Ε.7.5. Ηθικές επενδύσεις
Η ηθική επένδυση (ethical investment) είναι ένας όρος που έχει κάνει την
εμφάνιση του τα τελευταία χρόνια (Schäfer 2001, Franck 2001). Αφορά την κατάθεση
χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τα επενδυτικά κεφάλαια (μετοχές, αμοιβαία)
καθώς και τις ασφαλίσεις. Υπάρχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα στην αγορά όπως για
παράδειγμα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε εταιρείες που πληρούν κριτήρια
βιωσιμότητας. Οι καταναλωτές με τον τρόπο που διαθέτουν την προσωπική τους
περιουσία, μπορούν να επιβραβεύουν ή να καταδικάζουν συμπεριφορές που έχουν να
κάνουν με την επιχειρηματική ηθική.
Στον Πίνακα 8 δίνονται μερικά χαρακτηριστικά κριτήρια για τη βιώσιμη
κατανάλωση στον τομέα των επενδύσεων

•

Όσο είναι δυνατό να λαμβάνεται υπόψη σας κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια
κατά την τοποθέτηση των χρημάτων σας και το κλείσιμο ασφαλιστικών
συμφωνιών. Προσπαθήστε να βρείτε τις αντίστοιχες εταιρείες

•

Απαιτείστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες αξιοποίησης των
καταθέσεων και των επενδυτικών κεφαλαίων σας (π.χ. τι project χρηματοδοτούνται
από αυτά τα κεφάλαια;)

•

Ανάλογα με τις προσωπικές ηθικές προτεραιότητές σας μπορείτε να προβείτε σε
συγκριτική αξιολόγηση των προϊόντων που σας προσφέρονται

•

Κατά την επιλογή μιας τοποθέτησης σε μετοχές πρέπει να εξετάζεται ποια
κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια διέπουν τη συμπεριφορά μιας εταιρείας

Πίνακας

8:

Βασικές

αρχές

βιώσιμης

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Πηγή: Rat für nachaltige Entwicklung (x.x)
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Ε.8. Οι στρατηγικές βιωσιμότητας
Η υλοποίηση της βιωσιμότητας απαιτεί χρήση περισσότερης και πιο «έξυπνης»
τεχνολογίας αλλά και αλλαγή των ηθικών αξιών του καταναλωτή που μεταφράζεται σε
αλλαγή του τρόπου ζωής του (Reisch, Scherhom 1998).
«Αποτελεσματικότητα» είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων που
απαιτούνται στην παραγωγή. Δηλαδή η βελτίωση της σχέσης μεταξύ input-output (όπου
input οι παραγωγικοί πόροι και output τα παραγόμενα αγαθά) (Reisch, Sherhom 1998).
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα παράγουν
προϊόντα με όσο το δυνατό λιγότερες απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους και ενέργεια,
εννοείται με τη διατήρηση των ποιοτικών standards. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται
από τους Schütz και Welfens (2000, 11) «οικολογικά έξυπνα» (eco-intelligent goods). Τα
αγαθά αυτά εκτός από τη βέλτιστη χρήση των υλικών παρασκευής πρέπει να
χαρακτηρίζονται ιδιότητες όπως μακροχρόνια χρήση, να είναι επισκευάσιμα και να
μπορούν μετά τη χρήση από τον πρώτο ιδιοκτήτη να επαναεισέλθουν στο κύκλωμα της
αγοράς, ενώ θα πρέπει να αποσύρονται με την ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Δηλαδή πρέπει να είναι οικολογικά σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, «από την κούνια ως
τον τάφο», «from cradle to grave» (ο.π). Προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής που
απαιτούν τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων φυσικών πόρων και ενέργειας πρέπει να
αποφεύγονται. Για παράδειγμα η προτίμηση λαχανικών και φρούτων εκτός εποχής
σημαίνει ότι η παραγωγή για να αντεπεξέλθει στη ζήτηση πρέπει να εφαρμόσει μεθόδους
που απαιτούν τη σπατάλη φυσικών πόρων και επιβαρύνουν το περιβάλλον: τα προϊόντα
πρέπει να καλλιεργηθούν σε θερμοκήπιο, απαιτείται η χρήση μεγάλων ποσοτήτων
πλαστικών και λιπασμάτων τα οποία διασπώνται δύσκολα, απαιτείται πιθανόν
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Συχνά η στρατηγική της αποτελεσματικότητας εφαρμόζεται από τις εταιρείες
μονόπλευρα και ειδικά στη μείωση του παράγοντα εργασιακό κόστος. Έτσι μεταφέρουν
τις παραγωγικές μονάδες από χώρα σε χώρα επιδιώκοντας τα χαμηλότερα δυνατά
ημερομίσθια. Τα οποία όμως ήδη σε πολλές χώρες του τρίτου κόσμου είναι σε
απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα (βλ. PlayFair at the Olympics 2004, www.cleanclothes.org).
Ένας όρος που συχνά χρησιμοποιείται σε συνάφεια με την αύξηση της
αποτελεσματικότητας είναι αυτός της αποϋλοποίησης (dematerialisation). Είναι η
απόλυτη ή σχετική μείωση της χρήσης φυσικών πόρων (υλικών και ενέργειας) ανά μονάδα
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εξόδου (output) (Schütz, Welfens 2000, 10). Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας τίθενται
ποσοτικοί στόχοι π.χ. ο λεγόμενος «παράγων 4» (Faktor 4): στόχος είναι η είσοδος (input)
φυσικών πόρων για κάθε μονάδα παραγωγής να μειωθεί 4 φορές σε σχέση με το τωρινό
της επίπεδο στο διάστημα των επόμενων 20 με 30 χρόνων (ο.π). Ομοίως ο στόχος
«παράγων 10» (Faktor 10) σημαίνει την αντίστοιχη μείωση κατά 10 φορές τα επόμενα 30
-50 χρόνια.
Ενώ παλιότερα η αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας μετρείτο με
βάση τις ποσότητες των παραγομένων αγαθών σήμερα λαμβάνονται υπόψη και
επιπρόσθετα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη. Έτσι γίνεται λόγος για οικολογική
αποτελεσματικότητα (eco-efficiency) (Schütz, Welfens 2000, 11). Για τη μέτρησή της
αναπτύσσονται κατάλληλα μοντέλα και δείκτες (βλ. για παράδειγμα το δείκτη TMR-Total
Material Requirement που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο για το Κλίμα, το Περιβάλλον
και την Ενέργεια στο Wuppertal, www.wupperinst.org και Schütz, Welfens 2000).
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία από μόνη της θα δώσει τη λύση. Θα
αναπτυχθούν εκείνες οι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο τεχνολογίες, που θα
λύσουν τα σημερινά προβλήματα που έχει σωρεύσει ο ακολουθούμενος έως τώρα τρόπος
ανάπτυξης. Όμως τα όποια κέρδη από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών εξατμίζονται
από την αύξηση της κατανάλωσης (rebound-effect) (Linz 2002, 10). Η λειτουργία
κινητήρων με χαμηλές εκπομπές ρύπων μπορεί να είναι επωφελής για το περιβάλλον όμως
τα οφέλη αντισταθμίζονται από την αύξηση κυκλοφορίας όλο και πιο πολλών
αυτοκινήτων και την προτίμηση αυτοκίνητων με μεγάλες επιδόσεις που καταναλώνουν πιο
πολλά καύσιμα. Είναι προφανές ότι η νέα τεχνολογία είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με
πρακτικές περιορισμού της χρήσης του αυτοκινήτου.
Οι Fuchs, Lorek (2004, 4) διακρίνουν δύο προσεγγίσεις βιώσιμης κατανάλωση: την
οικο-αποτελεσματικότητα και την ισχυρή βιώσιμη κατανάλωσης (strong sustainable
consumption). Όπως υποστηρίζουν σήμερα η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται
σχεδόν αποκλειστικά στην οικο-αποτεσματικότητα και όχι στην ισχυρή βιώσιμη
κατανάλωση (επάρκεια) που συνεπάγεται ριζικές αλλαγές στα ισχύοντα πρότυπα
παραγωγής και κατανάλωσης (Fuchs, Lorek 2004, 4). Η προσέγγιση όμως της οικοαποτελσματικότητας δεν θίγει ουσιαστικά το υπάρχον μοντέλο παραγωγής και
κατανάλωσης. Χρειάζονται πιο ριζικές λύσεις, που θα θίγουν τα υπάρχοντα μη βιώσιμα
πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.
Η στρατηγική της επάρκειας (Suffizienz) έχει να κάνει με την αντικατάσταση των
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έως τώρα μη βιώσιμων καταναλωτικών πρακτικών με άλλες mo βιώσιμες. Ο όρος
επάρκεια αναφέρεται ουσιαστικά στον καθορισμό των ορίων για τις ανάγκες: πότε μια
ανάγκη είναι επαρκώς καλυμμένη. Η επάρκεια έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής και τις
ατομικές αξίες, με το πώς θέλει κανείς να ζει. Η στρατηγική της επάρκειας δεν εμπεριέχει
μόνο τον αυτοπεριορισμό της κατανάλωσης αλλά κυρίως τον πειραματισμό και την
υιοθέτηση νέων μοντέλων ευημερίας και τρόπου ζωής (Reisch 2003, 295). Η συζήτηση για
τη βιώσιμη κατανάλωση είναι συζήτηση για την «καλή ζωή» πέρα από τη συζήτηση περί
ικανοποίησης των αναγκών που κυριαρχεί στη σύγχρονη έρευνα συμπεριφοράς του
καταναλωτή. Οι Fuchs, Lorek (2004, 4) θεωρούν τη στρατηγική της επάρκειας ως την
πραγματική (ισχυρή) βιώσιμη κατανάλωση (strong sustainable consumption).
Σε σχέση με την επάρκεια υπάρχουν αρκετές προτάσεις. Για παράδειγμα, η
χριστιανική πρόταση που συνδυάζει την επάρκεια περισσότερο με τον ασκητισμό και τη
στέρηση θεωρώντας την ως ηθικό χρέος, ή η αριστοτελική πρόταση του μέτρου, «ούτε
πολύ ούτε λίγο». Υπάρχει και η επικούρεια πρόταση που προτείνει ένα τρόπο ζωής και
σχέσης με τα υλικά αγαθά που οδηγεί στην ευτυχία θεωρώντας τα αγαθά απαραίτητα και
αντιμετωπίζοντας θετικά την απόλαυση (βλ. Γ.2.2.Ι.).
Η επάρκεια από μόνη της δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή. Θα πρέπει να
συνδυάζεται με προτίμηση βιώσιμων προϊόντων όχι μόνο με τη μείωση χρήσης των μη
βιώσιμων. Επιπλέον πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ κατανάλωσης και παραίτησης
από την κατανάλωση. Η ολοκληρωτική παραίτηση από την κατανάλωση αποτελεί
ουτοπικό στόχο, επιπλέον πρέπει να συνυπολογιστούν τα εξής:
Η κατανάλωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οικονομικού συστήματος,
βρίσκεται σε σχέση κυκλικής αιτιότητας με την παραγωγή και συντηρεί τον ενάρετο
κύκλο της οικονομίας. Τυχόν υπερβολική πτώση της κατανάλωσης μπορεί να οδηγήσει το
οικονομικό σύστημα σε κατάρρευση. Επιπλέον η «εκτός μέτρου» μη κατανάλωση
(στέρηση), μπορεί να αντιτίθεται σε άλλους στόχους βιωσιμότητας, όπως για παράδειγμα
στην αυτοολοκλήρωση του ατόμου.
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Ε.9. Δυνατότητες ηθικής καταναλωτικής δράσης
Η απόφαση για την αγορά ενός προϊόντος από τον καταναλωτή είναι απόφαση που
έχει άμεσες επιδράσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, τη χρήση αλλά
και την απόσυρση αυτού του προϊόντος (Neuner 2001,170).
Εάν διαιρέσουμε τη διαδικασία κατανάλωσης σε τρία στάδια, στάδιο πριν την
αγορά, στάδιο κατανάλωσης (χρήσης) και στάδιο μετά την κατανάλωση (χρήση), ο
καταναλωτικός ακτιβισμός αφορά και τις τρεις αυτές φάσεις (βλ. Διάγραμμα 6).
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αναζήτησηπληροφοριών

|

ατομικά/ιδιωτικά
[

Ατομικές/συλλογικές ενέργειες^

Φάση πριν την αγορά
Στη διάρκεια της φάσης πριν την αγορά ο καταναλωτής με βάση τις πληροφορίες
που έχει και τις στάσεις απέναντι σε προϊόντα σταθμίζει τις διάφορες προσφορές. Ο
καταναλωτής σταθμίζει την προσφορά με βάση πληροφορίες που αφορούν το προϊόν, τη
λειτουργία του και το συγκινησιακό του προφίλ. Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να
συμπεριλάβει και ηθικά κριτήρια.
Σε συμφωνία με τον ορισμό της υπεύθυνης-ηθικής κατανάλωσης που έχουμε
δώσει, καταναλωτής πρέπει να εξετάζει την εκάστοτε καταναλωτική προσφορά με τα εξής
κριτήρια (Neuner 2001, 179):
•

τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

•

τις επιπτώσεις στο κοινωνικό περιβάλλον, στις συνθήκες ζωής των συνανθρώπων

•

Με κριτήρια υπευθυνότητας απέναντι στον εαυτό του (αναστοχασμός των αναγκών
του, συνεισφορά στην αυτοπραγμάτωση και στην προσωπική ευτυχία και υγεία). Ο
καταναλωτής πρέπει να καταστρώσει μια δική του στρατηγική επάρκειας.
Η προτίμηση ενδυμάτων, για παράδειγμα, που για την κατασκευή τους απαιτείται η

χρήση παιδικής εργασίας υπό απαράδεκτες συνθήκες και η μη προτίμηση προϊόντων από
εταιρείες που λαμβάνουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων τους, σαφώς ενισχύει το
εκμεταλλευτικό καθεστώς που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της βιομηχανίας ένδυσης. Η
χρήση πλαστικής σακούλας αφειδώς, μπορεί να αποτελεί ευκολία δημιουργεί όμως
δυσεπίλυτα προβλήματα απόσυρσης.
Ο υπεύθυνος-ηθικός καταναλωτής για να σταθμίσει όλες τις παραπάνω συνέπειες
θα πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση. Αυτή η γνώση δεν προσφέρεται πάντα από μόνη
της, ο καταναλωτής πρέπει από μόνος του να την αναζητήσει και να την συνθέσει. Το
ζήτημα της προσφοράς πληροφοριών είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Η πληροφοριακή
υπερφόρτωση έχει φτάσει σε απίστευτα υψηλά επίπεδα, παρ’ όλα αυτά διαπιστώνεται
έλλειψη πληροφόρησης του καταναλωτή. Σε αυτό συμβάλλει κατά πολύ η εταιρική
επικοινωνία, η οποία ασκεί επιλεκτική προσφορά πληροφόρησης.
Οι

καταναλωτικές

οργανώσεις

προσπαθούν να

παρέχουν πληροφόρηση:

πραγματοποιούν μόνες τους ή σε συνεργασία με τρίτους ανεξάρτητους φορείς προϊοντικά
τεστ,

δικτυώνονται

σχηματίζοντας

δίκτυα

ανταλλαγής

ενημερωτικό υλικό, πραγματοποιούν ημερίδες και events.
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πληροφοριών,

εκδίδουν

Σημαντικός παράγοντας βέβαια αναζήτησης πληροφοριών διαδραματίζει και ο
ίδιος ο καταναλωτής, εάν θέλει να αναζητήσει πληροφορίες (Neuner 2001, 180). Η
αναζήτηση πληροφοριών στην εποχή του διαδικτύου διευκολύνεται σημαντικά. Υπάρχουν
πολλές πηγές από τις οποίες μπορεί ο καταναλωτής να αντλήσει πληροφορίες: από φορείς
και ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής και οικολογικής
πολιτικής, από πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, από καταναλωτικές οργανώσεις,
από μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποφασίσει να αγοράσει ένα προϊόν τίθεται το
ερώτημα: ποιο προϊόν (μάρκα) πληροί καλύτερα τα ηθικά κριτήρια; Επιπλέον ερωτήματα:
ποια τιμή θεωρείται δίκαιη; Ποια ποσότητα θεωρείται ηθικά αποδεκτή; (για τον εαυτό, το
κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον). Σημαντικό ζήτημα είναι το αυτό της χρηματικής
τιμής. Η αποδοχή μιας «δίκαιης τιμής» αποτελεί πράξη καταναλωτικής υπευθυνότητας.
Σημαντικό είναι το ζήτημα πως έχει διαμορφωθεί μια τιμή. Πληρώνεται ο παραγωγός
δίκαιες τιμές; Το κέρδος του εμπορίου είναι λογικό; (Για το θέμα του «δίκαιου εμπορίου
δες κεφάλαιο Στ. 1.1 ).
Εάν ο καταναλωτής αποφασίσει ότι το προϊόν δεν πληροί τα ηθικά κριτήρια πρέπει
να εξετάσει την περίπτωση να παραιτηθεί της αγοράς του. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό
δεν είναι δυνατό διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Εάν υπάρχουν μπορεί να
υποκαταστήσει το προϊόν. Μια άλλη περίπτωση είναι να αναβάλει την αγορά.
Φάση κατανάλωση (χρήσης)
Ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με την καταναλωτική υπευθυνότητα είναι το
ζήτημα της κατασπατάλησης πόρων που συνεπάγεται η αυξημένη κατανάλωση. Μια από
τις κατηγορίες στην τακτική των επιχειρήσεων είναι η σκόπιμα σχεδιασμένη ψυχολογική
αχρήστευση ενός προϊόντος (psychological obsolence). Ο στόχος είναι να πιστέψει ο
καταναλωτής ότι το προϊόν που έχει δεν μπορεί να τον καλύψει πλέον και κατά συνέπεια
πρέπει να αγοράσει τη «νέα» εκδοχή του (Ζώτος 1992β, 17). Επιπλέον, η σημερινή
τακτική των κατασκευαστών είναι να κατασκευάζουν προϊόντα μη φιλικά προς επισκευή.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ακόμη και μικρής βλάβης είναι πιο συμφέρον να πετάξει
κανείς το προϊόν παρά να το επισκευάσει, άρα θα αναγκαστεί να αγοράσει νέο. Με αυτή
την τακτική προκύπτουν δύο βασικά προβλήματα, πρώτον η κατασπατάληση φυσικών
πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή και τη διανομή του αγαθού και δεύτερον, η
επιβάρυνση στο περιβάλλον εξαιτίας της ανάγκης για απόσυρσή του. Σε πολλές αγορές,
όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα, οι λεγάμενες αγορές «δεύτερου χεριού» είναι
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αναπτυγμένες, σε πολλά όμως αγαθά είναι ανύπαρκτες.
Η έννοια της ιδιοκτησίας των αγαθών ήταν κεντρική στον καπιταλισμό σε όλη τη
διάρκεια της μοντερνικής περιόδου. Σήμερα η σημασία της ιδιοκτησίας φθίνει και αυξάνει
σε σημασία η πρόσβαση στα αγαθά, η δυνατότητα χρήσης τους, μέσω κοινής χρήσης,
ενοικίασης ή άλλων μορφών πρόσβασης. Η θέση αυτή είναι η κεντρική θέση του
βιβλίου του J. Rifkin (2001) «η εποχή της πρόσβασης». Η φθορά της έννοιας της
ιδιοκτησίας κρύβει ένα δυναμικό βιωσιμότητας. Κάνει δυνατή τη κοινή χρήση και τη
μέγιστη αξιοποίηση των αγαθών ενώ δημιουργεί κίνητρο στις επιχειρήσεις για την
αποκόμιση κερδών από την παραχώρηση πρόσβασης σε προϊόντα/υπηρεσίες και όχι από
την πώλησή τους (σχετικά βλ. κεφάλαιο Γ.2.Ι.).
Σήματα καταναλωτών προς παραγωγούς
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια όλο και μεγαλύτερη ευαισθησία των
εταιρειών σε μηνύματα και αντιδράσεις από την πλευρά καταναλωτών. Στις σημερινές
συνθήκες μια εταιρεία έχει ζωτικό συμφέρον να επικοινωνεί με τον καταναλωτή και
καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί του. Από την άλλη μεριά αυξάνονται και οι
δυνατότητες των καταναλωτών για παρεμβάσεις και εκδήλωση της επιδοκιμασίας ή
αποδοκιμασίας για συγκεκριμένα προϊόντα και εταιρικές πρακτικές. Στον Διάγραμμα 6
βλέπουμε τα μηνύματα που μπορεί να εκπέμψει ο καταναλωτής προς τον κατασκευαστή.
Μηνύματα επιδοκιμασίας: Η επιβράβευση για τον παραγωγό φυσικά εκφράζεται
και με λόγια και με έργα. Η επιδοκιμασία του προϊόντος και η μεταφορά της καλής του
φήμης μέσω του τύπου, από στόμα σε στόμα ή με επιστολές στην εταιρεία, ενισχύει την
ορθότητα της εταιρικής επιλογής και την ωθεί στην κατεύθυνση της εταιρικής
υπευθυνότητας (Neuner 2001, 215). Η πιστότητα (loyalty) αποτελεί επίσης ένδειξη
επιδοκιμασίας. Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες χρειάζονται την επιβράβευση του
καταναλωτή.
To buycott είναι η συντονισμένη αγορά προϊόντων που πληρούν ηθικά κριτήρια
(Friedman 1996). Συνήθως αναφέρεται σε συγκεκριμένη μάρκα ή παραγωγό. Αποτελεί
έκφραση καταναλωτικής υπευθυνότητας. Μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή στο
boycott και υπό συνθήκες μπορεί να υποστηρίξει την επιτυχία του (ο.π). To buycott είναι
συλλογική ενέργεια που οργανώνεται από καταναλωτικούς φορείς, οργανισμούς ή και
κινήσεις καταναλωτών.
Ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα μορφή αποτελεί μια μορφή buycott που
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αποκαλείται prototyping.

To prototyping είναι η διαδικασία ανάπτυξης ενός

καινοτομικού προϊόντος με σκοπό την εισαγωγή του στην αγορά (Neuner 2001, 216). Η
ανάπτυξη ενός τέτοιου προϊόντος πρέπει να ενισχυθεί από του καταναλωτές με ενέργειες
buycott. Στο παρελθόν επειδή η ανάπτυξη καινοτομιών απαιτεί υψηλά κεφάλαια, σε αυτή
την απαίτηση μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν μόνο οικονομικά εύρωστες καταναλωτικές
οργανώσεις. Ιδιαίτερα επιτυχημένη περίπτωση αποτελεί η ανάπτυξη του ψυγείου
«Greenfreeze» στη Γερμανία, με τεχνολογία ψύξης που δεν καταστρέφει την τρύπα του
όζοντος. Για την υλοποίηση αυτής της καινοτομίας συνεργάστηκαν η Greenpeace, ένα
ερευνητικό ινστιτούτο, μια εμπορική εταιρεία παραγωγής ψυγείων, μια αλυσίδα λιανικού
εμπορίου αλλά και μεμονωμένοι καταναλωτές. Το συντονισμό είχε αναλάβει η
Greenpeace. Το εγχείρημα σημείωσε επιτυχία, διότι εκτός από ανάπτυξη του προϊόντος
όσον αφορά την τεχνολογία του, υποστηρίχτηκε τόσο από τους καταναλωτές με μαζικές
παραγγελίες, όσο και από το κανάλια του εμπορίου. Σήμερα δε έχει εξελιχθεί σε στάνταρ
της αγοράς, εκτοπίζοντας την παλιά τεχνολογία που ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για το
περιβάλλον (λεπτομέρειες για το εγχείρημα (Neuner 2001, 440ff. Conrad 1995,
www.greenpeace.de). Παρακάτω θα αναφερθούμε σε ένα εν εξελίξει εγχείρημα
prototyping που έχει να κάνει με την παραγωγή «καθαρού» ηλεκτρικού ρεύματος (βλ.
κεφάλαιο Στ. 1.2).
Μηνύματα αποδοκιμασίας: Τα μηνύματα αποδοκιμασίας μπορεί να ποικίλουν:
έκφραση της δυσφορίας με επιστολές, καταγγελίες, προσφυγή σε δικαστήρια, μποϊκοτάζ
(boycott). Όλα αυτά μπορεί να έχουν χαρακτήρα τόσο συλλογικό-συντονισμένο όσο και
ατομικό. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται νέες μορφές αποδοκιμασίας, πολλές από τις
οποίες κινούνται στα όρια της νομιμότητας όπως είναι η «καταναλωτική τρομοκρατία»,
πράξεις δηλαδή καταστροφής μη-αποδεκτών προϊόντων, βίαιης απελευθέρωσης ζώων που
χρησιμοποιούνται για πειράματα ή «καταναλωτικό αντάρτικο», με ενέργειες που
δυσφημούν την εταιρεία π.χ. επεμβαίνοντας στην ιστοσελίδα της ή παραποιώντας την
επίσημη εταιρική επικοινωνία (δες κεφάλαιο Στ.4, Στ.5).
Το μποϊκοτάζ είναι μια οργανωμένη προσπάθεια άρνησης αγοράς συγκεκριμένου
προϊόντος ή προϊόντων. Δεν είναι απλά έκφραση δυσφορίας αλλά ενέργεια που αποσκοπεί
στην απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος (ή της εταιρικής πρακτικής) (Neuner 2001,
209). Αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών όπως πολλές
επιτυχημένες περιπτώσεις έχουν αποδείξει. Στο κεφάλαιο Στ.2. θα αναφερθούμε σε μία
από αυτές, στο μποϊκοτάζ των πρατηρίων βενζίνης της εταιρείας Shell το 1995 στη
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Γερμανία που οργάνωσε η Greenpeace, επειδή η εταιρεία αποφάσισε να βυθίσει μια
πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στη Βόρεια θάλασσα αντί να την αποσύρει.
Οι ενέργειες επιδοκιμασίας διαπνέονται περισσότερο από ένα πνεύμα συνεργασίας
για την αποκόμιση αμοιβαίων ωφελειών. Αντίθετα οι ενέργειες αποδοκιμασίας
διαπνέονται περισσότερο από πνεύμα αντιπαράθεσης.
Μετά την κατανάλωση
Στην περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι απαραίτητο δεν σημαίνει ότι πρέπει να
αχρηστευθεί. Ένα μεγάλο μέρος των αγαθών που καταλήγουν στις χωματερές είναι ικανά
προς χρήση. Οι αγορές από «δεύτερο χέρι» είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενοι κλάδοι της
οικονομίας, π.χ. τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή τα βιβλία (βλ. στο κεφάλαιο Θ.4.6 την
περίπτωση των charity shops). Οι υπολογιστές, για παράδειγμα, έχουν εξαιρετικά μικρό
χρόνο κύκλου προϊόντος. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα θεωρούνται ξεπερασμένης
τεχνολογίας και πετιούνται. Φυσικά για την κατασκευή τους απαιτείται η χρήση
πολύτιμων φυσικών πόρων. Η επαναφορά των προϊόντων αυτών στο κύκλωμα της αγοράς
ή η δωρεά τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα
να τους αποκτήσουν σαφώς και συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στην περίπτωση που η απόσυρση των προϊόντων είναι αναπόφευκτη, δείγμα
υπευθυνότητας από τη μεριά του καταναλωτή είναι η συνεισφορά για «οικολογική»
απόσυρσή τους. Για παράδειγμα οι μπαταρίες, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο
καταναλωτικό αγαθό που η ανεξέλεγκτη απόσυρσή του προκαλεί σοβαρά οικολογικά
προβλήματα. Εδώ βέβαια σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα διαδραματίζουν οι ελλιπείς
υποδομές απόσυρσης, που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την επίδειξη καταναλωτικής
υπευθυνότητας (Neuner 2001, 317ff).

Ε.10. Εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και επιχειρησιακή ηθική
Μέχρι τη δεκαετία του ’60 υπήρχε μια ιδεατή αντίληψη για το ρόλο των εταιρειών
και του Μάρκετινγκ. Το Μάρκετινγκ ανιχνεύει ανάγκες και ο καταναλωτής αγοράζει ό,τι
επιθυμεί (Carrigan, Attalla 2001, 561). Από το ’60 και μετά όμως ακούστηκαν οι πρώτες
φωνές αμφισβήτησης από το χώρο του καταναλωτικού κινήματος που υπέδειξαν τη
μεγάλη διαφορά ισχύος μεταξύ καταναλωτών και εταιρειών. Μέχρι τότε το κοινωνικό
ενδιαφέρον των εταιρειών εκδηλωνόταν κυρίως ως φιλανθρωπία. Οι εταιρείες δεν
επεδείκνυαν ενδιαφέρον για κοινωνικά θέματα που προκαλούνταν ως παρενέργειες των
280

δραστηριοτήτων τους. Πολλές φορές δε σκοπίμως τα συγκάλυπταν. Υπήρχαν βέβαια και
οι φωτισμένες περιπτώσεις όπως ο Ford στην Αμερική ή ο Krupp στη Γερμανία που στα
πλαίσια του οικονομικού ορθολογισμού έλαβαν μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τους
εργαζομένους τους.
Είναι γνωστές οι απόψεις του βραβευμένου με νόμπελ οικονομίας Μ. Friedman
(1962, 1970) ότι «κοινωνική ευθύνη της εταιρείας είναι να αυξάνει τα κέρδη της». Από
τότε όμως υπάρχει σαφής τάση για ανάληψη κοινωνικών ευθυνών από τις εταιρείες
(Bookhagen 2001, 37). Το κοινό απαιτεί περισσότερη κοινωνική εμπλοκή από τις
εταιρείες και συμβολή τους στη λύση κοινωνικών προβλημάτων . Η τάση αυτή
διαπιστώνεται από σειρά εμπειρικών ερευνών (για την Ελλάδα βλ. Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ
2002).

Σήμερα υπάρχει οργανωμένη αντίδραση ενάντια σε μη υπεύθυνες πρακτικές των
εταιρειών όπως δείχνουν τα αναρίθμητα μποϋκοτάζ που οργανώνονται διεθνώς, πολλά από
τα οποία με χαρακτηριστική αποτελεσματικότητα. Τα βιβλία που μιλούν για ανηθικότητα
των εταιρειών γίνονται παγκόσμια best seller, π.χ. No Logo της Naomi Klein (2000),
Branded (2002) της Alissa Quart, Affluenza (2001) των de Graaf et.al. Οι Werner και
Weiss (2003) κατήρτισαν και τη μαύρη βίβλο των εταιρειών, «χτυπώντας τις εταιρείες
στην πιο ευαίσθητή θέση τους: τη φήμη τους» όπως χαρακτηριστικά έγραψε το περιοδικό
Spiegel.
Ο Kotier (1972) ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισε ότι οι επιθυμίες του
καταναλωτή δεν είναι απαραίτητα καλές για αυτόν. Έθεσε έτσι σε αμφισβήτηση το
θέσφατο της επιθυμίας του καταναλωτή, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές η δημιουργία
ενός προσωρινά ικανοποιημένου καταναλωτή μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει στην
«απώλειά» του. Μια άποψη αιρετική για τότε σήμερα όμως όλο και πιο ευρέως αποδεκτή.
Προσφάτως η Philip Morris αναγνώρισε ότι τα προϊόντα της όντως είναι επικίνδυνα για
την υγεία παρά την πρόσκαιρη απόλαυση που προσφέρουν. Επιβεβαιώνεται έτσι η
διαπίστωση του Gaski (1999) ότι «χωρίς αμφιβολία η ηθική της σημερινής μέρας γίνεται ο
νόμος της επόμενης».
Το ενδιαφέρον των εταιρειών γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης φαίνεται και
από τον έντονο διάλογο που γίνεται μέσα από επιστημονικά περιοδικά (βλ. ενδεικτικά
Journal of Business Ethics, Journal of CSR), τα συνέδρια που πραγματοποιούνται, την
αρθρογραφία στον τύπο, τις πολυάριθμες έρευνες. «Ενασχόληση με την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει επενδύω για τον 21° αιώνα» (Enderle G., αναφέρεται στο
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Bookhagen 2001,31).
Στη βιβλιογραφία αλλά και στην καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων και της
πολιτικής υπάρχει μια πλειάδα όρων που στο επίκεντρό τους υπάρχει η έννοια της
εταιρικής υπευθυνότητας. Εκτός από τον παραδοσιακό όρο της επιχειρησιακής ηθικής
(Business Ethics, BE, στα ελληνικά EH), ευρέως χρησιμοποιείται ο όρος Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη (corporate social responsibility, CSR, στα ελληνικά EKE). Διαρκώς
όμως εμφανίζονται νέοι όροι, οι οποίοι βέβαια είναι συναφείς με τους προηγούμενους και
στο επίκεντρό τους επίσης υπάρχει η έννοια της ευθύνης της επιχείρησης, όπως Corporate
Citizenship (εταιρία καλός-πολίτης), Good Corporate Governance (καλή εταιρική
διακυβέρνηση), Corporate Sustainability (εταιρική βιωσιμότητα). Στη βιβλιογραφία
αλλά και στην πρακτική χρήση υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τους όρους. Κάθε φορά
που χρησιμοποιείται κάθε όρος πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια τι ακριβώς εννοείται.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τους όρους επιχειρησιακή ηθική (EH)
και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στους
υπόλοιπους όρους.
Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ EH και ΕΚΕ υπάρχουν εντελώς αντιφατικές
αναφορές, που κυμαίνονται την πλήρη ταύτιση των όρων έως τον πλήρη διαχωρισμό τους
όπως δείχνει το Διάγραμμα 7.

A

Β

Γ

Δ

Διάγραμμα 7: Σχέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Επιχειρησιακής Ηθικής (EH)
Δική μας κατασκευή

Στην περίπτωση A έχουμε τον πλήρη διαχωρισμό των όρων. Η EH αφορά κυρίως

282

την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και ιδιαίτερα τη συμπεριφορά των στελεχών και
τις οργανωτικές δομές που επηρεάζουν αυτές τις συμπεριφορές (Petkoski, Essrig 2001, 9).
Ο στόχος είναι να τεθούν προδιαγραφές στη συμπεριφορά των εργαζομένων και
αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και πρόληψης συμπεριφορών που δεν συνάδουν με
τον ηθικό κώδικα της εταιρείας (ο.π).
Η ΕΚΕ επικεντρώνεται «εξωτερικά», στις σχέσεις της εταιρείας με όλους τους
κοινωνικούς εταίρους, θεσμούς, καταναλωτές, περιβάλλον, κοινωνία, προμηθευτές
(Petkoski, Essrig 2001, 9). Ο ορισμός που δίνουν στην ΕΚΕ μια σειρά από οργανώσεις
(GRI, BSR, Eldis, CSR Europe), επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχει η
δραστηριότητα της εταιρείας (επιπτώσεις οικονομικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές).
Στην περίπτωση Β η ΕΚΕ θεωρείται ένα κομμάτι της επιχειρησιακής ηθικής, η
οποία θεωρείται ως κάτι το ευρύτερο. Η Επιτροπή για την οικονομική ανάπτυξη (CEDCommittee for Economic Development), μια ένωση 300 αντιπροσώπων από τον
ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο διακρίνει τρία διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής
υπευθυνότητας όπως δείχνει το Διάγραμμα 8:

Διάγραμμα 8: Επίπεδα κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιρειών
Πηγή: Bookhagen (2001, 39)
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Το επίπεδο El αναφέρεται στην εκπλήρωση των βασικών λειτουργιών της
επιχείρησης και άπτεται κυρίως θεμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος.
Το επίπεδο Ε2 αναφέρεται στη δέσμευση της εταιρείας να συνυπολογίσει τις
συνέπειες των δραστηριοτήτων της στο κοινωνικό περιβάλλον. Το κοινωνικό κόστος η
εταιρεία πρέπει να το αναλαμβάνει και όχι να το μεταθέτει αλλού, για παράδειγμα στην
περίπτωση παραγωγής επιβλαβών για το περιβάλλον προϊόντων.
Εάν το επίπεδο Ε2 έχει να κάνει με τις άμεσες συνέπειες των δραστηριοτήτων της
εταιρείας, το επίπεδο Ε3 έχει να κάνει με τη συμβολή της εταιρείας στη λύση κοινωνικών
προβλημάτων αλλά και στην ενεργό συμμετοχή για τη διαμόρφωση του κοινωνικού
γίγνεσθαι, ακόμα και αν τα ζητήματα αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με την δραστηριότητα
της εταιρείας.
Όταν αναφερόμαστε σε υπευθυνότητα των εταιρειών πρέπει να καθίσταται
σαφές ποιο από τα επίπεδα του παραπάνω σχήματος εννοείται.
Ο όρος ΕΚΕ περιέχει τις πράξεις ευθύνης που έχει η εταιρεία γενικά, δεν δείχνει
όμως δρόμους υλοποίησης και ένταξής τους στην «επιχειρηματική ροή». Ο όρος ΕΚΕ
επίσης δεν καθιστά σαφές μέχρι ποιου σημείου εκτείνεται η ευθύνη της εταιρείας, διότι η
ευθύνη μιας εταιρείας δεν μπορεί να είναι απεριόριστη (Bookhagen 2001, 43). Για
παράδειγμα το ερώτημα «ποια κοινωνικά project πρέπει να υποστηριχτούν και ποιες
προτεραιότητες πρέπει να τεθούν», δεν απαντάται στα πλαίσια της ΕΚΕ. Τα προβλήματα
αυτά είναι ηθικά διλήμματα, και καλείται να τα επιλύσει η EH. Με απλά λόγια η EH
δείχνει τι «πρέπει να γίνει» ενώ η ΕΚΕ καθορίζει το «πώς θα γίνει αυτό που πρέπει να
γίνει» (ο.π). Έτσι λοιπόν η EH έχει να κάνει και με τα τρία επίπεδα του παραπάνω
σχήματος, και ιδιαίτερα με το Ε3 που αφορά την ανάληψη ευθύνης για συν-διαμόρφωση
του κοινωνικού γίγνεσθαι και μάλιστα με προοπτική που να εκτείνεται στο μέλλον.
Σύμφωνα με την άποψη (Γ) η ΕΚΕ αντιπροσωπεύει μια γενικότερη σύλληψη σε
σχέση με την EH. Η ΕΚΕ αναφέρεται στην υποχρέωση του οργανισμού να μεγιστοποιήσει
τη θετική του επίδραση στην κοινωνία και να ελαχιστοποιήσει την αρνητική (Petkoski,
Essrig 2002, 22). Ενώ η EH σχετίζεται με τη λήψη της σωστής επιχειρηματικής απόφασης,
με το να γίνει δηλαδή αυτό που πρέπει, η ΕΚΕ στοχεύει στο να επιτύχει εξισορρόπηση
συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων στον οργανισμό (stakeholders).
Οι διαστάσεις της ΕΚΕ είναι οι εξής (ο.π):
•

φιλανθρωπικές ευθύνες (philanthropic responsibilities): να είσαι καλός πολίτης και
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να συνεισφέρεις στην κοινωνία
•

ηθική ευθύνη (ethical responsibility): να είσαι ηθικός, να κάνεις ό,τι είναι σωστό και
δίκαιο και να αποφεύγεις το κακό.

•

νομική ευθύνη (legal responsibility): να συμμορφώνεσαι στο νόμο. Ο νόμος είναι η
κωδικοποίηση αυτού που η κοινωνία θεωρεί σωστό και λάθος.

•

οικονομική ευθύνη (economic responsibilities): να είσαι επικερδής, βασική
προϋπόθεση για να υλοποιούνται και τα παραπάνω
Έτσι η EH είναι ένα υποσύνολο της ΕΚΕ, μια βασική της διάσταση. Η ΕΚΕ είναι

ένα συμβόλαιο με την κοινωνία ενώ η EH αποσκοπεί στην προσεκτική εκπόνηση κανόνων
και ηθικών αξιών που να καθοδηγούν τις πρακτικές της εταιρείας (ο.π).
Σύμφωνα με την άποψη (Δ) ΕΚΕ και EH είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι αρχές
πάνω στις οποίες στηρίζονται και η ΕΚΕ και η EH (αν τις θεωρήσουμε κατά την άποψη
(Α)) είναι ακριβώς οι ίδιες: ευθύνη (accountability), διαφάνεια, τιμιότητα, βιώσιμη
ανάπτυξη (Petkoski, Essrig 2002, 24). Εξάλλου η μία έννοια δεν μπορεί να υφίσταται
χωρίς την άλλη. Δεν μπορεί να διέπουν διαφορετικά standard την συμπεριφορά της
εταιρείας προς τα έξω και διαφορετικά την εσωτερική λειτουργία της. Είναι ζήτημα
αποτελεσματικής διοίκησης (ο.π). Αν δεχθούμε δε την άποψη (Β) το «τι πρέπει να γίνει»
και το «πως πρέπει να γίνει» αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο
διαχωρισμός είναι καθαρά τεχνητός (ο.π., 9).
Το διαφορετικό περιεχόμενο που δίνεται στους όρους έχει να κάνει με την
θεωρητική τους προέλευση. Η EH είναι πιο «παραδοσιακή» έννοια, σχετίζεται με την
παραδοχή ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία υπάρχουν κανόνες και δεσμεύσεις που πρέπει
να τηρούνται πέρα και πάνω από τις τυπικές νομικές υποχρεώσεις. Ο όρος ΕΚΕ κάνει την
εμφάνιση του σχεδόν παράλληλα με την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, και βέβαια
αναφέρεται στις ίδιες αρχές, ιδωμένες όμως μέσα σε σύγχρονα πλαίσια (για μια
λεπτομερέστερη εξέλιξη της έννοιας της ΕΚΕ βλ. Caroli (1999).
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στην ουσία το πρόβλημα της ΕΚΕ και της
EH όπως κι αν οι έννοιες οριστούν, είναι εν τέλει πρόβλημα καθορισμού κριτηρίων και
ορίων, ορίων «σωστών», «δίκαιων», και «βιώσιμων». Είναι δηλαδή ένα πρόβλημα κατ’
εξοχήν ηθικό. Διότι ο καθορισμός των ορίων εξαρτάται από το σημείο εκκίνησης. Αν
θεωρήσουμε το σημερινό status quo παραγωγής και κατανάλωσης ως δεδομένο τα
«ρεαλιστικά» όρια της ΕΚΕ και της EH τίθενται διαφορετικά.
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Τομείς της EKE αποτελούν οι σχέσεις με τους εργαζομένους, η δημιουργία θέσεων
εργασίας, η υπευθυνότητα απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, οι επενδύσεις στις τοπικές
κοινωνίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οικονομική αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα ΕΚΕ
σημαίνει την παραγωγή κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων προϊόντων και
υπηρεσιών με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (Petkoski, Essrig 2001, 9).
Με άλλα λόγια την παραγωγή προϊόντων που να υπόκεινται στις αρχές της βιωσιμότητας
με τρόπο που επίσης να διέπεται από τις ίδιες αρχές. Ο ορισμός που δίνει η World Bank
Group/CSR Practice κάνει σαφή αναφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη, ορίζει ως ΕΚΕ τη
δέσμευση της εταιρείας να συνεισφέρει στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε
συνεργασία με τους εργαζομένους, τις οικογένειες τους, την τοπική κοινωνία και γενικά
την κοινωνία, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους με τρόπους που να είναι καλοί
τόσο για την εταιρεία όσο και για την ανάπτυξη» (Jorgensen et. al. 2003, 1).
Το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ ορίζει ως ΕΚΕ την «οικειοθελή δέσμευση των
επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές δράσεων με περιβαλλοντικά
και κοινωνικά κριτήρια, που να είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη
νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους
(stakeholders), δηλαδή εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, τοπικές
κοινότητες δραστηριοποίησης κοκ» (παρατίθεται στο Λεφοπούλου 2003).
Η εθελοντική διάσταση της ΕΚΕ δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν άκρατο
σχετικισμό αξιών. Διότι πολλές φορές τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι η κάθε εταιρεία
από μόνη της, χωρίς κοινωνικές δεσμεύσεις και έλεγχο, επιλέγει εκείνη την έννοια ΕΚΕ
που επιθυμεί και εφαρμόζει το δικό της μοντέλο περί βιώσιμης ανάπτυξης65
(Παπαγιαννάκης 2003). Έτσι λοιπόν όταν αναφερόμαστε σε ΕΚΕ και ειδικότερα σε αξίες
βιώσιμης ανάπτυξης, χρειάζεται να ξεκαθαρίζεται ένα εννοούνται, για παράδειγμα, οι
αρχές που καθορίζει η Agenda 21 ή ένα «ανώδυνο» μοντέλο ΕΚΕ, που να εξαντλείται σε
απλή φιλανθρωπία ή να παρέχει «πατήματα» για τη διαμόρφωση της διαφημιστικής
στρατηγικής.
Σε σχέση με την ΕΚΕ χρησιμοποιούνται οι παρεμφερείς όροι Corporate
Citizenship (εταιρία καλός-πολίτης), Good Corporate Governance (καλή εταιρική
διακυβέρνηση), Corporate Sustainability (εταιρική βιωσιμότητα). Κάθε όρος τονίζει
65 Σε πρόσφατη ημερίδα για την ΕΚΕ στέλεχος μεγάλης ελληνικής εταιρείας δήλωσε ότι «δεν υπάρχει ένας
καθιερωμένος ορισμός της ΕΚΕ, ωστόσο η κάθε εταιρεία οφείλει να διαμορφώσει τον ορισμό της με βάση
την κουλτούρα, την αποστολή της αλλά και τις δικές της αξίες» (βλ. Λεφοπούλου 2003).
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περισσότερο κάποιες από τις διαστάσεις της ΕΚΕ παρά αποτελεί ένα καινούριο αυτόνομο
πεδίο δράσης. Π.χ. ο όρος Corporate Sustainability (εταιρική βιωσιμότητα) δίνει ιδιαίτερη
έμφαση

στην

αρχή

της

βιώσιμης

ανάπτυξης.

Η

PricewaterhousCoopers

(www.mhcintemational.com/sustainability.htm) την ορίζει ως «την ευθυγράμμιση των
προϊόντων και των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις των εταίρων, ως εκ τούτου προστίθεται σε
αυτά οικονομική, οικολογική και κοινωνική αξία» (αναφέρεται στους πυλώνες της
βιωσιμότητας). Ουσιαστικά ΕΚΕ και εταιρική βιωσιμότητα είναι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος. Η ΕΚΕ καθορίζει τις ευθύνες μιας εταιρείας οι οποίες εάν υλοποιηθούν θα
καταστήσουν την εταιρεία βιώσιμη, με την έννοια ότι διέπεται από τις αρχές της
βιωσιμότητας και ως εκ τούτου μπορεί και η ίδια να συνεχίζει να λειτουργεί αέναα. Η
εταιρική βιωσιμότητα επιπλέον τονίζει εξίσου οικονομικά και κοινωνικά θέματα, ενώ η
ΕΚΕ ξεκίνησε επικεντρώνοντας κυρίως σε οικολογικά θέματα (ο.π).
Η

εταιρική

διακυβέρνηση

(corporate

governance)

αναφέρεται

«στην

εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών στόχων και μεταξύ ατομικών και
συλλογικών

στόχων»

(www.mhcintemational.com/govemance.htm).

El

εταιρική

διακυβέρνηση δημιουργεί το πλαίσιο για να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική χρήση των
πόρων (resources) και ταυτόχρονα να απαιτήσει υπευθυνότητα στη διαχείριση αυτών των
πόρων. Ο στόχος είναι να συγκλίνουν όσο είναι δυνατόν τα συμφέροντα των ατόμων, των
επιχειρήσεων και της κοινωνίας (ο.π.). Στον παραπάνω ορισμό η έμφαση δίνεται στο
οργανωσιακό πλαίσιο, στις οργανωσιακές υποδομές για την εφαρμογή των αρχών της
βιωσιμότητας. Η προσπάθεια γίνεται στο να καθοριστούν τα δικαιώματα των εταίρων, να
εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείρισή τους, να ρυθμιστούν θέματα αποκλεισμού, διαφάνειας
και ευθυνών από τη διοίκηση. El βάση για τη σύγχρονη συζήτηση περί εταιρικής
διακυβέρνησης είναι οι διακήρυξη «Αρχών για την Εταιρική διακυβέρνηση» (Principles of
Corporate Governance) από τον OECD (2000).
Για την έννοια της Corporate Citizenship (Εταιρεία καλός-πολίτης) υπάρχουν
επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις (βλ. Seitz 2002, 39ff). Οι Logan et.al. (1997) θεωρούν
ότι ο όρος «εταιρεία καλός-πολίτης» εννοιολογικά ταυτίζεται με τον όρο ΕΚΕ (CSR).
Υπάρχουν όμως και προσεγγίσεις που θεωρούν την έννοια «εταιρεία καλός-πολίτης»
ομπρέλα που περιλαμβάνει τις έννοιες «corporate responsibility» (εταιρική ευθύνη),
«corporate community involvement» (εμπλοκή της εταιρείας στα της τοπικής κοινότητας),
«corporate community investment» (εταιρική επένδυση στην κοινότητα), «corporate
community responsibility» (εταιρική υπευθυνότητα απέναντι στην κοινότητα). Στο
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επίκεντρο της έννοιας «εταιρεία καλός-πολίτης» είναι οι σχέσεις της εταιρείας με το
άμεσο κοινωνικό περιβάλλον και η συνεισφορά τους στη λύση κοινωνικών προβλημάτων.
Ουσιαστικά είναι προσπάθεια ώστε η εταιρεία να δημιουργήσει σχέσεις με την τοπική
κοινωνία εντός της οποίας δραστηριοποιείται. Οι Logan et. al. (1995) ορίζουν την
στρατηγική «εταιρεία καλός-πολίτης» «ως τη συντονισμένη, στρατηγικά συνεπή, που
εκτείνεται πέρα από την τυπική επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, εμπλοκή της
στη λύση κοινωνικών προβλημάτων». Από τον ορισμό αυτό φαίνεται η εγγύτητα των όρων
«εταιρεία καλός-πολίτης» και EKE (CSR).
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Στ. Μορφές Καταναλωτικού Ακτιβισμού

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τις διάφορες μορφές καταναλωτικού ακτιβισμού
με βάση το Διάγραμμα 6 του κεφαλαίου Ε.9. Θα αναφερθούμε τόσο σε ενέργειες που
στοχεύουν να επιβραβεύσουν ηθικά προϊόντα ή/και εταιρείες και οργανώσεις (buycott)
καθώς και σε πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να τιμωρήσουν (π.χ. boycott, στρέβλωση
διαφημίσεων).

