινε στις 08/08/08.  43 

Οι τυχεροί αριθμοί όμως φαίνεται πως επηρεάζουν ακόμα και τις αποφάσεις που 

γίνονται στο χρηματιστήριο. Οι Κινέζοι επενδυτές, πιο συχνά επιλέγουν μετοχές που 

να υπάρχει ο αριθμός (8), ενώ υπάρχουν ακόμα και χρηματοοικονομικές Εταιρείες, 

που προτείνουν μετοχές ανάλογα με τον αστρολογικό χάρτη κάποιου. Οι 

δεισιδαιμονίες, όταν υπάρχουν, μπορεί να επηρεάσουν κάθε απόφασή μας είτε είναι 

προσωπική, είτε είναι καταναλωτική. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον γάμο μας, είτε   

για μια επένδυσή μας, ή ακόμα κι αν πρόκειται για την αγορά ενός σπιτιού ή κάτι 

μικρότερου. Αυτό που εμείς θέλουμε να εξετάσουμε είναι κατά πόσο, μέσα σε 

συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου «risk», οι δεισιδαιμονίες επηρεάζουν την 

αποφάσεις μας. Έτσι απλές ενδείξεις καλής ή κακής τύχης που σχετίζονται με τέτοιες 

πεποιθήσεις είναι ένας εύκολος, άμεσος και απλοϊκός τρόπος για να πάρουμε 

αποφάσεις που στην πραγματικότητα θα χρειαζόντουσαν ίσως περισσότερη σκέψη 

και κόπο. Και πάλι όμως δεν θα είχαμε την αίσθηση πως ήταν η σωστή επιλογή. Έτσι 

το να βασίζεται κανείς σε έναν αριθμό, στον αστρολογικό χάρτη ή σε ένα φυλαχτό 

αντικαθιστά στην ουσία τη δύσκολη και επίπονη λειτουργία της σκέψης, της έρευνας 

και της μάθησης. 44  

Είναι φυσικό, πως δεν είναι όλοι οι καταναλωτές που επηρεάζονται από παρόμοιες 

σκέψεις. Δεν αποφεύγουν αριθμούς ή επιδιώκουν να τους βρούνε, δεν χρησιμοποιούν 

όλοι αστρολογικούς χάρτες, έχουν φυλαχτά ή ακολουθούν προφητείες. Ακριβώς γι 

αυτό υπάρχουν και πολλές εξατομικευμένες διαφορές στη συμπεριφορά που 

σχετίζεται με τη δεισιδαιμονία. Έτσι, οι έρευνες μέχρι σήμερα έχουν δείξει πως μια 

                                                 
43 Brad D. Carlson – Saint Louis University, John C. Mowen and Xiang Fang – Oklahoma State 

University, “Trait Superstition and Consumer Behavior: Re- Conceptualization, Measurement, and 

Initial Investigations”, 2009, σελ. 690.   
44 Στο ίδιο, σελ. 690.  



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 59 

 

τέτοια επίδραση, πάντα κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας δεν είναι ίδια για όλους 

τους καταναλωτές. Μπορούμε να υποστηρίξουμε πως οι δεισιδαιμονίες εμφανίζονται 

ως χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς και επηρεάζουν ένα μεγάλο φάσμα 

αποφάσεων. 45   

Αυτό που εμείς θα κάνουμε είναι καταρχήν να εντοπίσουμε ένα γενικό 

χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά που σχετίζεται με τις δεισιδαιμονίες. Στη συνέχεια, 

θα επιδιώξουμε να ερευνήσουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με 

αυτό το χαρακτηριστικό. Τα αποτελέσματα θα δείξουν πως οι δεισιδαιμονίες 

επηρεάζουν πράγματι τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών. 

Συμπεριφορές και αντιλήψεις για την παρούσα έρευνα θεωρούμε, την αστρολογία, 

κοινές αρνητικές δεισιδαιμονίες, το στοίχημα, την αγορά μετοχών, τη συμμετοχή σε 

προωθήσεις marketing,  την προώθηση e-mail με περιεχόμενο που παραπέμπει σε 

δεισιδαιμονίες, φυλαχτά και την έκθεση στον αθλητικό θαυμασμό. 46 

Η δομή που θα έχει η έρευνά μας είναι να εξετάσουμε πρώτα τί έχει ειπωθεί ως τώρα 

και να προτείνουμε και τον ορισμό της δεισιδαιμονίας. Στη συνέχεια θα 

μεταφερθούμε στο θεωρητικό υπόβαθρο για να ερευνήσουμε τα αποτελέσματα και τα 

χαρακτηριστικά των συμπεριφορών που είχαν αναφερθεί στο παρελθόν. Τέλος, 

χρησιμοποιώντας ένα πιο πρόσφατο εργαλείο ερμηνείας συμπεριφοράς, θα 

προχωρήσουμε στη δική μας έρευνα και θα αναλύσουμε τα ευρήματα.  

 

 

 

 

 

                                                 
45 Στο ίδιο, σελ. 691.  
46 Στο ίδιο, σελ. 691.  
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2.16 Η Βάση της Έρευνάς μας  
 

Το τί είναι οι δεισιδαιμονίες είναι δύσκολο να οριστεί. Ακόμα κι αν ψάξουμε σε ένα 

λεξικό, πάλι το τί κρύβεται ακριβώς πίσω από αυτή την λέξη των έξι συλλαβών, δεν 

θα μας ικανοποιήσει απόλυτα. Βασιζόμενοι στο έργο των Vyse (1997) 

και Marmor (1956), ο ορισμός που προτείνεται για τη δεισιδαιμονία είναι ο 

ακόλουθος: « Δεισιδαιμονία είναι η πεποίθηση, ή το σύνολο των πεποιθήσεων, όπου 

συγκεκριμένες ενέργειες μπορούν άμεσα να ασκήσουν επιρροή στο να συμβούν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα ή την αποφυγή μη επιθυμητών αποτελεσμάτων, όταν στην 

πραγματικότητα, αυτές οι πράξεις δεν σχετίζονται με τα περιστατικό». Η 

δεισιδαιμονία, είναι μία πεποίθηση ή/και πρακτική η οποία είναι σχεδιασμένη να 

επηρεάζει ένα αποτέλεσμα, βασίζεται σε μία άγνωστη και μυστηριώδη δύναμη και 

δεν σχετίζεται με την επιστημονική γνώση που είναι διαθέσιμη μέσα σε μία 

κουλτούρα. Γι αυτό και στην Αρχαία Αίγυπτο το να μελετά κάποιος τον αστρολογικό 

χάρτη, είχε μία λογική. Η λογική αυτή ήταν πως η Αστρολογία ήταν η «επιστήμη» 

της εποχής. Σήμερα όμως στον 21ο αιώνα, η απόφαση του αν κάποιος θα αγοράσει 

σπίτι, αν θα επενδύσει σε κάποια συγκεκριμένη μετοχή ή αν θα παντρευτεί, δεν 

μπορεί να εξαρτάται από έναν αστρολογικό χάρτη. 

Γιατί όμως οι άνθρωποι έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές; Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία προέρχεται 

από την κλασική εξάρτηση47. Από αυτή τη ματιά οι συμπεριφορές και οι πεποιθήσεις 

                                                 
47 Η κλασική εξάρτηση είναι μία μορφή συνειρμικής μάθησης. Ο I. Pavlov, έδειξε με πειράματα πως μπορεί να 

υπάρξει έκκριση σιέλου στον σκύλο, ακούγοντας μόνο ένα κουδούνι και χωρίς καμία εμφάνιση τροφής. Ονόμασε 

την τροφή φυσικό ή ανεξάρτητο ερέθισμα και την έκκριση σιέλου φυσική ή ανεξάρτητη απάντηση. Αρχικά 

χτυπούσε το κουδούνι και έδειχνε την τροφή στον σκύλο, ενώ μετά από επαναλήψεις, στο τέλος ο σκύλος 

παρουσίαζε έκκριση σιέλου, μόνο ακούγοντας το κουδούνι, χωρίς να βλέπει καμία τροφή. Ονόμασε τον ήχο, 

αδιάφορο ή εξαρτημένο ερέθισμα και αυτή τη φορά, την έκκριση σιέλου, εξαρτημένη αντίδραση. Ο όρος λοιπόν 

κλασική εξάρτηση αφορά σε μια νέα σύνδεση ανάμεσα σε ένα ανεξάρτητο (φυσικό) ερέθισμα και ένα νέο 

εξαρτημένο (αδιάφορο) ερέθισμα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, έχουμε τη δημιουργία επίκτητων 

αντανακλαστικών, σε αντιδιαστολή με τα έμφυτα, που κατά τον Pavlov διαμορφώνουν τη φυσιολογική και 

παθολογική συμπεριφορά. http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream.  

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream
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που περιέχουν δεισιδαιμονίες, είναι πιθανό να προκύπτουν από τυχαίους 

συσχετισμούς αναλόγως αν ενίσχυαν ή τιμωρούσαν την αντίδραση σε μία 

αντανακλαστική συμπεριφορά. 48 

Από την οπτική της θεωρίας της γνωστικής μάθησης, η οποία και προέκυψε ως 

αποτέλεσμα προβληματισμού και κριτικής προς τις συμπεριφοριστικές θεωρίες, η 

υιοθέτηση τέτοιου είδους συμπεριφορών, μπορεί να βοηθήσουν το άτομο να 

κατανοήσει καλύτερα το περιβάλλον του, παρέχοντάς του μία ερμηνεία στα άγνωστα 

και δυσερμήνευτα φαινόμενα. Υποστηρίζεται δε,  πως συμπεριφορές που σχετίζονται 

στην ουσία με δεισιδαιμονίες, παρέχουν στα άτομα τη ψευδαίσθηση κάποιου είδους 

ελέγχου που τους μειώνει το άγχος, που μπορεί να προκύψει από άγνωστες και 

απρόβλεπτες καταστάσεις. Μέσα από αυτό το πλέγμα θεωρήσεων ο Vyse πρότεινε 

πως σε περιπτώσεις που οι καταστάσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν ή όταν υπάρχει 

υψηλή αβεβαιότητα και ρίσκο, τα άτομα εμφανίζουν συμπεριφορές που σχετίζονται 

με δεισιδαιμονίες με σκοπό να επηρεάσουν και να ελέγξουν τα αποτελέσματα. 49  

Συχνά θεωρείται πως τα άτομα που εμφανίζουν τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν 

είναι τόσο καλλιεργημένα, μορφωμένα ή ακόμα υποφέρουν από κάποια ψυχική 

δυσλειτουργία. Αν όμως ήταν πραγματικά έτσι, τότε το να κατανοήσουμε τί ακριβώς 

είναι οι δεισιδαιμονίες δεν θα είχε πραγματική αξία στο marketing, καθώς όποιο κι αν 

είναι το αποτέλεσμά μας, δεν θα μπορούσε να ισχύσει σε όλο τον πληθυσμό. Ωστόσο, 

αυτό που προκύπτει από την έρευνα είναι πως και τα μορφωμένα, καλλιεργημένα και 

χωρίς ψυχικές ασθένειες ενήλικα άτομα εμφανίζουν συμπεριφορές και τάσεις που 

σχετίζονται με τις δεισιδαιμονίες. Επομένως, ένας και από τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας, είναι να ερευνήσουμε αν και κατά πόσο η τάση να έχει κάποιος 

                                                 
48 Ό.π. Brad D. Carlson – Saint Louis University, John C. Mowen and Xiang Fang – Oklahoma State 

University, σελ. 692.  
49 Στο ίδιο, σελ. 692.  



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 62 

 

δεισιδαιμονίες, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται και μέσα στην ανθρώπινη φύση, 

επηρεάζει την καταναλωτική μας συμπεριφορά. 50 

Οι περισσότερες έρευνες του παρελθόντος έχουν μελετήσει συγκεκριμένες 

δεισιδαιμονίες και όχι την τάση προς αυτήν. Για παράδειγμα ο Mowen και ο Carlson, 

εξέτασαν και βρήκαν συσχετίσεις ανάμεσα σε πεποιθήσεις όπως πως «οι μαύρες γάτες 

φέρνουν κακή τύχη» και διάφορα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων την πίστη 

στην αστρολογία και σε φανταστικά πλάσματα όπως το τέρας του Λόχνες και την 

αρνητική στάση, απέναντι στα βιομηχανικά τρόφιμα. Άλλη έρευνα, των Joukhador, 

Blaszcynski και Maccallum, ερεύνησε τις σχέσεις ανάμεσα στις δεισιδαιμονίες που 

σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια και τη συμπεριφορά του παίκτη και βρήκαν πως οι 

πιο άπληστοι παίκτες, έχουν πολύ περισσότερες δεισιδαιμονίες από τους υπολοίπους. 

Το πρόβλημα με αυτές τις έρευνες είναι πως ακριβώς επειδή λαμβάνουν υπόψη τους 

συγκεκριμένες δεισιδαιμονίες, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες 

καταστάσεις. Τέλος, αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι πως επειδή υπάρχουν 

χιλιάδες δεισιδαιμονίες ανάλογα με τον πολιτισμό και την κοινωνία, οι περισσότερες 

έρευνες είναι περιορισμένες μέσα σε αυτό το πλαίσιο. 51  

Οι δεισιδαιμονίες έχουν ερευνηθεί αρκετά μέσα από την ψυχολογία αλλά κυρίως σε 

σχέση με τις ψυχικές ασθένειες. 52. Άτομα που πάσχουν από ιδεοψυχαναγκαστική 

συμπεριφορά, εμφανίζουν μία εμμονή με τις δεισιδαιμονίες. Ωστόσο, αυτό που έχει 

ιδιαίτερη σημασία είναι πως ακόμα και άτομα που δεν πάσχουν από μία τέτοια ή 

συναφή ψυχική αστάθεια, εμφανίζουν συμπεριφορά ιδεοψυχαναγκαστική. Η λέξη 

κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο έλεγχος της αβεβαιότητας και κυρίως η 

ψευδαίσθηση του υποκειμένου πως προστατεύει τον εαυτό του από κάποιο 

μελλοντικό αρνητικό συμβάν. Σε έρευνα που έγινε ανάμεσα σε παιδιά από τους 

                                                 
50 Στο ίδιο, σελ. 692.  
51 Στο ίδιο, σελ. 692.  
52 Στο ίδιο, σελ. 692.  
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Leonard, Goldberger, Rapoport, Cheslow & Swedo (1990), δεν εμφανίστηκε καμία 

διαφορά ως προς την ροπή προς τις δεισιδαιμονίες μεταξύ όσων έπασχαν από 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και τους υπολοίπους. 53 

 Πολλές από τις έρευνες έχουν κάνει χρήση της κλίμακας των Tobacyk και Milford 

(1983). Όσα περιλαμβάνονται σε αυτή την κλίμακα είναι όμοια με την κλίμακα των 

Mownen και Carlson (2003) και δίνουν βαρύτητα σε συγκεκριμένες πεποιθήσεις 

όπως «οι μαύρες γάτες, φέρνουν κακή τύχη» και όχι όπως είπαμε στη γενικότερη 

τάση προς τις δεισιδαιμονίες. Εμείς, αυτό που επιθυμούμε να μετρήσουμε, είναι τη 

γενικότερη τάση να είναι κάποιος προληπτικός. Μια γενικότερη τέτοια θεώρηση, μας 

δίνει το εργαλείο για να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά όσων έχουν μία τάση να 

είναι προληπτικοί. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε απαρτίζεται από 

αποτελέσματα συμπεριφορών και στάσεων όπως επίσης και χαρακτηριστικά που 

προϋπάρχουν μέσα στο άτομο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα ιεραρχικώς οργανωμένο 

μοντέλο προσωπικότητας που ονομάζεται 3Μ (Mowen 2000). Η προσέγγιση του 

συγκεκριμένου μοντέλου εξετάζει μία ποικιλία φαινομένων, συμπεριλαμβάνοντας 

την ανταγωνιστικότητα των καταναλωτών, τον προσανατολισμό τους, τον 

εθελοντισμό και την από στόμα σε στόμα επικοινωνία. Επίσης έχουν αναγνωριστεί 

και οι επιπτώσεις του στην κλίμακα. 54  

 

 

 

 

                                                 
53 Randy O. Frost, Meredith S. Krause, Mary J. McMahon, Jennifer Peppe, Michelle Evans, Amy E. 

McPhee and Margaret Holden, “Compulsivity and superstitionsess”, Department of Psychology, Smith 

College, Northampton, MA 01063, USA, 1993, σελ. 423.  
54 Στο ίδιο, σελ. 693.  
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Κεφάλαιο 3 : Μεθοδολογία Έρευνας  
 

Η εκπόνηση της εργασίας βασίστηκε στην έρευνα με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης πάνω σε επιστημονικά βιβλία και άρθρα, μελέτες περιπτώσεων και 

πειράματα ξένων ερευνητών. Παράλληλα, έγινε χρήση ερωτηματολογίου πάνω σε 

δείγμα ευκολίας 175 ατόμων, 83 αντρών και 92 γυναικών,  το οποίο βασίζεται στο  

μοντέλο 3Μ – Παρακίνηση και Προσωπικότητα.  

Το συγκεκριμένο μοντέλο (Meta – theoretical Model of Motivation) είναι μία 

ιεραρχική προσέγγιση, που ενσωματώνει τη θεωρία του ελέγχου (control theory), 

εξελικτικές αρχές της ψυχολογίας και διάφορα στοιχεία από θεωρίες 

χαρακτηριστικών. Αυτό που μας παρέχει είναι έναν ολοκληρωμένο τρόπο να δούμε 

πώς αλληλεπιδρά η προσωπικότητα με διάφορες καταστάσεις και επηρεάζει 

συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές. Αυτό που προτείνει είναι πως στα τέσσερα 

επίπεδα χαρακτηριστικών, τα στοιχειώδη, τα σύνθετα, τα περιστασιακά και αυτά που 

σχετίζονται με κάποια κατηγορία, υπάρχει μία ιεραρχία που λειτουργεί ως αναφορά 

από την οποία αξιολογούνται τα αποτελέσματα. Φαίνεται πως τα άτομα 

παρακινούνται να αλλάξουν τα συμπεριφορικά τους πρότυπα, όταν τα αποτελέσματα 

και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, παρουσιάζουν ασυνέπεια με τα στοιχεία 

αναφοράς.   