Στ.1. Buycott
Στ.1.1. Το δίκαιο εμπόριο (Fair Trade)
Στ.1.1.1. Το δίκαιο εμπόριο-Η περίπτωση Transfair
Η επανάσταση αρχίζει από το super market
Το δίκαιο εμπόριο (fair trade) είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην
δημιουργία δίκαιων συνθηκών στο παγκόσμιο εμπόριο. Κύριοι στόχοι είναι η καταβολή
αξιοπρεπών τιμών στους φτωχούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων των χωρών του
Νότου και η προσπάθεια εφαρμογής προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στις περιοχές
αυτές (εκπαίδευση, υποδομές, ιατρική περίθαλψη, χειραφέτηση γυναικών). Υπάρχουν
διάφορες οργανώσεις ανά τον κόσμο που ενεργοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Θα
επικεντρωθούμε στην περιγραφή μιας αντιπροσωπευτικής οργάνωσης, της TransFair, που
δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Η TransFair είναι μια οργάνωση προώθησης του
«δίκαιου εμπορίου» με τον τρίτο κόσμο. Το ίδιο όνομα φέρει και η ετικέτα με την οποία
πιστοποιεί τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που θέτει περί δίκαιου
εμπορίου. Η ιδέα της TransFair ξεκίνησε από την Ολλανδία και σήμερα είναι παρούσα σε
17 χώρες του κόσμου. Οι 17 εθνικές οργανώσεις έχουν σχηματίσει την δευτεροβάθμια
οργάνωση-ομπρέλα FLO (FairTrade Labelling Organizations) International (από το 1997)
που με τη σειρά της έχει συνασπισθεί με άλλες οργανώσεις που επιδιώκουν παρόμοιους
στόχους, σχηματίζοντας τη FINE (από τα αρχικά των συνασπισμένων οργανώσεων (FLO,
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IF AT, NEWS, EFTA). Τα πλεονεκτήματα της συνένωσης είναι ο καλύτερος συντονισμός
με λιγότερες δαπάνες στους τομείς σχεδιασμού, ελέγχων, πιστοποίησης και μάρκετινγκ
(διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, lobbying). Από το 2003 τα σήματα όλων των 17
οργανώσεων της FLO έχουν ενοποιηθεί με σκοπό βέβαια τις συνέργιες που προσφέρει η
ολοκληρωμένη επικοινωνία. Σύμφωνα με τον ορισμό της Fine: «Το δίκαιο εμπόριο
(FairTrade) είναι μια εμπορική σύμπραξη (partnership) που βασίζεται στο διάλογο, στη
διαφάνεια και το σεβασμό, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ισότητα στο διεθνές εμπόριο.
Συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη προσφέροντας καλύτερες εμπορικές συνθήκες και
διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργατών,
ιδιαίτερα από τις χώρες του Νότου» (www.tranfair.org). Τα στοιχεία που παραθέτουμε στη
συνέχεια αντλούνται από τις ιστοσελίδες του TransFair και της FLOW, και ιδιαίτερα από
τον οικονομικό και κοινωνικό απολογισμό που βρίσκεται στο παραπάνω website.
Η οργάνωση TransFair δεν πραγματοποιεί η ίδια εισαγωγές προϊόντων και διάθεσή
τους στην αγορά. Αλλά εφοδιάζει προϊόντα που ικανοποιούν τα κριτήρια που αυτή θέτει,
με μια ετικέτα (label), ελέγχοντας όλο τον κύκλο
διάθεσης του προϊόντος, τις συνθήκες εργασίας
των αγροτών και εργατών στις χώρες παραγωγής,
τις τιμές αγοράς που καταβάλλονται και τη
διάθεση ενός μέρους των κερδών για έργα
βιώσιμης ανάπτυξης.
Για κάθε προϊόν το οποίο εφοδιάζεται με την

Εικόνα 2: οι ετικέτες πιστοποίησης
(labels) της Transfair

ετικέτα TransFair ισχύουν διεθνώς ενιαία κριτήρια, τα οποία καθορίζονται ύστερα από
συνεργασία των εθνικών πρωτοβουλιών, των παραγωγών και ειδικών στην αναπτυξιακή
πολιτική υπό την αιγίδα της FLO. Τα σημαντικότερα κριτήρια του δίκαιου εμπορίου είναι
τα εξής:
•

Προτίμηση των περισσότερο μειονεκτούντων μικροκαλλιεργητών και εργατών στις
φυτείες με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματος τους

•

Απαγόρευση παιδικής εργασίας και τήρηση των διεθνών κανόνων για την προστασία
στο χώρο δουλειάς

•

Απευθείας προμήθεια από τους παραγωγούς χωρίς την παρεμβολή μεσαζόντων

•

Καταβολή τιμών πάνω από τις ελάχιστες τιμές που καθορίζουν οι μηχανισμοί της
αγοράς
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•

Καταβολή προκαταβολής στους παραγωγούς

•

Επιδιώκονταν μακροπρόθεσμες σχέσεις προμήθειας των προϊόντων

•

Οι καλλιεργητές και οι εργαζόμενοι στις καλλιέργειες αποφασίζουν οι ίδιοι με τήρηση
των δημοκρατικών κανόνων για τη χρήση των χρημάτων που προκύπτουν από το
δίκαιο εμπόριο, ένα ποσοστό αποτελεί προσωπικό εισόδημα και ένα άλλο πρέπει να
επενδυθεί σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Διάγραμμα 1 δείχνει τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού

προϊόντα
πληροφορίες

Διάγραμμα 1 : Λειτουργία του δίκαιου εμπορίου
Πηγή: Transfair

Η επιλογή των παραγωγών γίνεται κυρίως με κριτήρια χρείας βοήθειας ανάμεσα
στα πιο φτωχά και μειονεκτούντα τμήματα του πληθυσμού. Η TransFair σήμερα
συνεργάζεται με 300 αγροτικούς συνεταιρισμούς σε 35 χώρες από την Λατινική Αμερική,
την Αφρική και την Ασία. Η δραστηριότητα αυτή αφορά περισσότερο από μισό
εκατομμύριο αγρότες και εργάτες των χωρών αυτών. Τα προϊόντα που εμπορεύονται είναι
καφές, τσάι, σοκολάτα, ρύζι, μάνγκο, κακάο, μέλι, καραμέλες, μπανάνες, χυμός
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πορτοκαλιού, ενώ σχεδιάζεται η επέκταση και σε άλλα προϊόντα όμως φρέσκα φρούτα,
ξηροί καρποί, κρασί, λάδι, αλλά και πολλά μη διατροφικά προϊόντα.
Η οργάνωση ελέγχει τις συνθήκες εργασίας στις φυτείες και στα εργοστάσια
επεξεργασίας των προϊόντων. Συνεργάζεται με οργανισμούς πιστοποίησης της ποιότητας
των προϊόντων. Ελέγχει το σύστημα διαμόρφωσης των τιμών. Θα περιγράφουμε το
σύστημα διαμόρφωσης των τιμών στην περίπτωση του καφέ που αποτελεί το πρώτο και
σημαντικότερο σε όγκο προϊόν του οργανισμού.
Ο καφές είναι μετά το πετρέλαιο η πιο σημαντική πρώτη ύλη του διεθνούς
εμπορίου. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε 76 χώρες του τρίτου κόσμου ζουν από
την καλλιέργεια, επεξεργασία και προώθηση του καφέ. Από την τιμή «ραφιού» που
πληρώνει ο τελικός καταναλωτής μόνο ένα ποσοστό (συχνά μονοψήφιο!) φτάνει στους
παραγωγούς. Οι οποίοι συχνά ζουν πολύ κάτω από το όριο φτώχιας. Είναι προφανές ότι οι
μικροκαλλιεργητές

απομακρυσμένων

και

μειονεκτούντων

περιοχών

πλήττονται

περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Τις χρονιές 2000-2002, οι τιμές, λόγω
υπερπαραγωγής αλλά και άλλων παραγόντων (όπως ότι η αγορά ελέγχεται ολιγοπωλιακά,
5 εταιρείες ελέγχουν το 70% της διακίνησης της παγκόσμιας παραγωγής), έχουν πέσει σε
τέτοιο σημείο, που δεν είναι δυνατή ούτε η κάλυψη του κόστους παραγωγής (από τα μέσα
του 2000 οι τιμές καλύπτουν μόλις το 50% του κόστους παραγωγής). Οι παραγωγοί ή
εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες καταφεύγοντας στις παραγκουπόλεις των μεγαλουπόλεων
ή χρησιμοποιώντας περισσότερα λιπάσματα προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή για
να αντισταθμίσουν το εισόδημά τους, οπότε αρχίζει ένας φαύλος κύκλος περαιτέρω
πτώσης των τιμών και καταστροφής των εδαφών. Η TransFair παραχωρεί την ετικέτα της
σε εμπόρους οι οποίοι
•

Αγοράζουν απευθείας από τον παραγωγό. Ο αποκλεισμός των μεσαζόντων αφήνει
περιθώρια ώστε ο τελευταίος να πληρωθεί μια ελάχιστη τιμή. Ένα επιπλέον ποσό
χορηγείται στους μικροκαλλιεργητές, οι οποίοι στη συνέχεια θα αποφασίσουν για τη
χρήση του (έργα βιώσιμης ανάπτυξης, εκπαίδευση, υποδομές, ιατρική φροντίδα,
ενίσχυση των γυναικών κλπ).

•

Για το 2000, οι έμποροι έπρεπε να πληρώσουν 5 σεντς του δολαρίου ανά λίμπρα (1
λίμπρα=0,4536 κιλά) παραπάνω από την καθορισμένη τιμής της αγοράς (οι τιμές του
καφέ καθορίζονται όπως στο χρηματιστήριο), σε κάθε όμως περίπτωση η τιμή δεν
πρέπει να είναι παρακάτω από 126 σεντς ανά λίμπρα. Δηλαδή ακόμη κι αν οι τιμές
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καταρρεύσουν, ο παραγωγός θα λάβει την ελάχιστη αυτή τιμή66, η οποία εξασφαλίζει
ένα ελάχιστο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το 2000 οι τιμές καφέ ήταν στο ίδιο επίπεδο όσο
πριν 30 χρόνια! Οι παραγωγοί που συνεργάζονταν με την TransFair πληρώθηκαν 2-3
φορές παραπάνω από την τιμή που πληρώθηκαν οι εκτός TransFair παραγωγοί!
Σε κάθε περίπτωση τον παραγωγό τον συμφέρει να συνεργαστεί με την TransFair αφού
εισπράττει περισσότερα, χωρίς να υπάρχει όριο στην ανώτατη τιμή, ενώ επιπλέον
ο Του καταβάλλεται ως προκαταβολή έως και 60% της αξίας των προϊόντων
που θα παραδώσει και
ο Υπογράφει συμβόλαια μακροπρόθεσμης συνεργασίας
Η κάθε βιομηχανία που επεξεργάζεται τον καφέ εποπτεύεται από την FLO. Το ίδιο
και οι έμποροι, οι οποίοι για να αγοράσουν την άδεια εισαγωγής των προϊόντων με την
ετικέτα TransFair στα καταστήματά τους πληρώνουν ένα ποσό. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι ο καταναλωτής, στην περίπτωση του καφέ, να πληρώνει μερικά λεπτά του ευρώ
παραπάνω ανά κούπα από ότι εάν έπινε «συμβατικό καφέ» (για τη Γερμανία το ποσό αυτό
ανέρχεται σε 7-9 λεπτά του ευρώ), ξέρει όμως ότι το ποσό αυτό δαπανάται για
συγκεκριμένο ηθικό σκοπό, ενώ παράλληλα ασκεί συγκεκριμένη βιώσιμη αναπτυξιακή
πολιτική. Οι καταναλωτές έχουν περιβάλει με εμπιστοσύνη το εγχείρημα. Η εμπιστοσύνη
είναι ο θεμέλιος λίθος του. Και η εμπιστοσύνη εξασφαλίζεται από τους εντατικούς
ελέγχους, την δυνατότητα επικοινωνίας και τη διαφάνεια. Οι ισολογισμοί της οργάνωσης
είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα της και φυσικά προσβάσιμοι από τον καθένα. Τα
έσοδα προέρχονται από τα δικαιώματα για τη χρήση της ετικέτας, από συνεισφορές μελών
και από επιδοτήσεις (κρατικές και ΕΕ). Τα έξοδα αφορούν τη διαδικασία των ελέγχων, τη
διοίκηση και την επικοινωνιακή προώθηση της ιδέας (δες πιο κάτω).
Η FLO συνεργάζεται με 400 περίπου συνεταιρισμούς μικροκαλλιεργητών, που
αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα περίπου 800.000 οικογενειών σε 40 χώρες της Αφρικής
της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Ο Πίνακας 1 δείχνει την εξέλιξη του όγκου των
πωλήσεων των προϊόντων με την ετικέτα του οργανισμού
66 Η ελάχιστη αυτή τιμή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «δίκαιη», αλλά ως δικαιότερη σε
σχέση με τις τιμές που πληρώνει η αγορά. Είναι μια λύση ανάγκης για την επιβίωση των καλλιεργητών.
Είναι δε αυτή που «ανέχεται το σύστημα», που εξασφαλίζει δηλαδή τη βιωσιμότητα του συστήματος
TransFair, διότι εάν οι τιμές καταναλωτή ανέβουν υπερβολικά, τότε θα πέσει η κατανάλωση, με
καταστροφικά για το εγχείρημα αποτελέσματα. Κι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ηθική της «πιο δίκαιης
λύσης» και όχι της «ιδανικής λύσης».
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έτος

Ποσοστό αύξησης όγκου
πωλήσεων

1998

+11,3

1999

+15,8

2000

+18,7

2001

+22,0

Πίνακας 1 : Εξέλιξη όγκου πωλήσεων προϊόντων δίκιου εμπορίου της FLO
Πηγή: FLO

Οι πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες αγορές είναι της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της
Νορβηγίας και των ΗΠΑ με ρυθμούς αύξησης πάνω από 70% μεταξύ 2001 και 2002. Σε
όγκο οι πιο σημαντικές αγορές είναι της Αγγλίας και της Ελβετίας. Τα μεγαλύτερα μερίδια
αγοράς έχουν τα προϊόντα που διακινούνται στην Ελβετία και την Ολλανδία. Στη
Γερμανία για παράδειγμα ο TransFair καφές κατέχει μερίδιο αγοράς 1% (στοιχεία 2001),
ενώ στην Ολλανδία 3%. Τα ποσά που εξοικονομούνται δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα,
οι συνεργαζόμενοι συνεταιρισμοί καφέ πήραν μόνο από τη γερμανική αγορά καφέ ποσό
12 εκατομμυρίων ευρώ για το 2001 (αυτό το ποσό δεν φαίνεται στον ισολογισμό της
TransFair γιατί καταβάλλεται άμεσα στους παραγωγούς από τους εισαγωγείς). Στον
ισολογισμό εμφανίζονται τα έσοδα από τα δικαιώματα για την παραχώρηση της ετικέτας
σε εμπορικά καταστήματα, τα οποία ανήλθαν το 2001 στη Γερμανία (για όλα τα προϊόντα)
σε 650.000 ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό μαζί με διάφορες επιχορηγήσεις ύψους 500.000
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κρατικούς πόρους, από συνεισφορές μελών κτλ.
δαπανήθηκαν για τη λειτουργία του οργανισμού. Στον Πίνακα 2 παραθέτουμε την
κατανομή των δαπανών για τη Γερμανία (έτος 2001) ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
τρόπου λειτουργίας ενός τέτοιου οργανισμού:
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Ποσοστό επί των
συνολικών δαπανών

έξοδα
προσωπικό

40%

Διοίκηση (περιλαμβάνεται ο
έλεγχος των δικαιούχων της
ετικέτας)

15%

Συνεισφορά στην FLO
(πιστοποιήσεις, εποπτεία
παραγωγών)

16%

Πληροφοριακό υλικό, events

29%

Πίνακας 2: Κατανομή εξόδων μιας τυπικής οργάνωσης δίκαιου εμπορίου
Πηγή: FLO

Ενδείξεις της επιτυχίας του εγχειρήματος δεν είναι τα μερίδια αγοράς, εξάλλου
στόχος δεν είναι η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου ως εμπορικός οργανισμός. Στόχος
είναι η ευαισθητοποίηση για την αλλαγή των συνθηκών του διεθνούς εμπορίου προς μια
βιώσιμη κατεύθυνση.
Επιτυχία της πρωτοβουλίας αποτελεί το γεγονός ότι πολλές εταιρείες έχουν εισάγει
ετικέτες δίκαιου εμπορίου. Σύμφωνα με τη TransFair όλες αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει
να τύχουν περισσότερου ελέγχου για τη αξιοπιστία τους και την τήρηση των κριτηρίων
ενός πραγματικά δίκαιου εμπορίου. Et Jacobs, ηγέτιδα εταιρεία στη Γερμανία, έχει εισάγει
μία μάρκα καφέ με την ονομασία «El Condor» και την ένδειξη ότι είναι προϊόν δίκαιου
εμπορίου. Σύμφωνα με την TransFair η Jacobs προμηθεύεται την πρώτη ύλη από έναν
συνεταιρισμό παραγωγών στο Περού πληρώνοντάς τους τις τιμές της αγοράς. Οι οποίες
όμως για το 2000 ήταν 2-3 φορές μικρότερες από την τιμή που καθόρισε η TransFair!
Σήμερα στη Γερμανία τα προϊόντα με την ετικέτα TransFair βρίσκονται στα ράφια
περίπου 23.000 καταστημάτων, ακόμη και των μεγαλύτερων αλυσίδων super market.
Πάνω από 40% του πληθυσμού αναγνωρίζει την ετικέτα (το brand awareness κυμαίνεται
γύρω στο 40%).
Η οργάνωση βασίζεται ιδιαίτερα σε επικοινωνιακές ενέργειες με σύγχρονες
μεθόδους μάρκετινγκ. Οι προωθητικές ενέργειες είναι σχεδιασμένες επαγγελματικά, στα
πρότυπα άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
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Στη Γερμανία οι προωθητικές ενέργειες που έλαβαν χώρα από το Σεπτέμβριο και
τον Οκτώβριο του 2002 με τον τίτλο «το δίκαιο έχει καλύτερη γεύση» («fair schmeckt
besser») έτυχαν μεγάλης ανταπόκρισης από τα μέσα ενημέρωσης.
Σήμερα στη Γερμανία η πρωτοβουλία TransFair υποστηρίζεται από οργανισμούς
που προέρχονται από το χώρο της εκκλησίας, των καταναλωτικών ενώσεων, των μη
κυβερνητικών οργανώσεων, του γυναικείου κινήματος, από αναπτυξιακούς οργανισμούς,
ενώ ενισχύεται ποικιλότροπα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, από πολιτικά κόμματα,
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πολλές
προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της
Χώρας J. Rau δήλωσε υποστηρικτής του εγχειρήματος και σε μια συμβολική κίνηση
δήλωσε ότι στην Προεδρική κατοικία θα καταναλώνονται προϊόντα του δίκαιου εμπορίου.
Στο βασιλικό δείπνο για τον εορτασμό της μέρας της Εθνικής Ανεξαρτησίας της
Φινλανδίας σερβιρίστηκε καφές από δίκαιο εμπόριο. Στο καφέ της Γερμανικής Βουλής
σερβίρεται από χρόνια επίσης TransFair καφές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει το δίκαιο εμπόριο στις πολιτικές της για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η Διεθνής Τράπεζα αποφάσισε στα κεντρικά γραφεία
της να σερβίρεται καφές δίκαιου εμπορίου.
Η Volkswagen σε συνεργασία με την TransFair ανέπτυξε μια δίκιά της μάρκα καφέ
που θα προσφέρεται στα εστιατόρια όλων των εργοστασίων της εταιρείας, ενώ θα υπάρχει
η δυνατότητα αγοράς και από τους εργαζόμενους.
Αλλά η ιδέα του δίκαιου εμπορίου κερδίζει και τους καταναλωτές. Εξάλλου αυτοί
είναι που αποφασίζουν, αυτοί αποτελούν τον τελικό κριτή του εγχειρήματος.
Πληρώνοντας «κάτι παραπάνω» τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν πολιτική
αλληλεγγύης και βιώσιμης ανάπτυξης των φτωχών ανθρώπων του τρίτου κόσμου.
Η ιδέα του δίκαιου εμπορίου κερδίζει σε πολιτική σημασία, σε αποδοχή από τη
μεριά των καταναλωτών και ασκεί σημαντική επίδραση στο εμπόριο. Η πίεση σε εταιρείες
που κυριαρχούν στο χώρο είναι μεγάλη. Πραγματοποιούνται διαδηλώσεις και άλλες
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με σκοπό οι μεγάλες εταιρείες καφέ να αντιμετωπίσουν πιο
δίκαια τους φτωχούς καλλιεργητές των αναπτυσσόμενων χωρών (σχετικά βλ. και Oxfam
2002a).
To 2002 η TransFair σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού
εμπορίου της Γερμανίας (REWE, Karstadt, Tengelmann, Edeka, Kaisers) εισήγαγαν έναν
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χυμό πορτοκαλιού με την ετικέτα TransFair. Ωφελημένοι θα είναι οι καλλιεργητές και οι
εργάτες στους πορτοκαλεώνες της Βραζιλίας και της Κούβας. Η ενίσχυση της
πρωτοβουλίας από μεριάς καταναλωτών θα συμβάλλει στην επέκταση των εγχειρημάτων.
Και να σκεφθεί κανείς ότι στα πρώτα χρόνια το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία
αντιμετώπισε με ειρωνική και περιπαιχτική διάθεση την πρωτοβουλία TransFair, ενώ
κατόπιν την πολέμησε σφοδρά! Σήμερα συνεργάζεται μαζί της!
Η μεγάλη σημασία του εγχειρήματος TransFair δεν είναι το μέγεθος του μεριδίου
αγοράς το οποίο κερδίζει. Σημασία έχει ότι αναπτύσσεται ένα μοντέλο δίκαιου εμπορίου,
που να αποδεικνύει ότι είναι δυνατή μια άλλη μορφή εμπορίου με τον τρίτο κόσμο.
Κινητήριο μοχλό σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής αποτελεί η υπεύθυνη, ηθική
καταναλωτική συμπεριφορά: Η αλλαγή ή τουλάχιστον η καλυτέρευση του κόσμου
αρχίζει από το σούπερ μάρκετ! Η είσοδος των προϊόντων με την ετικέτα TransFair στα
σημεία πώλησης έγινε μετά από μεγάλες προσπάθειες ακτιβιστών της οργάνωσης. Με
συντονισμένες προσπάθειες απαιτούσαν από τα σούπερ μάρκετ να βάλουν στα ράφια τους
τα προϊόντα. «Γυρνούσαν από κατάστημα σε κατάστημα και έκαναν τη ζωή των υπευθύνων
τους δύσκολη», αναφέρεται σε μια ιστορική αναδρομή της πορείας του οργανισμού. Το
μοντέλο TransFair αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να επιτευχθούν συνθήκες
βιώσιμης ανάπτυξης στην παραγωγή και το εμπόριο υπό συνθήκες καπιταλιστικής
οικονομίας της αγοράς.
Η σημερινή κατάσταση στο διεθνές εμπόριο είναι μη βιώσιμη και μοιάζει
παράλογη: να πληρώνονται τιμές που καλύπτουν το 50% του κόστους παραγωγής. Τα
προβλήματα των μικροκαλλιεργητών δεν είναι τόσο μακρινά σε εμάς. Οι παραγκουπόλεις
είναι ο πρώτος σταθμός, ακολουθεί η άφιξη με «παράνομη» μετανάστευση στις
πρωτεύουσες του δυτικού κόσμου. Το δίκαιο εμπόριο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Στ.1.1.2. Το νέο ήθος
Οι πρώτες ιδέες δίκαιου εμπορίου υπάρχουν πάνω από 40 χρόνια. Μηκερδοσκοπικοί εισαγωγείς και λιανέμποροι των αναπτυγμένων χωρών συνήψαν
συμφωνίες προμήθειας πρώτων υλών από μικρο-παραγωγούς των αναπτυσσόμενων
χωρών, με στόχο τον αποκλεισμό των μεσαζόντων και την επίτευξη πιο αξιοπρεπών τιμών
για τους παραγωγούς. Με τα χρόνια σε πολλές χώρες άρχισαν να δημιουργούνται όλο και
πιο πολλοί οργανισμοί «εναλλακτικού» εμπορίου, που συνήθως συνεργάζονταν με
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καταστήματα λιανικής (πολλά από τα οποία ιδρύονταν με μη-κερδοσκοπικά κριτήρια)
διαθέτοντας «εναλλακτικά» προϊόντα στην αγορά αλλά και ενημερώνοντας την κοινή
γνώμη για τις μονομερώς άδικες συνθήκες του διεθνούς εμπορίου. Η κοινή γνώμη και
ιδιαίτερα το αριστερό κίνημα πάντα κατήγγειλε τις σχέσεις εκμετάλλευσης των φτωχών
χωρικών του τρίτου κόσμου από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τη δεκαετία του ’80
μάλιστα την εποχή που στη Νικαράγουα κυβερνούσαν οι Σαντινίστας, υπήρξε
οργανωμένη προσπάθεια για να προτιμηθεί ο καφές της Νικαράγουα. «Με το εμπόριο καφέ
προσφέρουμε βοήθεια στην επαναστάτημένη Νικαράγουα και ταυτόχρονα πολεμούμε την
πολιτική των μονοπωλίων και του κράτους», αναφέρεται σε κείμενα της εποχής στη
Γερμανία (El Rojito 1994). Η συμβολή όλων αυτών των πρωτοβουλιών ήταν σημαντική
όμως δεν έγινε δυνατό τα προϊόντα αυτά να εισέλθουν σε μαζικές αγορές όπως αυτές των
super market. Έρευνες αγοράς των τελευταίων ετών της δεκαετίας του ’80 έδειχναν ότι
πολλοί καταναλωτές ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν «κάτι παραπάνω» για προϊόντα
που εμπορεύονταν με δίκαιους όρους. Με βάση την έως τότε εμπειρία ξεκίνησαν
πρωτοβουλίες ανάπτυξης ετικετών δίκαιου εμπορίου, κατ’ αρχήν στην Ολλανδία και
έπειτα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η ολλανδική Ετικέτα ονομάσθηκε «Max Havelaar»
από το όνομα ενός βιβλίου best seller τον 18° αιώνα που περιέγραφε την εκμετάλλευση
των χωρικών στις φυτείες καφέ της Τζαμάικα από τους Ολλανδούς αποικιοκράτες. Οι
ετικέτες στις διάφορες χώρες έχουν την ίδια ή διαφορετική ονομασία, στη Γερμανία έχει
την ονομασία TransFair. Όπως αναφέραμε οι 17 εθνικές οργανώσεις έχουν συνασπισθεί
υπό την αιγίδα της FLO-Intemational.
Η περίπτωση του δίκαιου εμπορίου αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενός νέου
ήθους κοινωνικής αλληλεγγύης που δεν αποκλείει την εμπορευματοποίηση. Αλληλεγγύη
και αγορά, αλληλεγγύη και προσωπικό συμφέρον δεν είναι έννοιες διαμετρικά αντίθετες
όπως σε πρότερες κοινωνικές κινήσεις ίσχυε αλλά βρίσκονται σε μια συμβιωτική σχέση
(Baringhorst 1998, 230). Το κοινωνικό κίνημα άρχισε να λαμβάνει υπόψη τη δύναμη που
υποκρύπτει η καταναλωτική πράξη και τους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να
διαδραματίσει ως φορέας αλλαγής συμπεριφορών. Υπάρχει μια πιο θετική στάση απέναντι
στην κατανάλωση. Η διαμαρτυρία δεν καθορίζεται πλέον από στάσεις αποχής ή
παραίτησης από συγκεκριμένα προϊόντα αλλά από τη συνειδητή υποστήριξη επιλεγμένων
καταναλωτικών συμπεριφορών. Σε αυτό συνέβαλε και η μεταμοντέρνα αντίληψη για
μερικές λύσεις των προβλημάτων και όχι για τις ιδανικές. Επικρατεί μια πιο
πραγματιστική λογική και ηθική που στοχεύει σε έναν πιο δίκαιο κόσμο όχι στο
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δικαιότερο (Lipovetsky 1999). Επιπλέον η εχθρική προς την κατανάλωση διαμαρτυρία
βρήκε ελάχιστη απήχηση. Υπήρχε ανάγκη για μια πιο σε βάθος εξέταση των
καταναλωτικών πρακτικών μακριά από μονολιθικά στερεότυπα. Το ζητούμενο σήμερα
είναι η «πολιτικώς ορθή» κατανάλωση και όχι η μη-κατανάλωση.
Το δίκαιο εμπόριο είναι μορφή έκφρασης αλληλεγγύης που όμως ξεφεύγει από τα
όρια της απλής φιλανθρωπίας και προσπαθεί να εισχωρήσει στις δομές της οικονομίας της
αγοράς. Η προσφερόμενη βοήθεια δεν έχει την έννοια της ελεημοσύνης, αλλά της παροχής
βοήθειας αφενός με την καταβολή δικαιότερων τιμών, αφετέρου με την συνεισφορά στην
ανάπτυξη οικονομικών δομών που θα εξασφαλίζουν βιώσιμες μορφές ανάπτυξης. Είναι
διαφορετικό να χαρίζεις σε κάποιον ένα ψάρι και διαφορετικό να τον μάθεις να ψαρεύει!
«Την ελεημοσύνη σας μπορέιτε να την κρατείστε αν μας πληρώστε δίκαιες τιμές» ήταν το
σλόγκαν μιας καμπάνιας στη Γερμανία για την προώθηση προϊόντων δίκαιου εμπορίου.
Παρ’ όλο που η κίνηση έχει τύχει μεγάλης αποδοχής από μεγάλο μέρος του
πληθυσμού εντούτοις αντιμετωπίζεται με δυσπιστία ή και απορρίπτεται από μέρος του
αριστερού κινήματος. Το επίκεντρο της κριτικής είναι ότι είναι παραπλανητικό που η
πρωτοβουλία απευθύνεται στους καταναλωτές, ενώ θα έπρεπε να απευθύνεται σε αυτούς
που επωφελούνται από την εκμετάλλευση: το κράτος, τις πολυεθνικές εταιρείες και την
ολιγαρχία των χωρών παραγωγής (βλ. Baringhorst 1998, 236-237, με παράθεση
πρωτότυπων κειμένων). Η πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται και ως «νωθρός συμβιβασμός»
αφού δεν καταπολεμούνται οι άδικες συνθήκες του διεθνούς εμπορίου και η
υπερσυγκέντρωση ισχύος σε πολυεθνικά κονσέρν. Άλλοι προχωρούν ακόμη πιο πέρα και
μιλούν

για

«προδοσία»,

για

«ρεβιζιονιστική

παραπλανητική

κίνηση»,

για

«σοσιαλδημοκρατικό λύκο ντυμένο με ουμανιστική προβιά» (El Rojito 1994)! Το όνομα
TransFair είναι το σύμβολο του αποχαιρετισμού από τους επαναστατικούς στόχους και της
στροφής σε σοσιαλρεφορμιστικά μοντέλα συνεργασίας Βορρά-Νότου (ο.π). Η αντίσταση
στα πολυεθνικά κονσερν παύει μέσω της επικέντρωσης σε συνεργασίες μικρής κλίμακας.
Από τα 25 εκατομμύρια καλλιεργητών καφέ ευνοούνται μόνο 500.000 χιλιάδες. Μέσω της
αναπτυξιακής βοήθειας «με μία κούπα καφέ» τους δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι
διαθέτουν περισσότερη περιουσία και εισόδημα. Μια ριζική αλλαγή των οικονομικών
δομών ούτε θεματοποιείται ούτε επιδιώκεται.
Από την άλλη μεριά, των θίγόμενων πολυεθνικών εταιρειών, το εγχείρημα δέχεται
επίσης σφοδρή κριτική. Το επιχείρημα είναι πως η δικαιοσύνη στην αγορά επιτυγχάνεται
με τον τέλειο ανταγωνισμό, την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών ανάλογα με την
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προσφορά και τη ζήτηση. Η επιδότηση των παραγωγών διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό
και δημιουργεί ανεπιθύμητες καταστάσεις υπερπαραγωγής. Στην πρωτοβουλία TransFair
δεν υπάρχει κανένας τόνος δικαιοσύνης παρά μόνο μια προσπάθεια «άσκησης
ιεραποστολικού έργου των χωρικών της Λατινικής Αμερικής» που παραβλέπει το γεγονός
ότι οι ίδιοι θα επιθυμούσαν περισσότερο να ενταχθούν στον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Παράδοξα την ίδια κατηγορία περί «ιεραποστολικού έργου» απευθύνει και η αριστερή
πρωτοβουλία El Rojito (1994): «Αυτό το μοντέλο [TransFair] είναι μορφή της «εσωτερικής
ιεραποστολής» του 79ου αιώνα, μιας προσπάθειας ζηλωτών χριστιανών, να αμβλύνουν τις
βάρβαρες επιπτώσεις της βιομηχανοποίησης στους εργάτες. Ακόμα όμως και στη χριστιανική
εκκλησία το μοντέλο αυτό ήταν αμφιλεγόμενο. Η ελεημοσύνη ποτέ δεν ήταν όχημα αλλαγής,
το αντίθετο, σταθεροποιεί τις άδικες συνθήκες».

Στ.1.1.3. Η πρωτοβουλία Rugmark
Η πρωτοβουλία Rugmark (www.mgmark.de) είναι μια πρωτοβουλία πιστοποίησης
βιοτεχνιών που κατασκευάζουν χαλιά με κριτήριο την απαγόρευση της παιδικής εργασίας.
Την ίδια ονομασία φέρει το ίδρυμα που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό καθώς και η
ετικέτα (label) με την οποία εφοδιάζονται τα προϊόντα που πληρούν το παραπάνω
κριτήριο.
Φορείς

υποστήριξης

της

πρωτοβουλίας

στη

Γερμανία

είναι

διάφορες

φιλανθρωπικές οργανώσεις (Brot für die Welt, Misereor, terre des
hommes) και η UNICEF. Υποστήριξη λαμβάνεται και από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Από το 1999 η πρωτοβουλία στη
Γερμανία εντάχθηκε στα πλαίσια του οργανισμού TransFair, και είναι
σε εξέλιξη η αντίστοιχη διαδικασία και για άλλες χώρες.
Οι συνθήκες εργασίας στις βιοτεχνίες χαλιών στις κυριότερες
χώρες παραγωγής Ινδία, Νεπάλ, Πακιστάν είναι άθλιες. Παιδιά
αναγκάζονται να εργάζονται σε συνθήκες δουλείας, σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται
από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ με αμοιβή μόνο το φαγητό και τη διαμονή τους! Οι
εικόνες που με πολλή επαγγελματισμό προβλήθηκαν στις δυτικές χώρες ήταν πραγματικά
σοκαριστικές και σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της πρωτοβουλίας οφείλεται σε αυτό. Ο
οργανισμός

διαθέτει στις

χώρες

παραγωγής

δικούς

του

ελεγκτές,

οι

οποίοι

πραγματοποιούν τυχαίους ελέγχους σε εργοστάσια παραγωγής με σκοπό τον εντοπισμό
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της παιδικής εργασίας. Καταγράφονται τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν παιδιά ως
εργάτες ενώ στα εργοστάσια που θα ελεγχθούν χορηγείται η ετικέτα Rugmark. Η ετικέτα
αυτή προσκολλάται στο κάθε χαλί και έχει μοναδικό σειριακό αριθμό, έτσι είναι πιο
αποτελεσματική η παρακολούθηση της ροής των εμπορευμάτων. Ο καταναλωτής
αγοράζοντας ένα χαλί με την ετικέτα Rugmark ξέρει ότι για την κατασκευή του δεν
χρησιμοποιήθηκε παιδική εργασία. Οι έμποροι στις χώρες πώλησης πληρώνουν στην
Rugmark ένα ποσό ως δικαίωμα πώλησης χαλιών με το σήμα της. Τα χρήματα αυτά
δαπανώνται για τη λειτουργία της και σε προγράμματα αποκατάστασης παιδιών-θυμάτων
της βιομηχανίας χαλιών. Στα παιδιά αυτά προσφέρεται εκπαίδευση, ψυχολογική και
ιατρική φροντίδα με πόρους της Rugmark και των οργανώσεων που την υποστηρίζουν.
Στο Νεπάλ 60 % των βιοτεχνιών παραγωγής πληρούν τα κριτήρια της Rugmark ενώ στην
Ινδία το ποσοστό ανέρχεται σε 25%. Πρόσφατα στο σύστημα ελέγχων της Rugmark έχει
ενταχθεί και η βιομηχανία χαλιών του Πακιστάν.
Και εδώ η επιτυχία του εγχειρήματος δεν απεικονίζεται σε μερίδια αγοράς και
αριθμητικά μεγέθη, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι ευκαταφρόνητα. Το 2001
πωλήθηκαν χαλιά (στις 8 χώρες που ελέγχει η Rugmark Γερμανίας) αξίας 20 εκατ. ευρώ.
Στη διάρκεια του 2001 έγιναν προσπάθειες συγχώνευσης της Rugmark με το
σύνδεσμο εισαγωγέων χαλιών της Γερμανίας. Δηλαδή έγινε προσπάθεια το κριτήριο της
απαγόρευσης παιδικής εργασίας να γίνει το standard στην αγορά. Η προσπάθεια απέτυχε
λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης του κλάδου (50% πτώση των πωλήσεων σε
σχέση με το 2000!), η προσπάθεια όμως θα συνεχιστεί.
Η υποστήριξη του εγχειρήματος από τον επιχειρηματικό κόσμο οφείλεται στο ότι η
παιδική εργασία θίγει τα συμφέροντα πολλών επιχειρηματιών και κατά συνέπεια πολλών
εθνικών οικονομιών αφού ο ανταγωνισμός με τις χώρες φθηνής εργατικής δύναμης είναι
αθέμιτος. Η Ευρώπη είναι από τις πιο ακριβές χώρες σε εργατικό κόστος, ενώ οι άνθρωποι
στο Νεπάλ εργάζονται χωρίς μισθό! Άρα τα κίνητρα είναι «ιδιοτελή» (χωρίς βέβαια να
αποκλειστεί ότι τα κίνητρα τουλάχιστον εν μέρει μπορεί να είναι ηθικά). Παρά ταύτα το
εγχείρημα μπορεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στην αγορά
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Στ.1.1.4. Η αναγκαιότητα του δίκαιου εμπορίου
Στη κοινή γνώμη είναι διαδεδομένη η άποψη ότι η μη εφαρμογή περιβαλλοντικών
και κοινωνικών κριτηρίων στη διαδικασία παραγωγής οφείλεται στη απροθυμία του
κράτους, και συγκεκριμένα των πολιτικών, να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά κριτήρια.
Σύμφωνα με την CCC (Clean Clothes Campaign, www.cleanclothes.org. βλ. και Στ.4.5.) η
νομοθεσία πολλών χωρών παραγωγής είναι ιδιαίτερα επαρκής, όμως αποφεύγεται η
εφαρμογή της. Και ο λόγος έγκειται στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Οι περισσότερες
από αυτές τις χώρες έχουν μεγάλα οικονομικά ελλείμματα και τους έχουν επιβληθεί
αυστηρά κριτήρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Διεθνή Τράπεζα. Είναι
υποχρεωμένες να ασκούν πολιτικές που να δημιουργούν «ευνοϊκό περιβάλλον για ξένες
επενδύσεις». Αυτό πρακτικά σημαίνει υποβάθμιση των κριτηρίων προστασίας του
περιβάλλοντος και αγνόηση των κοινωνικών κριτηρίων (ιδίως τις εργασιακές σχέσεις).
Εάν μια κυβέρνηση προσπαθήσει να επιβάλει την εφαρμογή της νομοθεσίας έστω και
μερικά, οι εταιρείες θα εγκαταλείψουν πάραυτα τη χώρα, μεταφέροντας τις μονάδες τους
σε άλλη χώρα, ή και ήπειρο ακόμη, που οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές για αυτές. Για την
ελαφριά βιομηχανία οι μετακινήσεις αυτές είναι πολύ εύκολες. Για παράδειγμα, ο
μοναδικός εξοπλισμός που απαιτείται για την κατασκευή ρούχων είναι οι ραπτομηχανές,
το κόστος των οποίων αποσβένεται εύκολα. Αυτή η ευκολία μετακίνησης αποτελεί και ένα
φραγμό στη δράση των οργανώσεων για δίκαιο εμπόριο επειδή εάν φέρουν σε δύσκολη
θέση μια εταιρεία, αυτή δεν διστάζει να εγκαταλείψει τη χώρα αφήνοντας χωρίς ακόμη και
αυτό το πενιχρό μεροκάματο χιλιάδες εργαζόμενους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια
βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι για την κρίση αυτή
«επισήμως» δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη σε συγκεκριμένη εταιρεία διότι τα εργαστήρια
δεν ανήκουν στις μεγάλες εταιρείες που κατέχουν μόνο τα brands αλλά σε τοπικές
εταιρείες η οποίες απλώς υλοποιούν τις παραγγελίες. Συχνά μάλιστα στο ίδιο εργαστήριο
κατασκευάζονται προϊόντα που στο ράφι των λιανικών καταστημάτων βρίσκονται σε
εξοντωτικό ανταγωνισμό (βλ. Werner, Weiss 2003, 193ff).
Έτσι οι εθνικές κυβερνήσεις κάνουν τα «στραβά μάτια» και να αγνοούν την
εφαρμογή μιας στοιχειώδους νομοθεσίας. Όπως συμπεραίνει και η CCC, κανένα κράτος
από μόνο του δεν είναι ικανό να λύσει το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Απαιτείται διεθνής
συνεργασία και πολιτική βούληση, η οποία για να υπάρξει πρέπει να ασκηθεί πίεση από τα
κάτω, από τους καταναλωτές.
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Η προϊούσα παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών ενδυναμώνει
περαιτέρω την ισχύ των εταιρειών έναντι των τοπικών κυβερνήσεων και των εργαστηρίων
παραγωγής. Ο Dembowski (2002) περιγράφει τη διαδικασία παραγγελίας μιας παρτίδας
από 50.000 μπλουζάκια από την αλυσίδα λιανικού εμπορίου Karstadt. Η διαδικασία
παραγγελίας εξελίσσεται με δημοπρασία μέσω διαδικτύου. Οι ακριβείς τεχνικές
προδιαγραφές έχουν σταλεί στους υποψήφιους για την ανάληψη της παραγγελίας, οι
οποίοι έχουν αποστείλει ένα δείγμα. Στα κριτήρια ποιότητας που θέτει η εταιρεία έχουν
ανταποκριθεί 6 παραγωγοί από διαφορετικές ηπείρους. Σε μια συγκεκριμένη ώρα αρχίζει η
ηλεκτρονική δημοπρασία την οποία συντονίζει ένας υπάλληλος της εταιρείας. Η τιμή
εκκίνησης, η οποία είναι και η μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένη να πληρώσει η
εταιρεία είναι τα 5,20 ευρώ. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία είναι σε δυσμενή θέση. Η
παραγγελία είναι μεγάλη, ο διεθνής ανταγωνισμός επίσης μεγάλος και επιπλέον δεν
γνωρίζονται μεταξύ τους, απλώς πληροφορούνται τις τιμές και ανάλογα είτε συνεχίζουν
είτε αποχωρούν. Με το που αρχίζει η δημοπρασία η τιμή πέφτει στα 4,5 ευρώ. Ο
πεπειραμένος υπάλληλος υπολογίζει ότι μπορεί να πετύχει τιμή ακόμη και στα 4,3 ευρώ.
Και ίδιος βρίσκεται σε μεγάλη πίεση διότι το χρηματιστήριο και οι μέτοχοι πιέζουν για
παρουσίαση όσο πιο μεγάλων κερδών, οι ανώτεροι πιέζουν για να «πιάσουν» τα όρια που
έχουν τεθεί και να εισπράξουν τα extra bonus και έτσι η πίεση αυτή μεταβιβάζεται ως τον
τελευταίο υπάλληλο της εταιρείας. Εντωμεταξύ όσο προχωρά η δημοπρασία οι παραγωγοί
λιγοστεύουν, η τιμή προς μεγάλη του χαρά έχει φτάσει στα 4,1 ευρώ και στη διαδικασία
παραμένουν μόνο 2 παραγωγοί. Οι προσφορές γίνονται πιο αργές σημάδι ότι οι παραγωγοί
έχουν εισέλθει στο διάστημα τιμών «δύσκολο» για αυτούς. Η τιμή όμως συνεχίζει να
κατρακυλά και τελικά κλείνει στα 3,9 ευρώ67. Επειδή η τιμή είναι αρκετά καλή για την
εταιρεία, η τελευταία παραγγέλνει επιπλέον 20.000 γιατί προφανώς έχει περισσότερα
περιθώρια για εκπτώσεις και προσφορές, οπότε η ζήτηση θα είναι πιο μεγάλη.
Για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο παραγωγός στην χαμηλή τιμή με την οποία
έκλεισε την παραγγελία δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο παρά να συμπιέσει το εργατικό
κόστος, το οποίο ήδη είναι σε εξευτελιστικά επίπεδα (στη Κίνα αναφέρονται μισθοί 1,5
ευρώ για οχτάωρη εργασία και πολλές φορές μέχρι και 13 ώρες την ημέρα χωρίς πληρωμή
υπερωριών, μισθοί 11 σεντς την ώρα και βέβαια σε απίστευτα εντατικούς ρυθμούς, σε
άθλιους εργασιακούς χώρους και χωρίς ασφάλεια, βλ. Werner, Weiss 2003, 203). Στην
67 Εδώ τίθεται ένα επιπλέον ερώτημα Οικονομικής Ηθικής που αφορά το ύψος του δίκαιου κέρδους διότι το
μπλουζάκι μπορεί να φτάσει να πωλείται στο ράφι προς 20, 30 ή και παραπάνω ευρώ.

303

εικόνα 2 φαίνεται η συμμετοχή των διαφόρων σταδίων παραγωγής και διακίνησης στη
διαμόρφωση της τιμής ενός αθλητικού παπουτσιού που φτιάχνεται στην Ινδονησία και
στοιχίζει στο ράφι των καταστημάτων των δυτικών χωρών 100 δολάρια

Εικόνα 2: Η συμμετοχή των διαφόρων σταδίων παραγωγής και διακίνησης στη διαμόρφωση
της τιμής ενός αθλητικού παπουτσιού
Πηγή: Clean Clothes Campaign, www.cleanclothes.org

Το κόστος για πληρωμή εργατών παραγωγής είναι μόλις 0,4% της συνολικής
τιμής. Δηλαδή από την τιμή των 100 δολαρίων που πληρώνει ο καταναλωτής μόνο 40
λεπτά πηγαίνουν στον εργάτη παραγωγής. Εδώ βέβαια τίθεται το απλό ερώτημα. Δεν είναι
λογικό το παπούτσι να πωληθεί 101 δολάρια και το ένα επιπλέον δολάριο να πήγαινε για
την αύξηση των εργατικών μισθών; Η διαδικασία που περιγράψαμε μας δίνει την
απάντηση: ΟΧΙ, διότι οι εταιρείες λειτουργούν έτσι ώστε να εξαντλήσουν και το τελευταίο
περιθώριο κέρδους.
Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία, όμως, δείχνουν πόσο εφικτή είναι μια άλλη
μορφή εμπορίου και πόσο παράλογο και απάνθρωπο είναι το σημερινό σύστημα. Με
συντονισμένη αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού θα μπορούσε να επικρατήσει μια
διαφορετική πολιτική απέναντι στους εργαζόμενους. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και σε
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πολλούς άλλους κλάδους παραγωγής, στη γεωργία, στη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών και
στην κατασκευή παιχνιδιών. Το δίκαιο εμπόριο δεν είναι μόνο είναι απολύτως αναγκαίο
αλλά είναι και απολύτως εφικτό!
Στ. 1.2. Prototyping- Επιχείρηση «καθαρό ρεύμα»
To prototyping, όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο Ε.9., είναι η διαδικασία
ανάπτυξης ενός καινοτομικού «ηθικού» προϊόντος με σκοπό την εισαγωγή του στην αγορά
(Neuner 2001, 216). Η ανάπτυξη ενός τέτοιου προϊόντος πρέπει να ενισχυθεί από τους
καταναλωτές με ενέργειες buycott. Στο παρελθόν επειδή η ανάπτυξη καινοτομιών απαιτεί
υψηλά κεφάλαια, σε αυτή την απαίτηση μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν μόνο οικονομικά
εύρωστες καταναλωτικές οργανώσεις. Ιδιαίτερα επιτυχημένη περίπτωση αποτελεί η
ανάπτυξη του ψυγείου «Greenfreeze» στη Γερμανία, με τεχνολογία ψύξης που δεν
καταστρέφει την τρύπα του όζοντος. Για την υλοποίηση αυτής της καινοτομίας
συνεργάστηκαν η Greenpeace, ένα ερευνητικό ινστιτούτο, μια εμπορική εταιρεία
παραγωγής ψυγείων, μια αλυσίδα λιανικού εμπορίου αλλά και μεμονωμένοι καταναλωτές.
Το συντονισμό είχε αναλάβει η Greenpeace. Το εγχείρημα σημείωσε επιτυχία διότι
υποστηρίχτηκε τόσο από τους καταναλωτές με μαζικές παραγγελίες όσο και από το
κανάλια του εμπορίου. Σήμερα δε ο συγκεκριμένος τύπος ψυγείου έχει εξελιχθεί σε
στάνταρ της αγοράς, εκτοπίζοντας την παλιά τεχνολογία που ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική
για το περιβάλλον (λεπτομέρειες για το εγχείρημα Neuner 2001, 440ff, Conrad 1995,
www.greenpeace.de). Ένα άλλο ενδιαφέρον εγχείρημα prototyping που είναι σε εξέλιξη
αυτή την εποχή στη Γερμανία έχει να κάνει με την παραγωγή «καθαρού» ηλεκτρικού
ρεύματος.
Αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί αποτελεί πρότυπο τέτοιου
εγχειρήματος. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο αρχικός οργανωτής είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία καλεί του καταναλωτές σε buycott του συγκεκριμένου
εγχειρήματος-ηθικού προϊόντος και σε μποϋκοτάζ των κλασσικών προσφορών που δεν
πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας. Στην Ελλάδα η Greenpeace στα πλαίσια της
εκστρατείας για τις κλιματικές αλλαγές προετοιμάζει ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο
συναντά δυσκολίες λόγω της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και της έλλειψης κατάλληλων
ενεργειακών υποδομών (στοιχεία από συνέντευξή μας με την Greenpeace Ελλάδας).
Με

πρωτοβουλία

της

Greenpeace

Γερμανίας

έχει

δημιουργηθεί

ένας

συνεταιρισμός, η Greenpeace energy eV, (www.greenpeace-energy.de) που στόχο έχει την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που να παράγεται με φιλικούς προς το περιβάλλον
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τρόπους σε μια δίκαιη τιμή για τον καταναλωτή. Για την παραγωγή του ρεύματος
αποκλείεται η χρήση ατομικής ενέργειας, πετρελαίου και άνθρακα.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που πρακτικά μένουν ανεξάντλητες
(Goldemberg 2004). Σε αυτές κατατάσσονται η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η
γεωθερμική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια και ενέργεια από βιομάζα (εφόσον τηρεί
ορισμένα κριτήρια, π.χ. καύση ξύλων που προέρχονται από βιώσιμη υλοτόμηση).
Αντίθετα μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που τα αποθέματά τους είναι
περιορισμένα, π.χ πετρέλαιο, άνθρακας και φυσικό αέριο. Η καύση του πετρελαίου και του
άνθρακα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με αέρια, συντελώντας έτσι στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου, ενώ η πυρηνική ενέργεια αφενός μεν υποκρύπτει μεγάλους κινδύνους για
την ασφάλεια, αφετέρου παράγονται μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών καταλοίπων, που
δεν διασπώνται εύκολα και είναι ιδιαίτερα τοξικά. Λιγότερο επιβαρυντική για το
περιβάλλον είναι η παραγωγή ρεύματος με καύση φυσικού αερίου διότι προκαλεί
λιγότερες εκπομπές CO2. Βασική επιδίωξη είναι να περιοριστεί η παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος από ατομική ενέργεια (που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους ατυχήματος ενώ
παράγει και μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων) και από την καύση πετρελαίου ή
γαιανθράκων (που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες CO?). Σήμερα στη
Γερμανία το 80% του ρεύματος παράγεται από μονάδες πυρηνικής ενέργειας και καύσης
γαιανθράκων. Η Greenpeace αγοράζει το ρεύμα από παραγωγούς και ελέγχει τον τρόπο
παραγωγής θέτοντας ορισμένα ποιοτικά standard:
•

Αποκλείει τη χρήση ρεύματος από ατομική ενέργεια και από καύση πετρελαίου και
γαιανθράκων

•

Τουλάχιστον 50% του ρεύματος πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (νερό,
αέρα, ηλιακό φως)

•

maximum 50% του ρεύματος πρέπει να προέρχεται από φυσικό αέριο. Αυτό είναι
απαραίτητο διότι οι ανανεώσιμες πήγες δεν μπορούν να εγγυηθούν σταθερή παραγωγή
(π.χ. όταν δεν φυσάει, δεν βρέχει, δεν υπάρχει ήλιος) και σε ώρες αιχμής. Οι συσκευές
φυσικού αερίου ενεργοποιούνται όταν το ρεύμα που παράγουν οι άλλες δεν επαρκεί.
Το ρεύμα που παρείχε ο συνεταιρισμός το 2002 προέρχετο σε ποσοστό 70% από
ανανεώσιμες πηγές και σε ποσοστό 30% από φυσικό αέριο.