Σύμφωνα με το μοντέλο 3Μ, τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά που είναι γενετικά 

καθώς και πολύ νωρίς διαμορφωμένα, είναι τα πιο βασικά συστατικά του τρόπου με 

τον οποίο έχει χτιστεί η προσωπικότητα του ατόμου. Από την εκδοχή του Saucier 

(1994), χρησιμοποιούμε τα πέντε από τα οκτώ χαρακτηριστικά που είναι: πόσο 

ανοιχτός είναι κάποιος στην εμπειρία, η ευσυνειδησία, η ενδοστρέφεια, η τερπνότητα 

και η συναισθηματική αστάθεια. Ο Mowen (2000), πρότεινε άλλα τρία στοιχειώδη 

χαρακτηριστικά, την ανάγκη για τη συντήρηση του σώματος, την ανάγκη για υλικούς 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 65 

 

πόρους και την ανάγκη για διέγερση. Η εγκυρότητα αυτών των οκτώ στοιχειωδών 

χαρακτηριστικών έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές έρευνες.  

Τα σύνθετα χαρακτηριστικά βρίσκονται στο επόμενο επίπεδο της ιεραρχίας και 

προέρχονται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχειωδών χαρακτηριστικών, της 

κουλτούρας και τη μαθησιακή ιστορία του ατόμου. Τα σύνθετα χαρακτηριστικά που 

μας ενδιαφέρουν σε αυτή την έρευνα περιλαμβάνουν τη μάθηση, την 

ανταγωνιστικότητα, την εστίαση στην παρούσα στιγμή και τον αυθορμητισμό.  

Το τρίτο επίπεδο της ιεραρχίας αποτελείται από τα περιστασιακά χαρακτηριστικά. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά αναγνωρίζουν τάσεις εμφάνισης συγκεκριμένων προτύπων 

συμπεριφοράς μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο μίας κατάστασης. Προέρχονται από την 

επιρροή στοιχειωδών χαρακτηριστικών, σύνθετων χαρακτηριστικών και την πίεση 

που προκαλεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η συμπεριφορά.  

Στο τέταρτο επίπεδο της ιεραρχίας είναι τα επιφανειακά χαρακτηριστικά, τα οποία 

είναι και αυτά με τα οποία αποκαλύπτεται η συμπεριφορά. Τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά προέρχονται από τον συνδυασμό των στοιχειωδών, των σύνθετων 

και των περιστασιακών χαρακτηριστικών, όπως επίσης και από την πίεση που 

ασκείται κάθε φορά ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται το υποκείμενο. 

Επομένως, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι το αποτέλεσμα του ίδιου του ατόμου, της κατάστασης και της κατηγορίας του 

προϊόντος που έρχεται να αλληλεπιδράσει. Παραδείγματα, επιφανειακών 

χαρακτηριστικών, δηλαδή χαρακτηριστικών με  τα οποία εκδηλώνεται η 

συμπεριφορά είναι η συμμετοχή στα σπορ και η συνέπεια σε έναν υγιεινό τρόπο 
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ζωής. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι Mowen και Carlson τοποθέτησαν τις 

δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις ως επιφανειακό χαρακτηριστικό. 55  

Στην επόμενη σελίδα, παραθέτουμε σχεδιάγραμμα του μοντέλου που 

χρησιμοποιήσαμε.  : 

                                                 
55 Randy O. Frost, Meredith S. Krause, Mary J. McMahon, Jennifer Peppe, Michelle Evans, Amy E. 

McPhee and Margaret Holden, “Compulsivity and superstitionsess”, Department of Psychology, Smith 

College, Northampton, MA 01063, USA, 1993, σελ. 693 – 695.  
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Το ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας,  το 

βρήκαμε στα αγγλικά στο διαδίκτυο και το μεταφράσαμε στα ελληνικά. Αποτελείται 

από 40 ερωτήσεις , οι 4 εκ των οποίων είναι δημογραφικού περιεχομένου. Οι 

υπόλοιπες 36 ερωτήσεις, σκοπό έχουν να εξετάσουν τη συμπεριφορά των 

ερωτηθέντων αναφορικά με έξι παράγοντες: Προλήψεις, Παρόρμηση, Τζογάρισμα-

Τυχερά παιχνίδια, Ενασχόληση με το Χρηματιστήριο, Προώθηση e-mail που 

σχετίζονται με φοβίες και Φυλαχτά.56  Για τις απαντήσεις πάνω στα ανωτέρω 

στοιχεία συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert από το (1) έως το (7), με το 

(1) να περιγράφει το Διαφωνώ Απολύτως και το (7) Συμφωνώ Απολύτως, ενώ 

συμπεριλαμβάνονται και (8) ερωτήσεις κλειστού τύπου (διχοτομικές και πολλαπλής 

επιλογής). Για την ανάλυση των συμπερασμάτων μας χρησιμοποιήσαμε όπως 

αναφέραμε παραπάνω, τύπο έρευνας με δείγμα ευκολίας 175 ατόμων  - 83 αντρών 

και 92 γυναικών - . Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω αποστολής του 

ερωτηματολογίου με e-mail σε 198 άτομα καθώς και μέσω ανάρτησης σε προσωπική 

σελίδα στο Facebook και λάβαμε απαντήσεις από 175 άτομα. Από αυτά τα 175 

άτομα, το 52,06 % (92 άτομα) απαρτίζεται από γυναίκες  και το υπόλοιπο 47,96% (83 

άτομα)  από άντρες, ενώ το 30,3% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 

42,3% κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Όσον αφορά στις ηλικίες των συμμετεχόντων, 

το 31,4% απαρτίζεται από άτομα μεταξύ 18 και 30 και το 45,1% από άτομα μεταξύ 

31 και 40.  

Στο σημείο αυτό, και προτού εξετάσουμε την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στις 

διάφορες κατηγορίες απαντήσεων, θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε το πώς 

κατανεμήθηκαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε κάθε μία από τις ερωτήσεις που 

σκοπό είχαν να εξετάσουν τους έξι παράγοντες που προαναφέραμε. Σχεδιάγραμμα 

                                                 
56 Για τη διατήρηση συνέπειας ως προς την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων 

επιλέξαμε τις έξι κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση παραγόντων που περιγράφονται στο 

επόμενο κεφάλαιο.  
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επίσης, το οποίο και απεικονίζει την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων βάσει των 

μεταβλητών που προέκυψαν από την ανάλυσή μας και μέσους όρους των 

απαντήσεων, παρατίθεται στο παράρτημα (2), στο τέλος της εργασίας.   

3.1  Προλήψεις 

 Γράφημα Ι 

 

Γράφημα ΙΙ 
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 Γράφημα ΙΙΙ 

 

 

 

 

 

 Γράφημα ΙV 
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 Γράφημα V 

 

 

 Γράφημα VI 

 

 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 72 

 

 Γράφημα VII 

 

 

 

 Γράφημα VIII 
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Γράφημα IX 

 

Γράφημα X 
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Γράφημα XI 

 

Γράφημα XII 
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3.2 Παρόρμηση 

 

Γράφημα XIII 

 

Γράφημα XIV 
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Γράφημα XV 

 

Γράφημα XVI 
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3.3 Τζογάρισμα-Τυχερά παιχνίδια  

 

Γράφημα XVII 

 

 

Γράφημα XVIII 
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Γράφημα XIX 

 

 

Γράφημα XX 
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Γράφημα XXI 

 

 

Γράφημα XXII 
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Γράφημα XXIIII 

 

3.4 Ενασχόληση με το Χρηματιστήριο 

 

Γράφημα XXIV 
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Γράφημα XXV 

 

 

Γράφημα XXVI 
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3.5 Προώθηση e-mail που σχετίζονται με φοβίες 

 Γράφημα XXVII 

 

 

 

 Γράφημα XXVIII 
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3.6  Φυλαχτά 

 Γράφημα XXIV 

 

Γράφημα XXX 
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Γράφημα XXXI 
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3.7  Λοιπές Ερωτήσεις 
 

Παραθέτουμε τα γραφήματα που αφορούν ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους μέσα 

από την ανάλυσή μας δεν μας έδωσαν κάποια στατιστική διαφορά, τα γραφήματα 

σχετικά με τον καταναλωτισμό,  καθώς και απαντήσεις σε ερωτήσεις πιο γενικού 

περιεχομένου, που στόχο είχαν να αποφύγουμε να αντιληφθεί ο καταναλωτής το 

περιεχόμενο της μέτρησης στο οποίο εστιάζουμε, έτσι ώστε να λάβουμε όσο το 

δυνατόν πιο αυθόρμητες και ειλικρινείς απαντήσεις.  

 Γράφημα XXXII 
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Γράφημα XXXIII 

 

Γράφημα XXXIV 
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Γράφημα XXXV 

 

Γράφημα XXXVI 
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3.8  Δημογραφικές Ερωτήσεις 
 

 

Γράφημα XXXVII 

 

 

 Γράφημα XXXVIII 
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 Γράφημα XXXIX 

 

 Γράφημα XL 

 

 

Τελειώνοντας το κεφάλαιο της μεθοδολογίας, αναφέρουμε πως η ανάλυση των 

δεδομένων έγινε με κωδικοποίηση των απαντήσεων, οι οποίες εν συνεχεία 

εισήχθησαν στο SPSS.  
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Κεφάλαιο 4: 

Αποτελέσματα  
 

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο το ερωτηματολόγιο μας αποτελείται 

συνολικά από σαράντα (40) ερωτήσεις που χωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. 