•

Τουλάχιστον 1% του ρεύματος πρέπει να προέρχεται από φωτοβολταϊκές διατάξεις,
που είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία παραγωγής, προς το παρόν
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όμως είναι σχετικά ακριβή. Στόχος είναι η προώθηση και η ανάπτυξη της σχετικής
τεχνολογίας
•

Η τήρηση των παραπάνω επιβλέπεται από ανεξάρτητο παρατηρητή
Το ακριβές μίγμα από το οποίο παράγεται κάθε στιγμή το ρεύμα δημοσιεύεται σε

πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα της Greenpeace energy eV, (www.greenpeaceenergy.de) (βλ. διάγραμμα 2)
Για παράδειγμα την 20.4.2004 και από ώρα 14:15 έως 14:30 το προσφερόμενο ρεύμα
προέρχεται κατά 3,9% από την ηλιακή ενέργεια, 42,7% από
υδροηλεκτρική ενέργεια, 7,9% από αιολική ενέργεια, 0,9% από
βιομάζα (σύνολο ανανεώσιμων πηγών 55,5%) και 44,6% από
καύση φυσικού αερίου.
Ο συνεταιρισμός δεν αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του
κέρδους αλλά στην παραγωγή «καθαρού» ρεύματος για πλατιά
κατανάλωση σε δίκαιη (fair) τιμή. Η τιμή δεν είναι η φθηνότερη της
αγοράς, όμως είναι λογική. Όπως και στην περίπτωση του δίκαιου
εμπορίου ο καταναλωτής ξέρει ότι αυτό που πληρώνει παραπάνω
«πηγαίνει για καλό σκοπό». Τα κέρδη επενδύονται σε μονάδες
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, ιδιαίτερα σε μονάδες με
φωτοβολταϊκές διατάξεις. Ήδη ο συνεταιρισμός διαθέτει κάποιες,
ενώ προγραμματίζει περισσότερες για το μέλλον.

Διάγραμμα 2:
Προέλευση «καθαρού
ρεύματος»
Πηγή: Greenpeace

Ο καταναλωτής ξέρει ότι προτιμώντας καθαρό ρεύμα δεν
συνεισφέρει στην παραγωγή πυρηνικών αποβλήτων (και στους κινδύνους που αυτά
συνεπάγονται), ούτε στην παραγωγή αερίων από την καύση του πετρελαίου ή των
γαιανθράκων.
Μέτοχος στο συνεταιρισμό μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε, καθένας έχει δικαίωμα να
αποκτήσει έως 100 μετοχές, κάθε μία αξίας 55 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η
συγκέντρωση δύναμης και εξασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία.
Ο συνεταιρισμός έχει πάνω από 10.000 μέλη και προσέφερε καθαρό ρεύμα σε 19.000
νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις σε όλη τη Γερμανία. Οι υπηρεσίες παροχής είναι υψηλού
επιπέδου. Για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που σχετίζονται με το δίκτυο παροχής, ο
συνεταιρισμός συνεργάζεται με μια εταιρεία που διαθέτει ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής

307

από ανανεώσιμες πηγές, αποκλειστικός μέτοχος της οποίας είναι ο δήμος της πόλης
Schwäbisch Hall.
Στόχος της πρωτοβουλίας: Η εκπομπή ενός ισχυρού πολιτικού μηνύματος για μια
υπεύθυνη ενεργειακή πολιτική και απόδειξη του ότι η «καθαρή» παραγωγή ρεύματος
είναι οικονομικά εφικτή.
Για να επιτευχθεί ο στόχος είναι απαραίτητη η συμμετοχή όσο γίνεται πιο πολλών
καταναλωτών είτε ως μελών του συνεταιρισμού είτε ως καταναλωτών του ρεύματος. Με
τον τρόπο αυτό θα ασκηθεί πολιτική πίεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στις ηγέτιδες
εταιρείες του κλάδου να αναπροσαρμοστεί η ενεργειακή πολιτική προς μια πιο βιώσιμη
κατεύθυνση.
Η Greenpeace energy eV σε ζητήματα ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών δεν έχει
να ζηλέψει τίποτα σε σχέση με τους υπόλοιπους εμπορικούς παροχείς, ενώ η τιμή κινείται
σε λογικά πλαίσια. Η ποιότητα και η τιμή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας ενός
ηθικού προϊόντος στην αγορά. Από τον καταναλωτή δεν ζητούνται υπερβολικές θυσίες,
ούτε απεμπόληση του προσωπικού του συμφέροντος. Η εν λόγω περίπτωση είναι
συνδυασμός

ηθικής

συμπεριφοράς

με

ταυτόχρονη

εξυπηρέτηση

του

ατομικού

συμφέροντος.

Στ. 1.3. Buycott στη διατροφή
Στ. 1.3.1. Βιολογικά τρόφιμα
Στο κεφάλαιο Ε.7.2. ορίσαμε τα κριτήρια βιωσιμότητας σε ότι αφορά τα προϊόντα
διατροφής. Η αγορά βιολογικών προϊόντων (γεωργικών και κτηνοτροφικών) είναι μία από
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές. Η διάδοση όμως της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας χρειάζεται την υποστήριξη των καταναλωτών. Σχετικά με το τι είναι
βιολογική γεωργία υπάρχει σύγχυση68. Συχνά κυριαρχεί η αντίληψη ότι βιολογική γεωργία
είναι η παραδοσιακή γεωργία. Αυτό δεν αληθεύει διότι η σύγχρονη βιολογική γεωργία
απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, έρευνα, πειραματισμούς που όμως δεν βασίζονται στη χρήση
χημικών (λιπάσματα και φυτοφάρμακα) και τεχνητών σπόρων. Χρησιμοποιεί περισσότερο

68 η αναλυτική παρουσίαση του θέματος «βιολογική γεωργία» (μέθοδοι καλλιέργειας, ακριβείς επιπτώσεις
στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, αμφισβητήσεις) ξεφεύγουν από τα όρια της εργασίας μας
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«βιολογικά όπλα» π.χ. ωφέλιμα έντομα και «συντροφικά» φυτά για την απώθηση των
βλαβερών εντόμων (για περισσότερες πληροφορίες για τις μεθόδους της βιολογικής
γεωργίας βλ. τα τεύχη του περιοδικού ΟΙΚΟ, που έχει μόνιμη στήλη για τη βιολογική
γεωργία και κτηνοτροφία, ενδεικτικά τεύχη 18-22, Μάρτιος-Ιούλιος 2004).
Ο Μπιλάλης (2003) αναφερόμενος στην Ελλάδα επισημαίνει τα παρακάτω
πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας:
1. Η βιολογική γεωργία μπορεί να διασφαλίσει μακροχρόνια παραγωγή των φυσικών
πόρων χωρίς τα προβλήματα που δημιουργεί η συμβατική γεωργία, όπως
αλατότητα εδαφών, ερημοποίηση, μόλυνση υπογείων υδάτων, εδαφών κτλ, αλλά
και ένα καλύτερο περιβάλλον
2. η βιολογική γεωργία επειδή είναι κυρίως κίνημα για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον, έχει ιδεολογικό υπόβαθρο και μπορεί να καλύψει ιδεολογικά τον
αγροτικό χώρο, ιδιαίτερα μετά την ατόνηση του συνεταιριστικού κινήματος
3. η βιολογική γεωργία μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές στην επιλογή
«καθαρών» προϊόντων-τροφίμων, γεγονός με ευρύτερη σημασία, μιας και
ευαισθητοποιημένος καταναλωτής ίσον ευαισθητοποιημένος πολίτης
4. Σαν σύστημα παραγωγής προωθεί τη χρήση τοπικών ποικιλιών και φυλών με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνεπώς τη διατήρησή τους
5. Η βιολογική γεωργία διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ίδιους
τους παραγωγούς
6. Σαν παραγωγικό σύστημα μπορεί να αντισταθεί στην είσοδο των γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών (GMO) στον αγροτικό χώρο, καθώς και στην
ελληνική αγορά
7. μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη παράλληλων ενεργειών του γεωργικού χώρου,
όπως ο αγροτουρισμός
8. Μπορεί

να

τονώσει

ακόμη

και

βιομηχανικά

γεωργικά

προϊόντα

που

αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα, όπως το βαμβάκι. Για παράδειγμα, η
γειτονική Τουρκία είναι πρώτη σε παραγωγή βιολογικού βαμβακιού, αντίθετα με
την Ελλάδα που, ενώ μπορεί να παράγει, απουσιάζει από τους ειδικούς πίνακες
9. Μπορεί να συγκρατήσει τους πληθυσμούς σε μειονεκτικές ορεινές περιοχές και
λόγω της ευρείας διάδοσης που έχει, κυρίως σε νέους αγρότες, να δημιουργήσει
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μια νέα τάξη παραγωγών
10. Μπορεί να αποτελέσει λύση για τους Έλληνες αγρότες στα προβλήματα της
σύγχρονης συμβατικής γεωργίας με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος λόγω αύξησης
των εισροών και σταθερών ή μειούμενων τιμών των προϊόντων τους.
Και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η παρούσα στιγμή είναι κατάλληλη για τη
δημιουργία συνθηκών σωστής ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Αρκεί να
πιστέψουμε όλοι σε αυτήν και, αναγνωρίζοντας την αδυναμία της συμβατικής Γεωργίας να
δώσει λύση στα προβλήματά της, να την αναγάγουμε σε υπόθεση όλων μας και ευρύτερα
σε εθνική υπόθεση (ο.π). Στο κεφάλαιο Η.4.2. παραθέτουμε στοιχεία που αποδεικνύουν
την αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα

Στ. 1.3.2. Με μαχαίρι και πιρούνι να σώσουμε το περιβάλλον-slow food
«Τρώμε ότι θέλουμε να σώσουμε»
σλόγκαν του slow food
«Αρχή και ρίζα παντός αγαθού είναι η ηδονή του στομαχιού ' ακόμα και η σοφία κι οι
υψηλές ενασχολήσεις σ’ αυτήν στηρίζονται69»
Επίκουρος
To slow food είναι μια κίνηση που ξεκίνησε το 1986 από την Ιταλία και σήμερα
είναι παρούσα σε 35 χώρες του κόσμου. Η οργάνωση slow food διαθέτει πάνω από 70.000
μέλη με αυξητική τάση. Όλο και πιο πολλοί γευσιγνώστες, κριτικοί καταναλωτές,
παραγωγοί, γαστρονόμοι και έμποροι ενώνουν τις δυνάμεις τους (με διαφορετικά αλλά όχι
αλληλοσυγκρουόμενα κίνητρα ο καθένας) για μια απολαυστική ζωή. Παράλληλα
επιδιώκεται η ανάδειξη τοπικών γεύσεων και φυσικών τρόπων παρασκευής. Η κίνηση
slow food δεν αποτελεί μια αντι-κίνηση στο fast food. Ο βασικός σκοπός της οργάνωσης
είναι: «Να προσδώσουμε αξία στους ανθρώπινους ρυθμούς ενάντια στους ρυθμούς
των μηχανών» (www.slowfood.de. 3/3/2003). Ιδιαίτερα σε μια εποχή που η απόλαυση
επιδιώκεται, συνήθως μάταια, με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Η συνεύρεση γύρω από το τραπέζι
δεν είναι απλά μια διαδικασία κορεσμού της πείνας, αλλά μια κατ’ εξοχήν επικοινωνιακή
69 Αυτή η διατύπωση είχε προκαλέσει σκάνδαλο από την αρχαιότητα ακόμη, θεωρώντας πως ο Επίκουρος
εννοεί ως ύψιστο σκοπό την ηδονή του στομαχιού (Επίκουρος 2000, 211, υποσημείωση). Η λογική όμως
είναι απλή και σαφής: όρος της αταραξίας του νου είναι η ηδονή του σώματος και βασική προϋπόθεση της
τελευταίας είναι η ηδονή του στομαχιού (ο.π).
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και συναισθηματική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία απόλαυσης γεύσεων, ουσιαστικής
επικοινωνίας και σφυρηλάτησης συναισθηματικών δεσμών με τους συνδαιτυμόνες. Δεν
είναι τυχαία η σημασία που αποδίδεται στην οικογενειακή συνεύρεση για φαγητό ως
παράγοντας διατήρησης των οικογενειακών δεσμών.
Αντί για την διεθνή εξομοίωση που επιβάλλεται σε πολλές πτυχές της ζωής η
κίνηση slow food ενδυναμώνει μια κουλτούρα που δίνει έμφαση στην ατομικότητα. Οι
τοπικές κουλτούρες διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Η ανάδειξή τους, η
αναζωογόνηση και η ενδυνάμωσή τους αποτελεί σημαντικό στόχο. Χωρίς όμως
ιεραποστολικό ζήλο. Στο επίκεντρο τίθεται η απόλαυση. Επειδή δε ο κάθε άνθρωπος έχει
δικαίωμα σε αυτή, η κίνηση slow food είναι και μια «κίνηση για την εξασφάλιση του
δικαιώματος στην απόλαυση». Η κίνηση slow food συνδέει το τοπικό με το παγκόσμιο.
Τα εθνικά σύνορα δεν παίζουν κανένα ρόλο και δεν πρέπει να παίζουν (www.slowfood.de.
3/2003).
Η επιδίωξη της ατομικής απόλαυσης συνάδει με την υιοθέτηση βιώσιμων μορφών
κατανάλωσης. Η προτίμηση προϊόντων που έχουν παραχθεί με φυσικές μεθόδους
συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. «Με πιρούνι και μαχαίρι για την προστασία του
περιβάλλοντος», θα μπορούσε να είναι το σύνθημα της κίνησης. Μέσω της ανάδειξης και
της διάσωσης παραδοσιακών προϊόντων και τρόπων παρασκευής και μαγειρέματος
αναδεικνύεται και διασώζεται ένα κομμάτι του πολιτισμού των τοπικών κοινωνιών:
«Τρώμε ότι θέλουμε να σώσουμε», φροντίζοντας για τη διατήρηση γεύσεων και
προϊόντων που τείνουν να ξεχαστούν.
Με τη διάσωση αυτή διασώζεται και ένα κομμάτι του πολιτισμού. Τα πολιτισμικά
τοπία της Ευρώπης και του όλου του κόσμου είναι τόσο πολυποίκιλα όσο οι άνθρωποι και
οι γευστικές σπεσιαλιτέ. Αυτή η ποικιλότητα επαπειλείται από τη βιομηχανοποίηση και το
σύγχρονο τρόπο ζωής. Πολλοί τρόποι παρασκευής είναι πιο χρονοβόροι και κοστοβόροι
σε σχέση με τη μαζική παραγωγή και τείνουν να ξεχαστούν. Μαζί όμως θα χαθεί και ένα
κομμάτι του πολιτισμού. Υπάρχουν περιοχές που η ταυτότητά τους, η ζωή των ανθρώπων,
η φυσιογνωμία των πόλεων και των χωριών τους σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τα
προϊόντα που παράγουν. Πολλές περιοχές είναι πασίγνωστες λόγω των ποτών και
σπεσιαλιτέ που παράγουν.
Η διάσωση και ανάδειξη όμως τοπικών γεύσεων αποτελεί και μια σημαντική
ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης για τις τοπικές περιοχές. Μιας ανάπτυξης που επειδή
είναι προσανατολισμένη σε μικρές κλίμακες μπορεί να βασιστεί στις αρχές της
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βιωσιμότητας και να συνδυαστεί με άλλες δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλλουν
στην αναζωογόνηση περιοχών ασύμφορων για παραδοσιακές μορφές οικονομικής
«ανάπτυξης» π.χ. ανάπτυξη αγροτουρισμού, πολιτιστικές εκδηλώσεις, σπορ στη φύση.
Η ισπανική «Dehesa de Extremadura» είναι μια περιοχή που εκτρέφονται χοιρινά
μιας ιδιαίτερης ποικιλίας με ελεύθερη βοσκή. Το ιδιαίτερο τοπίο με την χαρακτηριστική
πανίδα δίνει την πρώτη ύλη για την κατασκευή ενός περίφημου αλλαντικού. Το κρέας
ξεραίνεται με εδικές διεργασίες και αυστηρές προδιαγραφές γνησιότητας και ποιότητας.
Οι ισπανοί καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τιμές έως και 20 ευρώ για 100
γραμμάρια της πολυπόθητης γεύσης.
Η ζήτηση για τέτοια προϊόντα σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.
Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για προϊόντα με ιδιαίτερη γευστική προσωπικότητα, για
ξεχασμένες συνταγές, για ξεχασμένα αρωματικά χόρτα, για ζώα που έχουν εκτραφεί «σε
σωστές συνθήκες, «σύμφωνα με το είδος τους» (artgerecht). Το πρόβλημα της εκτροφής
των ζώων είναι ένα επίκαιρο ζήτημα. Οι συνθήκες εκτροφής των ζώων είναι τραγικές.
Κοτόπουλα να στοιβάζονται σε κλουβιά έτσι ώστε όχι μόνο να μην μπορούν να κινηθούν
αλλά και με δυσκολία να αναπνέουν. Πέρα από το ότι το πρόβλημα είναι ηθικής φύσης
είναι και πρόβλημα ποιότητας (εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών, αλλοίωση της γεύσης του
κρέατος, βλ. σχετικά τις πολύ αναλυτικές πληροφορίες στο site της ΡΕΤΑ, www.peta.org).
Πολλοί παραγωγοί έχουν αναπτύξει σφραγίδες ποιότητας, έχουν κατοχυρώσει
συνταγές παρασκευής και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν την γνησιότητα των προϊόντων
τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των «πουλερικών της Loue» στη Γαλλία. Οι
πτηνοτρόφοι της περιοχής αυτής εκτρέφουν εδώ και 60 χρόνια τα πουλερικά τους με
αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Τα πουλερικά είναι ελευθέρας βοσκής, τρέφονται με
φυτικές τροφές, προέρχονται από πιο εύρωστες ράτσες, απαγορεύονται τα αντιβιοτικά.
Έτσι αυξάνει μεν το κόστος, το αποτέλεσμα όμως είναι η απαράμιλλη ποιότητα και γεύση
του κρέατος. Και φυσικά οι καταναλωτές επιβραβεύουν το εγχείρημα. Το οποίο ως τοπικό
πλέον δεν είναι και μικρό: σήμερα με την παραγωγή ασχολούνται 950 οικογενειακές
επιχειρήσεις και εκτρέφονται 27 εκ. πουλερικά, (www.slowfood.de, 3/2003).
Η οργάνωση slow food σε συνεργασία με κυβερνητικούς και άλλους φορείς όπως
οργανώσεις καταναλωτών και τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες υλοποιεί από το 1996 σε
διάφορες χώρες το project «Η κιβωτός της γεύσης» που σκοπό έχει την καταγραφή,
διάσωση και προβολή γεύσεων και προϊόντων υπό εξαφάνιση. Η «κιβωτός της γεύσης»
ταξιδεύει σε πολλές περιοχές συλλέγοντας και αξιολογώντας πληροφορίες και ιδέες
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σχετικά με τα προϊόντα που θα συμπεριλάβει στην Κιβωτό προκειμένου να γίνουν κτήμα
όλης της ανθρωπότητας. Η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη και τα οφέλη για τους
καταναλωτές και τις τοπικές κοινωνίες επίσης.

Στ.1.4. Οικοτουρισμός
Ο οικοτουρισμός αποτελεί μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Οι εναλλακτικές
μορφές τουρισμού ορίζονται σε αντίστιξη με το πρότυπο του μαζικού τουρισμού
(Σβορώνου 2003, 168). Πρέπει να διεξάγονται με όρους βιωσιμότητας, να συμβάλλουν
στη διάχυση της τουριστικής κίνησης στον τόπο και το χρόνο και να συμβάλουν στην
τοπική οικονομία (ο.π). Εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν ο οικοτουρισμός, ο
αγροτουρισμός, ο τουρισμός περιπέτειας, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο ιαματικός
τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός και ο συνεδριακός τουρισμός (ο.π.). Βέβαια η
διάκριση μεταξύ όλων αυτών των μορφών τουρισμού είναι προβληματική (ο.π). Το σημείο
κλειδί είναι η τήρηση των κριτηρίων βιωσιμότητας, γιατί μπορεί, για παράδειγμα, η
τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής με ιαματικά νερά να υλοποιηθεί με τρόπο μη βιώσιμο.
Σχετικά με τον τουρισμό που ακολουθεί τις αρχές της βιωσιμότητας χρησιμοποιούνται και
οι όροι Οικολογικός τουρισμός (Ecotourism), Υπεύθυνος τουρισμός (Responsible
Tourism), Ηθικός τουρισμός (ethical tourism) (βλ. Friedl 2002a, 2002b). Δημοφιλής είναι
και οι όροι «ήπιες μορφές τουρισμού» και «ήπια τουριστική ανάπτυξη». Στην παρούσα
εργασία επιλέγουμε τον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό (που αποτελεί ειδική του
μορφή και αναπτύσσεται στην Ελλάδα λόγω και του ότι ο αγροτικός τομέας είναι
εκτεταμένος) ως χαρακτηριστικά δείγματα ενός τουρισμού που ικανοποιεί τα κριτήρια της
βιωσιμότητας
Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Οικοτουρισμού (International Ecotourism Society,
www.ecotourism.org) οικοτουρισμός είναι «το υπεύθυνο ταξίδι σε φυσικές περιοχές το
οποίο προστατεύει το περιβάλλον και διατηρεί το ευ ζην του τοπικού πληθυσμού»70.
Αυτό πρακτικά σημαίνει την τήρηση των παρακάτω κριτηρίων:
•

Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον

•

Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά

70 ο ορισμός ουσιαστικά εννοεί την ικανοποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας
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•

Σεβασμός

στα

περιβαλλοντικά,

πολιτικά

και κοινωνικά

δεδομένα

της

επισκεπτόμενης χώρας
•

Παροχή θετικών εμπειριών τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ντόπιους

•

Οικονομικά οφέλη για τις περιοχές και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

•

Υποστήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών συνθηκών για την
εργασία

Στην Ελλάδα ο αγροτουρισμός γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη.
Το Ελληνικό Κέντρο Αγροτουρισμού (ΕΛΛΚΑ) δίνει τον εξής ορισμό για τον
αγροτουρισμό: «Η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην οικονομική
και την κοινωνική αναβάθμιση των αγροτικών χώρων και της υπαίθρου, με την στήριξη της
τοπικής αγροτικής παραγωγής, της εμπορίας, της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς
τουριστικών υπηρεσιών και της ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου κάθε
περιοχής» (για τον αγροτουρισμό βλ.

www.in.sr/asro καθώς και το περιοδικό

Αγροτουρισμός (2003-2004, τ. 1-4).
Η έννοια του οικοτουρισμού έχει δεχθεί πολλαπλή κριτική: ο τουρισμός
συνεπάγεται παρεμβάσεις και αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Οι κριτικές φωνές
υποστηρίζουν ότι η έννοια του τουρισμού με όποιους επιθετικούς προσδιορισμούς κι αν
συνοδευτεί όπως «ήπιος», «βιώσιμος», «προσαρμοσμένος στη φέρουσα ικανότητα», δεν
θα πάψει να επιφέρει περιβαλλοντικές καταστροφές, κατανάλωση ενέργειας και πόρων,
εκπομπές καυσαερίων κοκ (για αυτή την προβληματική βλ. Friedl 2002b).
Η ανάγκη των ανθρώπων των πλούσιων χωρών της Δύσης να ταξιδεύουν ιδιαίτερα
σε διηπειρωτικά ταξίδια επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση. Παρ’ που η ιδέα του
οικοτουρισμού έχει εφαρμοστεί με επιτυχία, υπάρχουν περιπτώσεις αρνητικών συνεπειών
(π.χ. η τουριστική κίνηση στις Άλπεις επέφερε διάβρωση των εδαφών με αποτέλεσμα το
τουριστικό ρεύμα να σταματήσει και να βυθισθούν ολόκληρε περιοχές σε κοινωνική και
οικονομική κρίση). Επίσης τα οικονομικά οφέλη κατανέμονται ανισομερώς στο ντόπιο
πληθυσμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Παρ’ όλες τις αντιρρήσεις ο τουρισμός φαίνεται να είναι μια αδήριτη ανάγκη του
σημερινού ανθρώπου από την οποία δεν θα δεχθεί να παραιτηθεί. Για αυτό είναι επίκαιρο
το αίτημα αφενός μεν για να τεθούν κριτήρια βιωσιμότητας αφ’ ετέρου να αναπτυχθούν
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εναλλακτικές μορφές τουρισμού με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη «μειονεκτούντων»
περιοχών.
Στ.1.5. Ηθικές επενδύσεις και ηθική τραπεζική
Οι ηθικές επενδύσεις (Ethical Banking, Ethical Investment) συνυπολογίζουν
κριτήρια που αφορούν την ηθική, κοινωνική και περιβαλλοντική συμπεριφορά των
επιχειρήσεων, πέρα από τα κριτήρια οικονομικής επίδοσης (EIRIS 2000, 1). Συχνά
χρησιμοποιείται και ο εναλλακτικός όρος «Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις» (Social
Responsible Investment-SRI). Οι ηθικοί επενδυτές ελέγχουν εάν οι υποψήφιες προς
επένδυση εταιρείες τηρούν ορισμένα κριτήρια και με βάση αυτό τον έλεγχο λαμβάνουν τις
επενδυτικές τους αποφάσεις71. Οι ηθικοί επενδυτές ως εταίροι (shareholders) μπορούν να
απαιτήσουν από τις εταιρείες να βελτιώσουν τις «ηθικές τους επιδόσεις» (EIRIS 2000,1).
Στην αγορά υπάρχουν διαφορετικά επενδυτικά και τραπεζικά προϊόντα. Π.χ. οι
καταθέσεις σε λεγάμενους «πράσινους λογαριασμούς» ή σε «πράσινες τράπεζες». Τα
κεφάλαια αυτά αξιοποιούνται από τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που
σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως δάνεια για οικολογικά σπίτια. Άλλες μορφές
ηθικών επενδύσεων είναι οι απευθείας συμμετοχής εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε
σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη (π.χ. εταιρείες παραγωγής ρεύματος από αιολική ενέργεια),
η συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια, που επενδύουν σε εταιρείες που τηρούν ορισμένα
κριτήρια (για τα διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα βλ. Franck 2001, www.eiris.org). Η
τάση είναι προς την ανάπτυξη όλο και πιο εξειδικευμένων επενδυτικών προϊόντων που
απευθύνονται σε ειδικά κοινά (Franck 2002).
Ο πίνακας 3 περιέχει μερικά κριτήρια βάση των οποίων γίνεται η αξιολόγηση των
ηθικών επενδύσεων. Το κάθε επενδυτικό προϊόν μπορεί να δίνει βάρος σε διαφορετικά
κριτήρια:

όσον αφορά τη βαρύτητα των ηθικών κριτηρίων σε σχέση με την οικονομία και τις έννοιες του «δίκαιου
κέρδους» και της «δίκαιης απόδοσης» βρίσκεται σε εξέλιξη ένας εκτεταμένος διάλογος, ενδεικτικά βλ.
Schäfer (2001), Devries (2001).
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•

Ρύπανση του περιβάλλοντος

•

Πορνογραφία

•

Δημοσίευση οικολογικού

•

Αλκοόλ

απολογισμού

•

Καπνός

Χρήση χημικών που καταστρέφουν

•

Πορνογραφία

τη ζώνη του όζοντος

•

Ατομική ενέργεια

•

Χρήση εντομοκτόνων

•

Γενετική Τεχνολογία

•

Αποψίλωση δασών

•

Δωροδοκία-Πολιτικά σκάνδαλα

•

Πειράματα σε ζώα

•

Αμοιβή των διευθυντών

•

Παιδική εργασία

•

Παράπονα καταναλωτών για

•

Κακές συνθήκες εκτροφής ζώων

•

Τυχερά παιχνίδια

•

Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών

•

Ανθρώπινα δικαιώματα

•

Εταιρική διακυβέρνηση

•

Συμπεριφορά προς εργαζόμενους

•

Παραγωγή-εμπόριο όπλων

•

παραπλανητική διαφήμιση

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης ηθικών επενδύσεων (επιλογή)
Πηγή: EIRIS (www.eiris.org), Franck 2002

Σε έρευνα της imug στη Γερμανία, οι ερωτώμενοι καταναλωτές ιεράρχησαν ως τα
4 σημαντικότερα κριτήρια αποκλεισμού εταιρειών από ηθικές επενδύσεις κατά σειρά: την
παιδική εργασία, τους εξοπλισμούς, τα πειράματα σε ζώα και τη γενετική τεχνολογία
(Stremlau 2002).
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και χρηματιστηριακοί δείκτες με εταιρείες
που πληρούν ηθικά κριτήρια, όπως ο Δείκτης Βιωσιμότητας Dow Jones (Dow Jones
Sustainability Group World Index ή ο δείκτης FTSE4Good Financial Times
(www.fts4good.com. www.eiris.org), οι οποίοι βοηθούν τους επενδυτές στη λήψη των
αποφάσεών τους.
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Στ.2. Boycott (μποϋκοτάζ)
Στ.2.1. Τι είναι το boycott (μποϋκοτάζ)
Το καταναλωτικό μποϋκοτάζ είναι μία προσπάθεια (ενός ή περισσοτέρων
οργανωτών) που αποσκοπεί στο να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι προτρέποντας ατομικά
τους καταναλωτές να απόσχουν από συγκεκριμένες αγορές (Friedman 1985). Οι Sen et. al.
(2001, 400) διακρίνουν δύο είδη καταναλωτικού μποϋκοτάζ:
•

μποϋκοτάζ οικονομικής φύσης ή πολιτικής μάρκετινγκ. Στόχος είναι η αλλαγή της
πολιτικής μάρκετινγκ της εταιρείας-στόχου, π.χ. μείωση των τιμών

•

μποϋκοτάζ για την άσκηση πολιτικού και κοινωνικού-ηθικού ελέγχου. Στόχος είναι οι
εταιρείες-στόχοι να οδηγηθούν στην υιοθέτηση ηθικών και κοινωνικά υπεύθυνων
κριτηρίων. Αυτή η μορφή αποκτά τα τελευταία χρόνια όλο και πιο μεγάλη σημασία.
Το μποϋκοτάζ είναι ένα εργαλείο προκειμένου οι εταιρείες να επανεκτιμήσουν τις

πρακτικές τους απέναντι στους εργαζομένους τους, τους καταναλωτές, τις κοινότητες, τις
μειονότητες, τα ζώα και το φυσικό περιβάλλον (Coop America χ.χ, 2). Στην
πραγματικότητα είναι πράξη δημοκρατίας στο χώρο της αγοράς, οι καταναλωτές με τον
τρόπο που διαθέτουν τα χρήματά τους «ψηφίζουν» για συγκεκριμένες κοινωνικές και
οικονομικές αλλαγές (ο.π). Το μποϋκοτάζ αναφέρεται σε συλλογικές ενέργειες (Sen et. al.
2001, 400). Έτσι δεν εμπίπτει στην έννοια του μποϋκοτάζ η ατομική απόφαση του
καταναλωτή να παραιτηθεί της αγοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος επειδή δεν πληροί
ηθικά κριτήρια (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ηθική κατανάλωση). Υπό
αυτή την έννοια το μποϋκοτάζ μοιάζει με άλλες ομαδικές ενέργειες έκφρασης πίεσης,
όπως π.χ. η απεργία (ο.π.).
Η συμπεριφορά του καταναλωτή έχει επικεντρωθεί περισσότερο στους παράγοντες
που επηρεάζουν τους ανθρώπους να αγοράσουν και λιγότερο στη διερεύνηση των αιτιών
που οι άνθρωποι ανθίστανται στην κατανάλωση (Sen et. al. 2001, 409, Penaloza and Price
1993).
Ο όρος boycott επινοήθηκε στην Ιρλανδία του 1780. Οι Ιρλανδοί αγρότες, υπό το
φάσμα λιμού, «μποϋκόταραν» τον γαιοκτήμονα Charles Cunningham Boycott, εξαιτίας
της άρνησής του να μειώσει το φόρο που του καταβαλλόταν. Από τότε το μποϋκοτάζ έχει
εφαρμοστεί πάρα πολλές φορές ως μορφή διαμαρτυρίας, με διαφορετικά αποτελέσματα
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κατά περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια το μποϋκοτάζ αποτελεί σημαντική μορφή έκφρασης
διαμαρτυρίας και άσκησης πίεσης. Αποτελεί μια μορφή πολιτικής παρέμβασης που
εκτυλίσσεται μέσω της κατανάλωσης. Το μποϋκοτάζ μπορεί να κατευθύνεται σε εταιρείες
με σκοπό να αλλάξουν τις πολιτικές τους. Επίκαιρα όμως είναι τα μποϋκοτάζ σε
καταναλωτικά προϊόντα προκειμένου οι εταιρείες που τα παράγουν να ασκήσουν πολιτική
πίεση σε κυβερνήσεις. Πιο επίκαιρο παράδειγμα αποτελεί το μποϋκοτάζ αμερικανικών
προϊόντων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ. Στόχος είναι να εξαναγκαστούν οι
αμερικανικές επιχειρήσεις να ασκήσουν πολιτική πίεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να
σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράκ.
Σύμφωνα με μια έρευνα της Ferguson (1997) στις ΗΠΑ το 1997 πάνω από 800
προϊόντα αποτελούσαν στόχο μποϋκοτάζ σε όλο τον κόσμο. Το διαδίκτυο αποτέλεσε έναν
σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης της οργάνωσης μποϋκοτάζ. Διευκόλυνε την
επικοινωνία και το συντονισμό μεταξύ καταναλωτών, οργανώσεων, ακτιβιστών, media,
προκειμένου τα μηνύματα να αποκτήσουν δημοσιότητα (Sen et. al. 2001, 399). Όμως,
όπως πολλά επιτυχημένα παραδείγματα μποϋκοτάζ έχουν δείξει, η επιτυχία ενός τέτοιου
εγχειρήματος απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, τόσο οργανωσιακή όσο και σε σχέση με την
επικοινωνία, από τη διαμόρφωση των μηνυμάτων έως τις σχέσεις με τα media και την
πρόκληση επικαιρότητας (βλ. την αναλυτική παρουσίαση του μποϋκοτάζ της Shell πιο
κάτω). Το μποϋκοτάζ έχει πολλές φορές ιδιαίτερα σημαντική συμβολική αξία και μπορεί
να αποτελέσει καταλύτη κοινωνικών εξελίξεων (Putnam, Timothy 1991).
Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να οργανώσει μποϋκοτάζ. Η Friedman (1985)
ερεύνησε 90 μποϋκοτάζ που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική τη δεκαετία 1970-1980.
Διαπίστωσε ότι τα μποϋκοτάζ οργανώνονταν κυρίως από εργατικά σωματεία,
θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες, καταναλωτικές ενώσεις και οργανώσεις για τα
δικαιώματα της γυναίκας. Από τότε είχε αρχίσει να αυξάνεται ο αριθμός των
πρωτοβουλιών

που

προέρχονταν

από

περιβαλλοντικές

οργανώσεις.

Σήμερα

αναπτύσσονται πρωτοβουλίες που σχετίζονται με όλα τα θέματα της ηθικής-βιώσιμης
κατανάλωσης:

εργασιακές πρακτικές των εταιρειών, καταστροφή

του

φυσικού

περιβάλλοντος, ανάπτυξη του τρίτου κόσμου, δίκαιο εμπόριο, παραγωγή επιβλαβών
προϊόντων, δικαιώματα των ζώων.
Σε

έρευνα

της

Ethical Consumer

Research

Association

(ECRA,

www.ethicalconsumer.org) πάνω από 93% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μποϋκοτάρουν
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κάποιο προϊόν και το 80% ανέφερε ακριβώς το προϊόν αυτό. Ο πίνακας 4 δείχνει τα πιο
δημοφιλή μποϊκοτάζ.
Top Boycotts
1 Nestlé

78%

2 McDonalds

34%

3 Shell

26%

4 Supermarkets

9%

5 Procter and Gamble

9%

6 Meat

9%

7 Animal testing

9%

8 Boots

9%

9 BP

7%

Πίνακας 4: Τα πιο δημοφιλή μποϋκοτάζ
Πηγή: Ethical Consumer Research Association (ECRA) (www.ethicalconsumer.org)

Η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί διεθνώς και μεταβιβάζεται πιο εύκολα μέσω του
διαδικτύου βοηθά στο να οργανώνονται πιο αποτελεσματικά μποϋκοτάζ. Η Coop America,
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (www.coopamerica.org) έχει εκδώσει μάλιστα ειδικό
οδηγό οργάνωσης μποϋκοτάζ (Co-op America x.x.). Εκεί υπάρχουν συμβουλές για την
επιλογή της εταιρείας, τον καθορισμό των στόχων, τον τρόπο επικοινωνιακής διαχείρισης,
ειδικά τις σχέσεις με τα media, τους τρόπους συντονισμού με άλλους ενδιαφερομένους,
τον τρόπο διαπραγμάτευσης με την επιχείρηση-στόχο.

Στ.2.2. Αποτελεσματικότητα του μποϋκοτάζ
Παλιότερα οι εταιρείες δεν έδιδαν μεγάλη σημασία στα μποϋκοτάζ και
προσπαθούσαν να τα αγνοήσουν απορροφώντας τις συνέπειες και εξουδετερώνοντάς τες
με «πολεμικές μεθόδους» (π.χ. δυσφήμηση). Όμως πολλά μποϋκοτάζ άρχισαν να έχουν
σημαντικές επιδράσεις στις πωλήσεις, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα
319

επηρεάζοντας την φήμη των εταιρειών. Μάλιστα πολλές εταιρείες χρεώθηκαν την
υποβόσκουσα δυσαρέσκεια απέναντι στις πρακτικές των επιχειρήσεων γενικά. Για
παράδειγμα η εταιρεία Nestle έγινε σύμβολο εκμετάλλευσης του τρίτου κόσμου (βλ.
www.babymilkaction.org). Μεταξύ 1977 και 1984 εφαρμόστηκε μποϋκοτάζ εναντίον της
εταιρείας εξαιτίας της διαφημιστικής πολιτικής της στον τρίτο κόσμο: προέτρεπε τις
μητέρες να παραιτηθούν από την παροχή μητρικού γάλακτος στα βρέφη και την
αντικατάστασή του με γάλα της εταιρείας. Οι μητέρες δεν γνώριζαν, ούτε είχαν
δυνατότητες αποστείρωσης ενώ το νερό πολλές φορές ήταν μολυσμένο. Η χρήση του
υποκατάστατου γάλακτος οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση της παιδικής θνησιμότητας. Το
1977 η νεοσυσταθείσα κίνηση «Infant Formula Action Coalition» κάλεσε σε μποϋκοτάζ με
στόχο η εταιρεία να πιεστεί να αλλάξει τις πρακτικές μάρκετινγκ που εφάρμοζε. Η
εταιρεία κατ’ αρχήν υποτίμησε τη σημασία της ενέργειας. Στη συνέχεια δαπάνησε 20
εκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπίσει το μποϊκοτάζ. Παρ’ όλα αυτά υπέστη μια
μείωση στον κύκλο εργασιών κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Για να υποκύψει
τελικά πλήρως το 1984 αφού ήταν φανερό ότι η ακολουθούμενη πολιτική της την
οδηγούσε σε αδιέξοδο. Η «χασούρα» ήταν τόσο μεγάλη που στέλεχος της δήλωσε ότι «θα
χρειαστεί μια ολόκληρη γενιά για να αποκαταστήσει η Nestle την εικόνα της»
(παρατίθεται στο Lipovetsky 1999, 288).
Σύμφωνα με τον Τ. Putnam, πρώην διευθυντή της εφημερίδας Boycott News, «τα
μποϋκοτάζ συνήθως χρειάζονταν 5-10 χρόνια για να φέρουν αποτελέσματα. Σήμερα
αρκούν γύρω στα 2. Και αυτό επειδή είναι καλύτερα οργανωμένα και κερδίζουν
περισσότερης προσοχής από τα μέσα: οι εταιρείες αναγνωρίζουν την πιθανότητα ζημιάς
πολύ νωρίτερα» (παρατίθεται στο Co-op America x.x., 3). Και ζημία δεν είναι μόνο η
μείωση των πωλήσεων, επιπλέον είναι και η φθορά της εταιρικής φήμης. Είναι και η
πτώση του ηθικού των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να εργάζονται σε μια
εταιρεία που είναι υπό κατηγορία. Υπάρχουν προβλήματα με επιλογή των καλύτερων
αποφοίτων από τα πανεπιστήμια για τη στελέχωση της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας
δαπανά ένα απίστευτα μεγάλο μέρος του χρόνου της και του δυναμικού της για το θέμα
του μποϋκοτάζ ενώ θα μπορούσε να ασχοληθεί με άλλα πράγματα (ο.π, 8).
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Στ.2.3. Η περίπτωση Brent Spar
Η εταιρεία Shell το Σεπτέμβριο του 1991 σταμάτησε τη λειτουργία μιας
πλατφόρμας για άντληση πετρελαίου που είχε εγκαταστήσει στη Βόρεια Θάλασσα72.
Μεταξύ του 1992 και του 1994 η εταιρεία εξέτασε διάφορα σενάρια για την απόσυρσή της
και κατέληξε στην απόφαση να βυθίσει τη πλατφόρμα. Η λύση αυτή προτιμήθηκε από την
εναλλακτική της, αυτής της αποσυναρμολόγησης και της απόσυρσης στην ξηρά επειδή
εγκυμονεί λιγότερους κινδύνους για το προσωπικό που θα εργαστεί για αυτό το σκοπό,
έχει μεγαλύτερο κόστος ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ασήμαντες. Η Shell
διαβίβασε την απόφασή της στην βρετανική κυβέρνηση που ήταν αρμόδια για την
χορήγηση της σχετικής άδειας. Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε την έγκρισή της κρίνοντας
νόμιμη την βύθιση της πλατφόρμας.
Η Greenpeace ήταν αντίθετη σε αυτή τη λύση απορρίπτοντας τα επιχειρήματα της
Shell και υποστηρίζοντας ότι η προτεινόμενη λύση αποτελεί οικολογική καταστροφή και
θα αποτελέσει δεδικασμένο για παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον, που αφορά τις 600
πλατφόρμες που υπάρχουν στη Βόρεια Θάλασσα και τον βορειανατολικό Ατλαντικό.
Αυτό που έγινε γνωστό ως «υπόθεση Brent Spar» άρχισε στις 30 Απριλίου του
1995 με την κατάληψη της πλατφόρμας από την Greenpeace. Η Greenpeace είχε
πληροφορηθεί για τα σχέδια της εταιρείας από νωρίς και είχε προσφύγει στην βρετανική
κυβέρνηση προκειμένου να τα ακυρώσει. Όμως δεν έγινε δυνατή η έναρξη διαλόγου. Έτσι
η Greenpeace με μια αστραπιαία όσο και θεαματική ενέργεια έστειλε 12 RainbowWarriors, οι οποίοι πετώντας σχοινιά αναρριχήθηκαν στην πλατφόρμα. Επιτόπου
εγκατέστησαν ανεμογεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες τους. Η
ενέργεια καλύφθηκε τηλεοπτικά και μεταδόθηκε από πολλά δελτία ειδήσεων σε αρκετές
χώρες.
Αρχίζουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από πρατήρια της Shell στη Γερμανία
και η διανομή ενημερωτικού υλικού για τις πρακτικές της εταιρείας απέναντι στο
περιβάλλον. Η υπόθεση παίρνει μεγάλες διαστάσεις και προβάλλεται όλο και πιο πολύ από
τα μέσα, ενώ πολλοί πολιτικοί δηλώνουν δημόσια κατά της απόφασης της Shell.

72 Τα γεγονότα που αναφέρονται στο υποκεφάλαιο προέρχονται από το αρχείο της Greenpeace
(http:/archiv.greenpeace.de). Για την παράθεση των γεγονότων βλ. επίσης τις απόψεις της Shell στο
http://www.shell.com, Brent Spar dossier, Shell AG (1995). Επίσης βλ. Retzmann (χ.χ), Vorfelder (1995),
Jensen (2001).

321

Στα μέσα η υπόθεση εξελίσσεται κατά κάποιο τρόπο σε σίριαλ με πολύ σασπένς. Η
εντυπωσιακή ροή εικόνων φροντίζει για τη συνεχή παρουσίαση του θέματος στην
επικαιρότητα.
Υπάρχει αγωνία για την τύχη των Rainbow-Warriors οι οποίοι είναι ουσιαστικά
αποκλεισμένοι με ελάχιστα τρόφιμα πάνω στην πλατφόρμα. Στις 22 Μάί'ου υπάλληλοι της
Shell μαζί με Βρετανούς αστυνομικούς πραγματοποιούν ενέργεια για την εκκένωση της
πλατφόρμας. Η ενέργεια αποτυγχάνει εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Την
επόμενη μέρα η επιχείρηση επαναλαμβάνεται και η πλατφόρμα εκκενώνεται.
Οι εικόνες προβάλλονται από τα τηλεοπτικά δελτία. Δημιουργείται η εντύπωση της
άκαμπτης εξουσίας που ασκεί ωμή βία προκειμένου να εξυπηρετήσει τους «ανήθικους»
σκοπούς της, μη λογαριάζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αγνών
αγωνιστών.
Εν τω μεταξύ όλο και περισσότεροι πολιτικοί και οργανώσεις τάσσονται κατά της
λύσης που πρότεινε η Shell. Στο Αμβούργο κατά την έναρξη μιας συνόδου για τη
ναυσιπλοΐα και την υδρογραφία οι ακτιβιστές της Greenpeace τοποθέτησαν παλιά βαρέλια,
βρώμικα από πετρέλαιο, μπροστά από το κτίριο που πραγματοποιείτο η σύνοδος ενώ
προσέφεραν στην Γερμανίδα Υπουργό Περιβάλλοντος ένα αεροπορικό εισιτήριο για να
μεταβεί στον τόπο που είναι αγκυροβολημένη η πλατφόρμα. Όλα αυτά υπό την παρουσία
τηλεοπτικών καμερών και πληθώρας δημοσιογράφων.
Σύμφωνα με έρευνα της κοινής γνώμης στη Γερμανία, δύο τρίτα του πληθυσμού
ήταν έτοιμο να αρχίσει μποϋκοτάζ ενάντια στα πρατήρια της εταιρείας Shell. Το οποίο
είχε ήδη αρχίσει από τις 24 Μάί'ου, μετά από την πρώτη έκκληση μιας οργάνωσης νέων.
Την εποχή εκείνη η εταιρεία διέθετε 1700 πρατήρια σε όλη τη Γερμανία κατέχοντας το
13% της συνολικής αγοράς.
Στις 7 Ιουνίου Βρετανοί και Γερμανοί ακτιβιστές στο λιμάνι της Aberdeen
μπλοκάρουν τον απόπλου του ρυμουλκού που θα μετέφερε την πλατφόρμα στον τόπο
βύθισής της. 8 άτομα κρεμάστηκαν από τους κάβους, δύο αναρριχήθηκαν στο κατάρτι, και
δύο δύτες καταδύθηκαν κοντά στην προπέλα του πλοίου. Ταυτοχρόνως η Greenpeace
καταλαμβάνει για δεύτερη φορά την πλατφόρμα. 5 άτομα αναρριχήθηκαν και ανάρτησαν
πανό που έγραφε «Save Our Seas».
Η οργάνωση φροντίζει να διατηρεί την υπόθεση συνεχώς στην επικαιρότητα. Στις
8 Ιουνίου έξω από το κτίριο που πραγματοποιείτο η σύνοδος για την προστασία της
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Βόρειας Θάλασσας ακτιβιστές τοποθέτησαν ένα 8 μέτρων ύψους πρόπλασμα της
πλατφόρμας. Στη σύνοδο η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της απόσυρσης της πλατφόρμας
στην ξηρά. Στο Aberdeen αρχίζει η δικαστική δίωξη των ακτιβιστών που συνελήφθησαν
κατά την παρεμπόδιση απόπλου του ρυμουλκού.
Στις 10 Ιουνίου αρχίζουν οι ενέργειες για τη ρυμούλκηση της πλατφόρμας στον
τόπο βύθισής της. 3 ακτιβιστές προσδένονται με μια βάρκα διάσωσης στις αλυσίδες που
συνδέουν την πλατφόρμα με τις άγκυρές της, προκειμένου να καθυστερήσουν τη
διαδικασία ανατίναξης των αλυσίδων. Ένα πλοίο της εταιρείας Shell τους έριχνε νερό με
τη μάνικα και μάλιστα εμβόλισε το πλοιάριο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ακτιβιστών,
οι οποίοι τραυματίστηκαν.
Στις 11 Ιουνίου αρχίζει η ρυμούλκηση της πλατφόρμας. Το ρυμουλκό
ακολουθείται από το πλοίο της Greenpeace «Altair» και φυσικά και από τις τηλεοπτικές
κάμερες.
Οι διαμαρτυρίες λαμβάνουν όλο και πιο μεγάλες διαστάσεις, κυρίως στη Γερμανία.
Πολιτικοί από όλα τα κόμματα, εκκλησίες, οργανώσεις από διαφορετικούς κλάδους,
κινήσεις πολιτών αλλά και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάσσονται ανοιχτά
υπέρ του μποϋκοτάζ των πρατηρίων της Shell. Πολλοί Ολλανδοί βουλευτές δηλώνουν ότι
συμμετέχουν στο μποϊκοτάζ.
Στις 14 Ιουνίου ο Γενικός Διευθυντής της Shell Γερμανίας μιλά για «αισθητές
μειώσεις τζίρου». Οι πρατηριούχοι μιλούν για μειώσεις έως και 50% και φυσικά ασκούν
πιέσεις στην εταιρεία για τερματισμό της αναταραχής. Τις πρωινές ώρες της ίδιας μέρας
αναφέρονται πυροβολισμοί ενάντια σε πρατήριο της Shell στη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να
τραυματιστεί κανείς.
Στις 15 Ιουνίου 1995 ο Ολλανδός διευθυντής της εταιρείας ανακοινώνει
αιφνιδιαστικά ότι η εταιρεία ήταν πρόθυμη κάτω από ορισμένες συνθήκες να
επαναδιαπραγματευτεί το θέμα της βύθισης της πλατφόρμας. Προϋπόθεση είναι η
αντίστοιχη «επιθυμία» της βρετανικής κυβέρνησης. Η Greenpeace απαντά ότι το θέμα
πρέπει να διευθετήσει μόνη της η Shell και όχι να πετά αλλού το μπαλάκι.
Στις 16 Ιουνίου στη Γερμανία πραγματοποιείται μια ασυνήθιστη συμμαχία:
πολιτικοί όλων των παρατάξεων από την αριστερά έως τη δεξιά, συμπεριλαμβανομένου
του καγκελαρίου Kohl, καταδικάζουν την προγραμματιζόμενη βύθιση της πλατφόρμας. Ο
τελευταίος μάλιστα λίγες μέρες αργότερα συνομίλησε με το βρετανό πρωθυπουργό
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προκειμένου να ματαιωθεί το σχέδιο, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση. Την ίδια μέρα
ακτιβιστές καταλαμβάνουν ξανά την πλατφόρμα. Εν τω μεταξύ το μποϊκοτάζ έχει λάβει
διεθνείς διαστάσεις. Τόσο στην Ισπανία όσο και στην Αυστρία οι εκκλήσεις για
συμμετοχή σε αυτό συνεχώς αυξάνουν.
Στις 20 Ιουνίου ένα ελικόπτερο τοποθετεί ακόμη 2 ακτιβιστές πάνω στην
πλατφόρμα, ο αριθμός τους τώρα ανέρχεται σε 4. Η Greenpeace δημοσιοποιεί
ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι η εταιρεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
χορήγησης της άδειας για βύθιση της πλατφόρμας απέκρυψε ότι πάνω στην πλατφόρμα
υπήρχαν 4.500 λίτρα του επικίνδυνου χημικού Glyoxal. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο
το τοξικό για τα ψάρια δηλητήριο έπρεπε να αποσυρθεί στην ξηρά. Συνεπώς η βύθιση της
πλατφόρμας προσέκρουε σε νομικά εμπόδια.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Shell ανακοινώνει ότι παραιτείται των σχεδίων
της για βύθιση της πλατφόρμας και αναζητεί νέα λύση.
Η πλατφόρμα αγκυροβολεί κοντά στο νορβηγικό λιμάνι Erfjord. Ύστερα από
πολυετείς διαπραγματεύσεις, και με τη συμμετοχή της Greenpeace, η εταιρεία Shell
δηλώνει το 1998 ότι προτίθεται να αποσύρει την πλατφόρμα στην ξηρά. Το πάνω μέρος
της θα μεταφερθεί στην ξηρά ενώ ο κορμός θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
λιμενικών εγκαταστάσεων στο Mekjarvik της Νορβηγίας. Η Greenpeace συμφωνεί ότι η
λύση είναι περιβαντολλογικά αποδεκτή. Το επόμενο αίτημα ήταν η οριστική κατάργηση
της βύθισης των ανενεργών εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα περισσότερα μέλη πρότειναν την ολική απαγόρευση βύθισης, αλλά με ενστάσεις
κυρίως της βρετανικής και της νορβηγικής πλευράς δεν ελήφθη τέτοια απόφαση. Τελικά
μετά από πολλές διαβουλεύσεις πάρθηκε η εξής απόφαση που ισχύει και σήμερα: Οι
ατσάλινες πλατφόρμες που ζυγίζουν λιγότερο από 10.000 τόνους πρέπει οπωσδήποτε να
αποσύρονται στην ξηρά. Η ρύθμιση αυτή αφορά 400 πλατφόρμες που είναι διάσπαρτες
στη Βόρεια Θάλασσα και τον βορειανατολικό Ατλαντικό. Οι 41 πλατφόρμες που είναι
πάνω από 10.000 πρέπει και αυτές να αποσύρονται στην ξηρά εκτός από τις βάσεις
εφόσον η απόσυρση μετά έως τώρα τεχνικά μέσα είναι αδύνατη.
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Στ.2.4. Greenpeace: αίτημα των καιρών
Η επιτυχία του μποϋκοτάζ της Shell ήταν πρωτόγνωρη, τόσο για την ταχύτητα με
την οποία εξελίχθησαν τα γεγονότα όσο και με την αποτελεσματικότητά της. Η επιτυχία
αυτή, όμως, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Σε αυτό συνετέλεσε η πολύ καλά σχεδιασμένη
επικοινωνιακή στρατηγική της Greenpeace και η αξιοποίηση των media και από την άλλη
η καταξίωση που απολάμβανε η οργάνωση, αποτέλεσμα τόσο των πολιτικοκοινωνικών
συνθηκών της εποχής όσο και της έως τότε πορείας της οργάνωσης.
Τη Shell δεν την εξανάγκασε σε υποχώρηση η Greenpeace αλλά το μαζικό
μποϋκοτάζ των καταναλωτών που προωθήθηκε από την Greenpeace μέσω της δραματικά
σκηνοθέτημένης τηλεοπτικής καταγγελίας της, επισημαίνει ο Beck (1998, 122).
Η Greenpeace ιδρύθηκε από μια ομάδα νεαρών ακτιβιστών στο Vancouver του
Καναδά γύρω στο 1970. Με το όνομά της κα τη φιλοσοφία της συνέδεσε δύο νήματα των
κινήσεων διαμαρτυρίας της δεκαετίας του ’60 στην Αμερική): το κίνημα για την ειρήνη και
το κίνημα για την προστασία του περιβάλλοντος (Baringhorst 1998, 175). Ο πόλεμος του
Βιετνάμ και η κλιμάκωση των πυρηνικών εξοπλισμών ενδυνάμωσαν τις αντιπολεμικές
διαθέσεις. Το αίτημα ήταν η λύση των προβλημάτων χωρίς την άσκηση βίας, με ειρηνικά
μέσα. Η απόρριψη της χρήσης βίας αποτελεί βασική αρχή της Greenpeace. Το δεύτερο
συστατικό του ονόματος -το «green», πράσινο- παραπέμπει στην προστασία του
περιβάλλοντος, ένα επίσης ώριμο αίτημα του κινήματος διαμαρτυρίας. Το λογότυπο με
την πράσινη γραφή και το ουράνιο τόξο συμπυκνώνουν τη φιλοσοφία της οργάνωσης.
Επίσης οι κομάντος της οργάνωσης, αυτοί που πραγματοποιούν τις θεαματικές
επιχειρήσεις καλούνται Rainbow-warriors, αγωνιστές του ουράνιου τόξου. Το ουράνιο
τόξο στη δυτική κουλτούρα έχει ένα ιδιαίτερο θρησκευτικό συμβολισμό: σύμφωνα με την
Παλαιά Διαθήκη ήταν το σήμα του Θεού στο Νώε για το τέλος της καταιγίδας και την
αρχή της νέας εποχής. Το ουράνιο τόξο σηματοδοτεί ελπίδα, αισιοδοξία και επαφή με τη
φύση (Baringhorst 1998, 176). Το ουράνιο τόξο όμως αποτελεί και σύμβολο στη
μυθολογία και σε θρησκευτικές προφητείες πολλών βορειοαμερικανικών ινδιάνικων
φυλών. Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 η ινδιάνικη παράδοση, με τις αναφορές στη
φύση και την ειρήνη, ήταν ιδιαίτερη δημοφιλής. Σε μια προφητεία των ινδιάνων Créé
παρουσιάζονται οι Rainbow Warriors ως σωτήρες: «θα έρθει μια μέρα που θα πέφτουν τα
πουλιά από τα δένδρα, τα ποτάμια θα δηλητηριαστούν και οι λύκοι θα πεθαίνουν στα δάση.
Τότε όμως θα έρθουν οι πολεμιστές του ουράνιου τόξου και θα σώσουν τον κόσμο»
(παρατίθεται στο Baringhorst 1998, 176 ). Ο μύθος αυτός ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους
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κύκλους των χίπις και περιεχόταν σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1962 «Πολεμιστές του
ουράνιου τόξου, παράξενα και προφητικά όνειρα των ινδιάνων» (Willoya, Brown 1962).
Μια προφητεία ενός Ινδιάνου, με το όνομα «μάτια της φωτιάς», τελειώνει με τις εξής
συμβολικές φράσεις: «πήγαινε στην κορυφή του βουνού, παιδί μου από τη σάρκα μου, και
μάθε να είσαι αγωνιστής του ουράνιου τόξου, γιατί μόνο όταν η αγάπη και η χαρά
επικρατήσουν παντού, μπορεί το μίσος σε αυτόν τον κόσμο να μετατραπεί σε κατανόηση και
καλοσύνη, τότε θα μπει ένα τέλος στον πόλεμο και την καταστροφή» (παρατίθεται στο
Baringhorst 1998, 177). Έτσι λοιπόν η αποστολή της οργάνωσης απέκτησε επιπλέον και
έναν υπερβατικό χαρακτήρα, επρόκειτο για τη σωτηρία του κόσμου ενάντια στις δυνάμεις
του κακού. Η οργάνωση κέρδισε δημοσιότητα και συμπάθεια μετά τη βύθιση του πλοίου
της «Rainbow Warrior» από τις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας το 1985, εξαιτίας της
εναντίωσης της οργάνωσης στις ατομικές δοκιμές που πραγματοποιούσε η Γαλλία στην
ατόλη Mururoa. Μάλιστα η οργάνωση απέκτησε και τον πρώτο της «μάρτυρα»: στη
βύθιση του πλοίου έχασε τη ζωή του ένας πορτογάλος φωτογράφος. Η συγκινησιακά
φορτισμένη ρητορική της οργάνωσης και ο σχεδιασμός των ενεργειών τους προσέδιδαν
ένα χαρακτήρα θρησκευτικής αποστολής, δοσμένο όμως με τρόπο ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τα μέσα ώστε να κερδηθεί δημοσιότητα και αποδοχή (Baringhorst
1998, 179). Ένα αγαπημένο τσιτάτο που παρατίθεται σε πολλά κείμενα της οργάνωσης
είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία του αρχηγού των ινδιάνων Seattle προς τον
αμερικανό πρόεδρο Franklin Pierce το 1854: «Και οι λευκοί θα παρέλθουν, ίσως
γρηγορότερα απ’ ότι άλλες φυλές. Συνεχίστε να μολύνετε το κρεβάτι σας και μια μέρα θα
πνιγείτε μέσα στα ίδια τα σκουπίδια σας». Το 1981 στη διαμαρτυρία για τις εκπομπές
διοξίνης της χημικής βιομηχανίας Boehringer, το πανό έγραφε παραφράζοντας ένα βιβλικό
απόσπασμα: «Μόλις το τελευταίο δένδρο ξεριζωθεί, το τελευταίο ποτάμι δηλητηριαστεί, το
τελευταίο ψάρι πιαστεί, θα διαπιστώστε ότι δεν μπορεί κανείς να τραφεί με λεφτά»
(παρατίθενται στο Baringhorst 1998, 179-180).
Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 και μετά η Greenpeace μετατρέπεται σιγά σιγά
σε έναν επιχειρηματικό πολυεθνικό κολοσσό που η δομή και η οργάνωση «μοιάζει όλο και
πιο πολύ αυτής των παραδοσιακών επιχειρήσεων» (Baringhorst 1998, 181). «Η ινδιάνικη
σπίθα έχει σβήσει» δηλώνει το 1991 μια συνεργάτης της οργάνωσης (ο.π, 180). Όμως ο
αρχικός μύθος και η αρχική εξωτερική εικόνα συνεχίζουν να συντηρούνται. Οι σύγχρονες
ενέργειες της οργάνωσης, όπως οι ενέργειες στα πλαίσια της καμπάνιας Brent Spar, είναι
επαγγελματικά σχεδιασμένα βάση της λογικής της κοινωνίας του θεάματος.
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Η σύγχρονη οργάνωση: Η σημερινή οργάνωση Greenpeace σε τίποτα δεν θυμίζει
την σχεδόν χίπικη ομάδα των ιδρυτών της. Η χαλαρή οργανωτική δομή με τις πλημμελώς
σχεδιασμένα ενέργειες έχει δώσει τη θέση της σε μια ισχυρή κεντρική οργάνωση με
παραρτήματα σε 30 χώρες. Η κεντρική διοίκηση της οργάνωσης είναι στο Amsterdam.
Από εκεί συντονίζεται όλη η δράση. Το οργανόγραμμα και γενικότερα ο τρόπος
οργάνωσης και διοίκησης μοιάζει όλο και περισσότερο μιας τυπικής πολυεθνικής
εμπορικής εταιρείας. Υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα για το σχεδίασμά των καμπανιών, για
τη χρήση του στόλου της οργάνωσης, για το lobbying και τις επιστημονικές μελέτες, για
τα χρηματοοικονομικά. Στο Λονδίνο η οργάνωση διατηρεί ξεχωριστό τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Το οργανωτικό μότο της
οργάνωσης είναι «global think, local act». Οι προτάσεις των τοπικών ομάδων εκτιμούνται
μεν ως πηγή για την επιλογή των θεμάτων και των δραστηριοτήτων, εντούτοις η
δημοκρατική οργάνωση της λήψης των αποφάσεων από κάτω προς τα πάνω απορρίπτεται
(Baringhorst 1998, 181). Η αυστηρά ιεραρχική και γραφειοκρατική οργάνωση δεν
αμφισβητείται από τη διοίκηση της οργάνωσης, αντίθετα θεωρείται ως απαραίτητη
προϋπόθεση επιτυχίας73 (ο.π.). Προσφέρει την ευελιξία και την δυνατότητα για γρήγορη
αντίδραση. Χωρίς αυτά τα πλεονεκτήματα η οργάνωση δεν θα είχε καμιά τύχη. Η
οργανωτικές δομές που για τη λήψη απόφασης χρειάζεται ευρεία πλειοψηφία καθώς και η
απεριόριστη εισδοχή μελών θα έβλαπτε την αποτελεσματικότητα της Greenpeace,
υποστηρίζει ο Γενικός Δντής της (Baringhorst 1998, 182).
Η επιλογή του προσωπικού της οργάνωσης γίνεται με αυστηρά επαγγελματικά
κριτήρια, ενώ οι απολαβές τους είναι της ίδιας τάξης με αυτές των εμπορικών εταιρειών. Η
οργάνωση απασχολεί επιστήμονες από το χώρο των φυσικών επιστημών που εκτιμούν τα
αντικειμενικά δεδομένα για τις διάφορες καμπάνιες, ειδικούς στο lobbying, αφού η
οργάνωση συμμετέχει σε πολλές διεθνείς επιτροπές και συνδιασκέψεις ενώ καλείται από
πολλές οργανώσεις ως παρατηρητής και επικοινωνιολόγους που ασχολούνται με τον
επικοινωνιακό σχεδίασμά (Baringhorst 1998, 183 ). Η Greenpeace δημιούργησε μια νέα
κατηγορία επαγγέλματος αυτή του Campaigner, του «οργανωτή καμπανιών». Να τι
προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας οργανωτής καμπανιών στο χώρο της χημείας, σύμφωνα
με μια αγγελία που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Die Zeit (1/12/1995), τα οποία και
χαρακτηρίζουν την ίδια την οργάνωση:
73 Η Greenpeace έχει καιηγορηθεί επανειλημμένα για έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών, κάτι που έχει
οδηγήσει σε αποχωρήσεις (βλ. Baringhorst 1998, 182, με επιπλέον βιβλιογραφικές αναφορές).
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•

ευρεία γνώση και επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της χημείας

•

στρατηγική σκέψη βασισμένη στην περιβαλλοντική πολιτική

•

συνθετική ικανότητα

•

ικανότητα αντιπροσώπευσης της Greenpeace δυναμικά και συνεργατικά

•

δημιουργικότητα και θάρρος για την εύρεση πρωτότυπων λύσεων

•

να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να είναι προσανατολισμένος στην επιτυχία και να
μπορεί να εργάζεται ομαδικά

•

να μιλά καλά Αγγλικά, να είναι πρόθυμος για μετακινήσεις και ανάληψη ευθυνών
Για την οργάνωση των καμπανιών μεγάλο βάρος δίνεται στον επικοινωνιακό

σχεδιασμό τους, από την επιλογή του θέματος έως το τελευταίο δελτίο τύπου. Η επιτυχία
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άρτια και επαγγελματικού επιπέδου χρήση των τεχνικών
του Μάρκετινγκ αλλά και της γνώσης του χώρου των μέσων. Αυτό δεν είναι τυχαίο διότι η
Greenpeace στη Γερμανία για παράδειγμα για την υλοποίηση των επικοινωνιακών
καμπανιών της συνεργάζεται με μια μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας
(Meyer, Salomon, Blum und Kracht-Direct Marketing), οποία παράλληλα φροντίζει
λογαριασμούς μεγάλων εμπορικών εταιρειών όπως της IBM Deutschland, της εταιρείας
τροφίμων Iglo/Lagnese ή του ομίλου εκδόσεων Spiegel (Baringhorst 1998, 184 ). Οι
καμπάνιες της Greenpeace είναι σκηνοθετημένα γεγονότα σχεδιασμένα για τα media,
με σκοπό να προσελκύσουν την προσοχή των media και να τα στρέψουν σε θέματα
που αυτή έχει επιλέξει (ο.π. 186-187). Οι ενέργειες της καμπάνιας μπορεί να είναι δελτία
τύπου, συνεντεύξεις τύπου, ενημερωτικό υλικό, διαφημιστικές καταχωρίσεις και
ενημέρωση μέσω του διαδικτύου. Όλα αυτά όμως πρέπει να συνδέονται με δράση.
«Πράξεις αντί για λόγια» είναι σε ελεύθερη μετάφραση το μότο. Μια είδηση όταν
συνοδεύεται από «δράση» μετατρέπεται σε story, και ένα story αποτελεί ένα συμβάν που
αξίζει να μεταδοθεί από τα μέσα (Baringhorst 1998, 187).
Το βασικό μέλημα της Greenpeace είναι η πρόκληση δημοσιότητας και η
επίτευξη αποδοχής και συμπάθειας. Μόνο όταν μια καμπάνια τύχει δημοσιότητας έχει
πιθανότητα επιτυχίας. Η δημοσιότητα αυξάνει την αποδοχή στο ευρύτερο κοινό, το οποίο
ανταποκρίνεται στα καλέσματα της οργάνωσης, για μποϋκοτάζ, για χρηματικές
συνδρομές, για αποστολή δελτίων παραπόνων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πίεση προς την
εταιρεία-στόχο. Η πίεση αυτή είναι τόσο πολιτικής μορφής, π.χ. κινητοποίηση των
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πολιτικών θεσμών όσο και οικονομική π.χ. μείωση του τζίρου. Συνεπώς όλες οι ενέργειες
σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη βάση της πρόκλησης δημοσιότητας. Αυτή είναι το
κύριο μέσο-όπλο της οργάνωσης.
Κατά την Baringhorst (1998, 187) τρεις είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην
μετατροπή μιας ενέργειας σε θεαματικό γεγονός άξιο να τύχει δημοσιότητας από τα μέσα:
1. η επιλογή του θέματος, σε απλά ελληνικά να είναι «πιασάρικο»
2. η τελετουργική δραματοποίηση της σύγκρουσης και η σκηνοθεσία της ενέργειας
με βάση αισθητικά σχήματα της βιωματικής κοινωνίας (Erlebnisgesellschaft)
3. η σε επαγγελματική βάση συνεργασία με τα μέσα, καθότι η καμπάνια εκτυλίσσεται
για αυτά
Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά στην περίπτωση Brent Spar.

Στ.2.5. Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός στην περίπτωση Brent Spar
Στην κοινωνία του ρίσκου τα ατυχήματα, οι πιθανότητες ατυχημάτων και οι
ειδήσεις για μόλυνση του περιβάλλοντος αποτελούν «πολιτικό παράγοντα με σχεδόν
επαναστατική επίδραση» (Beck 1996, 243).
Το ουσιαστικό θέμα που έθιξε η Greenpeace στην περίπτωση της βύθισης της
πλατφόρμας Brent Spar ήταν αυτό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των
θαλασσών. Το θέμα αυτό ήταν επίκαιρο τόσο ως «αίτημα των καιρών» όσο και ως θέμα
της τρέχουσας επικαιρότητας. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στις χώρες της
δυτικής Ευρώπης είχε διαμορφωθεί οικολογική συνείδηση. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό είχαν
παίξει τα διάφορα ατυχήματα, όπως τα ναυάγια με τάνκερ. Ο κόσμος είχε ιδιαίτερη
ευαισθησία

σχετικά

με

τη

θαλάσσια

ρύπανση.

Επιπλέον,

τον

καιρό

που

πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες της Greenpeace (έναρξη 30/4/1995, κορύφωση αρχές
Ιουνίου 1995) είχε προγραμματιστεί η Διεθνής Σύνοδος για την προστασία της Βόρειας
Θάλασσας (8-9/6/1995), γεγονός που από μόνο του θα τραβούσε τα φώτα της
δημοσιότητας πάνω του. Το γεγονός αυτό αύξανε τις πιθανότητες δημοσιότητας των
ενεργειών της Greenpeace. Βέβαια το θέμα της μόλυνσης είναι ένα θέμα που πραγματικά
απασχολεί τη κοινή γνώμη. Η Greenpeace δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή
πληροφοριών για περιβαλλοντικά θέματα. Χρηματοδοτεί επιστημονικές έρευνες και
αξιοποιεί ήδη υπάρχουσες προκειμένου να επιλέξει επίκαιρα θέματα. Τα θέματα που

329

αφορούν τη μόλυνση της περιβάλλοντος, όπως και θέματα που αφορούν τη διατροφή, την
υγεία και την ασφάλεια, συναντούν μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. Για αυτό
και η οργάνωση επιλέγει τα θέματα-καμπάνιες της μέσα από αυτό το θεματικό άξονα (βλ.
για παράδειγμα την τρέχουσα καμπάνια για τα γενετικούς τροποποιημένα τρόφιμα). Μετά
την επιλογή του τομέα δράσης, επιλέγονται οι συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι είναι
συγκεκριμένα πρόσωπα ή εταιρείες. Δεν είναι απρόσωπες δομές ή συστήματα. Ο ένοχος
επιδεικνύεται με σαφήνεια και ο καταναλωτής καλείται να δράση με συγκεκριμένες
ενέργειες, μποϋκοτάζ, buycott (βλ. περίπτωση «καθαρού» ρεύματος Στ. 1.2), αποστολή
διαμαρτυριών.
Η σημαντικότητα του θέματος όμως, αποτελεί αναγκαία όχι όμως και ικανή
συνθήκη για να τύχει της προσοχής του κόσμου και των μέσων. Σύμφωνα με την
Baringhorst (1998, 187) η επαγγελματική σκηνοθεσία για τις ανάγκες των μέσων είναι
σημαντικότερη απ’ ότι οι επιστημονικές αναλύσεις. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι
οποιοδήποτε θέμα με κατάλληλες επικοινωνιακές «δακτυλουργίες» μπορεί να τραβήξει τη
δημοσιότητα πάνω του. Η ίδια η Greenpeace παραδέχεται ότι στην περίπτωση Brent Spar
εάν η εταιρεία είχε περιφρουρήσει καλύτερα τις εγκαταστάσεις και οι ακτιβιστές δεν
κατόρθωναν να την καταλάβουν την πρώτη φορά, οπότε δεν θα δημιουργείτο ο αρχικός
θόρυβος που πυροδότησε τις μετέπειτα αλυσιδωτές εξελίξεις, ήταν πολύ δύσκολο η
καμπάνια να είχε την εξέλιξη που είχε (Vorfelder 1995, 56).
Η επιλογή των θεμάτων από την Greenpeace αποτελεί σημείο κριτικής της.
Αφενός μεν γιατί επιλέγει θέματα όχι με κριτήρια σημαντικότητας αλλά με κριτήρια
καταλληλότητας για τα μέσα. Για παράδειγμα η Greenpeace στα πλαίσια των καμπανιών
της για επαπειλούμενα είδη επιλέγει «δημοφιλή» ζώα, π.χ. τη φώκια ή τα δελφίνια ενώ δεν
λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχουν είδη, λιγότερο «δημοφιλή», που επαπειλούνται όμως σε πιο
μεγάλο βαθμό (Baringhorst 1998, 188). Στην περίπτωση της Shell δεν υπήρχαν στοιχεία
που να αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία συμπεριφέρεται πιο ανεύθυνα απέναντι
στο περιβάλλον απ’ ότι άλλες εταιρείες. Επίσης η Greenpeace κατηγορείται ότι δρέπει τις
δάφνες της δόξας, βασιζόμενη στην προεργασία που έχει γίνει από άλλες μικρότερες και
λιγότερο «θορυβώδεις» οργανώσεις του χώρου της προστασίας του περιβάλλοντος και της
προστασίας του καταναλωτή (ο.π). Επίσης ασκείται κριτική στην οργάνωση γιατί επιλέγει
θέματα που η πλατιά συναίνεση είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένη, χωρίς να παίρνει
το ρίσκο να θίξει κεκτημένα που αφορούν μεγάλες ομάδες. Αποφεύγει για παράδειγμα να
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θίξει θέματα σχετικά με τη χρήση του αυτοκινήτου, παρ’ όλο που αποτελεί αιτία
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (ο.π).
Το επιλεγόμενο θέμα πρέπει να έχει συμβολικό χαρακτήρα, και να παράγει
σύμβολα. Στην περίπτωση της Brent Spar, δεν επρόκειτο ειδικά για τη συγκεκριμένη
πλατφόρμα, ούτε ειδικά για την εταιρεία Shell. Επρόκειτο για τη μόλυνση της Βόρειας
Θάλασσας και γενικότερα για τη μόλυνση των θαλασσών (Vorfelder 1995, 125). Η
σκουριασμένη και άσχημη πλατφόρμα στη μέση του ωκεανού φαινόταν ως το σύμβολο
της ανευθυνότητας των εταιρειών. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι αγωνιστές του
«καλού», οι «Rainbow Warriors» που με ηρωισμό και αυτοθυσία μάχονται τις δυνάμεις
του «κακού». Η διάκριση μεταξύ «καλού» και «κακού» πρέπει να είναι προφανής και
αδιαμφισβήτητη. Στην περίπτωση Brent Spar ήταν προφανές ότι η Shell εξ αρχής ήταν σε
δυσμενή θέση, επιβαρημένη και με την αντίληψη ότι οι δραστηριότητές της είναι εξ
ορισμού ρυπογόνες.
Τα θέματα που επιλέγονται πρέπει να παράγουν θεαματικές εικόνες για τα μέσα.
«Πλοία, θάλασσα και πολύ βρωμιά», αυτές είναι οι χαρακτηριστικές συνθήκες, σύμφωνα
με ένα στέλεχος της οργάνωσης, για μια πετυχημένη καμπάνια (Baringhorst 1998, 187).
Αποτελεί ένα ιδανικό σκηνικό για να σκηνοθετεί η δράση με τρόπο δραματικό. Η
σύγκρουση μεταξύ «καλού» και «κακού» και η μετατροπή της σύγκρουσης σε μια
σύγκρουση Δαβίδ-Γολιάθ ευνοεί τη δημιουργία συναισθημάτων συμπάθειας απέναντι
στον «καλό Δαβίδ». Η αναμέτρηση γίνεται ανάμεσα στην «σιδερένια» και αλαζονική
εξουσία που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ωμή βία θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες
ζωές (εικόνες ρίψης νερού, αστυνομικών να εκδιώκουν τους καταλήψιες, εμβολισμός του
πλοιαρίου της Greenpeace) και ανάμεσα στους αγωνιστές του «καλού» που με κίνδυνο της
ζωής τους, με ηρωισμό και αυτοθυσία μάχονται για έναν ηθικό σκοπό. Η δραματική
σκηνοθεσία της σύγκρουσης εξυπηρετεί το διπλό σκοπό της οργάνωσης: δημοσιότητα στα
μέσα και αποδοχή από το κοινό, στόχοι που είναι άμεσα αλληλοεξαρτώμενοι.
Η αναμέτρηση ήταν για τη συμπάθεια του κοινού. Στον αγώνα αυτό η Greenpeace
προσπαθούσε να παράγει εικόνες με συγκινησιακό περιεχόμενο.

Τα γεγονότα

παρουσιάζονταν από τα μέσα σαν μια μορφή ενός κινηματογραφικού έργου σε συνέχειες,
σαν ένα σύγχρονο «οικολογικό παραμύθι» (Baringhorst 1998, 191). Οι σκηνές έχουν
σασπένς αλλά και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της
βιωματικής κοινωνίας. Η ψυχαγωγία και η «πλάκα» (fun) τόσο ως μια επιπλέον διάσταση
όσο και ως πρωταρχικό κίνητρο αποτελούν όλο και πιο σημαντικό παράγοντα στις
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σημερινές αγορές ακόμη κι όταν πρόκειται για διαμαρτυρία (Bosshart 1997, 281).
Προσφέρονται ηδονιστικά βιώματα φορτισμένα με ηθικές αξίες (Baringhorst 1998, 199).
Βλέπουμε σκηνές που συνδυάζουν extreme sports (αναρριχήσεις, φουσκωτά σκάφη), βία,
αγωνία για την έκβαση των επιχειρήσεων αλλά και για τη σωματική ακεραιότητα των
ακτιβιστών. Οι Rainbow Warriors μετατρέπονται σε τηλεοπτικούς σταρ. Οι εικόνες
επικοινωνιακά είναι ιδιαίτερα προσεγμένες. Η Greenpeace δίνει ιδιαίτερη σημασία στην
επικόινωνιακή «ορθότητα» των εικόνων που προορίζονται για τα μέσα και είναι κάτι
που περιλαμβάνεται στο σχεδίασμά των καμπανιών (Baringhorst 1998, 196). Με τα μέσα
υπάρχει αγαστή συνεργασία στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Πάνω στο πλοίο της
οργάνωσης που βρισκόταν στον τόπο που διαδραματίζονταν τα γεγονότα βρίσκονταν
ανταποκριτές των μέσων που με επιτόπια ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις προσέδιδαν
ένα πιο δραματικό τόνο στα γεγονότα. Ακόμα και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων
λάμβανε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συστήματος των μέσων, ιδιαίτερα του χρόνους
κλεισίματος της σύνταξης ή την ώρα μετάδοσης των ειδήσεων: οι ειδήσεις πρέπει να ήταν
«φρέσκες», γιατί «τίποτε δεν είναι πιο παλιό απ' τη χθεσινή είδηση»(Βατ^1ίθΓ5ΐ 1998,
196).
Η αναμέτρηση για την αποδοχή και τη συμπάθεια του κοινού λαμβάνει χώρα και
σε μια άλλη διάσταση, αυτή των διαφημιστικών καταχωρήσεων στον τύπο. Η εταιρεία
μεσούσης της κρίσης αποσύρει τη έως τότε διαφημιστική της καμπάνια, εισάγοντας μια
νέα με τίτλο «αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε» εννοώντας τη στείρα αντιπαράθεση και το
σλόγκαν «φροντίζουμε για σας πέρα από το αυτοκίνητο», αναφερόμενη στο ενδιαφέρον
της εταιρείας για κοινωνικά και περιβαντολογικά θέματα. Η Greenpeace ανταπαντά με μια
καταχώριση που παρωδεί αυτή της Shell. Δείχνει ένα μισοανοιγμένο κονσερβοκούτι
σαρδέλες βουτηγμένες στο πετρέλαιο με το κείμενο «χάρις στη Shell σε λίγο όλα τα ψάρια
θα κολυμπούν στο πετρέλαιο. Η ρυπογόνος πολυεθνική θέλει να βυθίσει στη θάλασσα την
πλατφόρμα που είναι γεμάτη τοξικά» καταλήγοντας με το μότο «αυτό θα το αλλάξουμε».

Στ.2.6. Μια αποτίμηση
Η περίπτωση Brent Spar σύμφωνα με τον Beck (1998, 123) αποτελεί ένα δείγμα
της αλλαγής που επιτελέστηκε στο χώρο της πολιτικής μεταξύ της εποχής της πρώτης και
της εποχής της δεύτερης νεωτερικότητας: Οι εθνικές κυβερνήσεις παρακολουθούσαν το
παιχνίδι «από τον πάγκο», συρόμενες πίσω από τις εξελίξεις, ενώ η πρωτοβουλία των
κινήσεων ανήκε στις χωρίς εξουσιοδότηση υποπολιτικές κινήσεις. Ήταν πρότυπο
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παγκοσμιοποιημένης υποπολιτικής. Η ιδιαιτερότητα δεν έγκειται στο ότι ο Δαβίδ
γονάτισε το Γολιάθ, αλλά στο ότι ένας Δαβίδ μπόρεσε να συνεργαστεί με ένα Γολιάθ και
μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο! (ο.π., 123). Ο καγκελάριος της Γερμανίας συμμάχησε με
τους «ημινόμιμους» της Greenpeace και στράφηκε ενάντια σε έναν πολυεθνικό κολοσσό.
Στη δεύτερη νεωτερικότητα βλέπουμε πολλές τέτοιες συμμαχίες «αταίριαστων»:
πολυεθνικές εταιρείες να συμμαχούν με καταναλωτικές πρωτοβουλίες ενάντια σε άλλες
εταιρείες ή και κυβερνήσεις. Αλλά και σε επίπεδο καταναλωτών παρατηρούμε «περίεργες
συμμαχίες»: οι οδηγοί της Porsche συμμάχησαν με τους γκαζάκηδες, έχοντας έναν κοινό
στόχο: την προστασία του περιβάλλοντος (ο.π). Ξαφνικά τετριμμένες καθημερινές
καταναλωτικές πρακτικές ρουτίνας, όπως το γέμισμα του αυτοκινήτου με βενζίνη,
απέκτησαν πολιτική σημασία.
Για την Greenpeace η υπόθεση απετέλεσε μια νίκη αφού εκπληρώθηκαν όλοι οι
στόχοι. Σε ένα φυλλάδιο αναφέρεται: «Το ότι η πλατφόρμα δεν βυθίστηκε αποτελεί μια νίκη
για τη Βόρεια θάλασσα, η οποία προπάντων κερδήθηκε κυρίως από τους καταναλωτές/
καταναλώτριες. Χωρίς αυτό το κύμα της αλληλεγγύης η Shell δεν θα είχε εξαναγκασθεί σε
αλλαγή πορείας. Η πλήρης επιτυχία μιας καμπάνιας σε διάστημα μόνο οκτώ εβδομάδων
είναι μοναδική στην ιστορία της οργάνωσης. Κανονικά απαιτούνται πολλοί μήνες, χρόνια ή
και δεκαετίες έως ότου η δουλειά, μετά από επίμονους αγώνες, να στεφθεί από επιτυχία»
(παρατίθεται και στο Retzmann χ.χ.). Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης η παρουσία στα
μέσα ήταν πρωτοφανής, μόνο στη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων υπήρξαν περισσότερες
από 800 αναφορές σε τηλεοπτικές εκπομπές στη Γερμανία. Η πλειοψηφία των
καταναλωτών συμμετείχε στο μποϋκοτάζ. Στη διάρκεια της κρίσης χρησιμοποιήθηκαν και
άλλες πιο ακραίες μορφές καταναλωτικής αντίστασης: αναφέρθησαν 300 απόπειρες
τοποθέτησης βομβών ή εμπρησμού, απόπειρες με γράμματα βόμβες, 50 περιπτώσεις
βανδαλισμού καθώς και πυροβολισμοί ενάντια σε πρατήρια της Shell (Retzmann χ.χ., 3).
Η Greenpeace εκτιμά ότι πέτυχε την εξάλειψη μιας αιτίας ρύπανσης των
θαλασσών. Παρ’ όλα αυτά παραμένουν πολλές άλλες αιτίες για τις οποίες ο αγώνας
συνεχίζεται.
Για τη Shell προφανώς ήταν μια ήττα με επιπτώσεις τόσο οικονομικές όσο και στο
image της εταιρείας. Η εταιρεία αιφνιδιάστηκε, ήταν απροετοίμαστη για μια τέτοια
εξέλιξη. Δεν εκτίμησε σωστά το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν τα μέσα και
προσέφερε η ίδια λαβές για να χάσει τις εντυπώσεις (Retzmann χ.χ., 3). Η συνθηκολόγηση
ήταν φυσική κατάληξη μετά μάλιστα και την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να
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πραγματοποιήσει ενέργεια εκκένωσης με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων. Η εταιρεία
εκτίμησε ότι ο πιθανός θάνατος ακτιβιστών θα οδηγούσε σε ακόμη πιο ανεξέλεγκτες
καταστάσεις με ολέθριες συνέπειες για αυτό και έκανε πίσω (ο.π., 4).
Σε καταχωρήσεις, αμέσως μετά την κρίση, με τον τίτλο «εμείς θα αλλάξουμε»
παραδέχεται ότι παρ’ όλο που οι ενέργειές της ήταν σύννομες, ωστόσο στερούνταν
κοινωνικής αποδοχής. Και αυτό το σημείο θα τύχει ιδιαίτερης προσοχής στο μέλλον.
Η υπόθεση Brent Spar έγινε αιτία να ξεσπάσουν μια σειρά διαμάχες σε πολιτικό,
νομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
•

Κατ’ αρχήν για τη νομιμοποίηση ομάδων, στη συγκεκριμένη περίπτωση της
Greenpeace, να προωθούν συμφέροντά τους, όταν αυτά αντιτίθενται σε συμφέροντα
άλλων ομάδων που είναι νομικώς κατοχυρωμένα ή τυγχάνουν κατοχύρωσης από
δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις (Retzmann χ.χ., 5). Επιπλέον η Greenpeace
εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον ή τα δικά της συμφέροντα, που μπορεί να μη
ταυτίζονται με τα πρώτα;

•

Ο καθοριστικός ρόλος των μέσων έγειρε ερωτήματα τόσο για την επίδρασή τους όσο
και για τη λειτουργία τους. Τα μέσα ήταν μεταδότες των ειδήσεων ή «παράρτημα» της
Greenpeace αποκομίζοντας και τα ίδια οικονομικά οφέλη μέσω της θεαματικότητας;
Μήπως αυτό αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία (βλ. Retzmarm x.x.); Σύμφωνα με τη
Shell «τα γεγονότα σχετικά με την πλατφόρμα Brent Spar το καλοκαίρι του 1995
χρειάζονται μια ψύχραιμη ανάλυση. ...Πως θα είναι δυνατό στο μέλλον να δημιουργείται
κοινωνική συναίνεση για νόμιμα συμφέροντα, που είτε αντιμετωπίζονται με διάλογο είτε
συγκρουσιακά, που να επιτρέπουν την υπεύθυνη δράση και τις δημιουργικές λύσεις και
να μην τις εμποδίζουν. Δεν μπορεί, ο κοινωνικός διάλογος για όλα τα μελλοντικά θέματα
να συμπτύσσεται σε ένα θέαμα, το οποίο πρέπει να έχει νικητή και νικημένο» (Shell AG
1995).

•

Η περίπτωση Brent Spar ανέδειξε περισσότερο ότι η πολιτική σήμερα είναι
περισσότερο μια «συμβολική πολιτική». Είναι ένας αγώνας για την «επικράτηση
συμβόλων» και «ιστοριών» (stories). Ο καθένας, δεδομένου της ανισότητας ισχύος,
προτείνει και αγωνίζεται να επιβάλει τη δική του εκδοχή πραγματικότητας, το δικό του
«story». Και το κεντρικό ερώτημα είναι: «Ποιος διαφεντεύει τα σύμβολα;» (Beck
1998, 125). Ποιος θα κατασκευάσει εκείνα τα σύμβολα που θα αγγίξουν το κοινό και
θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη του;
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•

Γιατί θεματοποιήθηκε και προβλήθηκε σε τέτοιο βαθμό η βύθιση μιας «ασήμαντης»
πλατφόρμας, ενώ θέματα πολύ πιο σοβαρά που αφορούν ακόμα και την ίδια εταιρεία
αποσιωπούνται; Όπως το θέμα της μόλυνσης που προκαλεί η Shell στη Νιγηρία αλλά
και η υποστήριξή της, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά της, στη νιγηριανή
χούντα (που καταφεύγει ακόμη και σε εκτελέσεις πολιτικών της αντιπάλων); (βλ.
σχετικά Werner, Weiss 2003).

•

Οι ενέργειες των πολιτικών καταναλωτών κατά τον Jensen (1998) είναι περισσότερο
αυθόρμητες, συγκινησιακές και αποσπασματικές αντιδράσεις απέναντι σε αυτό που
υπερτονίζουν τα μέσα. Στην περίπτωση Brent Spar η απόφαση βασίστηκε περισσότερο
σε συγκινησιακά στοιχεία παρά σε επιστημονικά δεδομένα. Μάλιστα η Greenpeace
έκανε λάθος εκτίμηση για την ποσότητα αποβλήτων που υπήρχε πάνω στην
πλατφόρμα. Αργότερα παραδέχθηκε το λάθος της, ως τεχνικό λάθος μέτρησης, ήδη
όμως η απόφαση είχε κριθεί. Τα κοινωνικά προβλήματα απαιτούν σαφώς περισσότερο
οργανωμένο και βασισμένο σε επιστημονικά στοιχεία σχεδιασμό.

•

Η επιτυχία των ενεργειών της Greenpeace απέδειξε ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες
εταιρείες είναι ευάλωτες όταν η πρακτική τους αντιτίθεται στις αξίες των
καταναλωτών. Παράγων επιτυχίας δεν είναι μόνο η παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας αλλά και η ηθική συμπεριφορά. Η ποιότητα πρέπει να συμπεριλαμβάνει
θέματα ηθικής συμπεριφοράς. Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι ένα θέμα στο οποίο
όλο και τηο πολλές εταιρείες επικεντρώνονται. Παρ’ όλο ότι η Greenpeace δεν
θεματοποιεί αφηρημένες δομές ή συστήματα, η εξέλιξη της υπόθεση Brent Spar είχε
σαφείς επιδράσεις στον τρόπο σκέψης και δράσης των εταιρειών. Η ίδια η Shell
άλλαξε ριζικά την στρατηγική της, θέτοντας νέα στάνταρντς στον κλάδο. Σήμερα είναι
από τις πιο ενεργές εταιρείες σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (βλ.
www.shell.com'). Πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα αυτές που είναι ευάλωτες σε κρίσεις,
άρχισαν να υπολογίζουν πιθανά σενάρια καταναλωτικού μποϋκοτάζ και να
θωρακίζονται. Η θωράκιση αυτή δεν αφορά μόνο επικοινωνιακές στρατηγικές αλλά
αφορά και την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών για να έχουν αποδείξεις ότι είναι
κοινωνικά υπεύθυνες. Πολλές έχουν κατανοήσει ότι οι καταναλωτές είναι δυνατόν να
αναπτύξουν συλλογική δράση και μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο. Η εμπειρία από
το εγχείρημα Brent Spar σωρεύεται και μπορεί να αξιοποιηθεί για μελλοντικές
ανάλογες ενέργειες (βλ. για παράδειγμα την ίδρυση το 1997 της Sea Shepherd
Conservation Society από τον Ρ. Watson, πρώην στέλεχος της Greenpeace, που
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διαθέτει δικό της πλοίο και δραστηριοποιείται στην προστασία των θαλασσίων ειδών,
www.sheashepherd.org).
•

Οι εταιρείες συνειδητοποιούν ότι σημασία δεν έχει μόνο η οικονομική ισχύς, που
μεταφράζεται και σε πολιτική, αλλά και η νομιμοποιητική ισχύς. Και όπως αναφέραμε
το κεφάλαιο νομιμοποίησης δεν αγοράζεται. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι καταναλωτές
διαθέτουν ισχυρή δύναμη. Οι πολίτες-καταναλωτές ανακαλύπτουν την αγοραστική
πράξη ως ψηφοφορία (Beck 1998, 124). Στο μποϋκοτάζ ενώνεται η καταναλωτική
πράξη με την άμεση δημοκρατία και μάλιστα παγκόσμια. Η περίπτωση που
εξετάζουμε έδειξε επίσης ότι στην κοινωνία υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη
δυσφορία για την πρακτική των εταιρειών. Η Greenpeace κεφαλαιοποιεί ένα μέρος
αυτής της δυσφορίας. Οι πολίτες θέλουν να αντιδράσουν, θεωρούν όμως ότι κάτι
τέτοιο είναι αδύνατο στα πλαίσια του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. Δεν είναι
τυχαίο πως σε έρευνα του περιοδικού Spiegel στη Γερμανία το 1995 μόλις 5% των
νέων μεταξύ 16 και 25 ετών θεωρούν τα υπάρχοντα κόμματα ως αξιόπιστα, ενώ το
ποσοστό της ίδιας ομάδας που κρίνει ως αξιόπιστη την Greenpeace είναι 64%!
(Bosshart 1997, 271). Οι πολίτες δεν στέκονται απαθείς απέναντι στα πολιτικά
προβλήματα. Είναι όμως απογοητευμένοι από τους θεσμούς του υπάρχοντος πολιτικού
συστήματος. Για αυτό το μότο της Greenpeace «έργα και όχι λόγια» βρίσκει μεγάλη
ανταπόκριση. Σύμφωνα με το Röglin το μποϋκοτάζ είναι «το ultima ratio μιας
αμήχανης κοινωνίας, που έχει την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να συμβεί αλλά δεν ξέρει τι
ακριβώς...» (παρατίθεται στο Retzmann x.x.).