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά  στις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις μεταβλητές που 

καταλήξαμε μέσα από την ανάλυσή μας και εξηγούμε παρακάτω,  οι προλήψεις εξετάζονται 

μέσα από 12 ερωτήσεις (εφτά εκ των οποίων είναι της κλίμακας Likert), η παρόρμηση μέσα 

από 4 ερωτήσεις (όλες της κλίμακας Likert), στην εξέταση της μεταβλητής Τζογάρισμα-

Τυχερά παιχνίδια αφιερώνονται 7 ερωτήσεις (όλες της κλίμακας Likert),  στη μεταβλητή 

Ενασχόληση με το χρηματιστήριο συνδέονται 3 ερωτήσεις (κλίμακας Likert) και άλλες 2 

ερωτήσεις της κλίμακας Likert, με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση των ερωτηθέντων με την 

Προώθηση e-mail που σχετίζονται με φοβίες. Τέλος χρησιμοποιήσαμε 3 ερωτήσεις της 

κλίμακας Likert που εξετάζουν το ρόλο των Φυλαχτών στη ζωή του υπό εξέταση δείγματός 

μας.   

Λόγω της επιλογής της συγκεκριμένης δομής του ερωτηματολογίου και για να 

μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα στο στατιστικό πρόγραμμα που 

χρησιμοποιήσαμε (SPSS), αποφασίσαμε να προβούμε σε ανάλυση παραγόντων 

(factor analysis) ώστε να ομαδοποιηθούν οι ερωτήσεις αυτές. Η ανάλυση παραγόντων 

δεν είναι σχεδιασμένη, ώστε να εξετάσει υποθέσεις ή να εντοπίσει διαφορές ανάμεσα 

σε δύο ή περισσότερα γκρουπ ατόμων. Η χρήση της έγκειται στο να μειώσει τα 

υπάρχοντα δεδομένα, μιας και ‘παίρνει’ ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών  και ψάχνει 

για τρόπους ώστε τα δεδομένα να μειωθούν ή να ενταχθούν σε ένα μικρότερο αριθμό 

παραγόντων – factors (Julie Pallant, SPSS Survival Manual,2003). 

 Μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων καταλήξαμε πως τα δεδομένα μας 

καταρχήν ήταν κατάλληλα για ανάλυση παραγόντων (factor analysis) και φτάσαμε σε 
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έξι παράγοντες οι οποίοι μειώνουν τα δεδομένα και μας δίνουν τη δυνατότητα να τα 

επεξεργαστούμε και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα πάνω στο θέμα που 

εξετάζουμε. Η καταλληλότητα των δεδομένων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 

(I) 

 

Total Variance Explained 

Component 

Extraction Sums of 

Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

Προλήψεις 24,957 4,787 19,147 19,147 

Τυχερά Παιχνίδια 42,411 4,070 16,279 35,426 

Χρηματιστήριο 53,230 2,846 11,385 46,811 

Παρόρμηση 60,253 2,678 10,713 57,524 

E-mails/Φόβος 66,885 1,728 6,912 64,436 

Φυλαχτά 71,262 1,706 6,826 71,262 

 Πίνακας (I) 

Η ανάλυση που έγινε  έχει τιμή Kaiser-Meyer-Oklin 0,787 (>0,6) και η τιμή του 

Barlett’s Test of Sphericity ήταν στατιστικά σημαντική (Sig = 0.00). 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,787 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2853,235 

  df 300 

  Sig. ,000 

Πίνακας (ΙΙ)  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα στοιχεία που εμφανίζει το αντίστοιχο scree plot 

(μεγάλη κλίση μετά από την τιμή 6), μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι για την 

ανάμιξη υπάρχουν έξι παράγοντες. Οι έξι αυτοί παράγοντες εξηγούν το 71,2% της 

διακύμανσης (19,14% ο πρώτος, 16,27% ο δεύτερος, 11,38% ο τρίτος, 10,71% ο 

τέταρτος, 6,91% ο πέμπτος και 6,82% ο τελευταίος).  
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Μέσα από τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, κρατήσαμε τη φύση και τον χαρακτήρα 

όλων των μεταβλητών αλλά τις μειώσαμε, έτσι ώστε να απλοποιήσουμε την ανάλυσή 

μας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως με αυτή την απλοποίηση οι έξι αυτές 

μεταβλητές δεν συσχετίζονται και αναφέρονται σε μία και μοναδική διάσταση, σε 

αντίθεση με αυτό που είχαμε πριν την ανάλυση παραγόντων.   Οι έξι παράγοντες που 

καταλήξαμε και έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω είναι οι Προλήψεις, όπου 

κατηγοριοποιούνται όσοι εμφανίζουν συμπεριφορές που σχετίζονται με την πρόληψη, 

Τυχερά παιχνίδια, για να περιγράψει όσους δεν διστάζουν να ρισκάρουν και συχνά 

παίρνουν μέρος σε παιχνίδια τύχης, Χρηματιστήριο, στο οποίο ανήκουν όσοι 

ασχολούνται με αυτό, Παρόρμηση, περιγράφοντας όσους εμφανίζουν παρορμητικές 

συμπεριφορές, E-mails/ φόβος για όσους προωθούν e-mails που υπόσχονται τύχη ή 

απειλούν με ατυχία αν δεν τα προωθήσει ο δέκτης – κάτι που σχετίζεται με τον φόβο- 

και  Φυλαχτά αναφερόμενοι σε όσους τα χρησιμοποιούν. Οι παράγοντες που 

εξετάζονται απεικονίζονται στον πίνακα του παραρτήματος (1) ενώ ο αριθμός των 

παραγόντων εμφανίζεται και  στο αμέσως παρακάτω scree plot (ιδιοτιμές στον 

οριζόντιο άξονα και παράγοντες στον κάθετο).  
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Πίνακας (III) 
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Είναι γνωστό από τη στατιστική, ότι ο έλεγχος υποθέσεων αφορά το εάν η 

διαπιστούμενη διαφορά μεταξύ δύο μετρήσεων είναι στατιστικώς σημαντική ή όχι. 

Εάν η διαφορά είναι στατιστικώς σημαντική, αυτό σημαίνει ότι η διαφορά  μεταξύ 

των μετρήσεων είναι πραγματική και δεν οφείλεται στο δειγματοληπτικό σφάλμα. 

Έτσι μετά την ανάλυση παραγόντων, επόμενο βήμα μας είναι να εξετάσουμε αν οι 

διαφορές στις απαντήσεις που δόθηκαν σε ορισμένες ερωτήσεις, (οι οποίες δεν 

περιλήφθηκαν στην ανάλυση παραγόντων λόγω χρήσης διαφορετικής κλίμακας), 

οφείλονται σε τυχαίο παράγοντα ή στο γεγονός πως οι απαντήσεις προέρχονται από 

άτομα που κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες της ανάλυσης. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία καταλήξαμε στα ακόλουθα ευρήματα: 

 

1. Στην ερώτηση «Αν αγοράζατε τώρα ένα νέο αυτοκίνητο, θα δίνατε σημασία σε 

κάποιους από τους αριθμούς αυτοκινήτου» οι διαφορές που εντοπίζονται είναι 

στατιστικά σημαντικές, μόνο  σε αυτούς που εκδηλώνουν κάποιες φοβικές 

συμπεριφορές (παράγοντας 5)  
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ANOVA 

 
Sig. 

REGR factor e-mails/φόβος for analysis 1 Between Groups ,076 

Within Groups  

Total  

Descriptives 

                        Mean Std. Deviation Std. Error 

REGR factor score e-

mails/φόβος   for analysis 1 

ΝΑΙ 15 -,3035882 ,70440589 ,18187682 

ΟΧΙ 118 -,0101782 ,84211232 ,07752272 

ΙΣΩΣ 35 -,0118993 ,98940538 ,16724003 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 7 ,8816177 2,70674025 1,02305165 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

(Πίνακας IV) 

 

Σε αυτή την περίπτωση, να σημειώσουμε πως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως 

και όσοι απάντησαν «Ίσως» καθώς και «Δεν ξέρω», ενδεχομένως να προχωρούσαν 

σε μία τέτοια ενέργεια αλλά για κάποιον λόγο, προτίμησαν να μην απαντήσουν «Ναι» 

την ώρα που συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο.  

 

2. Στην ερώτηση «Αν κάποιος φίλος ή συγγενής σας, αγόραζε νέο αυτοκίνητο, θα 

πετούσατε μέσα ένα κέρμα για τύχη», υπάρχει στατιστικό ενδιαφέρον, από 

αυτούς που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως προληπτικοί, κάτι φυσικά που δεν μας 

προκαλεί εντύπωση, ωστόσο το βλέπουμε να επιβεβαιώνεται και από την 

έρευνά μας.  
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ANOVA 

 
Sig. 

REGR factor προλήψεις for analysis 1 Between Groups ,001 

Within Groups  

Total  

 

Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

REGR factor προλήψεις for 

analysis 1 

ΝΑΙ 87 ,2939636 1,05969163 ,11361087 

ΟΧΙ 40 -,3662289 ,81415435 ,12872911 

ΙΣΩΣ 42 -,2452957 ,82218319 ,12686562 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 6 -,1038767 1,29501176 ,52868634 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

(Πίνακας V) 

 

3. Στατιστικά σημαντικές επίσης είναι και οι διαφορές που εντοπίζονται στην 

ερώτηση «Υπάρχουν μέρες της βδομάδας ή του μήνα που αποφεύγετε να 

ταξιδέψετε για λόγους τύχης;», για τις κατηγορίες των «προληπτικών», όσων 

ασχολούνται με το χρηματιστήριο, όσων εκδηλώνουν φοβικές συμπεριφορές 

και  όσων έχουν φυλαχτά, όπως απεικονίζεται και παρακάτω.  
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ANOVA 

 
Sig. 