336

Στ.3. Ανταλλακτικά Δίκτυα
Τα ανταλλακτικά δίκτυα είναι δίκτυα ατόμων, ή ομάδων (μικρές επιχειρήσεις, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, κοινότητες-δήμοι, ενώσεις) που ανταλλάσσουν προϊόντα,
υπηρεσίες και πληροφορίες. Η υλοποίηση επιτυγχάνεται μέσω ενός συστήματος
υπολογισμού χωρίς χρήματα. Η αξιολόγηση της προσφορά πραγματοποιείται ανάλογα με
την προσφορά χρόνου συχνά όμως και κατόπιν διαπραγμάτευσης. Τα ανταλλακτική
δίκτυα είναι δημοκρατικοί μη-ιεραρχικοί μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που το σύστημα
υπολογισμού όπως και ο τρόπος προσφοράς και ζήτησης καθορίζονται από τα ίδια τα μέλη
του οργανισμού (Kristof et.al 2001, ρ. 6).
Ας δούμε πως λειτουργεί ένα τυπικό ανταλλακτικό δίκτυο: Ένα A μέλος του
δικτύου προσφέρει για παράδειγμα επισκευές στα υδραυλικά του σπιτιού ενός μέλους Β
του δικτύου. Ο λογαριασμός του A πιστώνεται και του Β χρεώνεται με μη εγχρήματες
μονάδες, ας πούμε με 100 «βόλους». Ο A μπορεί να ζητήσει μάθημα Ισπανικών από ένα
άλλο μέλος του δικτύου Γ έναντι 70 βόλων την ώρα. Το μέλος Γ θα χρησιμοποιήσει τους
βόλους αυτούς προκειμένου να δεχθεί τις υπηρεσίες Shiatsu μασάζ του μέλους A ή τις
υπηρεσίες υψηλής μαγειρικής του μέλους Δ κοκ. Έχουμε έτσι ανταλλαγή υπηρεσιών με
την απουσία χρήματος. Τα μέλη του δικτύου έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που
θα ήταν δύσκολο να τα αποκτήσουν εάν έπρεπε να καταβάλουν μετρητά. Στην ιστοσελίδα
ή την εφημερίδα του δικτύου εμφανίζονται οι προσφορές και οι ζητήσεις. Τα μέλη
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και αποφασίζουν για την ανταλλαγή. «Η ανταλλαγή ζει
από την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία» αναφέρει η προμετωπίδα μιας εφημερίδας
ενός δικτύου. Εάν αναπτυχθούν δεσμοί εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών οι ανταλλαγές
γίνονται πιο εύκολα. Όσο λιγότερη ανωνυμία τόσο μεγαλύτερη η κυκλοφορία βόλων! Στα
ανταλλακτικά δίκτυα δεν επιτρέπεται ο τοκισμός των βόλων ενώ στόχος δεν είναι το
χρηματικό κέρδος.
Τα ανταλλακτικά δίκτυα μπορούν να θεωρηθούν ως μια εκτεταμένη «βοήθεια
γειτονιάς», ως τοπικό κοινωνικό και οικονομικό δίκτυο, συχνά με οικολογική κατεύθυνση.
Προϋποθέτουν την προσωπική κινητοποίηση και την προσωπική ανάληψη ευθύνης,
αναπτύσσουν την αίσθηση της αυτοεκτίμησης μέσω αυτοκαθορισμού της εργασίας, μέσω
ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της φαντασίας και την αξιοποίηση των ικανοτήτων
και των ταλέντων των ανθρώπων (Arbeitsgemeinschaft Bundesdeutsche Tauschsysteme
1999). Η ανταλλαγή στα δίκτυα αυτά έχει διαφορετική φιλοσοφία από την ανώνυμη
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«αρπαχτή» των εφημερίδων όπως η «χρυσή ευκαιρία». Στα δίκτυα παίζει ρόλο «το καλό
όνομα» του μέλους, οι σχέσεις έχουν διάρκεια, άρα πρέπει να βασίζονται στην
εμπιστοσύνη.
Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τριών ειδών ανταλλακτικά δίκτυα ανάλογα με το
σκοπό που επινοήθηκαν και για τα κίνητρα των μελών τους (Kristof et.al 2001, 13):
•

Ανταλλακτικά

δίκτυα

προσανατολισμένα

στην

επικοινωνία.

Τέτοια

δίκτυα

δημιουργούνται σε μικρούς γεωγραφικούς χώρους (π.χ. γειτονιές) με ισχνές δομές
κοινωνικής πρόνοιας, έχουν μικρό έως μέσο αριθμό μελών, κυρίως κοινωνικά
αδύνατους. Η ανταλλαγή έχει κίνητρα πρώτιστα κοινωνικά, την ανθρώπινη επαφή, την
επικοινωνία και την αλληλοβοήθεια. Τέτοια δίκτυα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα
αναπτυγμένα. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση. Πρόκειται για βοήθεια σε επίπεδο
γειτονιάς και ενορίας.
•

Ανταλλακτικά δίκτυα που επικρατεί η ιδεολογία. Τα μέλη τέτοιων δικτύων
προέρχονται από τον οικολογικό-εναλλακτικό χώρο και διέπονται από κοινές
ιδεολογικές αρχές. Οι ανταλλαγές γίνονται πρώτιστα για ιδεολογικούς λόγους, η
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι δευτερεύουσας σημασίας. Σημαντικός
στόχος είναι να δοκιμαστεί «μια άλλη μορφή οικονομίας». Στην Ελλάδα από όσα
γνωρίζουμε δεν έχουν αναφερθεί τέτοια εγχειρήματα.

•

Ανταλλακτικά δίκτυα προσανατολισμένα στο «κέρδος». Είναι ιδιαίτερα ευρεία δίκτυα.
Τα μέλη κινούνται από την επιθυμία να αποκτήσουν αγαθά και υπηρεσίες που αλλιώς
δεν θα μπορούσαν.
Για τις ανταλλαγές, από τις αρχικές επαφές έως την ολοκλήρωση της ανταλλαγής,

υπεύθυνα είναι μόνο τα μέλη. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας
η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα μεταξύ των μελών. Όσον αφορά την τυπική οργάνωση ενός
δικτύου υπάρχουν έτοιμα προγράμματα σε υπολογιστή που τη διευκολύνουν (διαδικασίες
υπολογισμού των προσφορών, διατήρηση λογαριασμών, ανταλλαγή πληροφοριών,
διαφήμιση για νέα μέλη). Το κάθε μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του
άλλου μέλους (να παρακολουθεί τις μεταβολές) ενώ υπάρχει διαρκής ροή πληροφοριών
μεταξύ των μελών, ο καθένας μπορεί να επικοινωνεί με τον καθένα Αυτή η διαφάνεια
δημιουργεί μια βάση εμπιστοσύνης ενώ αποτρέπει και προλαμβάνει τις παραβατικές
συμπεριφορές. Μπορεί το κάθε μέλος να σχηματίζει μια εικόνα για κάθε άλλος μέλος και
να προβαίνει σε προτάσεις για την ομαλότερη λειτουργία του δικτύου. Σε περίπτωση

338

διαπίστωσης παραβατικής συμπεριφοράς το κόστος κατανέμεται ομοιόμορφα, υπό
κανονικές συνθήκες όμως θα είναι μικρό γιατί το πρόβλημα θα έχει γίνει έγκαιρα
αντιληπτό. Άρα ο καθένας έχει ενδιαφέρον να επαγρυπνεί για την ομαλή λειτουργία του
δικτύου.
Κατά τη δεκαετία του ’90 στην Ευρώπη παρουσιάζεται μια έκρηξη ανταλλακτικών
δικτύων. Ενδεικτικά για τη Γερμανία: το 1992 δημιουργείται το πρώτο δίκτυο, το 1996
υπήρχαν 114 ενώ το 1999 καταγράφονται 350. Στη διάρκεια του 1999 δημιουργούντο 2
δίκτυα ανά εβδομάδα τους (Kristof et.al 2001). Τα περισσότερα δίκτυα έχουν λιγότερα
από 100 μέλη, υπάρχουν όμως δίκτυα και με περισσότερα μέλη. Οι φόβοι ότι με
αυξανόμενο αριθμό μελών αυξάνεται και η πιθανότητα παραβατικών συμπεριφορών δεν
ισχύει στην πράξη. Με το μεγάλωμα του δικτύου αυξάνουν και οι πιθανότητες
ανταλλαγών αφού αυξάνεται η πιθανότητα η «σωστή ζήτηση» να συναντήσει τη «σωστή
προσφορά» ή το αντίστροφο.
Η συμμετοχή στα ανταλλακτικά δίκτυα συμβάλει στο να αναπτυχθούν νέα
καταναλωτικά πρότυπα και ύφη ζωής βασισμένα στη βιωσιμότητα (Kristof et.al 2001, 6).
«Σκεφτόμαστε αλλιώς για μας, αλλιώς για το χρήμα, αλλιώς για τους συνανθρώπους
μας αλλιώς για τη δουλειά» (Petersson 1990, 153). Τα ανταλλακτικά δίκτυα:
•

Ενισχύουν την ατομική υπευθυνότητα, την κοινωνική συμμετοχή και την κοινωνική
επαφή και επικοινωνία. Αυξάνεται η αυτοπεποίθεση των ατόμων, ενώ τους δίνονται
δυνατότητες αυτοολοκλήρωσης, επίδειξης όλων των γνώσεων και των δεξιοτήτων
τους. Αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ενώ βιώνουν
προσωπική ελευθερία. Τα μέλη των ανταλλακτικών δικτύων έχουν τη δυνατότητα της
ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας, αποτελούν ένα είδος «οικογένειας». Από μόνο
του αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα δεδομένης της σημαντικότητας του
προβλήματος της μοναξιάς και της αποξένωσης στις σύγχρονες κοινωνίες.

•

Τα ανταλλακτικά δίκτυα είναι μια πρόταση βιωματικής ζωής. Στα μέλη δίνεται η
δυνατότητα να οργανώσουν οι ίδιοι τους ρυθμούς ζωής τους και ιδιαίτερα τον
ελεύθερο χρόνο τους.

•

Προωθούν την κοινωνική δικτύωση, την αίσθηση κοινότητας και την κοινωνική
αλληλεγγύη. Αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Δίνεται η
δυνατότητα συμμετοχής στο γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνικής ζωής. Επίσης δίνεται η
δυνατότητα επανένταξης στον κοινωνικό ιστό ατόμων που αισθάνονται πως
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βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο λόγω μη ένταξης στο επίσημο οικονομικό
σύστημα (π.χ. άνεργοι)
•

Βοηθούν σε ένα νέο πιο δίκαιο προσανατολισμό της αξίας της εργασίας και
δοκιμάζουν νέες μορφές εργασίας. Δίνεται η δυνατότητα να μετατροπής της εργασίας
σε αγοραστική δύναμη χωρίς τη μεσολάβηση του επίσημου συστήματος της αγοράς
εργασίας. Με τον τρόπο αυτό κινητοποιείται ένα τεράστιο δυναμικό ανεκμετάλλευτης
εργατικής δύναμης (π.χ. ανέργων, μερικά απασχολούμενων) που με τις υπάρχουσες
δομές της αγοράς εργασίας παραμένει ανενεργό. Τα ανταλλακτικά δίκτυα μπορούν να
αποτελόσουν ένα πιο ευέλικτο συμπληρωματικό μηχανισμό απασχόλησης, αφού ο
απασχολούμενος μπορεί ο ίδιος να καθορίσει το βαθμό απασχόλησής του.

•

Δοκιμάζουν εναλλακτικές μορφές του επιχειρείν και βοηθούν στην αλλαγή
προσανατολισμού της οικονομικής σκέψης. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα προκύπτουν για
τις τοπικές οικονομίες μικρής κλίμακας. Τα ανταλλακτικά δίκτυα μπορούν να
καλύψουν κενά που η αγορά ή δεν μπορεί ή δεν συμφέρει να καλύψει, π.χ.
μικροεπισκευές συσκευών, προώθηση προϊόντων που παράγονται σε μικρή κλίμακα.

•

Χτίζουν μια νέα σχέση του δούναι και λαβείν. Λόγω της διαφανούς οργάνωσης και της
δικτύωσης του συστήματος η εκμετάλλευση και η κατάκτηση θέσεως ισχύος
δυσχεραίνονται. Είναι δύσκολο δηλαδή να ζητήσει κάποιος μια υπέρογκη αμοιβή για
μια υπηρεσία που προσφέρει. Τα ανταλλακτικά δίκτυα προτείνουν μια νέα σχέση με το
χρήμα διαφορετική από τη σχέση που χαρακτηρίζεται από τη επιδίωξη της
συσσώρευσης του. Μάλιστα καθίσταται δυνατή η (σε μεγάλο βαθμό) χωρίς-χρήμαζωή.

•

Εν κατακλείδι, τα ανταλλακτικά δίκτυα προωθούν την αρχή της βιωσιμότητας, σε
όλους τις παραμέτρους της, σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, τον συνάνθρωπο και
τον εαυτό. Η σωστή λειτουργία τους αυξάνει το κοινωνικό κεφάλαιο. Ο ενάρετος
κύκλος της συνεργασίας τίθεται σε κίνηση: Η εμπιστοσύνη φέρνει συνεργασία που με
τη σειρά της ενισχύει περισσότερο την συνεργασία.
Ιδιαίτερο μορφή ανταλλακτικών δικτύων αποτελούν οι λεγάμενες τράπεζες

χρόνου ατόμων της τρίτης ηλικίας (Kleffmaim 1999). Η φιλοσοφία τους διαφέρει ως προς
τα ανταλλακτικά δίκτυα που μόλις περιγράψαμε στο ότι στα τελευταία επιδιώκεται η
ταχεία κυκλοφορία των «βόλων». Στις τράπεζες χρόνου της τρίτης ηλικίας τα μέλη του
δικτύου από ενεργή ηλικία σωρεύουν βόλους (χρονο-μονάδες) τους οποίους θα
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χρησιμοποιήσουν στο μέλλον όταν θα βρίσκονται σε ανάγκη. Προσφέρουν υπηρεσίας
πρόνοιας σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και ανάλογα πιστώνεται ο λογαριασμός τους.
Στο μέλλον εάν βρεθούν οι ίδιοι σε ανάγκη θα χρησιμοποιήσουν το «λογαριασμό» τους
για να δεχθούν τις υπηρεσίες άλλων. Πρόκειται δηλαδή για μια μορφή «χρονο-σύνταξης».
Οι χρονομονάδες μπορούν να κληρονομηθούν σε μέλη της οικογένειας εφόσον είναι μέλη
του δικτύου. Υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν και σε άτομα που δεν έχουν ή έχουν
εξαντληθεί οι χρονο-μονάδες έναντι αμοιβής (χαμηλότερης από αυτή της ελεύθερης
αγοράς). Στη Γερμανία υπάρχουν σήμερα πάνω από 50 τέτοια δίκτυα. Δεδομένου του
προβλήματος της γήρανσης του πληθυσμού η ιδέα των δικτύων αυτών γίνεται προσπάθεια
να ενταχθεί σε προγράμματα κοινωνικής οικονομίας συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση
της ποιότητας παροχής υπηρεσιών πρόνοιας σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Στην Ιαπωνία το
1998 υπήρχαν πάνω από 300 τέτοια δίκτυα.
Η ιστορική εμπειρία έχει διδάξει ότι ο σχηματισμός τέτοιων δικτύων ευνοείται από
την άσχημη οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Αρχές του 18ου αιώνα είχε οργανωθεί
στην Αγγλία ένα δίκτυο ανταλλαγών μεταξύ των εργατών που είχαν πληγεί από τις
επιπτώσεις της βιομηχανοποίησης. Ιδρυτής ήταν ο R. Owen. Το δίκτυο ήταν ένα είδος
καταναλωτικού συνεταιρισμού και είχε την ονομασία «Equitable Labour Exchange» Οι
εργάτες κατέθεταν τα προϊόντα που παρήγαγαν και η ανταμοιβή γινόταν σε είδος στη
βάση ενός ειδικού νομίσματος, των «labour notes». Η αξία τους ανταποκρινόταν στην αξία
των πρώτων υλών και των απαιτούμενων εργατοωρών για την παραγωγή. Το εγχείρημα
λειτούργησε περίπου ένα χρόνο. Τα προβλήματα ήταν οργανωτικές ελλείψεις,
αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης καθώς και η δυσκολία στον υπολογισμό της
αξίας των προϊόντων (Kristof et.al 2001, 18).
Στο Γερμανόφωνο χώρο κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης στο
μεσοπόλεμο, δημιουργήθηκαν επιτυχημένα ανταλλακτικά συστήματα. Σε ένα από αυτά
στο Wörgl της σημερινής Αυστρίας το ειδικό νόμισμα του δικτύου αντικατέστησε πλήρως
το κρατικό. Το εγχείρημα διήρκεσε 14 μήνες, συμμετείχαν πάνω από 6.000 άνθρωποι και
τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η αυστριακή εθνική τράπεζα όμως με
μια δικαστική απόφαση πέτυχε να θεωρηθεί παράνομη η ύπαρξη «παραλλήλου»
νομίσματος και κατόπιν το όλο εγχείρημα εκφυλίστηκε (ο.π, σ 18).
Ανταλλακτικά συστήματα μεταξύ εργατών αναπτύχθηκαν και στην Αμερική του
μεσοπολέμου με αποκορύφωμα το 1933. Κατόπιν λόγω και της βελτίωσης του
οικονομικού επιπέδου της εργατικής τάξης τα δίκτυα ατόνησαν.
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Στην Αργεντινή μετά την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος το 2001
παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη των ανταλλακτικών δικτύων (μπάρτερ κλαμπ) (Ντάνου
2003). Έχουν φτάσει τα 1400 και σε αυτά συμμετέχει το 1/5 του πληθυσμού ενώ υπάρχει η
δυνατότητα για μεγάλη ποικιλία στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών: από ένα πιάτο
φαγητό έως και συνεδρίες ψυχανάλυσης! Μέσω των μπάρτερ κλαμπ οι άνεργοι και οι
φτωχοί της χώρας ενθαρρύνονται να παράγουν τα δικά τους αγαθά και υπηρεσίες και να
τα ανταλλάσσουν. Ο καθένας ανάλογα με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει
αποκτά κουπόνια (creditos) τα οποία μπορεί να τα ανταλλάξει με άλλα αγαθά. Οι τιμές
διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Σε κάποιες περιοχές τα
κουπόνια των δικτύων έχουν αντικαταστήσει πλήρως το απαξιωμένο επίσημο νόμισμα.
«Βαρεθήκαμε να κάνουμε πορείες και να βαράμε κατσαρόλες σε κεντρικές πλατείες. Αυτά
είναι παιδικά πράγματα. Μια κομψή κυρία που χτυπάει με σφυρί την πύλη της τράπεζας είναι
γελοίο θέαμα. Σε μια κοινωνία που όλοι διαδηλώνουν τίποτα δεν χτίζεται. Έπρεπε να
βρούμε μια άλλη λύση», δήλωσε ένας από τους εμπνευστές των μπάρτερ κλαμπ (Ντάνου
2003).
Προοπτικές: Τα ανταλλακτικά δίκτυα αποτελούν αναμφίβολα ένα ενδιαφέρον
κοινωνικό πείραμα. Παρ’ όλο που σήμερα, λόγω της μικρής τους διάδοσης, η επίδρασή
τους στις κοινωνικές διεργασίες είναι σχετικά μικρή, περικλείουν ένα μεγάλο δυναμικό
που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ιδέα της βιωσιμότητας. Μάλιστα είναι
αντικείμενο έρευνας και γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθούν μοντέλα έτσι ώστε τα
ανταλλακτικά δίκτυα να λειτουργούν παράλληλα με το επίσημο οικονομικό σύστημα και
το επίσημο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, με πολλαπλούς στόχους: ανάπτυξη τοπικής
οικονομίας, πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών πρόνοιας, καταπολέμηση της ανεργίας
(Kleffmann 2000, Lietaer 1999).
Πέρα από τη συμβολή τους στην επίτευξη άμεσων στόχων ανταλλαγής προϊόντων
και υπηρεσιών, με θετικές επιδράσεις σε οικονομικό επίπεδο υπάρχει και η κοινωνική τους
διάσταση. Η ανάπτυξη ανταλλακτικών δικτύων συμβάλει στην ανάπτυξη ενός
συνεργατικού κλίματος στην κοινωνία και αναπτύσσει τις συναισθηματικές δεξιότητες
που απαιτούνται για τη συνεργασία σε έναν κόσμο προϊούσας διαπλοκής.
Η γνώση μας για τη συλλογική δράση και τη συνεργατική συμπεριφορά συνεχώς
εμπλουτίζεται υπό το φως των σημερινών συνθηκών. Σημαντική γνώση σωρεύεται και
από τη λειτουργία των υπαρχόντων δικτύων καθώς και από πιλοτικές εφαρμογές που
τρέχουν σε όλο τον κόσμο. Η γνώση αυτή, μαζί με τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι
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νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και η επιστήμη της «νέας ηθικής» μπορεί να μας
βοηθήσει στην οικοδόμηση αποτελεσματικών ανταλλακτικών δικτύων.
Σήμερα τα ανταλλακτικά δίκτυα δεν έρχονται να αντικαταστήσουν το υπάρχον
σύστημα ανταλλαγών. Σε αυτή τη φάση περισσότερο έρχονται να συμπληρώσουν κενά
που για το κράτος απαιτούν υπέρογκες δαπάνες αλλά και για τις επιχειρήσεις είναι
ασύμφορη η ενεργοποίησή τους. Ή δεν μπορούν ολωσδιόλου να καλύψουν. Διότι η
υπηρεσία περιποίησης ανήμπορων ηλικιωμένων που προσφέρει κάποιος χωρίς χρηματική
αμοιβή (είτε από φιλανθρωπία είτε συμμετέχοντας σε χρονο-τράπεζα) δεν μπορεί να
προσφερθεί στα πλαίσια ακόμη και του πιο τέλεια σχεδιασμένου συστήματος πρόνοιας με
τους πιο καλοπληρωμένους υπαλλήλους. «Αυτό που μπορώ εγώ δεν μπορεί να πληρωθεί»
είναι ο τίτλος μιας πρωτοβουλίας στα πλαίσια του παγκοσμίου έτους για τον εθελοντισμό
στη Γερμανία. Αυτό δε σημαίνει ότι η ενίσχυση των ανταλλακτικών δικτύων πρέπει να
είναι άλλοθι για την περικοπή δαπανών από το υπάρχον σύστημα πρόνοιας, αλλά για να
αξιοποιηθούν οι πόροι (που σε μια βιώσιμη κοινωνία πρέπει να αυξάνονται συνεχώς) mo
αποτελεσματικά.
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Στ.4. Διαδίκτυο: ένα εργαλείο καταναλωτικού ακτιβισμού
Η προέλαση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής αλλάζει κάθε τομέα της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Η νέα οικονομική εποχή είναι διαφορετική από αυτή της
βιομηχανικής επανάστασης. Η νέα οικονομία, η e-οικονομία, που κυριαρχείται από τις
νέες τεχνολογίες της πληροφορικής, μετασχηματίζει πολλές από τις απόψεις και πρακτικές
για την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Rifkin
(2001) κάνει λόγο για τη «νέα εποχή της πρόσβασης» όπου η «οργάνωση της
κατανάλωσης είναι σημαντικότερη από την οργάνωση της παραγωγής» και τον
πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν οι μακροχρόνιες σχέσεις με τον πελάτη. Έτσι λοιπόν η
θέση του καταναλωτή αλλάζει. Οι παραδοσιακές ροές αγαθών και υπηρεσιών
αντικαθίστανται από μαζικές ροές καταναλωτικών πληροφοριών για ανάγκες και επιθυμίες
οι οποίες δημιουργούν συνεχώς νέες αγορές και νέες ευκαιρίες (Henshall 2000). Οι
πληροφορίες και η πρωτοβουλία για την αποστολή τους κατευθύνονται από τους
αγοραστές (demand driven) και λιγότερο από τους πωλητές (supply driven) (ο.π.). Ο
Toiler (1990) κάνει λόγο για τον prosumer (proactive consumer) ενώ ο Henshall (2000)
αναφερόμενος ειδικότερα στο διαδίκτυο κάνει λόγο για τον COMsumer. Αυτή η
μετατόπιση ισχύος οφείλεται στην διαδραστικότητα του διαδικτύου, στη δυνατότητα να
υπάρχει άμεση αμφίδρομη επικοινωνία. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον οποιοδήποτε,
εφόσον διαθέτει υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να γίνει πομπός πληροφοριών:
εκδότης εφημερίδας ή βιβλίων, παραγωγός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών,
κόμβος ενός δικτύου. Το διαδίκτυο επιτρέπει στον καταναλωτή να γίνει ο κεντρικός
κόμβος ενός δικτύου με πολλαπλές δυνατότητες (Νaisbitt 1996, 6): επικοινωνία με άλλα
καταναλωτικά δίκτυα, επικοινωνία με τις εταιρείες (αποστολή προτάσεων, παραπόνων),
με κρατικές υπηρεσίες, με ΜΚΟ. Η τεχνολογία του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα για
συνεργασία

και

ανάπτυξη

σχέσεων.

Διευκολύνεται

ο

σχηματισμός

εικονικών

κοινοτήτων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς (Rheingold 2000).
Οι εικονικές κοινότητες είναι κοινότητες που σχηματίζονται στον κυβερνοχώρο.
Είναι κοινότητες χωρίς γεωγραφική αναφορά. Είναι εκπληκτικός ο σημερινός βαθμός
δικτύωσης και συνεχώς μεγαλώνει. Δημιουργούνται κοινότητες για τα πιο διαφορετικά
θέματα. Οι «εικονικές φυλές» (e-tribes) συνεχώς αυξάνονται και πληθύνονται (Kozinets
1999). Ειδικά οι δικτυωμένοι καταναλωτές είναι πολύ περισσότερο ενεργητικοί,
συμμετοχικοί, επικοινωνιακοί και κοινωνικοί και mo έτοιμοι να προβάλλουν αντίσταση
και να οργανώσουν ενέργειες απ’ ότι παλιότερα πιστευόταν (ο.π.).
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Η φύση του διαδικτύου προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στην επιλογή
(αναζήτηση) και προσφορά πληροφοριών. Η πληροφορία που κάποιος δημοσιεύει στο
διαδίκτυο μπορεί να ανακληθεί από οποιονδήποτε άλλο είναι συνδεδεμένος και επιπλέον
δίνεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους ακόμη και σε πραγματικό χρόνο74.
Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που μπορεί να προσδώσει δύναμη στον καταναλωτή
και να βοηθήσει στην υπεράσπιση των συμφερόντων του. Ο Porter (2001,64) δηλώνει ότι
το διαδίκτυο είναι μια εν δυνάμει (enabling) τεχνολογία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
είτε «σοφά» είτε «μη σοφά». Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να κατανοήσουμε τις δύο
εναλλακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σοφή του χρήση. Το διαδίκτυο μπορεί να
τεθεί στην υπηρεσία του καταναλωτή για πολλούς σκοπούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει
κυρίως είναι ότι αποτελεί εργαλείο για την ηθική κατανάλωση και ένα μέσο προώθησης
του καταναλωτικού ακτιβισμού (Reisch 2003) .
Μέσω του διαδικτύου σχηματίζεται ένα ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο κοινό
ακτιβιστών και ενεργών πολιτών-ηθικών καταναλωτών που επιζητούν «κάτι να κάνουν»
(Werner, Weiss 2003). Μέσα από εικονικά δίκτυα και κοινότητες σχηματίζεται μια
παγκοσμιοποιημένη κοινή γνώμη (Weltöffentlichkeit), μια παγκοσμιοποιημένη
κοινωνία πολιτών (Weltbürgergesellschaft) με ουσιαστικές δυνατότητες παρέμβασης
(Maak 2003, 367): οι άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορίες, ενημερώνουν, καταγγέλλουν,
προτείνουν, οργανώνουν μποϊκοτάζ, παραποιούν και χλευάζουν διαφημίσεις, οργανώνουν
διαδηλώσεις. Το αποφασιστικό όπλο αυτής της κίνησης είναι το διαδίκτυο, μοχλός της
όμως είναι η κατανάλωση και στόχος της επίθεσης η μάρκα, η φθορά της οποίας
μεταφράζεται σε άμεσες οικονομικές επιπτώσεις (Thielemann 2003, 330).
Το διαδίκτυο είναι σημαντικό μέσο για όλες τις μορφές καταναλωτικού ακτιβισμού
που εξετάζουμε. Από την απλή παροχή συμβουλών αγοράς έως την οργάνωση
ανταλλακτικών δικτύων.

74 Βέβαια εγείρονται πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία των προσφερομενων
πληροφοριών αλλά και με το θέμα ελέγχου της ροής των πληροφοριών. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο ένα μικρό
ποσοστό των κατοίκων του πλανήτη διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για αυτή την προβληματική βλ.
ενδεικτικά Ehret et. all (2003), Hubig (2003), Byrne (2000)
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Στ.4.1. Δίκτυα καταναλωτικών οργανώσεων
Χαρακτηριστικό

δείγμα

δικτύου

καταναλωτών

αποτελούν

τα

Δίκτυα

Καταναλωτών της Greenpeace. Τέτοιο δίκτυο έχει δημιουργηθεί και στην Ελλάδα
(www.greenpeace.gr). Η οργάνωση επιχειρεί να ενημερώσει τους καταναλωτές με έκδοση
φυλλαδίων. Για παράδειγμα έχει εκδώσει οδηγούς για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα, για εξοικονόμηση ενέργειας από τις οικοσυσκευές, για τα πράσινα ψυγεία.
Επίσης λειτουργεί ανοιχτή γραμμή καταναλωτή για ενημέρωση των καταναλωτών. Πιο
πρόσφατα η Greenpeace δημοσίευσε και περιβαλλοντικό απολογισμό για την Ολυμπιάδα
του 2004. Εκτός από την ενημέρωση η οργάνωση καλεί σε συγκεκριμένες δράσεις τους
καταναλωτές ενώ διοργανώνει διάφορες ενέργειες και επικοινωνιακές εκστρατείες.
Στη

Γερμανία

υπάρχει

το

Δίκτυο

Einkaufsnetz

Greenpeace: «Το δίκτυο, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του
(www. Greenpeace, de), προσφέρει την πλατφόρμα ώστε να μπορούν να
συντονιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και η καταναλωτική
τους δύναμη. Μέσω πληροφοριών και καμπανιών οι καταναλωτές
μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση μέσω των αγορών τους».
Πραγματοποιώντας έρευνες σε καταναλωτικά αγαθά το δίκτυο
ενημερώνει τους καταναλωτές για θέματα σχετικά με την ασφάλεια
και την καταλληλότητα των προϊόντων.
Το διαδίκτυο προσφέρει μεγάλες δυνατότητες τόσο για

Εικόνα 3: από
την εκστρατεία
της Greenpeace
ενάντια στα
γενετικά
τροποποιημένα
τρόφιμα

ενημέρωση όσο και για ακτιβισμό: «για να ανταποκριθούμε στα
συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να μπορούμε να δρούμε γρήγορα, να
επιλαμβανόμαστε των σκανδάλων που ενσκήπτουν και να πληροφορούμε έγκαιρα,
αναφέρεται στην ιστοσελίδα του δικτύου (www.greenpeace.de). Το διαδίκτυο προσφέρει
την κατάλληλη πλατφόρμα για γρήγορες καμπάνιες. Το αγοραστικό δίκτυο προσφέρει
στους καταναλωτές πολιτική δύναμη ενώνοντας τις δυνάμεις των πολλών σε μια ενιαία
κίνηση προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κατανάλωση. Και καλεί τον οποιοδήποτε να
γίνει ένας διαδικτιακός ακτιβιστής συμμετέχοντας στις πρωτοβουλίες του δικτύου. Μια
πρόσφατη καμπάνια αφορά τη μαζική διαμαρτυρία σε μια εταιρεία εκτροφής γαλοπούλας,
που κατά τους ισχυρισμούς του δικτύου, κάνει αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών με
αποτέλεσμα το παραγόμενο κρέας να είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία. Η χρήση
αντιβιοτικών επιβάλλεται από τις άθλιες συνθήκες εκτροφής των ζώων: πολλά ζώα σε
ασφυκτικά μικρούς χώρους.
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Το δίκτυο έχει να παρουσιάσει αρκετές επιτυχίες. Η εταιρεία Nestle μετά από
κινητοποιήσεις του δικτύου αναγκάστηκε να αποσύρει ένα προϊόν για παιδιά που περιείχε
γενετικώς τροποποιημένο καλαμπόκι (τα cornflakes Butterfinger). Το δίκτυο ανέπτυξε την
πρωτοβουλία genetixproject (www.genetixproject.org) που προσέφερε βήμα σε νέους και
εφήβους να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους ενάντια στο συγκεκριμένο προϊόν. Στα
πλαίσια της κινητοποίησης ένα μικρό λεωφορείο με φωτογραφικό και πληροφοριακό
υλικό διέτρεξε τη Γερμανία, ενώ οι διαμαρτυρίες στην εταιρεία ήταν διαρκείς. Εν τέλει η
εταιρεία υπό την πίεση των καταναλωτών απέσυρε το προϊόν από την αγορά.
Το δίκτυο έχει συστήσει την πρωτοβουλία «GenDetectives»,

«γενετικοί

ανιχνευτές». Στόχος είναι η παρατήρηση στα «ψιλά γράμματα» στις συσκευασίες των
προϊόντων. Εάν κάποιος καταναλωτής ανιχνεύσει κάτι ύποπτο σημαίνει GenAlarm,
«γενετικό συναγερμό»: δίνει σήμα για να αρχίσει η έρευνα για να διαπιστωθεί η
πραγματική σύσταση του «ύποπτου» προϊόντος και σε περίπτωση προβλήματος
δρομολογούνται οι «περαιτέρω» ενέργειες.
Το δίκτυο διαμαρτυρήθηκε στην εταιρεία McDonald’s για τη χρήση κοτόπουλου
που έχει τραφεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές. Μετά από πιέσεις και
κινητοποιήσεις η εταιρεία δήλωσε (Απρίλιος 2001) ότι στο εξής θα φροντίζει τα
κοτόπουλα που χρησιμοποιεί να μην έχουν εκτραφεί με γενετικώς τροποποιημένες
ζωοτροφές.
Το 2001 το δίκτυο στη Γερμανία επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου για την ενημέρωση
του καταναλωτή. Βασική αρχή ήταν η διαρκής δημοσίευση στο διαδίκτυο των
αποτελεσμάτων ερευνών σε τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η κυβέρνηση της
Γερμανίας χαιρετίζει την πρωτοβουλία, τελικά όμως ψηφίζει έναν νόμο μικρότερης
εμβέλειας από τις προτάσεις του δικτύου. Παρ' όλα αυτά χαιρετίστηκε από το δίκτυο ότι
ήταν «ένα πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση» (www.greenpeace.de).

Στ.4.2. Ethical Consumer Research Association (ECRA)
H ECRA (www.ethicalconsumer.org) είναι μια μη κερδοσκοπική εθελοντική
οργάνωση η διοίκηση της οποίας ασκείται από τα μέλη της. Είναι ανεξάρτητη και
χρηματοδοτείται από συνδρομές μελών και αναγνωστών του περιοδικού που εκδίδει
(Ethical Consumer) καθώς και από συνδρομές εταιρειών που έχουν δεσμευθεί σε ένα
ηθικό πλαίσιο δράσης.
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Στόχοι της EGRA μεταξύ άλλων είναι:
• η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πλανητική κλίμακα
• η περιβαλλοντική βιωσιμότητα
• η προστασία των ζώων
Όλα αυτά επιτυγχάνονται με την παροχή πληροφόρησης σχετικά με θέματα
κατανάλωσης τα οποία ενδυναμώνουν άτομα και οργανώσεις να δράσουν ηθικά στο χώρο
της αγοράς (www.ethicalconsumer.org). Η EGRA ερευνά και αξιολογεί τις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιδόσεις των εταιρειών και στη συνέχεια υποβάλει συγκεκριμένες
προτάσεις στον καταναλωτή για αγορά
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οργάνωση θεωρεί ως σημαντικά.
Στην ιστοσελίδα της οργάνωσης
υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών για
την ηθική κατανάλωση και ενέργειες που
γίνονται

διεθνώς

κατεύθυνση.

Στη

προς
σελίδα

αυτή
για

την
τα
Εικόνα 4: H κεντρική σελίδα της ECRA

καταναλωτικά μποϊκοτάζ, για παράδειγμα
(εικόνα 4) βλέπουμε :
• Λίστα των μποϊκοτάζ που είναι σε εξέλιξη
• Νέα γύρω από αυτά τα μποϊκοτάζ (η σελίδα ενημερώνεται καθημερινά)
• Πρακτικές οδηγίες και ενημέρωση γύρω από τα μποϊκοτάζ
• Επιτυχημένα μποϊκοτάζ
• Αρχείο με παλιότερα μποϊκοτάζ
• Συνδέσεις με άλλες σχετικές ιστοσελίδες
Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερα χρηστική οργάνωση της ιστοσελίδας που για κάθε
θέμα παραπέμπει σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες καθώς βέβαια και ο όγκος των
πληροφοριών που περιέχει.
Η οργάνωση εκδίδει το περιοδικό Ethical Consumer, που αποτελεί το κορυφαίο
περιοδικό στη Βρετανία σε θέματα ηθικής κατανάλωσης και καταναλωτικού ακτιβισμού.
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Κάθε τεύχος περιέχει συγκεκριμένες αξιολογήσεις για προϊόντα και εταιρείες (βλ. για
παράδειγμα εικόνα 5 με την αξιολόγηση των μπανανών που εισάγονται στη Βρετανία
βάση συγκεκριμένων ηθικών κριτηρίων)
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Εικόνα 5: Αξιολόγηση για τις μπανάνες (www.ethicalconsumer.org)
Παρακάτω παρουσιάζεται το συμπέρασμα από την παραπάνω αξιολόγηση των μπανανών.
Παρόμοιες αξιολογήσεις υπάρχουν σχεδόν για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην
αγορά.

Best Buys are organic bananas, followed by those labelled as being produced
in the Windward Islands.
Among the branded bananas, Geest (01775 761 111) comes out best because
its produce comes mainly from the Windwards and because it is co-owned by
a workers' co-op from the islands.

Στ.4.3. Η Μαύρη Βίβλος των εταιρειών
Οι δημοσιογράφοι Klaus Werner και Hans Weiss το 2001 συνέγραψαν τη Μαύρη
Βίβλο των εταιρειών (Schwartzbuch der Markenfirmen, www.markenfirmen.com). To
Βιβλίο αναφέρεται στις αθέμιτες πρακτικές των διεθνών εταιρειών. Από την αρχή
σημείωσε τεράστια εκδοτική επιτυχία. Το 2003 κυκλοφόρησε νέα έκδοση πιο
ενημερωμένη (Werner, Weiss 2003). Στα κεφάλαια του βιβλίου γίνονται συγκεκριμένες
αναφορές στις αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών ανά κλάδο: βιομηχανία ηλεκτρονικών,
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φαρμακευτική βιομηχανία, εταιρείες πετρελαίου, διατροφική βιομηχανία, βιομηχανία
παιχνιδιών, βιομηχανία ένδυσης και υπόδησης, χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Επίσης
γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένες εταιρείες, σχετικά με την εκμετάλλευση των
εργαζομένων, τη χρήση παιδικής εργασίας, τη χρηματοδότηση δικτατορικών καθεστώτων,
τη χρηματοδότηση πολέμων, την καταστροφή του περιβάλλοντος και τα πειράματα σε
ανθρώπους και ζώα. Μάλιστα οι συγγραφείς προτείνουν και μια λίστα των πιο
διεφθαρμένων εταιρειών. Στην πρώτη έκδοση του βιβλίου οι τρεις πιο διεφθαρμένες
εταιρείες θεωρούνταν η Bayer, η TotalFinaElf και η McDonald’s (Werner, Weiss 2003,
10). Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου στην κορυφή της «λίστας του κακού» παρέμενε η
Bayer. Επειδή σε κάθε τομέα δραστηριότητας της, χημική βιομηχανία, φαρμακευτικά
σκευάσματα, φυτοφάρμακα και επεξεργασία πρώτων υλών επιδεικνύει μια «τρομερή
φαντασία καταστροφής» και παραβίασης κάθε ηθικής αρχής αλλά και διότι η
επικοινωνιακή της πολιτική έχει παραμείνει στα επίπεδα του 19ου αιώνα (ο.π.). Στη
δεύτερη θέση της λίστας του κακού τοποθετείται πλέον το πετρελαϊκό κονσέρν
ExxonMobil εξαιτίας της πολιτικής του ενάντια στο περιβάλλον και της πίεσης που ασκεί
για την προώθηση της χρήσης πετρελαίου, πράγμα που έχει καταστροφικές συνέπειες για
το περιβάλλον75. Η ExxonMobil αποτελεί έναν από τους βασικούς χρηματοδότες της
προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Bush. Στην τρίτη θέση τοποθετείται η Mattel,
που η κατασκευή των παιχνιδιών της, πάνω από όλα της Barbie, βασίζεται στη σκληρή
εκμετάλλευση των κινέζων εργαζομένων (ο.π., περισσότερες πληροφορίες για την
τεκμηρίωση των κατηγοριών περιέχονται στα κεφάλαια του βιβλίου).
Το βιβλίο περιέχει επίσης τις κατηγορίες τις οποίες δέχονται πολλές μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες καθώς και σχετικά links σε ιστοσελίδες καταναλωτικού ακτιβισμού
αλλά και links με τα αντεπιχειρήματα των εταιρειών. Οι πληροφορίες αυτές είναι
προσβάσιμες και από το διαδίκτυο (www.markenfirmen.com). Μάλιστα υπάρχει και λίστα
με links προς τις περισσότερες σελίδες καταναλωτικού ακτιβισμού.
Η ιστοσελίδα έχει ενταχθεί στο καταναλωτικό δίκτυο της κίνησης ενάντια στην
παγκοσμιοποίηση ATTAC (http://www.attac.de/konsumnetz). Αυτό το καταναλωτικό
δίκτυο είναι μια χαλαρή συνένωση διαφορετικών ομάδων, καμπανιών και μεμονωμένων
προσώπων που ενασχολούνται κριτικά με το θέμα κατανάλωση και θέλουν να
ανταλλάξουν επιχειρήματα και ιδέες. «Μέλος» στο δίκτυο (τα εισαγωγικά υπάρχουν στο

75 ήδη η ExxonMobil είναι στόχος μποϋκοτάζ βλ. www.stopesso.com,www.petitiononline.com/citizens/
petition.html Kaiwww.greenpeaceusa.org/exxonmobil, 10/10/2003
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πρωτότυπο για να δείξουν τη μη δεσμευτικότητα της ένταξης) μπορεί να γίνει ο καθένας
χωρίς υποχρεώσεις (http://www.attac.de/konsumnetz/corpwatch/news/n040330.htm). Το
δίκτυο αποτελεί βεβαίως εικονική κοινότητα, η ύπαρξη της οποίας στηρίζεται στο
διαδίκτυο, όμως προβαίνει και σε ενέργειες όπως επισκέψεις σε καταστήματα για
ενημέρωση των καταναλωτών. Τέτοιες επισκέψεις συχνά συνοδεύονται από events που
πολλές φορές καταλήγουν σε σύγκρουση με τους καταστηματάρχες ή την αστυνομία.

Στ.4.4. Corporate Watch
Η Corporate Watch (www.corporatewatch.org.uk) είναι μια ανεξάρτητη μη
κερδοσκοπική οργάνωση που ερευνά και δημοσιεύει θέματα που αφορούν τις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της δράσης των μεγάλων εταιρειών, ειδικά
των πολυεθνικών. Σκοπός είναι να αποκαλύψει τους μηχανισμούς σύμφωνα με τους
οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες και τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η
δράση τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυτές οφείλονται στο
σημερινό νομικό πλαίσιο που διέπει τη δράση των εταιρειών.
Η Corporate Watch στοχεύει σε μια κοινωνία οικολογικά βιώσιμη, δημοκρατική,
που να επικρατεί η ισότητα και η μη-εκμετάλλευση. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί εν
μέρει με τον περιορισμό της τεράστιας οικονομικής και πολιτικής δύναμης των εταιρειών
αλλά και αναπτύσσοντας νέα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, οικολογικά και κοινωνικά
βιώσιμα.
Η Corporate Watch πραγματοποιεί έρευνες και συμβάλει στη δημόσια συζήτηση
και στην παροχή πληροφόρησης. Παρέχει επιστημονική υποστήριξη στοχεύοντας στην
ενδυνάμωση κοινοτήτων και ομάδων που ενδιαφέρονται για θέματα βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης.
Στην ιστοσελίδα μπορεί κανείς να βρει πολλές πληροφορίες, μελέτες και
δημοσιεύσεις σχετικά με συγκεκριμένες εταιρείες, με κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών
ακόμη και με κράτη. Πραγματικά είναι μια πολύτιμη πηγή άντλησης πληροφοριών για
κάθε ομάδα που εμπλέκεται με ακτιβισμό.
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Στ.4.5. Επιχείρηση «Καθαρά Ρούχα»
Η

κίνηση

«Καθαρά

Ρούχα»,

Clean

Clothes

Campaign

(CCC,

www.cleanclothes.org) έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των
εργαζομένων στη διεθνή βιομηχανία ένδυσης και υπόδησης. Η κατάσταση που επικρατεί
στον κλάδο περιγράφεται αναλυτικά σε πολλές εκθέσεις που δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της κίνησης (βλ. ενδεικτικά CCC 2004, PlayFair at the Olympics 2004). Οι
εργαζόμενοι στην παραπάνω βιομηχανία υφίστανται μια απίστευτη εκμετάλλευση, ειδικά
αυτοί των φτωχών χωρών του τρίτου κόσμου. Η κίνηση άρχισε από την Ολλανδία το 1990
και σήμερα είναι παρούσα σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο από
οργανώσεις καταναλωτών, εργατικά σωματεία, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
οργανώσεις

γυναικών,

ερευνητών,

οργανώσεων

αλληλεγγύης

και

μεμονωμένων

ακτιβιστών.
Κάθε εθνική κίνηση εργάζεται αυτόνομα. Υπάρχει όμως ένας κεντρικός
συντονισμός προκειμένου να γίνουν εφικτές παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. Δύο φορές
το χρόνο εκπρόσωποι από τις εθνικές κινήσεις συσκέπτονται προκειμένου να ανταλλάξουν
εμπειρίες και να συντονίσουν τη διεθνή τους δράση (π.χ. διαπραγματεύσεις με τις
εταιρείες). Οι κινήσεις συνεργάζονται με οργανώσεις από όλο τον κόσμο, ειδικά με
σωματεία εργαζομένων στις αντίστοιχες βιομηχανίες, με μεμονωμένους εργαζόμενους που
δουλεύουν στο σπίτι (φασών) αλλά και εργάτες που εργάζονται χωρίς επίσημα έγγραφα
(«λαθρομετανάστες»).
Πάνω από όλα η CCC είναι μια κίνηση καταναλωτών, η δύναμή της πηγάζει
από τον καταναλωτή. Η καταναλωτική δύναμη χρησιμοποιείται προκείμενου να
ασκηθεί πίεση στη βιομηχανία να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.
Η CCC δραστηριοποιείται ως εξής:
• Ενημέρωση των καταναλωτών: Μέσω newsletters, μέσω της ιστοσελίδας, μέσω
επιστημονικών ερευνών και εκθέσεων ή μέσω εκδηλώσεων η κίνηση προσπαθεί να
παράσχει πληροφορίες στον καταναλωτή σχετικά με το πώς παράγονται συγκεκριμένα
προϊόντα. Ο στόχος είναι η δημιουργία καταναλωτικής συνείδησης ειδικά στους
νέους. Γι’ αυτό μεγάλο βάρος δίνεται στη σχολική εκπαίδευση. Παράγεται υλικό το
οποίο προβάλλεται στα σχολεία. Στην Ολλανδία το υλικό αυτό έχει προβληθεί σε
1300 σχολεία.
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• Με διάφορα events που σκοπό έχουν επίσης την ενημέρωση των καταναλωτών.
Μάλιστα τελευταία το ολλανδικό τμήμα της CCC έχει εντάξει τη δραστηριότητά της
στα πλαίσια των δράσεων της τοπικής Agenda 21, δίνοντας την ευκαιρία σε
καταναλωτές να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση των εκδηλώσεων
• Η κίνηση κινείται και σε νομικό επίπεδο. Προσπαθεί να ανιχνεύσει και να
εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα που προσφέρει το διεθνές και εθνικό δίκαιο
προκειμένου να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες σε κάθε χώρα. Στην ιστοσελίδα
της CCC υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα από τις δίκες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Η
προσφυγή στη δικαιοσύνη έχει και ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα πέρα από τα νομικά
κέρδη: φροντίζει για δημοσιότητα
•

Σχηματισμός δικτύων αλληλεγγύης: Η CCC διεξάγει επιστημονικές έρευνες,
συνέδρια,

ανταλλαγές

με

ΜΚΟ

και

εργατικές

ενώσεις

στις

χώρες

που

δραστηριοποιείται η βιομηχανία ένδυσης. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί
να δέχεται πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί και να επιβεβαιώνει την
αξιοπιστία των εταιρειών στην τήρηση των κωδίκων δέσμευσης. Τελευταία έχει
εισαχθεί και το «Σύστημα Επειγουσών Εκκλήσεων». Όταν φτάνει μια έκκληση για
βοήθεια από εργαζόμενους σε κάποιο εργοστάσιο ανά τον κόσμο, αφού διασταυρωθεί
η είδηση, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μια «έκκληση για άμεση δράση»,
προσπαθώντας να κινητοποιήσει τους καταναλωτές και να ασκήσει πίεση στις
εταιρείες. Μια συνηθισμένη κίνηση είναι η αποστολή επιστολών διαμαρτυρίας στις
εταιρείες (email, fax, ή ταχυδρομείου). Σε μερικές χώρες η κίνηση έχει κατορθώσει να
κινητοποιήσει πάνω από 100.000 καταναλωτές για μια ενέργεια. Το διαδίκτυο
διευκολύνει πολύ την οργάνωση τέτοιων ενεργειών. Προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης
ενημέρωσης και διευκολύνει την αποστολή των επιστολών διαμαρτυρίας. Οι
επιστολές αυτές είναι έτοιμες, δίνεται βέβαια και η δυνατότητα αλλαγής. Και αρκεί
μόνο η αποστολή του email.
Παρακάτω βλέπουμε το κείμενο που καλούνται οι καταναλωτές να στείλουν σε
διάφορες εταιρείες αθλητικών ειδών (εδώ στην UMBRO) ενόψει της καμπάνιας για
δίκαιες συνθήκες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.76

76 Η καμπάνια αυτή ονομάζεται Play Fair at the Olympics (www.fairolympics.org) έχει ως στόχο την
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Στην κίνηση συμμετέχει η CCC, η Oxfam και οι κυριότερες διεθνείς
εργατικές ενώσεις (υπό το όνομα Global Unions). Η CCC χρησιμοποιεί όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα,
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Mr. Peter McGuigan
CEO
Umbro
Umbro House,
Lakeside
Cheadle
Cheshire
SK8 3FT
UK

Subject : Respect workers' rights in the sportswear industry

Dear Mr McGuigan
When I buy sportswear I want to know that no one has suffered whilst making it. I am
shocked and disappointed to learn about the widespread abuse of many of the workers who
make your products. I understand that Umbro has a code of conduct that is supposed to
protect workers, but it does not include all internationally accepted workers rights and is
being widely ignored by your suppliers.
The suppliers are under increasing pressure from you to meet tight deadlines at ever
decreasing costs. Workers are being paid poverty wages, working excessively long hours
often with forced overtime, little job security and limited freedom to defend their rights
through trade unions. Most of these workers are women, most of them extremely poor.
And when they get home from work they have the added responsibility of caring for their
families.
During this Olympic year when such a high value is put on fair play, I have joined workers
and consumers all over the world who are calling for change across the whole of the
sportswear industry. In the spirit of the Olympics, the International Olympics Committee
and all sportswear companies must take action now.
I am not convinced that you are truly committed to respecting workers' rights. You have to
include all internationally accepted workers rights in your code of conduct and work in
consultation with relevant stakeholders, to make sure that workers in the entire supply
chain are allowed to defend themselves through trade unions, are paid a living wage and
are provided with safe and decent working conditions.
Please tell me how you are going to do this.
Yours sincerely

προκείμενου να κερδίσει δημοσιότητα για την προώθηση των στόχων της δεδομένου ότι η προσοχή της
κοινής γνώμης είναι στραμμένη στα γεγονότα αυτά (π.χ. παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και ολυμπιακοί
αγώνες)
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Στην αρχή η βιομηχανία ένδυσης περιφρόνησε την κίνηση. Σήμερα σύμφωνα με
την κίνηση είναι δύσκολο να βρεθεί εταιρεία παραγωγής ή εταιρεία λιανικού εμπορίου που
να μένει εντελώς αδιάφορη απέναντι στα θέματα που εγείρει η CCC. Έρευνες καταναλωτή
έχουν αποδείξει ότι ο καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ποιότητα των
προϊόντων που αγοράζει αλλά και για το αν η διαδικασία παραγωγής πληροί ηθικά
κριτήρια (εργασιακές συνθήκες, προστασία περιβάλλοντος). Όλο και πιο πολλές εταιρείες
δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για το πώς ο καταναλωτής εκλαμβάνει την εταιρεία τους.

Στ.5. Στρέβλωση διαφημίσεων
Η στρέβλωση

διαφημίσεων

είναι

μια

προσπάθεια

υπονόμευσης

του

διαφημιστικού μηνύματος. Ως στόχοι επιλέγονται τα διαφημιστικά μηνύματα και τα
λογότυπα μεγάλων εταιρειών (βλ. εικόνα 6). Στην
Αγγλική

γλώσσα

χρησιμοποιείται

ο

όρος

«subvcrtismg»77. Είναι σύνθεση από το πρόθεμα sub
και το advertising.
Μια καλά στρεβλωμένη διαφήμιση, γράφει το
περιοδικό Adbusters (περιέχεται στην ιστοσελίδα του
www.subvertise.org), μιμείται την εικόνα και τα
συναισθήματα της κανονικής διαφήμισης. Ο δέκτης
νοιώθει

ένα

«διπλό

άγγιγμα»

καθώς

ξαφνικά

Εικόνα 6: Στρέβλωση του
λογότυπου της CocaCoIa σε
CanCer (καρκίνος)

αντιλαμβάνεται την «εξαπάτηση». Η στρέβλωση
δημιουργεί γνωστική ασυνέπεια (cognitive dissonance78). Διασπά το υπερρεαλιστικό και
τη λάμψη της μεντιατικής μας πραγματικότητας και αποκαλύπτει μονομιάς μια βαθύτερη
77 Τον όρο subverting ο Ανδριωτάκης (2003, 43) τον αποδίδει στα ελληνικά ως «καταστροφή

διαφημίσεων». Δόκιμοι κατά τη γνώμη μας εκτός από το στρέβλωση είναι και οι όροι «παραποίηση»
διαφημίσεων αλλά και «υπονόμευση» διαφημίσεων. Εκτός από τον όρο subverting χρησιμοποιείται και ο
όρος adbusting από τα αρχικά (advertising) και bust (σπάζω). Μάλιστα μια οργάνωση καταναλωτικού
ακτιβισμού καλείται Adbusters (βλ. πιο κάτω). Συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος αντιδιαφήμιση. Η
αντιδιαφήμιση που επιτίθεται σε μια εταιρεία ή ένα προϊόν μπορεί να είναι μια αυτόνομη δημιουργία και να
μην βασίζεται σε υπάρχουσες διαφημίσεις.
78 Για τη θεωρία της γνωστικής ασυνέπειας (ή και γνωστικής παραφωνίας ή γνωστικής κακοφωνίας όπως
έχει αποδοθεί στα ελληνικά) βλ. Σιώμκος 1994α, 154-155 και Kroeber-Riel, Weinberg, 183ff.
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πραγματικότητα μέσα σε αυτή (www.subvertise.org).
Οι πρώτες προσπάθειες στρέβλωσης διαφήμισης έγινα τα χρόνια του ’70 με
επιθέσεις φεμινιστριών σε διαφημίσεις που θεωρούσαν σεξιστικές (Ανδριωτάκης 2003,
43). Ακολούθησαν στη δεκαετία του ’80 οι διαδηλωτές ενάντια στην πυρηνική ενέργεια.
Σήμερα για τη στρέβλωση των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται κυρίως
• Οι «κλασσικές» μέθοδοι π.χ. προσπάθεια επέμβασης σε μια διαφήμιση με μαρκαδόρο .
• Δημιουργία αυτόνομων διαφημίσεων και επικόλλησή τους σε υπαίθριους χώρους (οι
διαφημίσεις αυτές μπορεί να βασίζονται σε διαφημίσεις που ήδη κυκλοφορούν)
• Στρέβλωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η στρέβλωση διαφημίσεων γνώρισε
μεγάλη ανάπτυξη με την επέκταση του διαδικτύου. Υπάρχουν σελίδες ειδικά για τη
στρέβλωση διαφημίσεων (βλ. www.subvertise.org,www.adbusters.org).
Οι στρεβλωμένες διαφημίσεις και λογότυπα μπορεί να διαδοθούν μέσω του
διαδικτύου, να επικολληθούν λαθραία σε θέσεις για outdoor διαφήμιση, να μεταδοθούν
από την τηλεόραση σε περίπτωση που είναι σποτ, να καταχωρηθούν σε έντυπα μέσα και
να φτιαχτούν stickers και T-shirts.

Στ.5.1. Adbusters: Να χτυπήσουμε τη διαφήμιση με τα δικά της μέσα
Οι Adbusters (www.adbusters.org) είναι ένας από τους χαρακτηριστικότερους
οργανισμούς πολιτισμικού ακτιβισμού (culture jamming) που δραστηριοποιείται σε
πολλαπλά επίπεδα. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, αυτό που κατά βάση κάνουν είναι η
λεγόμενη «Δημιουργική Αντίσταση». Οι Adbusters αποτελούν ένα παγκόσμιο δίκτυο που
απαρτίζεται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα τους, «από καλλιτέχνες,
ακτιβιστές, συγγραφείς, φαρσέρ, μαθητές, εκπαιδευτές και επιχειρηματίες που επιθυμούν να
αναπτύξουν το νέο κοινωνικό ακτιβιστικό κίνημα της εποχής της πληροφορίας» (Culture
Jammers Network).
Στόχος είναι η ανατροπή των παραδοσιακών δομών εξουσίας. Πεποίθηση τους
είναι πως ο πολιτισμικός ακτιβισμός μπορεί να αποκτήσει την ισχύ που απέκτησαν τα
κοινωνικά κινήματα στη δεκαετία του ’60, ο φεμινισμός δέκα χρόνια αργότερα και ο
περιβαλλοντικός ακτιβισμός τη δεκαετία του ’80. Ο πολιτισμικός ακτιβισμός θα αλλάξει
τον τρόπο διάδοσης των πληροφοριών, τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται την
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εξουσία, τον τρόπο λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών και τέλος τον τρόπο που
γενικότερα η βιομηχανία οργανώνεται.
Οι Adbusters εκδίδουν μηνιαίο συνδρομητικό περιοδικό με τίτλο «Adbuster’s
Magazine» που πραγματεύεται θέματα σχετικά με τη «διάβρωση του φυσικού και
πολιτισμικού περιβάλλοντος από τις καταναλωτικές δυνάμεις». Όπως επισημαίνεται, το
έργο του περιοδικού έχει παρουσιαστεί σε εκατοντάδες εφημερίδες, στην τηλεόραση αλλά
και το ραδιόφωνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αναγνώστες του στα δύο τρίτα τους
βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχουν παράλληλα συνδρομητές σε 60
ακόμη χώρες.
Η ιστοσελίδα Adbusters είναι οργανωτής πρωτοβουλιών σε σχέση με την
κατανάλωση αλλά και με ευρύτερα κοινωνικά θέματα (www.adbusters.org). Πολιτική της
είναι η οξεία κριτική στο υπάρχον μοντέλο καταναλωτισμού και τις πρακτικές των
εταιρειών. Ο δεδηλωμένος στόχος είναι «να πολεμήσουμε τη διαφήμιση με τα δικά της
όπλα».
Στις ενέργειες περιλαμβάνονται και ενέργειες «δημιουργικής αντίστασης»
(creative resistance) που παραποιούν διαφημίσεις επιβλαβών προϊόντων. Επίσης
δημιουργούνται ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις και στη συνέχεια αγοράζεται
τηλεοπτικός χρόνος για να μεταδοθούν (τα μεγαλύτερα κανάλια εθνικής εμβέλειας πάντως
αρνούνται κάτι τέτοιο).
Εντυπωσιακή είναι για παράδειγμα η καμπάνια για τη βότκα Absolut η οποία έχει
επιλεγεί ως αντιπροσωπευτική για τον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Σε πολλά άρθρα οι
Adbusters έχουν επισημάνει τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί η κατανάλωση του
αλκοόλ και πόσο ανήθικη είναι η επιπλέον διαφήμισή του. Η στρέβλωση όμως των
διαφημίσεων της Absolut πραγματικά «τσακίζει κόκαλα» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
κάποιος συμμετέχων στα focus groups της έρευνάς μας.
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Εικόνα 7: Στρέβλωση των διαφημίσεων της ABSOLUT από τους Adbusters

Η στρεβλωμένη διαφήμιση στιλιστικά είναι όμοια με την «κανονική διαφήμιση».
Κατά γενική δε ομολογία είναι δημιουργική. Περνάει με πολύ δημιουργικό τρόπο το
βασικό μήνυμα ότι το αλκοόλ φέρνει ανικανότητα και οδηγεί στο θάνατο. Στις παρακάτω
εικόνες βλέπουμε άλλα παραδείγματα ευρηματικών στρεβλώσεων διαφημίσεων από τους
Adbusters

Εικόνα 8: παρωδία της

Εικόνα 9: παρωδία της

Εικόνα 10: Νέα αποτελεσματική

διαφήμισης για το

διαφήμισης για το άρωμα

σύνθεση που διώχνει τα προβλήματα

άρωμα Obsession του

Obsession του Calvin

μακριά», αντιδιαφήμιση για το

Calvin Klein (για

Klein (για γυναίκες)

υποτιθέμενο απορρυπαντικό της

άνδρες)

σύγχρονης φαρμακολογίας, το γνωστό
αντικαταθλιπτικό Prozac
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Εικόνα 11:

Εικόνα 12: η κατανάλωση

Εικόνα 13: Διαφήμιση για τα τσιγάρα

Διαμαρτυρία για τις

junk food, ιδίως στα

Camel. Το μασκότ της διαφήμισης

εργασιακές συνθήκες

McDonalds, έχει

παρουσιάζεται με τα αντίθετα

στην εταιρεία

καταστροφικά

συναισθήματα απ’ ότι στην κανονική.

McDonalds

αποτελέσματα

Η πιο γνωστή διεθνώς πρωτοβουλία των Adbusters είναι η οργάνωση της «buy
nothing

day»,

μιας

συμβολικής

ενέργειας-καλέσματος στους

καταναλωτές

να

αναστοχαστούν πάνω στις καταναλωτικές τους συνήθειες και να τις μετατρέψουν σε μέσο
εξυπηρέτησης

των

αναγκών

τους

(http://www.adbusters.org/metas/eco/bnd/).

Οι

καταναλωτές καλούνται για μια μέρα να μην αγοράσουν τίποτε. Η ενέργεια αυτή
πραγματοποιείται σε πολλές χώρες του κόσμου και τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας από τα
διεθνή MME.
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Η πρωτοβουλία Adbusters εκδίδει περιοδικό με θέματα καταναλωτικής πολιτικής
και κουλτούρας. Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική σε εταιρείες που εφαρμόζουν
κοινωνικά μη-υπεύθυνες πολιτικές (ρύπανση του περιβάλλοντος, πολιτική διακρίσεων
στους εργαζόμενους, παραγωγή προϊόντων σε φτωχές χώρες με ημερομίσθια πείνας και
άθλιες

συνθήκες

εργασίας,

χρήση

παιδικής

εργασίας,

βλ.

την

ιστοσελίδα

www.behindthelabel.org που αναφέρεται στην εταιρεία ρούχων GAP).
Ιδιαίτερη απήχηση συνάντησε μια πρωτοβουλία 33 κορυφαίων designer που
ενεργοποιούνται στο χώρο του εμπορικού Μάρκετινγκ και της διαφήμισης με τίτλο «First
Things First». Στο μανιφέστο που εξέδωσαν μέσω της ιστοσελίδας adbusters.org ασκούν
κριτική στην έως τώρα πρακτική του προσανατολισμένου στη διαφήμιση design:
προώθηση κατά βάση ανούσιων πραγμάτων. «Η έως τώρα πρακτική έχει κορέσει το
πνευματικό περιβάλλον των ανθρώπων με εμπορικά μηνύματα που έχουν αλλοιώσει τον
τρόπο με τον οποίο οι πολίτες-καταναλωτές μιλούν, σκέφτονται, αισθάνονται, αντιδρούν και
αλληλεπιδρούν. Οι περιβαλλοντικές κοινωνικές και πολιτισμικές κρίσεις απαιτούν την
κινητοποίησή τους και την προσφορά της εμπειρογνωμοσύνης τους: πολιτιστικές
παρεμβάσεις, καμπανιές κοινωνικού μάρκετινγκ, βιβλία, εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαλεία,
τηλεοπτικά προγράμματα, συμμετοχή και οργάνωση φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών» (το
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πλήρες κείμενο του μανιφέστου στην ιστοσελίδα www.adbusters.org). Η ενέργεια έτυχε
μεγάλης αποδοχής από τα MME, το μανιφέστο δημοσιεύθηκε σε πολλά περιοδικά
διεθνώς. Οργανώθηκαν πολλά events ενώ σε πολλές σχολές και ινστιτούτα design
πραγματοποιήθηκαν πολλές συζητήσεις και προκλήθηκε έντονος προβληματισμός. Η
πρωτοβουλία είναι εν εξελίξει και γίνεται ανταλλαγή απόψεων για τη συνέχειά της.
Στις τελευταίες πρωτοβουλίες (3/2003) ανήκει και η καμπάνια ενάντια στον
πόλεμο εναντίον του Ιράκ με ευφάνταστες ενέργειες. Μια από αυτές έχει την ονομασία
«virtual march». Περιλαμβάνει μαζικά τηλεφωνήματα σε αμερικανούς γερουσιαστές και
μαζική αποστολή fax και emails (www.adbusters.org), όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί
για όλες τις καμπάνιες).
Οπωσδήποτε η σημασία των ενεργειών αυτών δεν μπορεί να μετρηθεί με βάση
ποσοτικές μετρήσεις. Η συμμετοχή στην «buy nothing day», το ποσοστό δηλαδή αυτών
που απείχαν από αγορές τη συγκεκριμένη

μέρα δεν είναι διαφωτιστικό της

αποτελεσματικότητας της καμπάνιας. Οι ενέργειες έχουν περισσότερο συμβολικό
χαρακτήρα,

συμβάλουν

στη

«θεματοποίηση»

των προβλημάτων.

Η

πίεση

σε

συγκεκριμένες εταιρείες κατά περίπτωση μπορεί να προκαλέσει αλλαγή της συμπεριφοράς
της εταιρείας σε πιο κοινωνικά υπεύθυνη κατεύθυνση, όπως πολλά παραδείγματα από το
παρελθόν έχουν δείξει (π.χ. παράδειγμα της Shell μετά τις κινητοποιήσεις της
Greenpeace).

Στ.5.2. «Σημειολογικό Αντάρτικο» στις αφίσες του μετρό
Στο Παρίσι μια ομάδα ανθρώπων, γνωστοί και ως anti-pub (anti-publicitaire,
«ενάντια στη διαφήμιση») πραγματοποίησε «επιθέσεις» για την καταστροφή διαφημίσεων
στο παρισινό μετρό με στόχο «την ανακατάληψη των διαφημιστικών ταμπλό»
(Παναγιωτάκης 2004). Το σύνθημα δόθηκε μέσω του διαδικτύου και στο πρώτο ραντεβού
στις 17/10/2003 έδωσαν το παρόν 200 άνθρωποι που μάλιστα δεν γνωρίζονταν όλοι
μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 15
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Τα «εργαλεία δουλειάς» είναι σπρέι, μαρκαδόροι, βούρτσες βαψίματος και χαρτιά
με συνθήματα που επικολλήθηκαν πάνω στις διαφημίσεις. Εκτός από τεράστια X,
γράφτηκαν και συνθήματα όπως «η διαφήμιση κάνει κακό στην υγεία», «μπουχτίσαμε με τις
διαφημίσεις» και «ανορεξικό» κάτω από τη εικόνα εντυπωσιακών μοντέλων που
διαφημίζουν κέντρα αδυνατίσματος ή ρούχα.
Φυσικά ο στόχος δεν ήταν ο βανδαλισμός, τίποτα δεν καταστράφηκε ούτε
καθίσματα, ούτε βάφτηκαν τοίχοι ούτε πειράχτηκε κάποιος περαστικός. Στόχος ήταν η
αλλοίωση του νοήματος των διαφημίσεων (ο.π.).
Η προσπάθεια αυτή επαναλήφθηκε 3 φορές. Προκάλεσε αρκετή δημοσιότητα με
αναφορές στον τύπο. Μάλιστα η εταιρεία που διαχειρίζεται το διαφημιστικό χώρο του
μετρό τους έκανε μήνυση, μαζί και τους διαχειριστές της ιστοσελίδας που έδωσε το αρχικό
σύνθημα για την «επιδρομή», απειλώντας τους με την καταβολή υπέρογκης αποζημίωσης.
Σημειολογικό αντάρτικο στην Ελλάδα: Το φαινόμενο της παραποίηση
διαφημίσεων παρατηρείται και στην Ελλάδα με την επέμβαση σε διαφημιστικά μηνύματα
υπαίθριων (outdoor) διαφημίσεων (βλ. εικόνα 16)
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Εικόνα 16: Στρέβλωση διαφημίσεων στην Ελλάδα. Επέμβαση σε outdoor διαφήμιση στην Αθήνα

Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες να κρίνουν
κάποιες διαφημίσεις που τους επιδείξαμε. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν και τις έκριναν
ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Επισημάνθηκε όμως η μικρή έκταση της παρέμβασης και η μη
ευρεία δημοσιοποίησή τους προκειμένου «να γίνει περισσότερος ντόρος» όπως
χαρακτηριστικά ειπώθηκε.

Στ.5.3. www.subvertise.org
Το συγκεκριμένο site αποτελεί το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα
καταναλωτικού ακτιβισμού, όσον αφορά τη στρέβλωση διαφημίσεων. Αυτό γίνεται άμεσα
αντιληπτό με την επίσκεψη στην κεντρική του σελίδα, καθώς υπάρχει κατηγοριοποίηση
θεματολογίας παραποιημένων διαφημίσεων, όπως επίσης και μηχανή αναζήτησης. Η
κεντρική σελίδα www.subvertise.org ενημερώνει τους επισκέπτες πως στο αρχείο της
υπάρχουν 577 στρεβλωμένες διαφημίσεις που χωρίζονται σε 20 μεγάλες υποκατηγορίες.
Πιο

κάτω

βλέπουμε

μερικές

χαρακτηριστικές

διαφημίσεων και λογότυπων εταιρειών:
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προσπάθειες

στρέβλωσης

Εικόνα 17: «ευτυχισμένο

Εικόνα 18: Οξεία κριτική

εγκεφαλικό επεισόδιο» είναι

στις διαφημιστικές

ελευθερίας κρατώντας όχι

η παράφραση του Lucky

πρακτικές της Benetton

πυρσό αλλά το μπουκάλι-

Strike

Εικόνα 19: το άγαλμα της

σύμβολο της CocaCola

WHY DO IT?

Εικόνα 20: η είσοδος

Εικόνα 21: Για να τρωθεί το

Εικόνα 22: Παιχνίδι με το

στρατοπέδου συγκέντρωσης

image του Bill Gates

λογότυπο της Nike.

και το περίφημο ρητό από

χρησιμοποιήθηκε η

Προφανής παραπομπή στις

την είσοδο του Auschwitz «η

παραπάνω «μεταφορά» με τη

αθέμιτες πρακτικές της

εργασία ελευθερώνει».

χιτλερική νεολαία

εταιρείας.

Κριτική σε εταιρείες που στο
Β’ παγκόσμιο πόλεμο
χρησιμοποίησαν
καταναγκαστική εργασία και
ειδικά στη Volkswagen

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως βεβαιώνει η ιστοσελίδα, κάθε μέρα «κατεβαίνουν»
πάνω από 500 MB πληροφοριών. Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο κάθε μήνα να
364

αντεπεξέλθει στα έξοδα λειτουργίας της και ζητά την οικονομική ενίσχυση των
επισκεπτών. Το μήνυμα για την οικονομική ενίσχυση μάλιστα βρίσκεται στο κάτω μέρος
της κεντρικής σελίδας του site με έντονα, κόκκινα γράμματα κι επιπροσθέτως υπάρχει link
για την άμεση μετάβαση στη σελίδα δωρεάς.
Οι οργανωτές της ιστοσελίδας καλούν τους αναγνώστες σε συμμετοχή στη
δημιουργία στρεβλωμένων διαφημίσεων. Οι προτάσεις που γίνονται είναι είτε να
δημιουργηθούν παραποιημένες διαφημίσεις από όσους έχουν τη δυνατότητα και την
επιθυμία να τις δημιουργήσουν, είτε απλά να σταλούν παραποιημένες διαφημίσεις που
κάποιοι από τους επισκέπτες του site ενδεχομένως έχουν δει κι έχουν φωτογραφίσει.
Εξαιτίας της επικινδυνότητας της λειτουργίας της ιστοσελίδας, προτείνεται να μην
αποστέλλονται άμεσα στο site φωτογραφίες. Αντί για αυτό υπάρχει link -στο οποίο δεν
αναφέρεται ηλεκτρονική διεύθυνση- όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το επιλέξουν για
να αποστείλουν στην «μυστική» κατά κάποιο τρόπο διεύθυνση το υλικό τους.
Υπάρχει ακόμα και ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορούν να αποστέλλονται
σχόλια, παρατηρήσεις, να αναφέρονται τυχόν προβλήματα λειτουργίας, αλλά και να
ζητηθούν

συγκεκριμένα

είδη

παραποίησης διαφημίσεων,

είτε

έτοιμα,

είτε να

κατασκευαστούν κατά παραγγελία.
Ο οργανισμός διαθέτει links παρόμοιων ιστοσελίδων. Σε κάθε στρεβλωμένη
διαφήμιση που παραθέτεται μέσα στο site και έχει κατασκευαστεί από άλλον οργανισμό ή
βρίσκεται και σε άλλη ιστοσελίδα, αυτό αναγράφεται ακριβώς δίπλα του και παρέχεται ως
link. Τα διασημότερα links της ιστοσελίδας, είναι τα www.seenoevisara.com και www.xnetwork.co.uk.

Στ.5.4.Ένας ενδιαφέρων επικοινωνιακός διάλογος με αφορμή τη διαφήμιση της
Benetton

Οι διαφημίσεις της εταιρείας Benetton είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
διαφήμισης που στόχο έχει να προκαλέσει. Η Schulze (1999, 238) χαρακτηρίζει αυτό το
είδος διαφήμισης «διαφήμιση σοκ» (Schockwerbung). Πραγματικά πολλές από τις
διαφημίσεις της εταιρείας έχουν προκαλέσει σάλο επειδή χρησιμοποιούν εικόνες με
θέματα ταμπού. Γύρω από τις διαφημίσεις της Benetton έχει αναπτυχθεί ένας ευρύς
διάλογος στο επίκεντρο του οποίου τίθενται ερωτήματα όπως τα όρια της πρόκλησης ή η
χρήση εικόνων ανθρώπινου πόνου για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι προσεγγίσεις δε, είναι
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πολυδιάστατες.

Στο

διάλογο

συμμετέχουν

πανεπιστημιακοί,

νομικοί,

θεολόγοι,

οικονομολόγοι, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, πολιτικοί αλλά και
πολιτικά κόμματα, κινήσεις πολιτών και φυσικά μεμονωμένοι πολίτες. Η διαφημίσεις της
Benetton για ένα διάστημα ήταν θέμα καθημερινού διαλόγου, αγαπημένο θέμα του τύπου
αλλά και πανεπιστημιακών εργασιών (για μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βλ. Schulze
1999, 238ff).
Από τις πιο πολυσυζητημένες διαφημίσεις ήταν αυτές που χρησιμοποιούν ως θέμα
την ασθένεια του AIDS, βλ. εικόνες 23 και 24.

Εικόνα 23: Διαφήμιση της Benetton με
ασθενή από AIDS (1992)

Εικόνα 24: Διαφήμιση της Benetton με το
μότο HIV-positive (1993/4)

Η εικόνα 23 είχε δημοσιευθεί ως δημοσιογραφική εικόνα στο περιοδικό Life το
Νοέμβριο του 1990. Δείχνει τον ιδρυτή του Aids Foundation David Kirby στο τελευταίο
στάδιο της ασθένειάς του περιστοιχιζόμενο από τους οικείους του. Τα στοιχεία της εικόνας
προκαλούν έντονα συναισθήματα και συνειρμούς που οδηγούν σε ποικίλες ερμηνείες και
αποκωδικοποιήσεις: η έκφραση του ετοιμοθάνατου, το απλανές του βλέμμα, η σύνθεση
πατέρα και γιου παραπέμπει στη βιβλική παραβολή της επιστροφής του ασώτου, τα χέρια
του ιερέα και η χειρονομία συμπόνιας και παρηγοριάς, η μητέρα που σπαράζει μπροστά
στο μαρτύριο του γιου της παραπέμποντας στην Παναγία, (για την ερμηνεία της
συγκεκριμένης εικόνας βλ. ενδεικτικά Schulze 1999, 245-246 και Baringhorst 1998, 9096). «Όσο πιο πολύ κοιτά κανείς τη φωτογραφία, τόσο πιο πολλές λεπτομέρειες
αναγνωρίζει, τόσο πιο πολυδιάστατες γίνονται οι ερμηνείες79» (Schulze 1999, 245).

79 Η Baringhorst (1998, 92) υποστηρίζει ότι η εικόνα είναι ως ένα βαθμό και σκηνοθετημένη. Ο γενικός
χρωματισμός της εικόνας παραπέμπει στη χριστιανική εικονογραφία, η εικόνα πάνω από τον άρρωστο
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Η εικόνα 24 δεν προκαλεί μόνο με το τολμηρό της μοτίβο (ανθρώπινα οπίσθια)
αλλά κυρίως με τη χάραξη της ένδειξης HIV-positive που παραπέμπει στις πρακτικές των
Nazi στα στρατόπεδα συγκέντρωσης (Baringhorst 1998, 94). Με τον τρόπο αυτό
θεματοποιείται ο στιγματισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός των φορέων του ιού HIV.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το θέμα του AIDS στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ήταν ένα
θέμα υψηλής επικαιρότητας, είχαν περάσει μόλις λίγα χρόνια από την ανακάλυψη της
ασθένειας και τα σενάρια εξάπλωσής της διαγράφονταν ιδιαίτερα δυσοίωνα.
Ένα από τα θέματα της συζήτησης που ακολούθησε τη δημοσίευση των
καταχωρήσεων ήταν και η αποτελεσματικότητά τους. Αυτό όμως που κατακρίθηκε
ιδιαίτερα δεν ήταν η χρησιμοποίηση του ανθρώπινου πόνου σε κοινή θέα αλλά η
χρησιμοποίηση του ανθρώπινου πόνου για εμπορικούς σκοπούς και ειδικά στη διαφήμιση
(Baringhorst 1998, 95).
Μια πραγματικά εντυπωσιακή απάντηση στις καταχωρίσεις της Benetton ήρθε από
έναν επίσης ασθενή με Aids σε τελικό στάδιο, τον Γάλλο Olivier Besnard-Rousseau, ο
οποίος με δικά του έξοδα (23.000 γερμανικά μάρκα) αγόρασε μια ολόκληρη σελίδα
διαφημιστικό χώρο στη Liberation και δημοσίευσε την αντιδιαφήμισή του (βλ. εικόνα 25).
Η σελίδα ήταν λευκή και στο μέσο της υπήρχε η φωτογραφία του BesnardRousseau σε διαστάσεις 11x15 εκατοστά. Ο υπότιτλος: «Pendant Γ agonie, la vente
continue», «κατά τη διάρκεια της επιθανάτιας αγωνίας, οι πωλήσεις συνεχίζονται». Έπεται
η σαρκαστική αφιέρωση: «A l’intention de Luciano Benetton. De la part d’Olivier
Besnard-Rousseau, malade du SIDA, phase terminale» (υπόψη Luciano Benetton. Από τον
d’Olivier Besnard-Rousseau, άρρωστο από Aids, στην τελική φάση»). Η αριστερή
επιγραφή HIV-positive είναι παρόμοια με αυτή της Benetton στην εικόνα 24.

δείχνει (πιθανόν) τον άπιστο Θωμά και το μούσι του ασθενούς έχει ρετουσαριστεί (ηλεκτρονική επεξεργασία
της εικόνας) για να μοιάζει ο ασθενής πιο πολύ με τη μορφή το Χριστού.

367

Pendant l’agonie, la vente continue.
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Εικόνα 25: Μια απάντηση στις διαφημίσεις της Benetton

Η δύναμη της εικόνας μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη δύναμη άλλων
εικόνων (Baringhorst 1998, 95). Η απεριόριστη δύναμη της εικόνας και της ανθρώπινης
δημιουργικότητας μπορεί όχι μόνο να εξασθενήσει τη δύναμη μιας άλλης εικόνας αλλά να
τη μετατρέψει σε μπούμερανγκ. Η συζήτηση βέβαια για τη αποτελεσματικότητα της
διαφήμισης (και ειδικά της Benetton) συνεχίζεται. Όπως και ο διάλογος για το αν πρέπει
να «εκμεταλλεύεται» τέτοια θέματα και εικόνες.
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ΜΕΡΟΣ Γ
Η περίπτωση της Ελλάδας

Η. Η έρευνα για την Ηθική Κατανάλωση στην Ελλάδα
Η.1. Η εξέλιξη της έρευνας της συμπεριφοράς του καταναλωτή

Η.1.1. Η επιστήμη της συμπεριφοράς του καταναλωτή
«Ας πάμε πίσω στον Descartes, στο Bacon και το Διαφωτισμό. Τότε διαπράχθηκε
ένα τρομερό λάθος: χωρίστηκε η πίστη από τη λογική και ο άνθρωπος από τη φύση.
Αυτό βέβαια έκανε δυνατές τις εξελίξεις στην επιστήμη και τη βιομηχανική
επανάσταση. Ανακαλύψαμε όμως κάτι που μας λείπει γιατί, παρ ’ όλο που γίναμε
πλούσιοι, δεν ολοκληρωθήκαμε ως άνθρωποι».
Μάικλ Δερτούζος
Μια από τις βασικές συνέπειες της επικράτησης της καρτεσιανικής λογικής στην
επιστημονική έρευνα ήταν ο τεχνητός διαχωρισμός των επιστημών σε φυσικές και
ανθρωπιστικές. Η ρήση του το W. Dilthey «διερευνούμε (erklären) τη φύση, κατανοούμε
(verstehen) τη ψυχική ζωή», συνοψίζει την πολεμική ατμόσφαιρα της διαμάχης (γνωστής
και ως «erklären vs. verstehen») που δεσπόζει στη δυτική επιστημολογία ακόμη και
σήμερα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για να γεφυρωθεί το τεχνητό διαχωριστικό
εμπόδιο μεταξύ ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών (Apel 1979). Η αναζήτηση
εναλλακτικών παραδειγμάτων έρευνας άρχισε να πυκνώνει ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του
’60, καθώς όλο και πιο πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια
θετική επιστήμη του κοινωνικού. Η δυσφορία για τα επιστημονικά αποτελέσματα ήρθε και
από την πλευρά της πράξης. Στην περίπτωση του Μάρκετινγκ, για παράδειγμα, άρχισε να

369

μεγαλώνει η δυσφορία για την αδυναμία της έρευνας αγοράς (που βασιζόταν σε
θετικιστικές μεθόδους έρευνας) να παράσχει ακριβείς προβλέψεις της καταναλωτικής
συμπεριφοράς (Behrens 1994). Βέβαια κι εδώ η πράξη προηγείται της επιστημονικής (με
μοντερνικούς όρους) έρευνας. «Μη-θετικιστικές» μέθοδοι έρευνας όπως π.χ. η
αφηγηματική συνέντευξη, η συνέντευξη βάθους, ή η σημειολογία υιοθετήθηκαν από την
έρευνα αγοράς πολύ πριν «νομιμοποιηθούν» από την επίσημη έρευνα. Η οποία πολλές
φορές χλεύαζε τέτοιες μεθόδους θεωρώντας τες ότι απλώς παράγουν «λογοτεχνία» και
«ωραίες διηγήσεις» (Apel 1979).
Ακόμα και πριν από 40 χρόνια οι όροι «Συμπεριφορά του Καταναλωτή» και
«έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς» ήταν άγνωστες στη βιβλιογραφία (Kroeber-Riel,
Weinberg 1996, 4). Υιοθετήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 όταν η συμπεριφορά
του καταναλωτή (Consumer Behavior) έγινε βασικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ. Μέχρι
τότε η συμπεριφορά του καταναλωτή ανήκε την εφαρμοσμένη ψυχολογία και στην
πολιτική

οικονομία (μικροοικονομία και μακροοικονομία, π.χ.

θέματα έρευνας

αποτελούσαν η αποταμίευση, τα έξοδα, οι επενδύσεις κοκ). Σήμερα η τάση αυτή
αντιπροσωπεύεται από την οικονομική ψυχολογία ο.π, σ. 5).
Η Ekström (2003, 6) διακρίνει τις εξής φάσης στην έρευνα της καταναλωτικής
συμπεριφοράς:
•

Η πρώιμη εμπειριστική φάση των χρόνων του ’30 και του ’40 όπου η συμπεριφορά του
καταναλωτή ερευνάτο μέσω της κλασικής οικονομικής θεωρίας. Σε αυτή δέσποζε η
εικόνα του οικονομικού ανθρώπου, του homo economicus, που δρα ορθολογικά,
προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει το ατομικό όφελος και να ελαχιστοποιήσει το
προσωπικό κόστος. Τη δεκαετία του 1930 ιδρύθηκε η Αμερικανική Εταιρία
Μάρκετινγκ

(American Marketing Association) και πρωτοεκδόθηκε το Journal of

Marketing. Τότε άρχισε ο θεσμικός απογαλακτισμός της συμπεριφοράς του
καταναλωτή από τα κλασική πολιτική οικονομία, όχι όμως και ο ιδεολογικός. Η εικόνα
του homo economicus συνεχίζει μέχρι και σήμερα να δεσπόζει σε μεγάλο βαθμό στην
οικονομική επιστήμη αλλά και στο Μάρκετινγκ (ο.π., 8).
•

Στα χρόνια του ’50 μεσουρανούσε η έρευνα κινήτρων. Βασιζόμενη στην ψυχανάλυση
είχε ως αντικείμενο έρευνας τα υποσυνείδητα κίνητρα του ανθρώπου για αγορά. Ο
Dichter (1964) μπορεί να θεωρηθεί ως ο θεμελιωτής αυτού του ρεύματος. Την ίδια
περίοδο ο Packard (1957) ανέπτυξε τη θεωρία του για τον «υποσυνείδητο επηρεασμό».
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•

Η μεταβατική φάση των αρχών της δεκαετίας του ’60, όπου η έρευνα συμπεριφοράς
του καταναλωτή άρχισε να διαμορφώνεται ως κλάδος του Μάρκετινγκ. Η περίοδος
αυτή χαρακτηρίζεται από τη «μεταφορά» ψυχολογικών θεωριών και την εφαρμογή
τους προκειμένου να εξηγηθεί η καταναλωτική Συμπεριφορά. Η θεωρία του
συμπεριφορισμού, που θεωρούσε τον άνθρωπο ως μαύρο κουτί (black box), που
δέχεται ερεθίσματα (S) και ανάλογα αντιδρά (R) (S-R theory). Το μοντέλο αυτό
συμπεριφοράς δεν βρήκε ευρεία εφαρμογή στη συμπεριφορά του καταναλωτή
(Behrens 1991, 18). Άρχισε να υιοθετείται η νέο-συμπεριφοριστική προσέγγιση, που
θεωρούσε ότι μεταξύ ερεθίσματος (S) και αντίδρασης (R) παρεμβάλλονται
(μεσολαβούν) οι λεγάμενες «μεσολαβούσες μεταβλητές» (intervenierende Variablen).
Η νέο-συμπεριφοριστική προσέγγιση (S-0-R προσέγγιση) βρίσκει έως σήμερα μεγάλη
απήχηση στην έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτή. Οι περισσότερες έρευνες στη
συμπεριφορά

του

καταναλωτή

έχουν

πραγματοποιηθεί

με

βάση

τη

νέο-

συμπεριφοριστική προσέγγιση, αλλά, παρ’ όλο που ακολουθείται και σήμερα από
πολλούς ερευνητές, έχουν διαφανεί τα όρια της (Behrens 1991, 18). Η άνοδος της
γνωσιακής ψυχολογίας βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και στην έρευνα συμπεριφοράς
του καταναλωτή και έγινε κυρίαρχη τάση (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 23). Αυτό
είναι φανερό αν προσέξουμε τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Το 80-90% των
εμπειρικών ερευνών που διεξάγονται είναι μέθοδοι που βασίζονται σε έρευνες
ερωτηματολογίου ή άλλες λεκτικές μεθόδους (ο.π.). Από τη δεκαετία του ’70 αρχίζουν
να κερδίζουν έδαφος οι γνωσιακές προσεγγίσεις. Η δεκαετία του ’70 χαρακτηρίζεται
από την Ekström (2003, 6) ως φάση της «επεξεργασίας πληροφοριών» (Information
Processing Phase) ενώ στην ίδια δεκαετία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στην
έρευνα των στάσεων (attitudes research) (ο.π., 7).
•

Στο τέλος της δεκαετίας του ’60 χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια δημιουργίας
μεγα-θεωριών για την εξήγηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς (η Ekström (2003,
6), μιλά για Utopian Grand Theories Phase). Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν σίγουρα
παίζουν έναν ρόλο απεικόνισης και συγκεντροποίησης της γνώσης, όμως είναι αδύνατο
να επαληθευτούν εμπειρικά. Βλ. για παράδειγμα το μοντέλο των Engel, Kollat,
Blackwell (1968, πρώτη έκδοση του βιβλίου με το ομώνυμο μοντέλο, Engel et.al.
1995).

• Από τη δεκαετία του ‘80 αρχίζει η εποχή του «μεγάλου σχίσματος» στην έρευνα
Συμπεριφοράς του καταναλωτή (Ekström 2003, 7). Εισάγονται νέα θέματα έρευνας και
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νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ένα νέο παράδειγμα το ερμηνευτικό (interpretive
paradigm), το οποίο κυριαρχούσε στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Οι αιτίες του «σχίσματος» : Η βασική αιτία για το σχίσμα ήταν η δυσαρέσκεια
σχετικά με την σημασία των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας (Behrens 1994,3). Η
επιστημονική έρευνα δεν είναι σε θέση να παράσχει ικανοποιητικά αποτελέσματα για την
πρόβλεψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η αντίληψη αυτή είναι ευρέως αποδεκτή
στο χώρο του Μάρκετινγκ (Dichtl 1989) και της συμπεριφοράς καταναλωτή (Armstrong
1991). Σιγά σιγά η θεματολογία της έρευνας για την κατανάλωση επεκτάθηκε και στις
κοινωνικές της προεκτάσεις. Η κατανάλωση άρχισε να θεωρείται και ως έκφραση
κουλτούρας. Η φύση των προβλημάτων που προέκυψαν, απαιτούσαν έτσι την διερεύνηση
αιτίων, τον τρόπο σχηματισμού αξιών, την κοινωνική διάδραση, πεδία για τα οποία η
ποιοτική έρευνα είναι πιο κατάλληλη (Peter 1991). Ο Mishler (1996, 13-14) επισημαίνει
ότι η καθιερωμένη αντίληψη έρευνας είναι ακατάλληλη και ανεπαρκής για να μελετήσει
τα κύρια ζητήματα στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της συμπεριφοράς,
«δηλαδή του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται, οργανώνουν, επενδύουν με
νόημα και εκφράζουν τις σκέψεις για τον εαυτό τους, τις εμπειρίες τους και το περιβάλλον
τους. Επιπλέον, η παραδοσιακή προσέγγιση δεν εξετάζει πώς αυτή η κατανόηση και
αντίληψη των ατόμων σχετίζεται με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ατομικές τους
συνήθειες».
Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή έτσι προσανατολίστηκε προς την ανθρωπολογία
τόσο ως προς τη θεματική όσο και ως προς τη μεθοδολογία έρευνας (Ekström, 2003, 7).
Η στροφή προς ερμηνευτικές μεθόδους σχετίζεται και με προσωπικές αξιολογήσεις
των

ερευνητών,

οι

οποίες

βέβαια

αντικατοπτρίζουν

τις

γενικότερες

αλλαγές

παραδειγμάτων που επισυμβαίνουν σε διάφορα επίπεδα, (βλ. μεταμοντερνισμός, θεώρηση
κατανάλωσης ως κοινωνικό-πολιτισμικού «συμβάντος», κατάλυση παραδοσιακών ρόλων,
εξατομίκευση, διαφοροποίηση προτύπων ζωής, βλ. Müller 1999, 129).
Σύμφωνα με τους Kroeber-Riel, Weinberg (1996, 23) οι μέθοδοι ερωτηματολογίου
και οι πειραματικές μέθοδοι είναι ακατάλληλες για την διερεύνηση συμπεριφορών που δεν
είναι γνωσιακά ελεγχόμενες (ψυχικές διεργασίες που ενεργοποιούνται αυτόματα,
διαφεύγουν του νοητικού ελέγχου, δεν μπορούν με επάρκεια να εκφραστούν γλωσσικά).
Σήμερα το ερευνητικό ενδιαφέρον για την επικοινωνία στρέφεται όλο και πιο πολύ σε
τέτοιες συμπεριφορές, ιδιαίτερα στη δυναμική εξέλιξη των επιδράσεων της επικοινωνίας
και στις λεγάμενες «ήπιες» επιδράσεις της όπως η αντιληπτική ατμόσφαιρα, οι οπτικές και
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συγκινησιακές εντυπώσεις, η αποδοχή και η ενόχληση.

Στην εποχή του «σχίσματος»: Από τη δεκαετία του ‘80 στην έρευνα
συμπεριφοράς του καταναλωτή συνυπάρχουν και οι δύο ερευνητικές κατευθύνσεις
(Kroeber-Riel 1995):
•

η θετικιστική και

•

η ερμηνευτική

Και οι δύο ερευνητικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν θεωρίες και μεθόδους που
έχουν διαφορετική στοχοθεσία και εδράζονται σε διαφορετικές φιλοσοφικές παραδοχές
(Hudson, Ozanne 1988, 508). Αυτές οι παραδοχές έχουν να κάνουν με τις αντιλήψεις για
τη φύση της πραγματικότητας και των κοινωνικών υποκειμένων και για το τι συνιστά την
επιστημονική γνώση (ο.π). Οι δύο όροι είναι όροι-ομπρέλες, κάτω από τις οποίες
«στεγάζονται» διαφορετικές μεθοδολογίες, που διέπονται όμως από ορισμένες κοινές
παραδοχές.
Οι Hudson, Ozanne (1988, 509) προτιμούν τον όρο «interpretive» για να
περιγράφουν το ερμηνευτικό παράδειγμα και τις χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες αν και
υπάρχουν συγγενείς όροι-ταμπέλες, όπως υποκειμενικές (subjective), νατουραλιστικές
(naturalistic) και ουμανιστικές (humanistic). Τον όρο humanistic χρησιμοποίησε η
Association for Consumer Research το 1985 σε μια ειδική σύνοδο για αυτό το θέμα, καθώς
και η Hirschman (1986). Οι Garz, Kraimer (1991, 1) υποστηρίζουν ότι οι διάφορες
εκδοχές του ερμηνευτικού παραδείγματος διακρίνονται περισσότερο από τις διαφορές τους
με τη θετικιστική προσέγγιση και τις μεθόδους που αυτή χρησιμοποιεί παρά με τις
ομοιότητές μεταξύ τους. Αυτό γίνεται φανερό και στις πολυάριθμες ονομασίες με τις
οποίες

χαρακτηρίζονται

ή

τις

χαρακτηρίζουν:

επικοινωνιακές

(kommunikative),

κατανοητικές (verstehende), αφηγηματικές (narrative), ερμηνευτικές (interpretative hermeneutische), κονστρουκτιβιστικές (konstruktivistische), υποκειμενικές (subjective),
νατουραλιστικές (naturalistische), ποιοτικές (qualitative), ουμανιστικές (humanistische)
κοκ. (ο.π.). Για μια λεπτομερή αναφορά σε θεωρίες ερμηνευτικής έρευνας και
«παραδειγματικών ερευνητικών στιλ» βλ. Flick et.

al (2003). Οι συγγραφείς

χρησιμοποιούν τον όρο ποιοτική έρευνα (qualitative Forschung). Είναι χαρακτηριστικό ότι
ως μεθοδολογίες έρευνας θεωρούνται και οι μεθοδολογίες (ερευνητικά στιλ) διαφόρων
ερευνητών, π.χ. το ερευνητικό στιλ του Ε. Goffman (Willems 2003), το ερευνητικό στιλ
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του C. Geertz (Wolff 2003) ή του Ν. Denzin (Lincoln 2003).
Στο χώρο της εμπορικής έρευνας καταναλωτή συνηθίζεται ο όρος «ποιοτική
έρευνα». Ουσιαστικά πρόκειται για διαφορετικές παραλλαγές και συνθέσεις ερμηνευτικών
(interpretive) μεθόδων (Müller 1999, 131). Εμείς θα υιοθετήσουμε τον όρο ερμηνευτικό
παράδειγμα και ερμηνευτική μεθοδολογία. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία θα διεξάγουμε
την έρευνά μας. Παρακάτω θα εξηγήσουμε επακριβώς την μεθοδολογία που θα
ακολουθήσουμε.
Αλλά και ο όρος θετικισμός (positivism) είναι όρος-ομπρέλα υπό τον οποίον θα
μπορούσαν υπαχθούν προσεγγίσεις που χαρακτηρίζονται ως logical positivism, the
received view, logical empiricism, neopositivism, foundationalism, objectivism (Hudson,
Ozanne 1988, 509). Στη βάση όλων αυτών των προσεγγίσεων φυσικά υπάρχουν κοινές
παραδοχές). Ο πίνακας 1 περιγράφει σε αντίστιξη τις βασικές παραδοχές των δύο
παραδειγμάτων (Hirschman 1986, 241):
Θετικιστικό παράδειγμα

Ερμηνευτικό παράδειγμα

■ Υπάρχει μια και μοναδική
πραγματικότητα αποτελούμενη
από διακριτά στοιχεία

■ Οι άνθρωποι
κατασκευάζουν πολλαπλές
πραγματικότητες

■ Ερευνητής και φαινόμενο είναι
ανεξάρτητα

■ Αμοιβαία επίδραση

■ Είναι δυνατό και επιθυμητό να

■ Κατανόηση του

ερευνητή και φαινομένου

αναπτυχθούν νομοτέλειες με ισχύ
γενικευμένη, ανεξάρτητη χρόνου
και πλαισίων αναφοράς

φαινομένου στην ολότητά
του (περιγραφή
πολυπλοκότητας και
νοήματος που υποκρύπτει)

■ Τα στοιχεία της πραγματικότητας
διαχωρίζονται σε αίτια και

■ Δεν υπάρχει διαχωρισμός
σε αίτια και
αποτελέσματα

αποτελέσματα
■ Δυνατό και επιθυμητό να
ανακαλυφθεί value-free

■ Η έρευνα είναι εκ φύσεως

αντικειμενική επιστημονική

value-laden

γνώση
Πίνακας 1: Βασικές παραδοχές θετικιστικού και ερμηνευτικού παραδείγματος
Πηγή : Hirschman 1986, 241
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Για τις διαφορετικές παραδοχές σχετικά με τη φύση της πραγματικότητας έχουμε
αναφερθεί στο κεφάλαιο Β.2. Στο διάγραμμα 1 βλέπουμε το πώς αντιλαμβάνονται οι δύο
κατευθύνσεις τα υπό έρευνα φαινόμενα80.

Θετικιστικό σχήμα του φαινομένου

Διάγραμμα 1: Σχηματική αναπαράσταση των υπό έρευνα φαινομένων
στο θετικιστικό και ερμηνευτικό παράδειγμα
Πηγή: Hirschman (1986, 241)

Σύμφωνα με την ερμηνευτική προσέγγιση το υπό εξέταση φαινόμενο θεωρείται ως
μια μεγάλη, μη-διακριτή μάζα, της οποίας ο ερευνητής θέλει να μάθει την υφή, τις
«βάσεις» που τη συνέχουν και τα περιεχόμενά της (Hirshmann 1986, 240). Δεν υπάρχει
αναζήτηση νόμων αιτίου-αποτελέσματος αλλά προσπάθεια διαλεύκανσης του φαινομένου
με τρόπο ολιστικό (χωρίς να αναλυθεί σε διακριτές ενότητες).
Ένας ερευνητής της θετικιστικής μεθόδου ερευνώντας μια καταναλωτική
υποκουλτούρα

θα

προσπαθούσε

να

ανιχνεύσει

εξωτερικές

μεταβλητές

(π.χ.