REGR factor προλήψεις for analysis 1 Between Groups ,032 

Within Groups  

Total  

REGR factor χρηματιστήριο for analysis 1 Between Groups ,003 

Within Groups  

Total  

REGR factor e-mails/φόβος for analysis 1 Between Groups ,053 

Within Groups  

Total  

REGR factor φυλαχτά for analysis 1 Between Groups ,005 

Within Groups  

Total  
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Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

REGR factor score   

προλήψεις for analysis 1 

ΝΑΙ 2 1,4213360 ,82979258 ,58675196 

ΟΧΙ 170 -,0331971 ,98215680 ,07532799 

ΙΣΩΣ 3 ,9336131 1,31263090 ,75784780 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor χρηματιστήριο 

for analysis 1 

ΝΑΙ 2 2,3763529 ,19922247 ,14087156 

ΟΧΙ 170 -,0270318 ,97903310 ,07508841 

ΙΣΩΣ 3 -,0524312 ,52261447 ,30173161 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor score   5 for 

analysis 1 

ΝΑΙ 2 1,2045286 2,27831190 1,61100979 

ΟΧΙ 170 -,0311182 ,93835477 ,07196853 

ΙΣΩΣ 3 ,9603483 2,66176227 1,53676916 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor e-mails/φόβος 

for analysis 1 

ΝΑΙ 2 2,1575455 ,97069826 ,68638732 

ΟΧΙ 170 -,0356766 ,97516473 ,07479172 

ΙΣΩΣ 3 ,5833099 ,94886570 ,54782787 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

(Πίνακας VI) 

 

4. Στην ερώτηση, «Αποφεύγετε για κάποιον λόγο να κάνετε δώρο αρώματα», 

εντοπίζεται στατιστικό ενδιαφέρον ανάμεσα στα groups, των κατηγοριών των 

«προληπτικών» και όσων ασχολούνται με το χρηματιστήριο.  
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ANOVA 

 
Sig. 

REGR factor προλήψεις for analysis 1 Between Groups ,023 

Within Groups  

Total  

REGR factor χρηματιστήριο for analysis 1 Between Groups ,072 

Within Groups  

Total  

 

Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

REGR factor προλήψεις for 

analysis 1 

ΝΑΙ 11 ,2088281 1,15157267 ,34721223 

ΟΧΙ 152 -,0682355 ,97692200 ,07923884 

ΙΣΩΣ 9 ,9495320 ,70258248 ,23419416 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 3 -,1570345 1,28511815 ,74196331 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor χρηματιστήριο 

for analysis 1 

ΝΑΙ 11 ,6230722 1,38951412 ,41895427 

ΟΧΙ 152 -,0098851 ,98224884 ,07967090 

ΙΣΩΣ 9 -,3550399 ,49580715 ,16526905 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 3 -,7186321 ,18726999 ,10812038 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

(Πίνακας VII) 

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις άλλες, όσοι απάντησαν «Ίσως», θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε, πως ενδεχομένως να αποφεύγουν να κάνουν δώρα 

αρώματα. Όσον αφορά στους «προληπτικούς», το γεγονός πως τα αποφεύγουν ήταν 

μάλλον αναμενόμενο. 
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5. Στην ερώτηση «Αν είχατε τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα σπίτι τώρα ή να 

αλλάξετε τη διακόσμηση του σπιτιού σας, θα δίνατε σημασία σε στοιχεία που 

λέγεται πως δημιουργούν θετική ενέργεια;» παρατηρούμε πως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις κατηγορίες προληπτικοί, 

e-mails/φόβος και φυλαχτά.  

ANOVA 

 
Sig. 

REGR factor προλήψεις for analysis 1 Between Groups ,005 

Within Groups  

Total  

REGR factor e-mails/φόβος for analysis 1 Between Groups ,003 

Within Groups  

Total  

REGR factor φυλαχτά for analysis 1 Between Groups ,004 

Within Groups  

Total  
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Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

REGR factor Προλήψεις   1 

for analysis 1 

ΝΑΙ 17 ,5124883 ,90752456 ,22010704 

ΟΧΙ 89 -,2393423 1,00600393 ,10663620 

ΙΣΩΣ 62 ,2156863 ,97219201 ,12346851 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 7 -,1119119 ,51197139 ,19350700 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor score  e-

mails/φόβος for analysis 1 

ΝΑΙ 17 ,2731009 1,01431041 ,24600641 

ΟΧΙ 89 -,1456634 ,68761623 ,07288717 

ΙΣΩΣ 62 -,0046106 1,00547191 ,12769506 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 7 1,2295975 2,59873598 ,98222988 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor φυλαχτά for 

analysis 1 

ΝΑΙ 17 ,5062644 1,26468804 ,30673190 

ΟΧΙ 89 -,2374434 ,79160068 ,08390950 

ΙΣΩΣ 62 ,2242348 1,14015086 ,14479930 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 7 -,1966560 ,44829014 ,16943775 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

(Πίνακας VIII) 

 

Σε αυτή την περίπτωση οι κατηγοριοποιημένοι κάτω από τον παράγοντα των 

προλήψεων, όσοι έχουν κατηγοριοποιηθεί στον φόβο και όσοι διαθέτουν φυλαχτά, 

έχουν αυξημένο μέσο όρο.  

 

Τέλος, όσον αφορά στην ερώτηση «Θεωρείτε πως τα κόκκινα αυτοκίνητα 

προσελκύουν τα ατυχήματα;» , δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστική διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις κατηγορίες.  
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Αποτελέσματα σχετικά με τα Δημογραφικά Στοιχεία   

Στο τελευταίο κομμάτι των αναλύσεών μας θα εξετάσουμε κατά πόσο τα 

δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε.  Με 

τον όρο δημογραφικά χαρακτηριστικά, εννοούμε εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία 

από τη σκοπιά του marketing, ορίζουν ένα άτομο ή ένα κομμάτι της αγοράς 

(www.mimi.hu). Στην παρούσα έρευνα, τα δημογραφικά στοιχεία που εξετάστηκαν 

είναι τέσσερα. Το φύλο των ερωτώμενων, η ηλικία τους, το μορφωτικό τους επίπεδο 

και τέλος η οικογενειακή τους κατάσταση. Για κάθε ένα από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, διεξήχθησαν ξεχωριστές αναλύσεις, με σκοπό να εξεταστεί αν στους 

έξι παράγοντες που εντοπίσαμε υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα 

με τα δημογραφικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

ευρήματα των αναλύσεων, για κάθε ένα δημογραφικό χαρακτηριστικό ξεχωριστά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mimi.hu/
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1. Παρατηρούμε πως το φύλο αποτελεί ένα δημογραφικό χαρακτηριστικό που, 

επηρεάζει σημαντικά τις απαντήσεις στην έρευνά μας .  

ANOVA 

 
Sig. 

REGR factor  προλήψεις for analysis 1 Between Groups ,006 

Within Groups  

Total  

REGR factor χρηματιστήριο for analysis 1 Between Groups ,000 

Within Groups  

Total  

REGR factor παρόρμηση for analysis 1 Between Groups ,006 

Within Groups  

Total  

REGR factor φυλαχτά for analysis 1 Between Groups ,001 

Within Groups  

Total  

 (Πίνακας IX) 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (ΙΧ), οι κατηγορίες στις 

οποίες έχουμε στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις των δύο 

γκρουπ (άντρες/γυναίκες) και στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουμε, είναι οι 

Προλήψεις, η Παρορμητικότητα, η Ενασχόληση με το Χρηματιστήριο και η κατοχή 

Φυλαχτών.  

Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα (Χ).  
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Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

REGR factor προλήψεις for 

analysis 1 

Άντρας 83 -,2175620 ,98700445 ,10833781 

Γυναίκα 92 ,1962787 ,97577488 ,10173156 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor χρηματιστήριο 

for analysis 1 

Άντρας 83 ,2991429 1,17444664 ,12891227 

Γυναίκα 92 -,2698789 ,71688579 ,07474051 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor παρόρμηση for 

analysis 1 

Άντρας 83 -,2173069 ,96171098 ,10556149 

Γυναίκα 92 ,1960486 ,99837070 ,10408734 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

REGR factor φυλαχτά for 

analysis 1 

Άντρας 83 -,2649722 ,93962021 ,10313672 

Γυναίκα 92 ,2390510 ,99735093 ,10398102 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 

 (Πίνακας X) 

 

Από την επεξεργασία των δεδομένων, παρατηρούμε πως οι γυναίκες είναι 

περισσότερες προληπτικές και περισσότερο παρορμητικές από τους άντρες, ενώ 

έχουν και μια πιο ισχυρή σχέση με τα φυλαχτά. Οι άντρες από την άλλη μεριά 

εμφανίζονται να ασχολούνται περισσότερο με το χρηματιστήριο από τις γυναίκες.  
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2. Η ηλικία αποτελεί ένα παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά  το πόσο 

προληπτικός είναι κάποιος, όπως βλέπουμε από τον πίνακα ΧΙ.  

 

ANOVA 

 
Sig. 

REGR factor προλήψεις for analysis 1 Between Groups ,001 

Within Groups  

Total  

 

Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower Bound 

REGR factor score   5 for 

analysis 1 

18-30 55 -,1387189 ,60465036 ,08153104 -,3021787 

31-40 79 -,0776733 ,88235036 ,09927217 -,2753090 

41-50 30 ,0157660 ,83436943 ,15233432 -,2957927 

51-60 10 1,2412552 2,48591298 ,78611471 -,5370598 

>70 1 ,8801997 . . . 

Total 175 ,0000000 1,00000000 ,07559289 -,1491970 

(Πίνακας XI) 

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως περισσότερο προληπτικές συμπεριφορές, 

εκδηλώνουν όσοι είναι στο ηλικιακό group των 51-60 και λιγότερο οι 18-30.  
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3. Η εκπαίδευση είναι ο τρίτος και τελευταίος δημογραφικός παράγοντας που 

επηρεάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζουμε 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα ηλικιακά γκρουπ 

όσον αφορά την ενασχόληση των ερωτηθέντων με το χρηματιστήριο (για αυτή 

τη μεταβλητή το Sig<0,05).  

 

ANOVA 

 
Sig. 

REGR factor χρηματιστήριο for analysis 1 Between Groups ,078 

Within Groups  

Total  

 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

REGR 

factor 

score   

χρηματι

στήριο 

for 

analysis 

1 

Απόφοιτος 

δευτεροβά

θμιας 

εκπαίδευσ

ης 

(Γυμνάσιo 

& Λύκειο) 

23 -,1427537 ,91648848 ,19110106 -,5390731 ,2535656 -1,39696 2,15026 

Απόφοιτος 

τριτοβάθμι

ας 

εκπαίδευσ

ης 

53 -,1736089 ,75018261 ,10304551 -,3803848 ,0331671 -,99218 3,56903 
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Κάτοχος 

Μεταπτυχι

ακό Τίτλου 

78 ,2545222 1,1646695

8 

,13187286 -,0080703 ,5171146 -1,18655 3,98603 

Κάτοχος 

Διδακτορικ

ού Τίτλου 

4 -,4465971 ,40167111 ,20083555 -

1,0857454 

,1925513 -,91472 -,10214 

Δεν 

απαντώ 

1 -,5773252 . . . . -,57733 -,57733 

Άλλο 16 -,3127755 ,87598749 ,21899687 -,7795563 ,1540053 -1,21850 2,06161 

Total 175 ,0000000 1,0000000

0 

,07559289 -,1491970 ,1491970 -1,39696 3,98603 

(Πίνακας ΧΙΙ)  

Παρατηρούμε λοιπόν πως με το χρηματιστήριο ασχολούνται περισσότερο όσοι είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, γεγονός που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως 

είναι αναμενόμενο, αφού η ενασχόληση με το χρηματιστήριο, απαιτεί κάποιες 

ιδιαίτερες γνώσεις και κρίση.   

 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση, η ανάλυση μας έδειξε ότι το εν λόγω 

δημογραφικό χαρακτηριστικό, δεν επηρεάζει τις υπό εξέταση μεταβλητές.  
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Κεφάλαιο 5 

Συμπεράσματα, Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντική 
έρευνα 
 

Συμπεράσματα και εφαρμογές των ευρημάτων 

Θέλουμε να πιστεύουμε πως λειτουργούμε πάνω σε μία ορθολογική βάση. Πως οι 

αποφάσεις μας περνούν από φίλτρα και γνώσεις . Για πολλά χρόνια η πίστη στη 

λογική και στην κρίση του ανθρώπου ήταν δεδομένη. Ο ορθολογισμός ήταν το 

χαρακτηριστικό της φύσης του ανθρώπου που του έδινε τη δυνατότητα να υπολογίζει 

κάθε φορά ποια θα ήταν η πιο σωστή επιλογή. Είναι όμως έτσι; Είναι δυνατόν ο 

άνθρωπος να έχει όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για να πάρει μία απόφαση; Τα 

συναισθήματά μας, το φύλο, η εκπαίδευση, η ηλικία, οι κοινωνικές συμβάσεις, οι 

διαφορετικές εμπειρίες, δεν επηρεάζουν καθόλου τις αποφάσεις μας; Οι έρευνες 

σήμερα δείχνουν πως οι επιλογές του ανθρώπου δεν μένουν ανεπηρέαστες ούτε από 

το εξωτερικό περιβάλλον, ούτε και από τον ίδιο χαρακτήρα και τις εμπειρίες του 

ατόμου.  

Στην εργασία μας συζητήσαμε αρκετά την έννοια του ορθολογισμού. Φιλόσοφοι, 

ερευνητές, μαθηματικοί και επιστήμονες, χρησιμοποίησαν την ίδια έννοια 

προσδίδοντας πολλές φορές διαφορετικό περιεχόμενο. Βέβαιοι οι περισσότεροι 

φαίνεται πως συμφωνούσαν πως ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο 

πέρα από ορθολογικός, ενώ πολλοί είχαν φτάσει στο σημείο να του αφαιρέσουν κάθε 

συναισθηματικό χαρακτηριστικό, όταν ήταν να λάβει μία απόφαση. Ωστόσο,  όπως 

σε κάθε στιγμή της ιστορίας, έτσι και τότε υπήρχαν φωνές που μπορεί να 
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υποστήριζαν άλλου είδους απόψεις, αλλά δεν ήταν τόσο ισχυρές ώστε να 

υπερισχύσουν.  

Συζητήσαμε επίσης  και τους προβληματισμούς γύρω από τον ορθολογισμό και τον 

λόγο για τον οποίον, η απόλυτη λογική όταν έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο, δεν 

είναι δυνατόν να υπάρξει. Έτσι σήμερα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Ο 

κλάδος των οικονομικών  δανείζεται στοιχεία από τη ψυχολογία, την κοινωνιολογία 

ακόμα και τη νευροεπιστήμη για να μελετήσει και να κάνει προβλέψεις σχετικά με τη 

λήψη αποφάσεων των σύγχρονων managers. Όσοι ασχολούνται με το marketing 

ξέρουν πως ο καταναλωτής δεν επηρεάζεται μόνο από την τιμή. Η ψυχολογία του, οι 

εμπειρίες του, ο κοινωνικός του περίγυρος, ο χαρακτήρας του, η κοινωνία, το 

lifestyle, οι επιθυμίες του και οι φοβίες του, τον επηρεάζουν περισσότερο από όσο 

ακόμα και ο ίδιος αντιλαμβάνεται. Οι μη ορθολογικές συμπεριφορές, είναι στην 

ουσία εκείνες οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται κυρίως λόγω αβεβαιότητας, 

διάφορων επιρροών και εσωτερικών διεργασιών του ατόμου.  

Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο που περιγράψαμε στο 

κεφάλαιο της «Μεθοδολογίας» και εστιάσαμε στις δεισιδαιμονίες, ένα θέμα από τα 

πλέον μη ορθολογικά. Το ερωτηματολόγιο  απαντήθηκε από 175 (εκατόν εβδομήντα 

πέντε) άτομα, άντρες και γυναίκες,  διαφόρων ηλικιών, εκπαίδευσης και 

οικογενειακής κατάστασης. Αυτό το σχετικά μικρό δείγμα έδειξε, πως υπάρχουν 

πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες που επιδρούν πάνω σε κάθε άτομο όταν είναι να 

δώσει μία απάντηση, να κάνει μία επιλογή ή να πάρει μία απόφαση. Συναισθήματα 

όπως ο φόβος που συνδέεται με προληπτικές συμπεριφορές και αποφυγή κάποιων 

καταστάσεων, ενδεχομένως να επηρεάζουν τους καταναλωτές στο να κάνουν αλλαγές 

στις αγοραστικές τους συνήθειες ή να επηρεάζονται από διαφημίσεις που τονίζουν το 

αίσθημα του κινδύνου ή του ρίσκου. Άλλα στοιχεία όπως η παρορμητικότητα, πόσο 
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λαμβάνει κάποιος μέρος σε τυχερά παιχνίδια ή στο χρηματιστήριο, είναι 

χαρακτηριστικά που επίσης εκδηλώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και οδηγούν 

σε άλλου είδους επιλογές.  

Παράγοντες σαν κι αυτούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όσους ασχολούνται 

με το marketing καθώς ειδικά σήμερα που η κρίση έχει οδηγήσει σε έναν πόλεμο 

τιμών, τόσο στα προϊόντα, όσο και στις υπηρεσίες, θα πρέπει οι εταιρείες να είναι σε 

θέση να γνωρίζουν πού ακριβώς απευθύνονται και να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο εστιασμένες στα στοιχεία εκείνα του καταναλωτή που δεν αφορούν 

μόνο την υπολογιστική και την οικονομική του δυνατότητα. Φυσικά, σε τέτοιου 

είδους ενέργειες, εγείρονται και ζητήματα ηθικής, καθώς το να απευθύνεται μία 

εταιρεία στο υποσυνείδητο του καταναλωτή για να πουλήσει το προϊόν της ή την 

υπηρεσία της, μοιάζει πολλές φορές σαν παραβίαση προσωπικού χώρου. 