κοινωνικοοικονομική κατάσταση) οι οποίες θα επηρέαζαν π.χ. τα κίνητρα των ανθρώπων,
τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να διαμόρφωναν τις προτιμήσεις τους (lifestyle). Σε
αυτή την σταδιακή διαδικασία πρέπει να κατασκευαστούν οι μεταβλητές και στη συνέχεια
80 Φαινόμενα μπορεί να είναι κοινωνικές οντότητες (π.χ. υποκουλτούρα, κοινωνία, μεμονωμένα άτομα,
οργανισμοί), κοινωνικές διαδικασίες (ένδυση, αγορά) κοινωνικές παραγωγές (τέχνη, λογοτεχνία, μουσική)
(βλ. Hirschmann 1986).
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να γίνουν οι μετρήσεις. Η θετικιστική κατεύθυνση εκκινεί από την αρχή ότι η ανθρώπινη
συμπεριφορά διέπεται από νόμους αιτίου-αποτελέσματος, συνεπώς είναι προβλέψιμη.
Γι’ αυτό προσπαθεί να διατυπώσει εμπειρικά τεκμηριωμένες υποθέσεις (θεωρίες)
προσπαθώντας να προβλέψει τη συμπεριφορά και να παράσχει συγκεκριμένες υποδείξεις
δράσης στο Μάρκετινγκ (Kroeber-Riel 1995).
Ο ερευνητής της ανθρωπιστικής μεθόδου που θα ερευνούσε την ίδια
υποκουλτούρα θα εργαζόταν διαφορετικά. Θα θεωρούσε την υποκουλτούρα ως ένα
αμάλγαμα των αξιών των μελών της, των πρακτικών τους, των κινήτρων τους, της
παράδοσής τους, των φιλοδοξιών τους, των σχέσεων τους με τα αντικείμενα. Ο στόχος
είναι να μάθει πως τα μέλη της υποκουλτούρας κατασκευάζουν τη δική τους
πραγματικότητα.
Το θετικιστικό παράδειγμα εκκινεί από την αρχή ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά
διέπεται από σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, δηλαδή από γενικές νομοτέλειες που οδηγούν
σε μονοσήμαντες γραμμικές αντανακλαστικές αντιδράσεις. Η ερμηνευτική έρευνα δεν
αποσκοπεί στην εύρεση γενικών νόμων που διέπουν τη συμπεριφορά αλλά στον εντοπισμό
συναφειών και στην απόδοση νοήματος στις παρατηρούμενες συμπεριφορές. Δηλαδή
στόχος είναι όχι η πρόβλεψη της συμπεριφοράς αλλά η ερμηνεία της, η κατανόησή της,
στο συγκεκριμένο κοινωνικό και χρονικό πλαίσιο που διεξάγεται η έρευνα (Kroeber-Riel
1995).
Όσον αφορά τη μεθοδολογία και το ρόλο του ερευνητή ως προς το ερευνώμενο
φαινόμενο οι παραδοχές των δύο παραδειγμάτων είναι αντιθετικές. Στην ερμηνευτική
προσέγγιση ο ερευνητής και το υπό έρευνα φαινόμενο βρίσκονται σε μια σχέση
αλληλεπίδρασης (Hirschman 1986, 240). Ο ερευνητής δεν μπορεί να αποστασιοποιηθεί
από τα φαινόμενο, (να πάρει τη θέση του ανεξάρτητου παρατηρητή στη θετικιστική
προσέγγιση), ούτε το φαινόμενο μπορεί να κατανοηθεί χωρίς την προσωπική του εμπλοκή
(involvement) (ο.π). Το ερευνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από
τις αξιακές και ιδεολογικές θέσεις του ερευνητή αφού αυτές αναπόφευκτα
επηρεάζουν την επιλογή του φαινομένου, της μεθοδολογίας, των δεδομένων και των
ευρημάτων που θα συλλέγουν (ο.π). Η τελική ερμηνεία του φαινομένου, η επιστημονική
γνώση δηλαδή είναι εν τέλει προϊόν κοινωνικής κατασκευής και όχι προϊόν ανακάλυψης
(μιας πραγματικότητας που προϋπάρχει του φαινομένου). «Knowledge is constructed, not
discovered» (ο.π).
Έτσι στην ερμηνευτική μεθοδολογία επιτρέπονται και διαδικασίες όπως η
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διαίσθηση (intuition) ή η ενσυναίσθηση (empathy) που αποκλείονται αυστηρά από το
θετικισμό (Hirschman

1986, 240). Η ενσυναίσθηση είναι η αναγνώριση των

συναισθημάτων των άλλων (Goleman 1996, 79). Η ενσυναίσθηση είναι απαραίτητη
προϋπόθεση προκειμένου ο ερευνητής να καταλάβει την πραγματικότητα του άλλου, πως
σκέφτεται, αισθάνεται και πιστεύει. Η ενσυναίσθηση πρέπει να συνδυαστεί με την
διαίσθηση προκειμένου να κατασκευαστεί μια ερμηνεία. Οι Wallendorf, Brucks (1993)
προτείνουν ακόμη και την προσωπική ενδοσκόπηση (introspection) του ερευνητή, τη
χρησιμοποίηση δηλαδή των προσωπικών του βιωμάτων ως ερευνητικά δεδομένα.
Στη θετικιστική προσέγγιση ο ερευνητής κατέχει τη θέση του ανεξάρτητου
παρατηρητή, ο οποίος εφαρμόζοντας προδιαγεγραμμένα βήματα έρευνας και εντελώς
αποστασιοποιημένος από το ερευνώμενο φαινόμενο προσπαθεί να ανακαλύψει μια
αντικειμενική πραγματικότητα που προϋπάρχει «εκεί έξω» («out there»).
Ο Πίνακας 2 δείχνει την «ταυτότητα» των δύο προσεγγίσεων. Ο Belk (1995)
μάλιστα αποκαλεί τη θετικιστική προσέγγιση «παλιά προσέγγιση» ενώ τη θετικιστική ως
«νέα προσέγγιση».

Παλιά προσέγγιση

Νέα προσέγγιση

Θετικιστική

Μη-θετικιστική

Πειράματα/δημοσκοπήσεις

Εθνογραφική έρευνα

(surveys)
Ποσοτική

Ποιοτική

A priori θεωρία

Emergent theory

Οικονο μία/Ψυχολογία

Κοινωνιολογία/Ανθρωπολογία

Micro/Managerial

Macro/Cultural

Focus on buying

Focus on consumption

Έμφαση στο cognition

Έμφαση στο emotion

American

Multicultural

Πίνακας 2: Παλιά και νέα προσέγγιση στην έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή
Πηγή: Belk (1995)

Πραγματικά η ερευνητική κατεύθυνση που βασίζεται στο θετικισμό χρησιμοποιεί
κυρίως ποσοτικές μεθόδους, ιδιαίτερα το πείραμα και τη δημοσκοπική συνέντευξη. Η
μεθοδολογία αυτή δίνει έμφαση στις τυποποιημένες διαδικασίες, στον έλεγχο των
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συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η έρευνα, σε αυστηρά κριτήρια εγκυρότητας
και αξιοπιστίας, στις ποσοτικές μετρήσεις, στη χρήση στατιστικών μοντέλων και
διαδικασιών για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Mishler 1996, 26). Αυτή η
μεθοδολογία δεσπόζει στην Ψυχολογία. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία έχει ως
αποτέλεσμα, την «αποπλαισιοποίηση» των δεδομένων που αποκτούνται από την έρευνα,
την αποσύνδεσή τους δηλαδή από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (Mishler 1996, 26). Η
αποσύνδεση αυτή, βασική μομφή κατά του θετικιστικού παραδείγματος, δημιουργεί
πρόβλημα στην εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων. Στη θετικιστική μεθοδολογία η
έρευνα αποσκοπεί στο να επαληθεύσει ή να διαψεύσει a priori υποθέσεις. Αυτό
προϋποθέτει ότι ο ερευνητής έχει κατανοήσει το υπό έρευνα φαινόμενο εκ των προτέρων.
Αντίθετα στην ερμηνευτική μεθοδολογία ο ερευνητής δεν γνωρίζει το φαινόμενο εκ των
προτέρων αλλά το κατανοεί στη διάρκεια της έρευνας. Ακολουθεί μια διαρκή κυκλική
πορεία κατά το σχήμα
I—► Έρευνα-> διατύπωση υποθέσεων-> αναθεώρηση υποθέσεων

-----

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων και η ανάλυσή τους ακολουθεί το
λεγόμενο «emergent design». Παρ’ όλο που σκοπός της ερμηνευτικής έρευνας δεν είναι η
διατύπωση νόμων καθολικής ισχύος, ωστόσο μπορεί «look for patterns and develop
working hypotheses that can be examined in pertinent situations» (Hudson, Ozanne 1988,
517).
Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ερμηνευτική μεθοδολογία για να αντλήσει
δεδομένα είναι ποικίλα, συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις (focus groups), συμμετοχική
παρατήρηση, και ο,τιδήποτε υλικό που αφορά το υπό έρευνα θέμα, οπτικοακουστικό
υλικό, τύπος, βιβλία, ιστοσελίδες. Πρότυπο έρευνας αποτέλεσε το ερευνητικό project που
στη βιβλιογραφία έγινε γνωστό ως «οδύσσεια καταναλωτικής συμπεριφοράς»
(«Consumer Behavior Odyssey») (Belk et.al. 1989, Belk 1991). Πολλοί γνωστοί
αμερικανοί ερευνητές της συμπεριφοράς του καταναλωτή διέτρεξαν την Αμερική μεταξύ
της Δυτικής και της Ανατολικής ακτής ερευνώντας την καθημερινή συμπεριφορά του
κόσμου για παράδειγμα κατά τα ψώνια, κατά το παιχνίδι, στο σπίτι κοκ. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν ερμηνευτικές: άμεση παρατήρηση της λεκτικής και μη λεκτικής
συμπεριφοράς, συνεντεύξεις, ανάλυση των αγαθών που κατείχαν οι καταναλωτές,
παρατήρηση ανταλλαγών και τρόπων κατανάλωσης. Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή
πολλών ερευνητικών εργασιών οι οποίες αποτέλεσαν έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση
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πάνω στο ερμηνευτικό παράδειγμα δημιουργώντας παράλληλα ένα έντονο ερευνητικό
ρεύμα.
Όσον

αφορά

την

θεματολογία

η

θετικιστική

προσέγγιση

παραδοσιακά

επικεντρωνόταν σε θέματα που είχαν να κάνουν με τη φάση της αγοράς και τη λήψη των
αγοραστικών αποφάσεων. Οι έρευνες δε ήταν προσανατολισμένες προς το Μάνατζμεντ
αφού στόχος ήταν η παροχή συμβουλών δράσης. Επειδή δε οι επιρροές ήταν έντονες από
την οικονομία και την ψυχολογία η έμφαση δινόταν στις γνωσιακές διεργασίες. Η αλλαγή
παραδείγματος στην έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή σημαίνει και αλλαγή στη
θεματολογία. Οι συγκινησιακές διαδικασίες τίθενται στο στόχαστρο του ερευνητικού
ενδιαφέροντος (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 16ff). «Putting more emotion in Consumer
Research» είναι η τάση (ο.π).
Η εμφάνιση του ερμηνευτικού παραδείγματος συνοδεύτηκε από μια έντονη
συζήτηση και αντιπαράθεση για το ποιο από τα δύο παραδείγματα υπερτερεί, βλ.
ενδεικτικά Hunt (1991), Calder, Tybout (1987, 1989), Anderson (1986), Holbrook (1987).
Μετά από μια έντονη αντιπαράθεση από τα τέλη του ’80 και στη δεκαετία του ‘90 σήμερα
η συζήτηση έχει καταλαγιάσει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαμάχη σχετικά με τα
προτερήματα των ερμηνευτικών/ποιοτικών και των θετικιστικών/ποσοτικών μεθοδολογιών
έχει οριστικά διευθετηθεί (Ekström 2003, 10). Το σχίσμα είναι μεν οριστικό, οι δύο όμως
κατευθύνσεις

συνυπάρχουν

δίνοντας

στην

Συμπεριφορά

του

Καταναλωτή

ένα

διεπιστημονικό-πλουραλιστικό χαρακτήρα και ανοίγοντάς την σε νέες θεωρίες και
μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων και ανάλυσης-ερμηνείας (Ekström 2003, 8).
Παρόμοιο σχίσμα επικρατεί γενικά στις κοινωνικές επιστήμες. Η ερμηνευτική
προσέγγιση αναμφίβολα σήμερα είναι γενικά αποδεκτή στην εμπειρική κοινωνική έρευνα,
χωρίς όμως η διαμάχη με τη θετικιστική να έχει διευθετηθεί οριστικά (Müller 1999, 129).
Ο Trommsdorff (1993, 27), ερευνητής της καταναλωτικής συμπεριφοράς,
κατατάσσει τις απαιτητικές ποιοτικές μεθοδολογίες στις σύγχρονες τεχνολογίεςκλειδιά.
Οι Kroeber-Riel και Weinberg (1996, 24) μιλούν για «ζωντανό ανταγωνισμό»
μεταξύ των δύο κατευθύνσεων. Από αυτόν τον ανταγωνισμό μπορούν να προκύψουν νέες
ιδέες για την έρευνα. Η ερμηνευτική κατεύθυνση επικεντρώνεται στη συμβολική και
πολιτισμική σημασία και επίδραση των αγαθών και της επικοινωνίας, θεματικές που η
θετικιστική κατεύθυνση πρέπει να παρακάμψει. Ο «θετικιστής» ερευνητής θα μπορούσε
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να δημιουργήσει νέες θεωρίες με βάση τα αποτελέσματα ερμηνευτικών ερευνών και να τις
εξετάσει με τις δικές του «σκληρές» μεθόδους (ο.π.).
Με βάση τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών η θετικιστική
κατεύθυνση έχει επικρατήσει σε σχέση με την ερμηνευτική, παρ’ όλο που ο αριθμός των
ερευνητικών εργασιών με βάση το ερμηνευτικό παράδειγμα έχει αυξηθεί σημαντικά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες (Ekström 2003, 12).
Η έλευση του ερμηνευτικού παραδείγματος στη συμπεριφορά του καταναλωτή
συμπίπτει με την ένταξη στη θεματική της πολλών κοινωνικών θεμάτων στα πλαίσια του
κοινωνικού Μάρκετινγκ (social Marketing) (Ekström 2003, 7). Και ιδιαίτερα αυτών που
έχουν να κάνουν με την «σκοτεινή πλευρά της καταναλωτικής συμπεριφοράς» (KroeberRiel, Weinberg (1996, 17), όπως ναρκωτικά, τζόγος, αλκοόλ, κάπνισμα, μανιώδη
κατανάλωση (ενδεικτικά βλ. Hirschman 1991, 1992, O’ Guinn, Faber 1989, Askegaard,
Jensen, Holt 1999). Στη θεματολογία εντάχθηκαν επιπλέον και οι διαπολιτισμικές
επιδράσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά (βλ. Penaloza 1994, 2001) καθώς και η
βιώσιμη κατανάλωση (Hansen, Shoenheit 1994).
Ο Sherry (1991) υποστηρίζει ότι η έρευνα της συμπεριφοράς του καταναλωτή
πρέπει να επεκταθεί τόσο σε θέματα που σχετίζονται με το εμπορικό μάρκετινγκ, με
εναλλακτικές θεωρήσεις και μεθόδους, αλλά και σε κοινωνικά θέματα που δεν σχετίζονται
άμεσα με το εμπορικό μάρκετινγκ. Για το σκοπό αυτό θεωρεί απαραίτητη την προσέγγιση
και συνεργασία με άλλες επιστήμες (ο.π., 15). Ο Peter (1991) διαπιστώνοντας ότι οι
ερευνητές της καταναλωτικής συμπεριφοράς αγνοούν πολλά κοινωνικά προβλήματα,
υποστηρίζει ότι κριτήριο για τη χρησιμότητα της έρευνας πρέπει να αποτελεί η
συνεισφορά της στην κοινωνία και την κοινωνική ευημερία. Πιο πρόσφατα ο
Bazerman (2001) διαπιστώνει ότι η περισσότερη έως τώρα έρευνα έχει πραγματοποιηθεί
από την σκοπιά του Μάρκετινγκ και τονίζει ότι η έρευνα καταναλωτή πρέπει να είναι
προσανατολισμένη στον καταναλωτή βοηθώντας τον να πάρει σοφότερες αποφάσεις.

Η.1.2. Focus Groups
Οι συζητήσεις με focus groups έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην έρευνα
συμπεριφοράς του καταναλωτή προκειμένου να ανακαλυφθούν σκέψεις, ιδέες, στάσεις,
απόψεις, προθέσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών (Bristol 1999). Ενδεικτικά
παραδείγματα χρήσης των focus groups: ανακάλυψη των προσδοκιών και του πως
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αντιλαμβάνονται την προσφορά οι πελάτες υπηρεσιών (Zeithaml 1998), δημιουργία
χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένα προϊόν (Wilkie, Pessemier 1973), ερμηνεία των
στάσεων των καταναλωτών απέναντι σε μάρκες (Karmer 1990), αναγνώριση των
συναισθημάτων που έχουν οι καταναλωτές στ αδιάφορα στάδια της καταναλωτικής
εμπειρίας (Krishnan, Olshavsky 1995), διερεύνηση αξιών και στάσεων (Coyne, Bloom,
Andresen 1993). Σύμφωνα με εκτιμήσεις στις ΗΠΑ δαπανώνται πάνω από 160
εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να πραγματοποιηθούν πάνω από 200.000
συνεντεύξεις focus groups για έρευνα καταναλωτή (Bristol 1999). Η ομαδική συζήτηση
(group interview) έγινε βασικό εργαλείο έρευνας αγοράς στα τέλη της δεκαετίας του ’40αρχές δεκαετίας του '50 (Caterall, Clarke 2001). Στη δεκαετία του ‘70 ήταν η πιο
διαδομένη μέθοδος ποιοτικής έρευνας αγοράς στις ΗΠΑ, ενώ στη δεκαετία του ’80 οι όροι
ποιοτική έρευνα και έρευνα με focus groups ήταν ταυτόσημη όχι μόνο στην Αμερική αλλά
και στην Ευρώπη (ο.π.).
Η έρευνα με focus groups γνωρίζει σήμερα μια νέα άνθηση (Ekström 2003, 11).
Παρ’ όλη τη σημασία όμως που έχουν τα focus groups για την έρευνα
συμπεριφοράς του καταναλωτή διαπιστώνεται ένα έλλειμμα σχετικά με θέματα
μεθοδολογίας, πέρα από κάποιες οδηγίες «τεχνικής» φύσης που υπάρχουν σε πολλά
πρακτικά εγχειρίδια (Bristol 1999). Η έρευνα με focus groups έχει δεχθεί ύμνους και
κατακραυγές (Caterall, Clarke 2001). Από τη μια δέχεται κριτική η συχνή κατάχρησή τους
και η μεθοδολογική τους «χαλαρότητα» και «αυθαιρεσία», από την άλλη εξυμνείται η αξία
τους για την συλλογή «μύχιων» ερευνητικών δεδομένων από τον καταναλωτή, τα οποία θα
ήταν απροσπέλαστα είτε με θετικιστικές μεθόδους είτε με ατομικές συνεντεύξεις (Caterall,
Clarke 2001). Στο επίκεντρο αυτού του διαλόγου είναι η ομαδική διάδραση (group
interaction). Από τη μια θεωρείται μειονέκτημα γιατί μπορεί να οδηγήσει σε καπέλωμα
εάν επικρατήσουν οι καθοδηγητικές απόψεις είτε του συντονιστή της συζήτησης είτε
κάποιων μελών της ομάδας. Από την άλλη όμως η ομαδική διάδραση θεωρείται βασικό
πλεονέκτημα και επιτρέπει την παρατήρηση και αναγνώριση του νοήματος καθώς
αναδύεται μέσα από συγκεκριμένα context (Caterall, Clarke 2001). Οι Caterall, Clarke
(2001) ασκούν κριτική στον συνήθη τρόπο διεξαγωγής των focus groups, ο οποίος
ελάχιστα έχει αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια. Στα διάφορα εγχειρίδια μεθοδολογίας
αναφέρονται πολλές οδηγίες τεχνικής φύσης, για το μέγεθος των ομάδων, τη διάρκεια της
συζήτησης, για το ότι οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να γνωρίζονται μεταξύ τους, να μην
έχουν συμμετάσχει σε ανάλογες ομάδες κατά τους τελευταίους μήνες, να μην λαμβάνουν
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πολλές πληροφορίες για το διερευνώμενο θέμα κοκ. Βέβαια οι υποδείξεις αυτές έχουν
προκύψει από την πράξη με σκοπό να διασφαλιστεί ο αυθορμητισμός των μελών της
ομάδας. Επίσης μεγάλο βάρος δίνεται στο σωστό χειρισμό της συζήτησης από τον
συντονιστή. Οι Caterall, Clarke (2001) υποστηρίζουν ότι τέτοιες πρακτικές αντανακλούν
μπηχεβιοριστικές απόψεις, κατάλοιπο της παράδοσης από τα χρόνια του ‘50 και του ‘70.
Οι παραδοχές αυτές πρέπει να επανεξεταστούν και να δοθεί περισσότερη σημασία στη
κοινωνική διάδραση81 εντός της ομάδας, η οποία μπορεί να διευκολύνεται για παράδειγμα
εάν τα άτομα είναι οικεία μεταξύ τους. Η εικόνα του ευκόλως χειραγωγίσιμου και
υπάκουου καταναλωτή που δεν διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις για το μάρκετινγκ και τη
διαφήμιση αναιρείται από το ίδιο το μάρκετινγκ που θεωρεί τον καταναλωτή ενεργό και
πεπαιδευμένο (literate) σε θέματα μάρκετινγκ και διαφήμισης. Ο στόχος που δεν πρέπει
να μας διαφεύγει είναι η ανακάλυψη του νοήματος πίσω από τα λόγια και οι σχέσεις
λόγου και νοήματος (Mishler 1996, 33). Με άλλα λόγια να καταλάβουμε τι εννοούν οι
ερωτώμενοι με αυτά που λένε (ο.π., 27). Γι’ αυτό είναι σκόπιμο να δίνεται περισσότερη
σημασία στην ερμηνευτική ικανότητα του ερευνητή και όχι στις αρετές του να συντονίζει
μια συζήτηση (Caterall, Clarke 2001).

Η.1.3. Το ερευνητικό σχέδιο
Κεντρική μας υπόθεση της έρευνας μας είναι η ύπαρξη ηθικού καταναλωτή και του
φαινομένου της ηθικής κατανάλωσης και στην Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές ηθικής
κατανάλωσης εμφανίζονται στην Ελλάδα σε πρώιμη ίσως φάση σε σχέση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όμως με σαφείς τάσεις ενδυνάμωσής τους. Για να στηρίξουμε την
υπόθεσή μας αυτή και για να διερευνήσουμε περαιτέρω τις αξίες του Έλληνα καταναλωτή
σε σχέση με την ηθική κατανάλωση ακολουθήσαμε το παρακάτω ερευνητικό σχέδιο:
1. βασιζόμενοι σε πρωτογενείς έρευνες καταγράψαμε τις αξίες του Έλληνα
καταναλωτή που σχετίζονται με την ηθική) κατανάλωση. Έτσι σχηματίσαμε το
αξιακό πλαίσιο που σχετίζεται με την ανάπτυξη της ηθικής κατανάλωσης στην
Ελλάδα
2. βασιζόμενοι σε πρωτογενείς έρευνες τμηματοποίηση (segmentation) των Ελλήνων
81 Την κοινωνιολογική έρευνα ία focus groups χρησιμοποιούνται σε όλο και μεγαλύτερη έκταση δίνοντας
ιδιαίτερη σημασία ακριβώς στο θέμα της κοινωνικής διάδρασης (Caterall, Clarke 2001)
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καταναλωτών ανιχνεύουμε τμήματα (segments) ηθικών καταναλωτών. Στον
ελληνικό πληθυσμό υπάρχουν τμήματα καταναλωτών που για τη λήψη των
αγοραστικών

τους

αποφάσεων

συνυπολογίζουν

ηθικά

κριτήρια.

Επίσης

παραθέτουμε αντίστοιχες έρευνες από την Αγγλία και τη Γερμανία για να υπάρχει
βάση σύγκρισης
3. παραθέτουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η αγορά ηθικών προϊόντων είναι μια
διευρυνόμενη αγορά παραθέτοντας στοιχεία και από την Αγγλία και τη Γερμανία
για να υπάρχει βάση σύγκρισης
4. διερευνώντας

την

κατάσταση

στο

ελληνικό

καταναλωτικό

κίνημα

πραγματοποιούμε έρευνα στην 15θήμερη επιθεώρηση του INKA (σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα)
5. Διερευνούμε το μποϊκοτάζ καταναλωτικών προϊόντων που οργάνωσε το INKA το
Σεπτέμβριο του 2002
6. Για να διερευνήσουμε περαιτέρω τις αξίες των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι
στις διάφορες μορφές ηθικής κατανάλωσης πραγματοποιούμε τις εξής έρευνες
i. Έρευνα με ομάδες συζήτησης (focus groups) για τη διερεύνηση θεμάτων
που αφορούν συνολικά την ηθική κατανάλωση
ii. Έρευνα πεδίου στο χώρο των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων για τη
διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τα βιολογικά προϊόντα
iii. Έρευνα με ομάδα συζήτησης σε μια οικοτουριστική μονάδα για να
διερευνηθούν θέματα σχετικά με τον οικοτουρισμό
ϊν. Ατομικές συνεντεύξεις με υπεύθυνους οργανώσεων που σχετίζονται με την
ηθική κατανάλωση. Συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον κ. Χαράλαμπο Κουρή,
πρόεδρο του INKA, την κ. Marina Sarli υπεύθυνη πρωτοβουλίας για το
δίκαιο εμπόριο στην Ελλάδα, την κ. Ζ. Γιαμουριάδου από το charity shop
«Δεύτερο Χέρι», τον κ. Μ. Σαφό από την Greenpeace Hellas και τον κ. Κ.
Κουλούρη, υφυπουργό Ανάπτυξης.
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Η.2. Η περίπτωση της Ελλάδας
Η.2.1. Μια τμηματοποίηση των Ελλήνων Καταναλωτών
Μία μέθοδο που χρησιμοποιεί το Μάρκετινγκ για να καταγράψει τις αξίες ενός
πληθυσμού είναι η τμηματοποίηση (segmentation). Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μια
τμηματοποίηση της ελληνικής αγοράς με βάση καθολικές ανθρώπινες αξίες και σύνδεσή
τους με την καταναλωτική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της
μεθοδολογίας RISC (Research Institute for Social Change). Η έρευνα στα πλαίσια της
μεθοδολογία RISC είναι διαρκής, κυλιόμενη, πραγματοποιείται σε αντιπροσωπευτικό
πανελλαδικό δείγμα 2500 ατόμων και περιλαμβάνει συνεντεύξεις, συμπλήρωση
ερωτηματολογίων και απαντήσεις σε ad hoc ερωτήσεις. Πραγματοποιήθηκε από 27/9/2002
έως 25/10/2002. Στην Ελλάδα η μεθοδολογία RISC υλοποιείται από την MRB Hellas82. Το
διάγραμμα 2 απεικονίζει τον τρισδιάστατο χώρο στον οποίο κατατάσσονται τα τμήματα
του ελληνικού πληθυσμού βάσει των απαντήσεών τους σε συγκεκριμένα ερωτήματα που
αφορούν στις αξίες της ζωής τους.

Exponsion/ΕξέΑιξη

Responsibility/
Υπευθυνότητα

Enjoyment/Απόλαυση
Flexibility/
Ευελιξία
Stability/Σταθερότητα

Διάγραμμα 2: Τοποθετώντας τους Έλληνες σε ένα τρισδιάστατο χώρο βάσει
των απαντήσεών τους σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν στις αξίες
της ζωής τους
Πηγή : Risc (2003)

82 Και από αυτό το σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την MRB Hellas και προσωπικά τον κ. Δ. Μαύρο
για την ευγενική προσφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ανάγκες της εργασίας αυτής.
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Expansion/Εξέλιξη
S H «ευημερία» και η «ευεξία» με την πνευματική διάσταση των όρων είναι τα κύρια
ζητούμενα
'λ Η συνεχής προσωπική εξέλιξη μέσω της άμεσης αφομοίωσης των κοινωνικών
αλλαγών.
S Η καταναλωτική συμπεριφορά «υπαγορεύεται» από το όνομα και την εικόνα του
προϊόντος.
S Brand-oriented consumption
Stability/Σταθερότητα
S Κριτική διάθεση & αντίσταση στις κοινωνικές αλλαγές.
S Διατήρηση του Status Quo
S Αφοσίωση σε δεδομένες αξίες / σύμβολα
S Η καταναλωτική συμπεριφορά καθορίζεται από την τιμή και τις διαχρονικές αξίες
του προϊόντος.
Responsibility/ Υπευθυνότητα
S Ηθική ευθύνη απέναντι στο άμεσο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
S Αναπτυγμένη αίσθηση ως προς τους κανόνες της ηθικής.
S Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα.
Y «Τοπικές» αξίες.
Y Καταναλωτική συμπεριφορά
'λ Η ποιότητα είναι το κύριο ζητούμενο
Enjoyment/Απόλαυση
ν' Η ικανοποίηση των προσωπικών επιθυμιών,
ν' Έντονη η επιθυμία βίωσης των υλικών απολαύσεων.
S Η Διασκέδαση, Το ρίσκο, Η Αισιοδοξία,
ν' Το χρήμα, Οι Παγκόσμιες Αξίες
S Χαμηλός βαθμός προϊοντικής πιστότητας.
Flexibility/Ευελιξία
S Αλληλεπίδραση.
S Διαμόρφωση ενός κόσμου απαλλαγμένου από κοινωνικές πυραμίδες.
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■S Αφομοίωση νέων μεθόδων «κατανάλωσης».
Structure/Δομή
A Τάξη και οργάνωση
S Προσδιορισμός Συμβόλων και μοντέλων
S Σε ένα κόσμο υπερπροσφοράς η μάρκα βοηθά στην διαδικασία επιλογής

Με βάση τους άξονες αυτούς οι Έλληνες καταναλωτές έχουν τμηματοποιηθεί σε 10
«φυλές». Στο διάγραμμα 3 φαίνεται η εξέλιξη των «φυλών» τα τελευταία χρόνια.
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Διάγραμμα 3: Η εξέλιξη των «φυλών» των Ελλήνων
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■

Τα τμήματα που βρίσκονται στον άξονα της υπευθυνότητας παρουσιάζουν
σταθερότητα με τάση όμως ανοδική. Ειδικά Το τμήμα 4S, «προστάτες», 10,1 % που
περιγράφεται από τις λέξεις-κλειδιά: καθήκον, χρέος, υπακοή, «αντίσταση στις
αλλαγές», παράδοση, παρουσιάζει ανοδική τάση. Το τμήμα αυτό έχει ιδιαίτερη
σημασία για την ηθική κατανάλωση

■

Τα τμήματα που βρίσκονται στον άξονα της απόλαυσης αποτελούν σημαντικό
ποσοστό και βρίσκονται σε άνοδο. Ειδικά τα τμήματα 5F, «των ξέγνοιαστων» και 5S,
των «ματαιόδοξων», που διαπνέονται από υλιστικές αξίες

■

Τα τμήματα που βρίσκονται στον άξονα της εξέλιξης βρίσκονται σε διαρκή και
σημαντική υποχώρηση

■

Αντίθετα αυξάνει εντυπωσιακά το τμήμα 6, «οι ικανοποιημένοι», οι σπιτόγατοι, που
επιζητούν μια ήσυχη ζωή, με τις μικροχαρές της, αλλά εκτιμούν έννοιες όπως μέριμνα,
συνεργασία, αφοσίωση και συντροφικότητα
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι υπάρχει πλουραλισμός αξιών. Οι «παλιές»

αξίες του καθήκοντος και της προσκόλλησης στην παράδοση φαίνεται να αναγεννιούνται
αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για το ποια ακριβώς έννοια δίδεται σε αυτές.
Έδαφος όμως κερδίζει και η αξία της υπευθυνότητας, αποτελώντας ένα αισιόδοξο μήνυμα
για την εξέλιξη της βιώσιμης κατανάλωσης. Επίσης δεν φαίνονται να επιβεβαιώνονται
απόψεις των πεσιμιστών για αχαλίνωτο εγωισμό και κατάρρευση των ηθικών αξιών παρ’
όλο που αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις υλιστικές αξίες, στην απόκτηση χρήματος που
φυσικά μεταφράζεται σε περισσότερα καταναλωτικά αγαθά, στην ικανοποίηση επιθυμιών,
στη διασκέδαση.
Θεαματική μείωση παρουσιάζει ο άξονας της εξέλιξης που χαρακτηρίζεται κυρίως
από τη «φυλή» των ανικανοποίητων.83

83 Οι ανικανοποίητοι δοκιμάζουν ία πάντα. Διοχετεύουν την αξιόλογη αλλά μη εστιασμένη ενεργητικότητα
τους στην συνεχή και επίμονη αναζήτηση του καινούργιου και του διαφορετικού που θα ικανοποιήσει
πλήρως τις ανάγκες τους. Η επιλογή των δραστηριοτήτων τους είναι μεν εκλεκτική αλλά σε καμία
περίπτωση δεν είναι ελιτίστικη. Η ανθρώπινη επαφή και η συνεχής δράση είναι για αυτούς τους ανθρώπους
πηγές ζωής. Με σκοπό να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα δράσης βρίσκονται σε μια συνεχή προσπάθεια
αύξησης της ενεργητικότητας τους και της ζωντάνιας τους. Οι ανικανοποίητοι είναι άτομα τα οποία δεν τους
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Τα στοιχεία από έρευνες καταναλωτικών αξιών αποτελούν ενδείξεις για τον αξιακό
προσανατολισμό των καταναλωτών, εν τούτοις όμως από αυτά μόνο δεν μπορούμε να
συνάγουμε σαφή συμπεράσματα για την ηθική κατανάλωση. Την παρατήρηση αυτή
επισημάνει ο Neuner (2001, 89), ο οποίος επιχειρεί μια αντίστοιχη προσπάθεια για τη
Γερμανία. Προσθέτει ότι για τη απόδειξη της ύπαρξης καταναλωτικής υπευθυνότητας δεν
αρκούν οι μονοδιάστατες (single-item), αποσπασματικές και ασύνδετες μεταξύ τους
ερωτήσεις των ερευνών για το περιβάλλον ή για κοινωνικά θέματα αλλά απαιτούνται mo
ολοκληρωμένα και πολυδιάστατα μοντέλα, θεωρητικώς τεκμηριωμένα που να πληρούν τα
κριτήρια της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Παρ’ όλες τις αδυναμίες τους όμως οι
υπάρχουσες έρευνες που καταγράφουν τις καταναλωτικές αξίες, την «οικολογική» και
«κοινωνική» συνείδηση, μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το
πλαίσιο για την εξέλιξη της ηθικής κατανάλωσης. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε
στοιχεία από διαφορετικές έρευνες, προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε με μεγαλύτερη
ακρίβεια το αξιακό πλαίσιο για τη βιώσιμη κατανάλωση στην Ελλάδα

Η.2.2. Αξίες σε σχέση με την Ηθική Κατανάλωση στην Ελλάδα
Τα στοιχεία που θα παραθέσουμε στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται από διαφορετικές
έρευνες. Συνεπώς υπάρχει πρόβλημα ως προς τη συγκρισιμότητα των δεδομένων. Γι’ αυτό
δεν πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως σε απόλυτους αριθμούς αλλά στις τάσεις που αυτοί
εκφράζουν. Με βάση τις αξίες απέναντι σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την
ηθική κατανάλωση μας βοηθά να σχηματίσουμε το αξιακό πλαίσιό της στην Ελλάδα. Θα
παραθέσουμε απλώς τα στοιχεία χωρίς να προβούμε σε εκτενή σχολιασμό γιατί τα ίδια
θέματα μας απασχόλησαν στην έρευνά μας και θα τα σχολιάσουμε στο σχετικό κεφάλαιο.
Γενικές αξίες-προτεραιότητες: Σε έρευνα του Δημοσιογραφικού Εργαστηρίου
του Παντείου Πανεπιστημίου για τις αξίες των νέων (Χριστοπούλου 2002) προέκυψαν τα
αποτελέσματα που δείχνει το διάγραμμα 4, το οποίο δείχνει τα συνολικά αποτελέσματα σε
αγόρια και κορίτσια. Μεταξύ τους υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όμως η συνολική
εικόνα μας βοηθά να σχηματίσουμε μια εικόνα για τις αξίες των νέων σήμερα (ηλικίες 1427 ετών).
Οι τρεις ποιο σημαντικές αξίες είναι η ελευθερία, η φιλία-έρωτας, η επανάσταση
αρέσει ο περιορισμός. Σημείο αναφοράς είναι το «εγώ» αλλά παράλληλα διακρίνονται και από
κοινωνικότητα. Δεν είναι μοναχικοί τύποι.
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και το τρίπτυχο πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια. Σημαντική θέση καταλαμβάνει το χρήμα
και η μουσική. Επίσης σημαντική θέση αποδίδεται και στην οικολογία.

ΣύνοΛο

ΟικογένΕ3α-τταιρίδα-θ ρησκεία
Φιλία-έρωτας
Πολιτικά κόμματα
Ελευθερία
Επανάσταση
Οικολογία
Μουσική
Χρήμα
Παγκοσμιοποίηση
Διαδίκτυο
Ομάδες

Διάγραμμα 4: Οι αξίες των νέων στην Ελλάδα σήμερα
Πηγή: περιοδικό παπάκι, Χριστοπούλου (2002)

Και σε αυτή την έρευνα επιβεβαιώνεται ο πλουραλισμός αξιών που χαρακτηρίζει
τους Έλληνες και ειδικά τους νέους. Οι αξίες της ελευθερίας και της φιλίας εκφράζουν
την επιδίωξη για αυτοολοκλήρωση. Η αξίες της ελευθερίας και της επανάστασης
εκφράζουν μια δυσαρέσκεια για πολλά από τα πράγματα και τις καταστάσεις που βιώνουν
οι νέοι και τη διάθεσή τους για αλλαγές. Η εκτίμηση του τρίπτυχου πατρίδα-θρησκείαοικογένεια εκφράζει παραδοσιακές αξίες. Βέβαια για αυτό το θέμα σημειώθηκαν
ορισμένες αντιδράσεις όσον αφορά το συνδυασμό των εννοιών της οικογένειας, πατρίδας
και θρησκείας. Μερικοί από τους ερωτηθέντες (βασικά ηλικίας 18-27 ετών) δήλωσαν ότι
δεν επιθυμούσαν να δώσουν την ίδια προτεραιότητα και στις τρεις έννοιες. Ως πιο
σημαντική έκριναν την οικογένεια, σε λίγο μικρότερο βαθμό ακολουθούσε η έννοια της
πατρίδας και έπειτα η θρησκεία. Πάντως όλοι σχεδόν όσοι αντέδρασαν συμπεριέλαβαν το
συνδυασμό αυτό στις επιλογές τους. Οι αξίες πάντως, αυτές δεν είναι εξ ορισμού
συντηρητικές (Χριστοπούλου 2002). Σίγουρα όμως χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να
διαπιστωθεί ποιο ακριβώς νόημα αποδίδεται από τους νέους στις αξίες θρησκεία,
οικογένεια και πατρίδα.
Σε περίοπτη θέση βρίσκεται και το χρήμα το οποίο αντιπροσωπεύει τις υλιστικές
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αξίες της σημερινής εποχής. Το χρήμα διαδραματίζει βεβαίως σημαντικό ρόλο αλλά όχι
τον πιο καθοριστικό.
Η επόμενη επιλογή είναι η οικολογία. Οι νέοι δείχνουν πολύ συχνά την αγάπη
τους για τη φύση και πολλές φορές τους βλέπουμε να αγωνίζονται για τη σωτηρία του
πλανήτη. Είναι οργανωμένοι σε οικολογικές οργανώσεις μέσα από τις οποίες
συνειδητοποιούν την αξία ενός «υγιούς» οικοσυστήματος, έστω και αν οι πιο πεσιμιστές
ισχυρίζονται ότι η οικολογία, που φάνηκε κάποια στιγμή να ευαισθητοποιεί τους πιο
δραστήριους, δεν είχε τελικά μεγάλη επίδραση στη νεολαία (ο.π). Τέλος σημαντική είναι η
απαξίωση για τα κόμματα και τον παραδοσιακό τρόπο πολιτικής δράσης.
Ατομική ευθύνη: Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι οι έλληνες θεωρούν υπεύθυνους
για τη δημιουργία των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων όχι τόσο τους
ίδιους αλλά αιτίες έξω από αυτούς. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα του οικολογικού
βαρομέτρου της V-PRC (διάγραμμα 5)

ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ποιος ευβύνεται περισσότερο χια την επιβάρυνση του περιβάλλοντος:
63,6

H ρ«ί|ΐηχΕν«:

Οι κυβτρΜήσης
Οι κτκνΓίωιίζ
ηϋυ ùlv nripvOw

Tc cypoiœô
ΛιιιΰιμοιΟ

ΛΓ Aft

irfrfM
Διάγραμμα 5: Στάσεις απέναντι στο περιβάλλον
Πηγή: VPRC

Εί άποψη ότι το κράτος είναι ο βασικός αίτιος για τα προβλήματα του
περιβάλλοντος δεν εκπλήσσει γιατί οι Έλληνες θεωρούν ότι το κράτος είναι αυτό που
πρέπει να δώσει λύσεις. Εντύπωση προκαλεί η σε τόσο μεγάλο βαθμό προσωπική
αποποίηση των ευθυνών αλλά και το γεγονός ότι μικρό σχετικά ποσοστό θωρεί υπεύθυνη
τη βιομηχανία. Ίσως γιατί θεωρεί ότι και η λειτουργία της βιομηχανίας και των εταιρειών
πρέπει να ρυθμίζονται από το κράτος. Η αντίληψη αυτή αναιρείται μερικώς από άλλες
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έρευνες, για παράδειγμα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας (2004) που υποστηρίζει ότι 80%
περίπου των Ελλήνων περιμένουν από τις εταιρείες να αναπτύξουν κοινωνική δράση.
Κοινωνική Συλλογικότητα-Ατομισμός: Σε μια έρευνα της V-PRC για τις αξίες
των νέων φαίνεται ότι η πλειοψηφία των νέων τείνει προς την αποδοχή της συλλογικής
δράσης ως μέσου επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων που τους αφορούν (βλ.
διάγραμμα 6)
32.3

Ο κά&ΐ άνθρωπος πρέσα να
βρίσκα μόνος του τις Ασσος στ«
κοινωνικά πρφΛήραταποο τον

Είμαι πρόθυμος/η m βγωνισϋώ μαζί
JK άλλους αν9ρώποος, γκχ vaßpiQii
Αόσΐ} στα χοΜίΐνικά πρφλήμαια
που μι απααχαΛοΜ

απασχολούν

Διάγραμμα 6: Κλίμακα Κοινωνικής Συλλογικότητας-Ατομισμού
Πηγή: VPRC

Η παραπάνω διαπίστωση αναιρεί το επιχείρημα για αχαλίνωτο εγωισμό και
έλλειψη υπευθυνότητας, στερεότυπο ιδιαίτερα διαδεδομένο για το σύγχρονο Έλληνα.
Για το θέμα της ατομικής ευθύνης για περιβαλλοντικά θέματα ενδιαφέρουσα είναι
μια ευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα της Eurostat. Οι Έλληνες πιστεύουν ότι το θέμα
περιβάλλον είναι έξω από τον ατομικό τους έλεγχο και την ατομική τους υπευθυνότητα σε
μεγαλύτερο βαθμό από ότι άλλοι Ευρωπαίοι, με εξαίρεση τους Γάλλους (στήλη 2 στον
πίνακα 3). Μαζί με τους Γάλλους έχουν την mo απαισιόδοξη άποψη σε ότι αφορά την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους (στήλη 3).
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Πίνακας 3
ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποια από τις παρακάτω γνώμες συμφωνείτε περισσότερο:
Χώρες

To περιβάλλον είναι

Οι πράξεις μου για το

Τίποτε από

ένα θέμα πέρα από

περιβάλλον μπορούν

αυτά

τον έλεγχό μου ως

να κάνουν τη διαφορά

Δεν ξέρω

άτομο
Β

30

52

11

7

DK

42

51

4

3

D WEST

35

56

4

5

D TOTAL

36

56

4

5

DOST

38

54

5

3

GR

56

36

4

4

E

30

39

15

15

F

58

30

9

3

IRL

37

45

6

12

I

50

36

9

6

L

33

54

12

1

NL

39

51

7

3

A

33

52

9

6

P

34

45

9

13

FIN

26

66

5

3

S

26

63

5

6

UK

48

39

7

6

EU 15

43

43

8

6

Πηγή: EUROBAROMETER (2002a)
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Στο κεφάλαιο Δ.2.4 αναφέραμε ότι η αντίληψη της προσωπικής ευθύνης και η
συνειδητοποίηση των ευθυνών αποτελεί παράγοντα για την ηθική καταναλωτική
συμπεριφορά. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η υποκειμενική αντίληψη για
την αποτελεσματικότητα της προσωπικής παρέμβασης (βλ. Δ.2.5.). Όπως φαίνεται από
τον παραπάνω πίνακα η αντίληψη της προσωπικής ευθύνης στην Ελλάδα είναι στην
προτελευταία θέση, περίπου στα ίδια επίπεδα με τη Γαλλία. Κοντά μας βρίσκεται η Ιταλία
ενώ οι άλλες μεσογειακές χώρες, Ισπανία και Πορτογαλία είναι σαφώς πιο πάνω.
Σε ότι αφορά την υποκειμενική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα της
προσωπικής παρέμβασης βρισκόμαστε πάλι στην προτελευταία θέση, με τελευταία τη
Γαλλία.
Για να διευκρινιστούν πληρέστερα οι στάσεις των ατόμων σε σχέση με τη δράση
τους για το περιβάλλον και την αντίληψη που έχουν για την αποτελεσματικότητά τους
διατυπώθηκε η κάτωθι ερώτηση:
Πίνακας 4:
Ερώτΐ]ση: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αντανακλά καλύτερα τις απόψεις σας:
1. κάνω προσπάθειες για τΐ]ν προστασία του περιβάλλοντος και αυτό έχει
αποτέλεσμα
2. κάνω προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος άλλο θα έχει
αποτέλεσμα μόνο αν και οι άλλοι επίσης καταβάλουν μια προσπάθεια
3. Λεν κάνω καμία προσπάθεια για τιjv προστασία του περιβάλλοντος επειδή δεν
θα έχει κανένα αποτέλεσμα όσο οι άλλοι δεν κάνουν προσπάθειες
4. δεν ξέρω τι να κάνω για να προστατέψω το περιβάλλον
5. δεν ενδιαφέρομαι για θέματα περιβάλλοντος
6. τίποτε από αυτά
7. δεν γνωρίζω
Χώρες

1

2

3

4

5

6

7

Β

1

72

6

7

1

2

2

DK

15

74

6

3

0

1

1

D WEST

19

64

11

4

0

1

2

D

19

64

10

4

0

1

2

21

63

8

4

0

1

2

ΤΟΤΑΓ
DOST
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GR

5

74

9

10

1

1

1

Ε

8

51

22

12

1

3

3

F

12

72

6

6

1

2

1

IRL

9

59

10

11

2

3

7

I

7

66

9

10

1

5

3

L

25

63

6

6

0

1

0

NL

21

68

4

4

1

2

1

A

17

62

12

3

2

2

3

P

9

53

16

11

2

2

8

FIN

25

63

4

5

1

1

2

S

22

63

6

6

1

1

1

UK

6

64

10

13

2

3

2

EU 15

12

65

10

8

1

2

2

Πηγή: EUROBAROMETER (2002a)
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να
συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά αυτό το εξαρτούν και από τη
συνεπή συμπεριφορά των άλλων. Στο πρώτο ερώτημα η Ελλάδα έχει την τελευταία θέση
ενώ στο δεύτερο τη μεγαλύτερη, ποσοστά που μπορούν να ερμηνευθούν από το σύνδρομο
του «κορόιδου». Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη κοινωνικής εμπιστοσύνης και είναι
διάχυτη η καχυποψία ότι «ο άλλος θα μου τη φέρει». Η δυσπιστία αυτή ενισχύεται και από
την άγνοια που διακατέχει τους Έλληνες για θέματα περιβάλλοντος (ερώτηση 4): δεν ξέρω
τι να κάνω για να προστατέψω το περιβάλλον. Όμως ελάχιστο ποσοστό, τόσο στην
Ελλάδα όσο και αλλού δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για περιβαλλοντικά θέματα.
Από τη ίδια έρευνα προκύπτει ότι ο θεσμός που εμπιστεύονται περισσότερο οι
Ευρωπαίοι για περιβαλλοντικά θέματα είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις (πίνακας 5).
Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Στη δεύτερη σειρά για την Ελλάδα βρίσκεται η
επιστημονική κοινότητα. Απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αποτελούν οι
καταναλωτικές οργανώσεις. Το εθνικό κράτος θεωρείται επίσης αναξιόπιστο, και στο θέμα
αυτό η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό αποτελεί παραδοξότητα αν
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αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που προβάλλονται για το ρόλο του κράτους.
Στην τελευταία θέση αξιοπιστίας πανευρωπαϊκά βρίσκονται οι εταιρείες, οι Έλληνες
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Πίνακας 5: Εμπιστοσύνη σε θεσμούς και οργανώσεις
Πηγή: EUROBAROMETER (2002a)

Στον πίνακα 6 οι χώρες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με το βαθμό
κοινωνικής εμπιστοσύνης (μέσοι όροι του παραπάνω πίνακα) . Η Ελλάδα βρίσκεται προς
το τέλος της κλίμακας (σκορ 15), χαμηλότερα σε σχέση με τις βορειοευρωπαϊκές χώρες
αλλά πάνω από τις άλλες χώρες του μεσογειακού νότου.