 

Περιορισμοί  

Όπως κάθε έρευνα, έτσι και η παρούσα, δεν θα μπορούσε να μην υπόκειται σε 

ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν ένα μέρος των 

αποτελεσμάτων. Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι περιορισμοί σχετίζονται κυρίως με τα 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των 

ατόμων  που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, είναι άτομα νεαρής ηλικίας (το 76,7% 

των ερωτηθέντων είναι μεταξύ 18 και 40 ετών) που χαρακτηρίζονται από υψηλό 

επίπεδο μόρφωσης (το 74,85% όσων πήραν μέρος στην έρευνα είναι είτε απόφοιτοι 

Α.Ε.Ι είτε κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου).  Πιθανόν, λοιπόν, οι 

απαντήσεις των συγκεκριμένων ατόμων να διαφέρουν από αυτές που θα έδιναν άτομα 

με άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 
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Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Μη ορθολογικές μπορεί να είναι η πλειοψηφία των αποφάσεων που παίρνουμε. Από 

την αγορά ενός σπιτιού, μέχρι την οργάνωση ενός γάμου. Χρησιμοποιώντας τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, ερευνητές που μελετούν το ρόλο των μη-

ορθολογικών αποφάσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά, μπορούν να ασχοληθούν 

με πλήθος ενδιαφερόντων θεμάτων. Προλήψεις, συναισθήματα και διάφορες 

επιρροές μπολιάζουν συνεχώς τις αποφάσεις μας, συνεπώς μια πρώτη ιδέα είναι να 

εξεταστεί  κατά πόσο συγκεκριμένοι κλάδοι προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζονται 

περισσότερο από αυτούς τους παράγοντες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εν 

λόγω κλάδων/υπηρεσιών που τα καθιστούν πιο ‘ευάλωτα’ σε μη-ορθολογικές 

αποφάσεις. Εξίσου χρήσιμο θα ήταν να εξεταστεί και το πώς η λήψη μη-ορθολογικών 

αποφάσεων επηρεάζεται από ένα γενικότερο ψυχολογικό προφίλ του καταναλωτή και 

όχι μόνο από τα δημογραφικά του  χαρακτηριστικά. Τέλος, πρόταση κυρίως για 

φιλοσοφική συζήτηση αποτελεί το κατά πόσο η εφαρμογή τέτοιου είδους μεθόδων 

είναι ηθικό να χρησιμοποιείται σε μία κοινωνία που καυχιέται πως υποστηρίζει την 

ατομικότητα και τον προσωπικό χώρο.  
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Παραρτήματα  

Παράρτημα (1) – Rotated Component Matrix 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Components 

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Κυνηγοί της 

τύχης  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΡΜΗΣΗ ΦΟΒΟΣ ΦΥΛΑΧΤΑ 

2. Δεν θέλω να 

χάνω 

πράγματα που 

μου φέρνουν 

τύχη. 

,809      

1. Έχω μερικές 

μικρές 

ιεροτελεστίες 

που εκτελώ 

μερικές φορές 

για να μου 

φέρω τύχη. 

,806      

3. Πρέπει να 

ομολογήσω 

πως κάποιες 

φορές 

συμπεριφέρομα

ι σαν να είμαι 

προληπτικός. 

,784      

4. Οι άνθρωποι 

που με ξέρουν 

καλά θα πουν 

πως είμαι 

προληπτικός. 

,755      
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6. Καμιά φορά 

εκτελώ κάποιες 

ιεροτελεστίες ή 

ενέργειες που 

θα κάνουν 

κάποιον να πει 

πως είμαι 

προληπτικός. 

,748      

7. Κάποια 

πράγματα που 

φαίνεται να μου 

φέρνουν τύχη, 

ίσως να μην 

είναι τυχερά για 

τους άλλους 

ανθρώπους. 

,717      

5. Μερικές 

φορές εκτελώ 

ιεροτελεστίες ή 

ενέργειες για να 

φέρω τύχη 

στους άλλους 

,700      

8. Έχω 

τουλάχιστον 

ένα φυλαχτό 

καλής τύχης. 

,540     ,420 

34. 

Απολαμβάνω 

να παίρνω 

μέρος σε 

κληρώσεις, 

λαχεία και 

διαγωνισμούς. 

 ,866     
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36. Διασκεδάζω 

λαμβάνοντας 

μέρος σε 

κληρώσεις, 

λαχεία και 

διαγωνισμούς 

 ,861     

25. Πραγματικά 

απολαμβάνω 

να παίρνω 

μέρος σε 

τυχερά 

παιχνίδια για τα 

χρήματα. 

 ,833     

35. Συχνά 

περιμένω με 

ανυπομονησία 

να λάβω μέρος 

σε μελλοντικές 

κληρώσεις, 

λαχεία και 

διαγωνισμούς. 

 ,763     

28. Όποτε μου 

δίνεται η 

ευκαιρία, 

στοιχηματίζω. 

 ,752    -,360 

29. Συχνά 

στοιχηματίζω 

μαζί με άλλους. 

 ,692     

32. Με 

συναρπάζει να 

παίζω στο 

χρηματιστήριο. 

  ,936    

31.Πραγματικά 

απολαμβάνω 

να αγοράζω και 

να πουλάω 

μετοχές. 

  ,920    
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33. Με βλέπω 

να αγοράζω και 

να πουλάω 

μετοχές 

μελλοντικά. 

  ,871    

22.Συχνά κάνω 

πράγματα 

χωρίς να 

σκεφτώ. 

   ,855   

21. «Απλά 

κάντο», 

περιγράφει τον 

τρόπο με τον 

οποίο ενεργώ. 

   ,841   

23. Η φράση, 

«κάντο τώρα 

και το 

σκέφτεσαι 

αργότερα, με 

περιγράφει. 

   ,789   

20. Συχνά δρω 

αυθόρμητα. 

   ,695   

16. Αποφεύγω 

να διαγράψω e-

mails που 

υπόσχονται 

κακή τύχη αν τα 

σβήσεις. 

    ,861  

18. Προωθώ e-

mails που 

υπόσχονται 

καλή τύχη αν τα 

στείλεις. 

    ,777  
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9. Έχω 

τοποθετήσει, 

στο σπίτι ή στο 

διαμέρισμά 

μου, 

αντικείμενα που 

υποδηλώνουν 

καλή τύχη. 

,415     ,727 

11. Έχω 

αγοράσει 

διάφορα 

φυλαχτά που 

θα μου φέρουν 

τύχη. 

,414     ,613 
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Παράρτημα (2) Αρχικό Ερωτηματολόγιο και μετάφραση 
 

Trait superstition  

Χαρακτηριστικό των δεισιδαιμονιών   

 

1. I sometimes perform little rituals to bring good luck to myself. 

Έχω μερικές μικρές ιεροτελεστίες που εκτελώ μερικές φορές για να μου φέρω 

τύχη.  

 

2. I do not want to lose things that bring me good luck. 

Δεν θέλω να χάνω πράγματα που μου φέρνουν τύχη.  

 

3. I have to admit that sometimes I act like I am superstitious.  

Πρέπει να ομολογήσω πως κάποιες φορές συμπεριφέρομαι σαν να είμαι 

προληπτικός.  

 

4. People who know me well will say that I am superstitious.  

Οι άνθρωποι που με ξέρουν καλά θα πουν πως είμαι προληπτικός. 

 

5. I sometimes perform little rituals to bring good luck to others.  

Μερικές φορές εκτελώ ιεροτελεστίες ή ενέργειες για να φέρω τύχη στους 

άλλους. 

 

6. I sometimes perform rituals or acts that some would say are superstitious.  

Καμιά φορά εκτελώ κάποιες ιεροτελεστίες ή ενέργειες που θα κάνουν κάποιον 

να πει πως είμαι προληπτικός.  

 

7. Some things that tend to bring me luck may not be lucky for other people. 

Κάποια πράγματα που φαίνεται να μου φέρνουν τύχη, ίσως να μην είναι 

τυχερά για τους άλλους ανθρώπους.  

 

Good – Luck Charms 

Φυλαχτά καλής τύχης  

 

1. I have at least one good luck charm.  

Έχω τουλάχιστον ένα φυλαχτό καλής τύχης.  

 

2. I have placed objects that signify good luck in my home or apartment.  

Έχω τοποθετήσει, στο σπίτι ή στο διαμέρισμά μου, αντικείμενα που 

υποδηλώνουν καλή τύχη.  

 

3. I have purchased several good luck charms for myself. 

Έχω αγοράσει διάφορα φυλαχτά που θα μου φέρουν τύχη.  

 

Sport Fanship  

Θαυμαστής των σπορ 

 

1. Watching sports as fan is fun for me. 

Να παρακολουθώ αθλητικά παιχνίδια, μου είναι διασκεδαστικό. 
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2. Being a sports fan tells others much about me. 

Το να είμαι φανατικός των σπορ λέει πολλά στους άλλους για μένα.  

 

3. I really enjoy being a spectator at sporting events. 

Πραγματικά διασκεδάζω με το να είμαι θεατής στις αθλητικές εκδηλώσεις.  

 

Forwarding Superstitious E-mails 

Προωθώντας προληπτικά e-mails  

 

1. I avoid deleting e-mails promising bad luck if I erase them.  

Αποφεύγω να διαγράψω e-mails που υπόσχονται κακή τύχη αν τα σβήσεις.  

 

2. I forward e-mails that promise good fortune when I mail them.  

Προωθώ e-mails που υπόσχονται καλή τύχη αν τα στείλεις.  

 

Impulsiveness  

Παρορμητικότητα  

 

1. I often do things spontaneously.  

Συχνά δρω αυθόρμητα.  

 

2. “Just do it” describes the way I act.  

«Απλά κάντο», περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ.  

 

3. I often do things without thinking.  

Συχνά κάνω πράγματα χωρίς να σκεφτώ.  

 

4. Do it now, think about it later describes me.  

Η φράση, «κάντο τώρα και το σκέφτεσαι αργότερα, με περιγράφει.  

 

Gambling Interest  

Ενδιαφέρον για τα τυχερά παιχνίδια 

 

1. I really enjoy gambling for money.  

Πραγματικά απολαμβάνω να παίρνω μέρος σε τυχερά παιχνίδια για τα 

χρήματα.  

 

2. Whenever I have the opportunity, I will make a bet.  

Όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, στοιχηματίζω.  

 

3. I frequently make wagers with others.  

Συχνά στοιχηματίζω μαζί με άλλους.  

 

4. I am better at gambling than most other people.  

Είμαι καλύτερος στα τυχερά παιχνίδια, από τους περισσότερους ανθρώπους.  

 

 

 

Stock Market Interest  

Ενδιαφέρον για το χρηματιστήριο  
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1. I really enjoy buying and selling stocks.  

Πραγματικά απολαμβάνω να αγοράζω και να πουλάω μετοχές.  

 

2. Playing the stock market is exciting to me.  

Με συναρπάζει να παίζω στο χρηματιστήριο.  

 

3. I frequently buy and sell stocks.  

Συχνά αγοράζω και πουλάω μετοχές.  

 

4. I see myself buying and selling stocks frequently in the future.  

Με βλέπω να αγοράζω και να πουλάω μετοχές μελλοντικά.  

 

Interest in Promotional Games 

Ενδιαφέρον για τα διαφημιστικά παιχνίδια.  

 

1. I frequently participate in drawings, sweepstakes, and contests.  

Συχνά συμμετέχω σε κληρώσεις, λαχεία και διαγωνισμούς.  

 

2. I enjoy entering drawings, sweepstakes and contests.  

Απολαμβάνω να παίρνω μέρος σε κληρώσεις, λαχεία και διαγωνισμούς.  

 

3. I anticipate frequently entering drawings, sweepstakes, and in the future.  

Συχνά περιμένω με ανυπομονησία να λάβω μέρος σε μελλοντικές κληρώσεις, 

λαχεία και διαγωνισμούς.  

 

4. Participating in drawings, sweepstakes, and contests is fun for me.  

Διασκεδάζω λαμβάνοντας μέρος σε κληρώσεις, λαχεία και διαγωνισμούς.  

 

 

 

Note: Scales were measured on a 7-point Likert scale (1= strongly disagree, 7 = 

strongly agree). 

 

Σημείωση: Οι κλίμακες έχουν υπολογιστή με βάση μια Likert κλίμακα 7 μονάδων (1= 

Διαφωνώ απολύτως, 7 = συμφωνώ απολύτως) 

 

*Items in italics made up the final superstition scale.  

Τα στοιχεία που εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες καθόρισαν την τελική 

κλίμακα προλήψεων.  
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Παράρτημα (3) – Κατηγοριοποίηση Ερωτήσεων   
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Παράρτημα (4) – Ερωτηματολόγιο Έρευνας  
 

Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς Καταναλωτών  

 

Η συμβολή σας στην έρευνα σχετικά με την κατά κανόνα συμπεριφορά σας είναι 

σημαντική, θα το εκτιμούσαμε αν μπορούσατε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για τη 

συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου.  

Τονίζουμε πως οι απαντήσεις σας παραμένουν ανώνυμες.  

* Απαιτείται  

 

1. Επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα;  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

Ναι  

 

Όχι 

 

Στοιχεία συμπεριφοράς  

Οδηγίες: Τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς μας επηρεάζουν και τον τρόπο με τον 

οποίο επιλέγουμε. Θα μας ενδιέφερε να μάθουμε κάποια από τα δικά σας στοιχεία.  

 

Για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την 

κλίμακα από 1-7, που περιγράφει καλύτερα την παρούσα έρευνα.  

1 - Διαφωνώ Απολύτως  

2 – Διαφωνώ 

3 - Λίγο πολύ διαφωνώ  

4 - Δεν μπορώ να αποφασίσω  

5 - Λίγο πολύ συμφωνώ  

6 - Συμφωνώ  

7 - Συμφωνώ Απολύτως 

 

2. Έχω μερικές μικρές ιεροτελεστίες που εκτελώ μερικές φορές για να μου φέρω 

τύχη. * Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

3. Δεν θέλω να χάνω πράγματα που μου φέρνουν τύχη.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 
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4. Πρέπει να ομολογήσω πως κάποιες φορές συμπεριφέρομαι σαν να είμαι 

προληπτικός.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

5. Οι άνθρωποι που με ξέρουν καλά θα πουν πως είμαι προληπτικός.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

6. Μερικές φορές εκτελώ ιεροτελεστίες ή ενέργειες για να φέρω τύχη στους 

άλλους  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

7. Καμιά φορά εκτελώ κάποιες ιεροτελεστίες ή ενέργειες που θα κάνουν κάποιον 

να πει πως είμαι προληπτικός.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

8. Κάποια πράγματα που φαίνεται να μου φέρνουν τύχη, ίσως να μην είναι 

τυχερά για τους άλλους ανθρώπους.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 
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9. Έχω τουλάχιστον ένα φυλαχτό καλής τύχης.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

10. Έχω τοποθετήσει, στο σπίτι ή στο διαμέρισμά μου, αντικείμενα που 

υποδηλώνουν καλή τύχη.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

 

 

11. Έχετε αλλάξει σπίτι ή αυτοκίνητο τα τελευταία δέκα χρόνια ;  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη 

 

Ναι  

 

Όχι 

 

 

12. Έχω αγοράσει διάφορα φυλαχτά που θα μου φέρουν τύχη.  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

13. Έχετε κάνει κάποιο ταξίδι πρόσφατα; 

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

Ναι  

 

Όχι 
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14. Να παρακολουθώ αθλητικά παιχνίδια, μου είναι διασκεδαστικό.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

15. Το να είμαι φανατικός των σπορ λέει πολλά στους άλλους για μένα.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

16. Αν αγοράζατε τώρα ένα νέο αυτοκίνητο θα δίνατε σημασία σε κάποιους 

αριθμούς της πινακίδας;  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

Ναι  

 

Ίσως  

 

Όχι  

 

Δεν ξέρω 

 

 

 

 

17. Αποφεύγω να διαγράψω e-mails που υπόσχονται κακή τύχη αν τα σβήσεις.  

*Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

18. Αν κάποιος φίλος ή συγγενής σας αγόραζε νέο αυτοκίνητο, θα πετούσατε 

μέσα ένα κέρμα για τύχη;  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

Ναι  

 

Ίσως  

 

Όχι  

 

Δεν ξέρω 
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19. Προωθώ e-mails που υπόσχονται καλή τύχη αν τα στείλεις.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

20. Υπάρχουν μέρες της βδομάδας ή του μήνα που αποφεύγετε να ταξιδέψετε για 

λόγους τύχης;  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

Ναι  

 

Ίσως  

 

Όχι  

 

Δεν ξέρω 

 

 

21. Συχνά δρω αυθόρμητα.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

22. «Απλά κάντο», περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

 

23. Συχνά κάνω πράγματα χωρίς να σκεφτώ.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 
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24. Η φράση, «κάντο τώρα και το σκέφτεσαι αργότερα, με περιγράφει.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

25. Αν είχατε τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα σπίτι τώρα ή να αλλάζατε τη 

διακόσμηση του σπιτιού σας, θα δίνατε σημασία σε στοιχεία που λέγεται πως 

δημιουργούν θετική ενέργεια;  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

Ναι  

 

Ίσως  

 

Όχι  

 

Δεν ξέρω 

 

26. Πραγματικά απολαμβάνω να παίρνω μέρος σε τυχερά παιχνίδια για τα 

χρήματα. 

 * Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

27. Θεωρείτε πως τα κόκκινα αυτοκίνητα προσελκύουν τα ατυχήματα;  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

Ναι  

 

Ίσως  

 

Όχι  

 

Δεν ξέρω 
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28. Αποφεύγετε για κάποιον λόγο να κάνετε δώρο αρώματα;  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

Ναι  

 

Ίσως  

 

Όχι  

 

Δεν ξέρω 

 

29. Όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, στοιχηματίζω.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

30. Συχνά στοιχηματίζω μαζί με άλλους.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

31. Είμαι καλύτερος στα τυχερά παιχνίδια, από τους περισσότερους ανθρώπους.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

32. Πραγματικά απολαμβάνω να αγοράζω και να πουλάω μετοχές.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 
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33. Με συναρπάζει να παίζω στο χρηματιστήριο.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

 

34. Με βλέπω να αγοράζω και να πουλάω μετοχές μελλοντικά.  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

35. Απολαμβάνω να παίρνω μέρος σε κληρώσεις, λαχεία και διαγωνισμούς. 

 * Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

 

36. Συχνά περιμένω με ανυπομονησία να λάβω μέρος σε μελλοντικές κληρώσεις, 

λαχεία και διαγωνισμούς. 

 * Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 

37. Διασκεδάζω λαμβάνοντας μέρος σε κληρώσεις, λαχεία και διαγωνισμούς  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2  3    4       5        6      7  

 

Διαφωνώ Απολύτως                                  

Συμφωνώ Απολύτως 

 

 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 131 

 

Δημογραφικά Στοιχεία  

 

38. Φύλο 

 * Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

  

Άντρας      

 

Γυναίκα    

 

 

39. Ηλικία  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

18-30  

 

31-40   

 

41-50   

 

51-60  

 

61-70  

 

 >70      

 

40. Εκπαίδευση  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό)      

 

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιo & Λύκειο)  

 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακό Τίτλου  

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου  

 

Δεν απαντώ 

 

 Άλλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ο ρόλος των μη ορθολογικών αντιλήψεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών» 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Σελίδα 132 

 

41. Οικογενειακή Κατάσταση  

* Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

 Παντρεμένος/η  

 

Χωρισμένος/η  

 

Χήρος/α  

 

Σε σχέση συμβίωσης  

 

 Άλλο  

 

Δεν απαντώ  
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