Σειρά

Βαθμός

Χώρα

εμπιστοσύνης
1

Σουηδία

18

2

Φιλανδία

17

3

Ολλανδία

16

4

Δανία

16
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:

5

Γερμανία

16

6

Ιταλία

16

7

Βέλγιο

15

8

Αυστρία

15

9

Λουξεμβούργο

15

10

Ελλάδα

15

11

Γ αλλία

15

12

Ιρλανδία

14

13

Πορτογαλία

13

14

Βρετανία

12

15

Ισπανία

12

Πίνακας 6: Κλίμακα Κοινωνικής Εμπιστοσύνης στην ΕΕ
Πηγή: EUROBAROMETER (2002a)

Αν και οι αριθμητικές αποκλίσεις είναι μικρές φαίνεται να επιβεβαιώνεται το
επιχείρημα ότι η Ελλάδα είναι χώρα χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου, (βλ. διαπίστωση
Fukuyama στην Καθημερινή 2003). Όπως και το επιχείρημα για τη διαφορά μεταξύ Βορρά
και Νότου (με την εξαίρεση της Βρετανίας).
Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη κατανάλωση: Οι όροι βιώσιμη
ανάπτυξη και βιώσιμη κατανάλωση είναι ελάχιστα γνωστοί στην Ελλάδα ενώ υπάρχει
σύγχυση για την πραγματική σημασία τους. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι ακόμη δεν
έχουμε καταλήξει στον όρο με τον οποίο θα μεταφράσουμε τα Αγγλικά «sustainable
development»,

«sustainability»

και

τα

Γερμανικά

«nachhaltige

Entwicklung»,

«Nachhaltigkeit». Μεταφράζονται πότε ως βιώσιμη ανάπτυξη/βιωσιμότητα, πότε ως
αειφόρος ανάπτυξη/αειφορία. Σε έρευνα της Κάπα Research (1998) μόνο το 8% του
καταναλωτικού κοινού δήλωσε ότι έχει ακούσει τον όρο «αειφόρος ανάπτυξη» και μόλις
το 5,4% έχει ακούσει τον όρο «αειφόρος κατανάλωση». Ακόμα μικρότερο εμφανίζεται το
ποσοστό όσων δηλώνουν ότι γνωρίζουν την σημασία των δύο αυτών όρων.
Σίγουροι ότι γνωρίζουν την σημασία του όρου «αειφόρος ανάπτυξη» δηλώνουν
το 2,3% του πληθυσμού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γνώσης της σημασίας του όρου
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«αειφόρος κατανάλωση» είναι 1,6%.
Συνειρμικά, ο όρος «αειφόρος κατανάλωση» συνδέεται κυρίως με τη συνεχή
κατανάλωση, την κατανάλωση διάρκειας ή την άσκοπη υπερβολική κατανάλωση.
Ελάχιστοι διακρίνουν την σωστή διάσταση του όρου ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που την
συνδέουν με την Εφορία (φόρος) και την Ευφορία (η χαρά της κατανάλωσης) (ο.π).
έχουν ακούσει ή διαβάσει τον όρο αειφόρος
κατανάλωση

Διάγραμμα 7 : Αειφόρος ανάπτυξη

Διάγραμμα 8: Αειφόρος κατανάλωση

Πηγή: Κάπα Research (1998)

Πηγή: Κάπα Research (1998)

Κριτήρια αγοράς: Στο διάγραμμα 9 απεικονίζονται τα κριτήρια αγοράς του Έλληνα
καταναλωτή.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Με βάση τις ανάγκες μου

Τιμή

Ποιότητα

Σχέδιο / συσκευασία

Επωνυμία (φίρμα)

Ικανοποίηση απο τη χρήση /
κατανάλωση του προϊόντος

Χώρα προέλευσης

Μόδα

Διαφήμιση

Φιλικό προς το περιβάλλον
προϊόν

Το σημείο πώλησης

0

10

20

30

40

50

60

70

Διάγραμμα 9: Κριτήρια επιλογής προϊόντων
Πηγή: Κάπα Research (1998).

Η τιμή, η ποιότητα και φυσικά η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών αποτελούν τα
σημαντικότερα κριτήρια επιλογής προϊόντων. Αγοραστικά κριτήρια που αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος αναφέρθηκαν μόνο από το 4,6% του πληθυσμού.
Το διάγραμμα 10 δείχνει επίσης ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν
είναι ευαισθητοποιημένοι ή είναι «γενικά» ευαισθητοποιημένοι και πρακτικά κάνουν
ελάχιστα για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Ερώτηση: με ποια άποψη συμφωνείτε περισσότερο όσον αφορά τη στάση της
ελληνικής κοινωνίας στα προβλήματα του περιβάλλοντος;»
είμαστε ευαισθητοποιημένοι...

Τ

οι Έλληνες είμαστε ευαισθητοποιημένα L
και νάνουμε ό,τι μπορούμε για να
I
επιβαρύνουμε το περιβάλλον λιγότερο Γ

1 10,6

είμαστε γενικά ευαισθητσπαημένα. ,
αλλά στην πράξη δεν κάνουμε σχεδόν 1
τίποτε
*

J 45,9
;;;;;;;

α Έλληνες δυστυχώςδεν είναι όσο ,
πρέπει ευαισθητσπαημένα στα
προβλήματα του περιβάλλοντος *

ΔΓ/ΔΑ

I 38 ,3

=>’

ί

j

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Διάγραμμα 10: Ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον
Πηγή: Κάπα Research (1998).

Ενημέρωση: Επίσης στο θέμα της ενημέρωσης υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα.
Πέρα από το ότι οι ίδιοι οι καταναλωτές δηλώνουν ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιημένοι
από την πληροφόρηση που τους παρέχεται («λίγο» ποσοστό 44,4%, καθόλου 15,2%, Κάπα
Research 1998) δεν αναζητούν και οι ίδιοι πιο ενεργητικά πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα, αφού η βασική πηγή πληροφόρησης είναι η τηλεόραση και μόνο μια μειοψηφία
ενημερώνεται από οικολογικές οργανώσεις ή το διαδίκτυο (στην έρευνα της Κάπα
Research (1998) δεν αναφέρεται καν), πηγές που περιέχουν και τις περισσότερο κριτικές
πληροφορίες σχετικά με την ηθική κατανάλωση. Στο ερώτημα από πού ενημερώνεστε για
θέματα περιβάλλοντος και ρύπανσης οι απαντήσεις δίνονται στο διάγραμμα 11 :

πηγές ενημέρωσης
τύπος
τηλεόραση-ραδιόφωνο
ειδικό τύπο
φίλους, γείτονες
σχλείο
οικολογικές οργανώσεις
0

10

20

30

40

50

Διάγραμμα 11: Πηγές ενημέρωσης των καταναλωτών
Πηγή: Κάπα Research (1998).

400

60

70

80

50

Συμμετοχή και πρόθεση για συμμετοχή: Στην ερώτηση εάν «συμμετέχετε με
άλλους πολίτες σε συλλόγους, οργανώσεις ή δραστηριότητες που σκοπό έχουν την
προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα ή την βελτίωση της ποιότητας της ζωής
όπως.....» οι απαντήσεις είναι οι εξής:

συμμετοχή σε...
δενδροφυτεύσεις
ανακύκλωση απορριμάτων
καθαριότητα ακτών
καμπανιές προστασίας άγριων ζώων
μποϊκοτάζ προϊόντων
οργανώσεις καταναλωτών
φυσιολατρικοί σύλλογοι
Δεν συμμετέχω
0

10

20

30

40

50

60

Διάγραμμα 12: Συμμετοχή καταναλωτών σε συλλόγους και οργανώσεις
Πηγή: Κάπα Research (1998)

Από τις απαντήσεις καταδεικνύεται η σαφής πραγματικότητα ότι μεγάλο μέρος των
Ελλήνων δεν συμμετέχει σε ενέργειες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Πολλές απαντήσεις όπως «μποϊκοτάζ προϊόντων» και «συμμετοχή σε οργανώσεις
καταναλωτών» είναι υπερτιμημένες. Το ποσοστό συμμετοχής στην ανακύκλωση
απορριμμάτων είναι επίσης υπερτιμημένο. Πέρα από αυτά όμως υπάρχει σαφής πρόθεση
για δράση όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 13.
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Ερώτηση: Σε ποια από τα παραπάνω (δραστηριότητες του διαγράμματος 12) θα
θέλατε να συμμετάσχετε;
θα επιθυμούσα να συμμετάσχω...

Διάγραμμα 13: Πρόθεση συμμετοχής σε οργανωμένες δράσεις
Πηγή: Κάπα Research (1998)

Σημαντικός παράγοντας μη συμμετοχής του καταναλωτή σε ενέργειες ηθικής
κατανάλωσης είναι η έλλειψη θεσμών και τεχνικών υποδομών (Neuner 2001, 317). Πέρα
από τα ζητήματα του «θέλω» ή και του πρέπει υπάρχει και το επίσης καθοριστικό ζήτημα
του «μπορώ». Π.χ. στην ανακύκλωση των απορριμμάτων σημαντικό θέμα αποτελεί η
κατάλληλη υποδομή (κάδοι). Στη μετακίνηση το πυκνό και αξιόπιστο δίκτυο μεταφορών.
Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη υστέρηση σε θέματα θεσμών και υποδομών.
Η διαθεσιμότητα των καταναλωτών να πληρώσουν παραπάνω για το
περιβάλλον: Υπάρχουν διάφορες έρευνες που πιστοποιούν τη διάθεση των Ελλήνων να
πληρώσουν κάτι παραπάνω για χάρη του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το οικολογικό
βαρόμετρο της V-PRC (2003) για παράδειγμα το 62,7% του πληθυσμού είναι διατεθειμένο
να πληρώσει συμπληρωματικό φόρο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σε έρευνα του Ευρωβαρομέτρου (EUROBAROMETER 2002b) διατυπώθηκε η
εξής ερώτηση:
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Ερώτηση: «είστε διατεθειμένοι να πληρώστε παραπάνω για ενέργεια που προέρχεται
από μη ανανεώσιμες πηγές από ότι για ενέργεια που προέρχεται από άλλες πηγές. Αν
ναι πόσο παραπάνω θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώστε;»
Δεν είμαι

Ναι, θα

Ναι, θα

Ναι, θα

Ναι, θα

Δεν

διατεθειμένος

πλήρωνα

πλήρωνα

πλήρωνα

πλήρωνα

γνωρίζω

να πληρώσω

5%

6-10%

11-25%

πάνω από

παραπάνω

παραπάνω

παραπάνω

παραπάνω

25%

Β

64

21

8

1

0

5

DK

44

24

23

5

2

4

D WEST

57

25

9

1

0

7

D

59

24

9

1

0

8

DOST

65

20

5

1

0

10

GR

50

29

10

2

1

8

E

57

20

7

1

1

15

F

63

18

10

1

0

8

IRL

45

22

11

2

0

21

I

45

28

13

3

1

11

L

37

32

21

3

1

5

NL

38

33

21

3

1

5

A

45

30

13

1

0

10

P

72

14

2

1

0

11

FIN

48

31

16

2

1

3

S

44

29

19

3

1

4

UK

52

24

14

2

1

6

EU15

54

24

11

2

1

9

Χώρα

TOTAL

Πίνακας 7 : Πληρωμή επιπλέον ποσού για το περιβάλλον
Πηγή: EUROBAROMETER (2002b)
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Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Ευρωπαίων δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει
παραπάνω τιμές για «καθαρό ρεύμα». Μόνο το 5% είναι διατεθειμένο να πληρώσει
παραπάνω. Η Ελλάδα ακολουθεί γενικά αυτή την τάση.
Στην ίδια έρευνα υπολογίστηκε ανά χώρα ένας δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας
(energy-saving index) από την ιδιωτική κατανάλωση (Eurobarometer 2002b, 10Iff). Ο
δείκτης αυτός υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένες καταναλωτικές συμπεριφορές για την
εξοικονόμηση ενέργειας. Το διάγραμμα 14 απεικονίζει το δείκτη αυτό για τις χώρες της
ΕΕ. Παρατηρούμε και πάλι ότι η Ελλάδα είναι προς το τέλος του πίνακα, στην περιοχή
που κυμαίνονται και οι υπόλοιπες χώρες του μεσογειακού νότου.

Διάγραμμα 14: Δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας (energy-saving
index) από την ιδιωτική κατανάλωση
Πηγή: (Eurobarometer 2002b)

Στάσεις απέναντι στην κοινωνία
Ένα αγαπημένο θέμα της ελληνικής διανόησης είναι η κατάρρευση των αξιών της
κοινωνικής αλληλεγγύης και η κυριαρχία του αχαλίνωτου ατομισμού. Η άποψη αυτή που
απαντάται και σε άλλες χώρες δεν επιβεβαιώνεται από εμπειρικά δεδομένα. Όπως
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αναφέραμε και πιο πάνω στο κεφάλαιο για την τμηματοποίηση του ελληνικού πληθυσμού,
παρατηρούμε μια συνύπαρξη ατομικιστικών και συλλογικών αξιών, υλικών και
μεταϋλικών. «Περισσότερος εαυτός αλλά και περισσότερο άλλος».
Σε έρευνα του Ευρωβαρομέτρου (Eurobarometer 1999, 50.1) για τους Ευρωπαίους
και την αναπτυξιακή βοήθεια στον τρίτο κόσμο οι Έλληνες στη συντριπτική τους
πλειοψηφία θεώρησαν ως σημαντική-πολύ σημαντική την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας.
Ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό, όχι πολύ σημαντικό,
καθόλου σημαντικό να βοηθήσουμε τις φτωχές χώρες της Αφρικής, της Νότιας
Αμερικής και της Ασίας να αναπτυχθούν;
Countries

Β
DK
WD
D
OD
GR
E
F
IRL
1
.L
jNL
Ja
P
FIN
S
UK
EUIS

Very
important
1998 1998
19 3
14 S
33 2
30 9
21 2
19 3
19 2
20 1
15 3
15 9
46 5
35 9
52 6
54 0
31 6
23 6
53 9
44 1
40 2
32 1
47 2
23 0
39 6
34 7
20 7
14 1
29 5
42 1
21 7
15 4
26 6
26 3
33 1
23 7
33 3

2B 1

Important
1996
47 6
4S 9
54 7
56 0
61 2
44 4
40 2
46 5
37 4
47 1
44 1
49 7
41 8
46 5
55 5
54 4
47 4
48 4

1998
40
52
49
49
51
51
42
46
37
46
52
53
42
48
54
56
49

1
7
0
5
5
4
5
4
7
3
i
1
5
2
5
8
5

47

7

Hot very
important
1996 1998
27 2
11 1
12 3
12 6
11 7
66
70
128
8 5
15 9
34
72
24
30
10 8
15 5
28
70
6 9
90
4 4
i4 e
89
90
1D6
152
4 3
106
15 8
20 9
12 6
11 6
136
9S
80

11 7

Not at all
important
1996 1998
14 7
2 7
44
40
23
09
09
60
23
1 7
1 8
06
55
22
44
39
53

12 1
25
52
49
39
32
1 0
95
39
36

3a

DK
1998

1998
59
1 3
130
12 7
11 4
22
1 5
5 1
70
§9
4 9

1 7
9 1
49
54
36
39

70
1 9
14 8
13 7
92
48
t 9
5 1
37
4 0
25
1 2
21 2
49
1 6
2 3
3?

53

6 4

72

4 8

1 δ

ISO
68
37
1 3
6 3

Πίνακας 8: Σημαντικότητα βοήθειας σε φτωχές χώρες
Πηγή: Eurobarometer (1999)

Τα παραπάνω στοιχεία δεν τεκμηριώνουν ένα ιδιαίτερο έλλειμμα αλληλεγγύης της
ελληνικής κοινωνίας προς τρίτους.
Η συμμετοχή των Ελλήνων σε εθελοντικές οργανώσεις-ανθρωπιστικές
οργανώσεις είναι χαμηλή. Σύμφωνα με έρευνα της VPRC για τις αξίες των νέων, που
πραγματοποιήθηκε το 1997, το 73,4% δήλωσε ότι δεν συμμετέχει σε αυτές. Βέβαια ένα
σημαντικό κομμάτι πράξεων αλληλεγγύης πραγματοποιείται εκτός οργανωμένης
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συλλογικής δράσης, είτε στα πλαίσια της ευρύτερης οικογένειας είτε στα πλαίσια των
γειτονικών σχέσεων. Είναι συχνό φαινόμενο η παροχή βοήθειας, υλικής και ψυχολογικής,
σε γείτονες και φίλους. Η βοήθεια αυτή είναι δύσκολο να καταγραφεί στατιστικά.
Επίσης ένα μεγάλο μέρος οικονομικής βοήθειας γίνεται μέσω προσφορών στην
Εκκλησία, και μάλιστα σε τοπικές ενορίες. Με αφορμή διάφορα συμβάντα προσφέρονται
ποσά στην Εκκλησία με σκοπό όμως να διατεθούν για πράξεις αλληλεγγύης. Τα ποσά
αυτά είναι αξιοσημείωτα, είναι δύσκολο όμως να καταγραφούν συνολικά γιατί
καταγράφονται μόνο σε τοπικό επίπεδο.
Εντυπωσιακή είναι η διαθεσιμότητα, ειδικά των νέων για μελλοντική προσφορά
εθελοντικής εργασίας, όπως δείχνει ο πίνακας 9:
Έχουν σκεφθεί να Θα προσέφεραν εργασία
διαθέσουν χρόνο χωρίς αμοιβή
Ναι

55,7

72,6

Όχι

39,6

18,0

δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 4,7

9,5

Σύνολο

100,0

100,0

Πίνακας 9: Διαθεσιμότητα των νέων για εθελοντικές δραστηριότητες το 1997 (σε %).
Πηγή: Ινστιτούτο V-PRC, Έρευνα για την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των
νέων, Αθήνα Νοέμβριος 1997 πίνακες 36 και 37, (Παναγιωτοπούλου 1999)

Όσο και αν οι αριθμοί κριθούν ως υπεραισιόδοξοι, εντούτοις η διαθεσιμότητα για
εθελοντική εργασία διαφαίνεται από την αλματώδη ανάπτυξη των εθελοντικών
οργανώσεων τα τελευταία χρόνια. Αυτό δείχνει ότι οι στάσεις των Ελλήνων και ιδιαίτερα
της νεολαίας απέναντι στην κοινωνική συμμετοχή αλλάζει με γοργούς ρυθμούς
(Παναγιωτοπούλου 2003).
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Η.2.3. Η κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα είναι καχεκτική. Η κατάσταση όμως
αλλάζει...
Οι Έλληνες δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άμεση συμμετοχή σε
οργανωμένες δράσεις για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, πέρα από τις
δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχει το «επίσημο» πολιτικό σύστημα, ιδίως μέσω των
πολιτικών κομμάτων. Στην Ελλάδα η «κοινωνία των πολιτών» είναι καχεκτική
(Μουζέλης 2003) και πολλές φορές εκφράζεται με τη λεγάμενη «θεσμική» και
«γραβατωμένη» κοινωνία πολιτών (Βρετός, Κιοσέογλου 2002), η οποία δεν μπορεί να
κινητοποιήσει. Η ύπαρξη μιας καχεκτικής κοινωνίας πολιτών πιστοποιείται και από
χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων σε οργανώσεις της. (Παναγιωτοπούλου 2003,
128). Ιδιαίτερα δε η ένταξη σε καταναλωτικές οργανώσεις και οργανώσεις για τα
δικαιώματα του ανθρώπου κρίνεται ως «στατιστικά αμελητέα» (στοιχεία Eurostat βλ.
Δαμουλιάνου 2000). Είμαστε δε στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τον κοινωνικό
εθελοντισμό (ο.π). Άλλες έρευνες που αφορούν τους νέους δίνουν κάπως πιο αυξημένα
ποσοστά (Παναγιωτοπούλου 2003, 128), ένδειξη ότι η κατάσταση αλλάζει τουλάχιστον
στις νέες ηλικίες.
Η ασθενής κοινωνία πολιτών αποδίδεται σε ιστορικούς-πολιτισμικούς παράγοντες.
Ο Μουζέλης (2003) αποδίδει την καχεξία της κοινωνίας των πολιτών αφενός στην
«οθωμανική κληρονομιά» και αφετέρου στις ιδιαιτερότητες του κράτους όπως αυτό
εξελίχθηκε από το 19° αιώνα έως τις μέρες μας. Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν η
κομματικοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις και ο αυταρχισμός με προφανή ελλείμματα
δημοκρατικότητας. Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται ως «ολιγαρχικός κοινοβουλευτισμός»
αφού η εξουσία ασκείτο από τα «τζάκια». Η περίοδος από το 1909 έως το 1974
χαρακτηρίζεται ως «πραιτοριανός κοινοβουλευτισμός» αφού οι στρατιωτικές επεμβάσεις
ήταν συχνό φαινόμενο, ενώ η μεταπολιτευτική δημοκρατία χαρακτηρίζεται από έντονη
κομματικοκρατία με στόχο τη διατήρηση της εξουσίας μέσω μηχανισμών πελατειακών
σχέσεων. Μέσα σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο είναι δύσκολο να δημιουργηθούν συνθήκες
κοινωνικής συναίνεσης και εμπιστοσύνης. Οι λύσεις που επιδιώκονται από τους πολίτες
είναι ατομικές μέσω πελατειακών σχέσεων (Παναγιωτοπούλου 2003, 116).
Η Τσιβάκου (2000, 330κε) συνδέει την ασθενική κοινωνία πολιτών με τη
διαδικασία εξατομίκευσης, που στην περίπτωση των Ελλήνων ακολούθησε διαφορετική
πορεία και συντελέστηκε υπό διαφορετικές συνθήκες από ότι στις ευρωπαϊκές χώρες.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε η παράδοση της ορθοδοξίας που διαπνέεται από «αντι-
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ατομικιστικά πρότυπα» (ο.π. 330). Η ορθόδοξη παράδοση λειτούργησε σε αντίθετη
κατεύθυνση από ότι η λειτούργησε η χριστιανική παράδοση της δυτικής Ευρώπης,
διαμορφώνοντας τη διαδικασία εξατομίκευσης (ο.π. 317κε). Η «ελλιπής συγκρότηση του
εαυτού» δημιουργεί προβλήματα προκειμένου το άτομο να ενταχθεί σε ευρύτερες
κοινωνικές συσπειρώσεις (ο.π. 334).
Η ανάδυση της οικογένειας και της κοινότητας (εντοπιότητας) ως κύτταρα
κοινωνικότητας, μέσα από την παράδοση των χρόνων της τουρκοκρατίας αλλά και του
ελληνικού κράτους, επιζούν ως τις μέρες μας. Η οικογένεια ασκεί ρόλους οι οποίες στις
σύγχρονες εξατομικευμένες κοινωνίες της Δύσης έχουν εκχωρηθεί στο κράτος πρόνοιας
(μεγάλωμα παιδιών, φροντίδα γερόντων, συντήρηση ανέργων παιδιών). Η πρόσδεση στην
οικογένεια εμποδίζει τη συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για
ένα φαύλο κύκλο: η οικογένεια αναπληρώνει το κλίμα συμπαράστασης των εθελοντικών
οργανώσεων αλλά ταυτόχρονα η έλλειψη κοινωνικής συμπαράστασης ωθεί περισσότερο
το άτομο στην αγκαλιά της οικογένειας (ο.π. 362).
Η ισχυρή οικογένεια είναι χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών με χαμηλό επίπεδο
εμπιστοσύνης (Fukuyama 1998, 113κε, με αναλυτική αναφορά στο ρόλο της οικογένειας
στις κοινωνίες με χαμηλό κοινωνικό κεφάλαιο, π.χ η Κίνα όπου η επίδραση της
κομφουκιανικής παράδοσης είναι καθοριστική, η Νότιος Ιταλία βλ. κεφ. 10 σελ. 169 με
τον εύγλωττο τίτλο «ιταλικός Κομφουκιανισμός», η Γαλλία και η Κορέα). Ο F. Fukuyama
σε μια πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, την είχε κατατάξει στις χώρες «χαμηλής
εμπιστοσύνης» (trust) έξω από το πλαίσιο της οικογένειας (Δαμουλιάνου 2003).
Η κατάσταση όμως αλλάζει...
Τα τελευταία χρόνια όμως η Ελλάδα αλλάζει και προσαρμόζεται με γρήγορους
ρυθμούς στα δυτικά πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης (Παναγιωτοπούλου 2003, 138). Εί
αλλαγή αυτή είναι εμφανής σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής και εκφράζεται από
μερίδα πολιτών και ιδιαίτερα από τους νέους (βλ. Ψυχογιός 1996). Σε επίπεδο πολιτικής
δράσης αναζητούνται νέες μορφές ατομικής και συλλογικής συμμετοχής, πέρα από τους
παραδοσιακούς πολιτικούς θεσμούς (Παναγιωτοπούλου 2003, 139).
Η πορεία αυτή βέβαια δεν είναι απρόσκοπτη και αντιμετωπίζει πολλές αντιφάσεις.
Είναι ενδεικτική η συζήτηση για την «αναζήτηση της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας»,
που άρχισε με αφορμή την υπόθεση των ταυτοτήτων (βλ. Κουμάντος 2000: «Ψάχνοντας
για ταυτότητα», Ράμφος 2000, Μαλούχος 2000). Ο Ράμφος (2000) διαπιστώνει ότι είμαστε
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εγκλωβισμένοι «στα σύμβολα μιας απαρχαιωμένης συλλογικότητας». Και συνεχίζει
περιγράφοντας την σύγχρονη κατάσταση του Έλληνα: «Ζούμε στο 2000, -γινόμαστε μέλος
της ΟΝΕ, χειριζόμαστε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επισκεπτόμαστε ή μετέχουμε στο
Διαδίκτυο■ όμως ένα μέρος της ψυχής και του εαυτού μας βρίσκεται τουλάχιστον έξι αιώνες
πίσω».

Αυτή

η

διαδικασία

αλλαγής

αντιλήψεων

και νοοτροπιών,

κατά

την

Παναγιωτοπούλου (2003, 140) είναι χρονοβόρα και επώδυνη. Έχει όμως ήδη αρχίσει. Η
Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ουσιαστικών κοινωνικών μεταβολών και «μοιραία θα
ακολουθήσει σε γενικές γραμμές την αναπτυξιακή κατεύθυνση των υπολοίπων κρατών της
ΕΕ». Εί Τσιβάκου (2000, 335) υποστηρίζει πως όλα δείχνουν ότι η σύγκρουση φτάνει στο
τέλος της με νίκη του εξατομικευμένου εαυτού, καθότι η χώρα ανήκει στις αναπτυγμένες
οικονομικά κοινωνίες και οι πολιτισμικές διεργασίες της παγκοσμιοποίησης ασκούν
καταλυτικές επιδράσεις (ο.π).
Ο Βούλγαρης (βλ. συνέντευξη Λακασάς 2003) υποστηρίζει παραστατικά ότι «η
Ελλάδα προχωράει πιο γρήγορα από τους Έλληνες», υπονοώντας ότι ενώ η χώρα
εντάσσεται γεωπολιτικά και οικονομικά στη Δύση εντούτοις υπάρχει αναντιστοιχία σε
σχέση με τις ατομικές αντιλήψεις των Ελλήνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε έρευνες
δηλώνεται η σημασία των ΜΚΟ, η συμπάθεια προς αυτές και η πρόθεση για προσφορά
εθελοντικής εργασίας εντούτοις η πρόθεση αυτή δεν μετατρέπεται σε ενεργό συμμετοχή
(Παναγιωτοπούλου 2003, 121).
Παρ’ όλα αυτά, ο Βούλγαρης (ο.π), πιστεύει και αυτός ότι η πορεία είναι
προδιαγεγραμμένη, δεδομένων των αντιφάσεων και των υστερήσεων: «Η Ελλάδα πότε με
εθνική φανφάρα και πότε με εθνική μουρμούρα, κατορθώνει να παρακολουθεί τα μεγάλα
ραντεβού της ιστορίας, τους μεγάλους μετασχηματισμούς που συντελούνται στην ομάδα των
προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Κοντολογίς, η Ελλάδα ταξιδεύει με το καλύτερο τρένο που
υπάρχει στον κόσμο, αλλά πάντα είναι επιβάτης του τελευταίου βαγονιού. Φτάνει
καθυστερημένα και ανεβαίνει την τελευταία στιγμή».
Ο Klages (2004) υποστηρίζει ότι η τάση για μεταβολή των αξιών είναι σαφής και
διατυπώνεται με τον απλό τύπο: «αυξανόμενη ατομικότητα» (Individualismus). Με την
έννοια ότι οι παραδοσιακές αξίες του καθήκοντος χάνουν σε σημαντικότητα ενώ οι αξίες
της εκδίπλωσης του εαυτού κερδίζουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ό,τι χάνουν οι μεν το
κερδίζουν οι δε (ο.π.). Η τάση δε αυτή είναι γενική και ισχύει για όλες τις
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου (ο.π), άρα και για την Ελλάδα. Υποστηρίζει δε ότι η
εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη. Ανοικτό όμως παραμένει το ζήτημα των συνεπειών από
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αυτή τη μεταβολή σημαντικότητας των αξιών.

Η.3. Ο ηθικός καταναλωτής. Το σύνδρομο 30:3
Στο τέλος του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου γινόμαστε μάρτυρες της
επανάκαμψης της ηθικής. Όπως διαπιστώνει ο Lipovetsky (1999, 25), τα τελευταία χρόνια
του 20ου αιώνα, το «ηθικό ρεύμα δυναμώνει ασταμάτητα, εισβάλλοντας στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, τρέφοντας το φιλοσοφικό και δεοντολογικό στοχασμό, δημιουργώντας θεσμούς,
προσδοκίες και νέες συλλογικές πρακτικές...Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα είναι ηθικός ή
τίποτα». Από την άλλη μεριά όμως, υποστηρίζει ο Luhmann (1993, 138) αναφερόμενος
στην επιχειρησιακή ηθική, τέτοια «κύματα ηθικής», εμφανίζονται στο τέλος κάθε αιώνα
από την εποχή της ανακάλυψης της τυπογραφίας ακόμη. Πρόκειται για προσωρινή μόδα
και για μια έννοια κενής περιεχομένου (ο.π). Η ενασχόληση όμως με την ηθική, με την
έννοια της άσκησης πίεσης στις εταιρείες για υπεύθυνη συμπεριφορά υπάρχει για αιώνες
και είναι σύμφυτη με την ανάπτυξη του καπιταλισμού (Cowe, Williams 2000, 8). Ήδη από
τις αρχές του 19ου αιώνα στην Αγγλία υπάρχουν κινήσεις για τα εργατικά δικαιώματα, για
την δίκαιη μεταχείριση των ζώων, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την επίδειξη
κοινωνικής ευαισθησίας από τις εταιρείες, για την προστασία του καταναλωτή. Η ίδια η
λέξη boycott προέρχεται από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι το σημερινό κίνημα ηθικής κατανάλωσης δεν
επηρεάζεται από τα «σημεία των καιρών» παρουσιάζοντας τις δικές του ιδιαιτερότητες.
Πράγματι

ο

ηθικός

καταναλωτισμός

είναι

μια

ένα

υπαρκτό

και

αναπτυσσόμενο φαινόμενο (Tallontire et. al 2001, 3). Όλο και πιο πολλοί καταναλωτές
λαμβάνουν τις καταναλωτικές τους αποφάσεις συνυπολογίζοντας ηθικές αξίες, όπως
διαδικασίες παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, δίκαιες εργασιακές συνθήκες
(εργασιακό περιβάλλον, αμοιβή), ανθρώπινα δικαιώματα, δίκαιη μεταχείριση των ζώων. Ο
καταναλωτής θέλει να ξέρει περισσότερα για την προέλευση των προϊόντων που
καταναλώνει. Οι απαιτήσεις του, η ζήτηση δηλαδή για ηθικά προϊόντα είναι και η
πρωτεύουσα αιτία για το επίσης ογκούμενο φαινόμενο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
(ΕΚΕ) Tallontire et. al (2001, 3).
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Η ηθική κατανάλωση κερδίζει έδαφος, ο ηθικός καταναλωτής υπάρχει. Εντούτοις υπάρχει
διαφωνία για την έκταση του «φαινομένου» αλλά και για την αποτελεσματικότητά του να
αλλάξει αξίες και δομές στο οικονομικό και κοινωνικό τρόπο σκέψης και δράσης.
Σε έρευνα της εταιρείας imug στη Γερμανία (imug 2003) διαπιστώνεται ότι το
ενδιαφέρον των καταναλωτών για πληροφορίες σχετικά με την υπεύθυνη συμπεριφορά
των εταιρειών συνεχώς αυξάνεται. 2/3 των ερωτώμενων απάντησαν θετικά, 27% ότι
ενδιαφέρονται πάρα πολύ και 39% ότι ενδιαφέρονται για τις οικολογικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προϋπόθεση είναι οι πληροφορίες να
προέρχονται από ανεξάρτητο και αξιόπιστο οργανισμό. Πάνω από 50% των Γερμανών
προτιμούν προϊόντα που, δεδομένων της ίδιας τιμής και παρόμοιας ποιότητας,
προέρχονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται με τρόπο κοινωνικά και οικολογικά
υπεύθυνο.
Αλλά και στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνες, Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ (2002),
Ινστιτούτο Επικοινωνίας (2004), καταγράφεται η ύπαρξη ηθικών καταναλωτών.
Αυτό όμως που χαρακτηρίζει την ηθική κατανάλωση είναι το σύνδρομο 30:3
(Cowe, Williams 2000, 1). To 1/3 των καταναλωτών εκφράζει ενδιαφέρον για την ηθική
κατανάλωση αλλά τα ηθικά προϊόντα σπάνια ξεπερνούν σε μερίδιο αγοράς το 3%.
Υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε αυτό που οι άνθρωποι δηλώνουν στις έρευνες αγοράς
ότι σκέφτονται (ή πράγματι σκέφτονται) και σε αυτό που πράττουν (Tallontire et. al
2001,4). Το γεγονός αυτό ξεφεύγει από τα όρια της συνήθους κριτικής στη μεθοδολογία
της έρευνας αγοράς, ιδιαίτερα αυτής που χρησιμοποιεί λεκτικές μεθόδους, και χρήζει
περαιτέρω διερεύνησης.
Οι Tallontire et. al (2001) υποστηρίζουν ότι η ηθική κατανάλωση «is more
celebrated than practiced», περισσότερο λόγια παρά πράξεις. Και αυτό το στηρίζουν
κάνοντας ανασκόπηση σε διάφορες έρευνες ερωτηματολογίου που ερευνούν είτε την
πρόθεση για ηθική κατανάλωση είτε την κατά δήλωση ηθική συμπεριφορά. Οι έρευνες
δείχνουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ πρόθεσης για ηθική κατανάλωση και πραγματικής
συμπεριφοράς, π.χ. μεταξύ πρόθεσης αγοράς και όγκου πωλήσεων (Tallontire et. al
2001,8). Οι ίδιοι (Tallontire et. al 2001, 25) διαπιστώνουν ότι διαγράφεται μια τάση
αυξανόμενης συνειδητοποίησης του καταναλωτή σε ηθικά θέματα στο εμπόριο και στην
κατανάλωση αλλά η συνειδητοποίηση αυτή δεν μεταφράζεται σε άμεση αγοραστική
συμπεριφορά.
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Παρ’ όλο την έκρηξη του ενδιαφέροντος που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια για την ηθική στην οικονομία (business ethics), η ηθική κατανάλωση, από τη
μεριά του καταναλωτή, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς (Carrigan, Attalla 2001, 563). Η
έως τώρα γνώση είναι αποσπασματική και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εμπορικές
έρευνες. Υπάρχει ανάγκη για επιπλέον έρευνα ειδικά για τα επίπεδα συνειδητοποίησης του
καταναλωτή σε ηθικά θέματα, το νόημα που έχει η ηθική κατανάλωση για αυτόν και ο
τρόπος που μεταφράζεται σε πράξεις (Tallontire et. al 2001, 25).
Η κλασσική έρευνα καταναλωτή (π.χ. Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 170ff)
προϋποθέτει μια θετική σχέση μεταξύ ευνοϊκής στάσης-πρόθεσης και αγοραστικής
συμπεριφοράς: όσο πιο θετική είναι η πρόθεση αγοράς τόσο πιο πιθανή είναι η αγορά. Ο
γενικός αυτός κανόνας όμως υπόκειται σε μια σειρά προφανείς περιορισμούς, όπως για
παράδειγμα η ύπαρξη του προϊόντος στο ράφι και η τιμή του.
Για να τεκμηριώσουμε τη θέση ότι ο ηθικός καταναλωτισμός είναι ένα
αναπτυσσόμενο φαινόμενο θα ανατρέξουμε σε έρευνες που δείχνουν
1. ότι ο ηθικός καταναλωτής υπάρχει, ότι δηλαδή στον πληθυσμό υπάρχουν τμήματα
καταναλωτών που για τη λήψη των αγοραστικών τους αποφάσεων συνυπολογίζουν
ηθικά κριτήρια
2. η αγορά ηθικών προϊόντων είναι μια διευρυνόμενη αγορά (βλ. Η.4). Η σημασία της
δεν έγκειται όμως κυρίως στο να καταλάβουν τα ηθικά προϊόντα τη δεσπόζουσα
θέση στην αγορά, αλλά να επιταχύνουν εκείνες τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν
την ενσωμάτωση των ηθικών κριτηρίων ως απαραίτητο κριτήριο στη λήψη των
αγοραστικών αποφάσεων.
Τα στοιχεία που θα παραθέσουμε αφορούν την Αγγλία, τη Γερμανία και την
Ελλάδα. Θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα στοιχεία για τις δύο ξένες χώρες για να
αποτελόσουν βάση σύγκρισης. Οι εξελίξεις στις χώρες αυτές αποτελούν μια πρόγευση των
εξελίξεων που θα ακολουθήσουν και στην Ελλάδα.
Η θέση αυτή τεκμηριώνεται τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους ερευνητές αλλά
και από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια της έρευνάς μας.
Η έρευνα της τμηματοποίησης ανιχνεύει τμήματα του πληθυσμού που λαμβάνουν
τις καταναλωτικές τους αποφάσεις συνυπολογίζοντας ηθικές αξίες. Θα παραθέσουμε
έρευνες από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Από τις έρευνες
προκύπτει ότι στον πληθυσμό υπάρχουν τρία τμήματα καταναλωτών σε σχέση με την
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ηθική κατανάλωση
• Οι ενεργοί ηθικοί καταναλωτές
• Οι ευρύτερα ευαισθητοποιημένοι-ηθικοί καταναλωτές ή εν δυνάμει ηθικοί
καταναλωτές
• Οι ηθικά αδιάφοροι ή αποστασιοποιημένοι καταναλωτές
Στην έρευνα του Δικτύου για την ΕΚΕ (Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ 2002) οι ομάδες
αυτές πράγματι ανιχνεύονται και στον ελληνικό χώρο («ενεργός» πολίτης καταναλωτής,
«ευαισθητοποιημένος»

πολίτης-καταναλωτής,

«αποστασιοποιη μένος»

πολίτης-

καταναλωτής), χωρίς όμως να ανιχνεύονται ποσοστά (η έρευνα ήταν ποιοτική).
Ενεργοί ηθικοί καταναλωτές
Στον πληθυσμό κάθε χώρας υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, που μπορούν να
χαρακτηριστούν ως ενεργοί ηθικοί καταναλωτές (από ερευνητές χαρακτηρίζεται με
προσδιορισμούς όπως «οικο-πιονέροι», «καινοτομική μειοψηφία», «ενεργοί προωθητές»).
Συμμετέχουν σε οργανωμένες ενέργειες καταναλωτικού ακτιβισμού, υποστηρίζουν και
διαδίδουν ένθερμα τις ιδέες τους, διαμορφώνουν ανάλογα τον τρόπο ζωής τους.
Το κομμάτι των ενεργών ηθικών καταναλωτών στη Γερμανία κυμαίνεται
μεταξύ 8% και 15% του γενικού πληθυσμού (Neuner 2001, 139 με παραπομπές σε
έρευνες από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό αυτό)84. Το 5,3% των καταναλωτών
αγοράζουν συνειδητά και σε τακτική βάση ηθικά προϊόντα και αποφεύγουν τα «ανήθικα».
Το 11% του πληθυσμού αγοράζει προϊόντα δίκαιου εμπορίου, το 48% δεν αγοράζει αλλά
θεωρεί ότι πρέπει να γίνεται ενώ το 41% του πληθυσμού θεωρεί το δίκαιο εμπόριο ως

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Neuner (2001, 112) κομμάτι των ευρύτερα ευαισθητοποιημένων ηθικών
καταναλωτών (48%, βλ. παρακάτω) υπάρχει ένα κομμάτι που υπολογίζεται σε 27% που επιδεικνύει πιο
ενεργητική συμπεριφορά (είναι τα τμήματα των «πρόθυμων για διάλογο» 16% και «πρόθυμων για
διαμαρτυρία» 11% της έρευνας Dialog 4, Stem Bibliothek (Neuner 109ff). Η εμπροσθοφυλακή αυτού του
τμήματος κυμαίνεται πάνω από 10% και δυνητικά μπορεί να είναι έως και 27%. Αυτό το κοινό
χαρακτηρίζεται

ως

«επικοινωνιακό αγοραστικό

κοινό»

(«kommunikative

Marktöffentlichkeit»).

Προσπαθεί να διατυπώσει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα με όρους κατανάλωσης και δρα με
τρόπο υπέρ-συστημικό, η δράση του υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια των συστημάτων οικονομίας και
πολιτικής (ο.π). Η ύπαρξη του είναι σημαντική γιατί αποτελεί καταλύτη εξελίξεων.
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υπερβολικό.
Το κομμάτι των ενεργών ηθικών καταναλωτών στην Αγγλία κυμαίνεται
μεταξύ 5% και 11% του γενικού πληθυσμού (Cowe, Williams 2000, 30ff). Η
τμηματοποίηση αυτή προκύπτει σύμφωνα με έρευνα της MORI που διενεργήθηκε για
λογαριασμό της Co-operative Bank (βλ. Cowe, Williams 2000, 24-37). Σύμφωνα με αυτή
την έρευνα ανιχνεύεται ένα τμήμα του πληθυσμού οι «Global Watchdogs» (5% του
πληθυσμού) οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως σκληροπυρηνικοί της ηθικής (ethical
hardliners). Θεωρούν τους εαυτούς τους ηθικούς καταναλωτές, συμμετέχουν ένθερμα σε
καμπάνιες για ηθικά προϊόντα, διαδίδουν τις ιδέες τους σε φίλους, αισθάνονται ότι
μπορούν αν επηρεάσουν τις εξελίξεις, συμμετέχουν τακτικά σε ανακύκλωση, αναζητούν
ενεργά πληροφορίες για ηθικά προϊόντα και ετικέτες. Το 50% αναζητεί προϊόντα δίκαιου
εμπορίου και μη γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Τα δύο τρίτα αυτών των καταναλωτών
συμμετέχουν σε τακτική βάση σε ενέργειες boycott αλλά και buycott με βάση ηθικά
κριτήρια. Κατά τους (Cowe, Williams 2000, 33) οι «Global Watchdogs» αποτελούν το
βασικό τμήμα των ηθικών καταναλωτών. Στους εν δυνάμει ηθικούς καταναλωτές
συνυπολογίζουν και ένα επιπλέον τμήμα τους «Brand Generation» (6% του πληθυσμού),
το οποίο έχει αρκετές ιδιομορφίες. Στις αγοραστικές τους αποφάσεις συνυπολογίζουν
ηθικά κριτήρια αλλά μετά τη μάρκα την ποιότητα και την τιμή. Θεωρούν ότι ως
καταναλωτές έχουν δύναμη να επηρεάσουν τα πράγματα, αναζητούν πληροφορίες για
προϊόντα και μιλούν ένθερμα σε φίλους για θέματα ηθικής κατανάλωσης. Αυτό το κομμάτι
αντιπροσωπεύει τη λεγάμενη «γενιά της Nike», που όμως είναι δυσαρεστημένη με την
εταιρεία λόγω των πρακτικών της. Παρ’ όλο που σχετικά λίγοι εν τέλει ασκούν την
αγοραστική τους δύναμη για ηθικούς σκοπούς, αποτελούν ένα ενδιαφέρον δυναμικό
επέκτασης της ηθικής αγοράς. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθούν οι αξίες
τους.
Στην Ελλάδα, σε έρευνα του Δικτύου για την ΕΚΕ (Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ 2002)
διαπιστώνεται ότι ο ενεργός πολίτης-καταναλωτής εμφανίζεται σποραδικά στο δείγμα (η
έρευνα ήταν ποιοτική). Στην έρευνα όμως του Ινστιτούτου Επικοινωνίας (2004)
ανιχνεύεται ένα τμήμα 4,4% των καταναλωτών που επιβραβεύει εταιρείες για τις
καλές τους πρακτικές85. Σύμφωνα με την έρευνα αυτό είναι και το μέγιστο ποσοστό των
ενεργών καταναλωτών. Μάλιστα το ποσοστό αυτό 4,4% των καταναλωτών είναι το
85 Το κριτήριο είναι εάν ο καταναλωτής τον τελευταίο χρόνο έχει επιβραβεύσει ή έχει σκεφθεί να
επιβραβεύσει μια επιχείρηση που θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη.
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χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε ανάμεσα σε 21 χώρες (η ίδια έρευνα έχει
διεξαχθεί και σε άλλες χώρες), πολύ μακριά από τη Γερμανία (40%) και τη Βρετανία
(30%).
Στην πραγματικότητα το ποσοστό ίσως είναι χαμηλότερο του 4% εάν θεωρήσουμε
ως κριτήριο της ηθικής κατανάλωσης το συνεπή και διαρκή συνυπολογισμό ηθικών
κριτηρίων στην αγοραστική πράξη.

Ευρύτερα ευαισθητοποιημένοι ηθικοί καταναλωτές fi εν δυνάμει ηθικοί καταναλωτές
Σε κάθε χώρα υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είναι
ευαισθητοποιημένο για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά τα
σχετίζει και με την κατανάλωση. Κατά τη λήψη των καταναλωτικών αποφάσεων
συνυπολογίζει ηθικά κριτήρια, η ηθική αυτή συμπεριφορά όμως είναι περιστασιακή, μη
συνεπής και κλιμακωτής έντασης και συχνότητας.
Στη Γερμανία αυτό το κοινό υπολογίζεται σχεδόν στο μισό του πληθυσμού
(48%), συμπεριλαμβανομένου όμως του τμήματος των ενεργών ηθικών καταναλωτών
(8-15%). Τα όρια μεταξύ των ευρύτερα ευαισθητοποιημένων και των ενεργών ηθικών
καταναλωτών είναι σχετικά. Οι ευρύτερα ευαισθητοποιημένοι είναι ένα κοινό που
ενδιαφέρεται για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα πάνω από το μέσο όρο, έχει
την αίσθηση της υπευθυνότητας, εμπλέκεται σε δράσεις, διαμαρτύρεται, μποϋκοτάρει,
ενδιαφέρεται για πληροφορίες, όχι απαραίτητα σε τακτική και συνεπή βάση. Δεν είναι
όμως πάντα πρόθυμο να υποστεί οικονομικές ή άλλες θυσίες (Neuner 2001, 110,
Bookhagen 2000, 154). Αποτελεί σε κάθε περίπτωση πηγή εν δυνάμει ηθικών
καταναλωτών που μπορεί να εξελιχθούν σε ιδιαίτερα ενεργούς ηθικούς καταναλωτές.
Για την Αγγλία δεν έχουμε στη διάθεσή μας συγκρίσιμη μελέτη. Σύμφωνα με την
έρευνα της MORI που αναφέραμε πιο πάνω αυτή το τμήμα των ευρύτερα
ευαισθητοποιημένων ή εν δυνάμει ηθικών καταναλωτών ανέρχεται σε 78%, με σαφώς
όμως πιο χαλαρά κριτήρια από αυτά της γερμανικής έρευνας. Σύμφωνα με έρευνα της
MORI (Cowe, Williams 2000) υπάρχουν δύο τμήματα οι
•

«κάνω ότι μπορώ» («do what I can») 49% του πληθυσμού

•

«ευσυνείδητοι καταναλωτές» («conscientious consumers») 18% του πληθυσμού

οι οποίοι με διαφορετικό βαθμό αποτελούν εν δυνάμει ηθικούς καταναλωτές. Η δεύτερη
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ομάδα είναι περισσότερο πιθανό να συμπεριφερθούν ως ηθικοί καταναλωτές. Τους
απασχολούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταχείριση των εργαζομένων, την
περιβαλλοντική πολιτική των εταιρειών, ενδιαφέρονται για πληροφορίες, συμμετέχουν
στην ανακύκλωση απορριμμάτων, κάποιοι αγοράζουν προϊόντα δίκαιου εμπορίου
Στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας (2004) στο
ποσοστό των εν δυνάμει ευαισθητοποιημένων καταναλωτών υπάρχει διαβάθμιση
• 6,2% έχουν σκεφθεί να επιβραβεύσουν μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία αλλά δεν
το έπραξαν
• 8,6% έχουν τιμωρήσει μια εταιρεία για τις κακές πρακτικές της
• 7,3% έχουν το έχουν σκεφθεί αλλά δεν το έπραξαν.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχει ένα εν δυνάμει κοινό ενεργών
καταναλωτών, που κυμαίνεται maximum στο 8,6%. Το κοινό αυτό έχει προβληματιστεί
σχετικά αλλά δεν έχει προβεί σε ενέργειες.
Εάν λάβουμε υπόψη λιγότερο χαλαρά κριτήρια μπορούμε να θεωρήσουμε ένα κοινό
γύρω στο 18% ότι είναι ενεργοποιημένοι υπό ευρύτερη έννοια.
Εάν επιπλέον θεωρήσουμε ότι με βάση τη μεθοδολογία RISC (2003) το 31,4 % του
ελληνικού πληθυσμού κατατάσσεται σε τμήματα (segments) που χαρακτηρίζονται από
υπευθυνότητα (Ηθική ευθύνη απέναντι στο άμεσο αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον, αναπτυγμένη αίσθηση ως προς τους κανόνες της ηθικής, ακεραιότητα,
«τοπικές» αξίες, η ποιότητα είναι το κύριο ζητούμενο) το δυνητικό κοινό ενεργών
καταναλωτών μπορεί να ανέλθει σε 31,4%.
Το ποσοστό αυτό για την Ελλάδα είναι σαφώς χαμηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά
για τη Γερμανία και την Βρετανία και δείχνει ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα στο
συγκεκριμένο τομέα υπολείπονται.
Ηθικά αδιάφοροι ή αποστασιοποιτηιένοι καταναλωτές
Υπάρχει μια μειοψηφία του πληθυσμού χαρακτηρίζονται ως ηθικά αδιάφοροι ή
αποστασιοποιημένοι με την έννοια ότι κατά την αγορά δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια
της ηθικής κατανάλωσης.
Στη Γερμανία των ποσοστό των καταναλωτών που δεν είναι ευαισθητοποιημένοι
σε θέματα ηθικής κατανάλωσης ανέρχεται μεταξύ 15-30% του πληθυσμού. Στο
συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο Neuner (2001, 140) συγκρίνοντας διαφορετικές έρευνες
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που επικεντρώνονταν στην καταναλωτική συμπεριφορά σε σχέση με το περιβάλλον.
Στην Αγγλία το ποσοστό των καταναλωτών που δεν λαμβάνουν υπόψη ηθικά
κριτήρια είναι 20% σύμφωνα με την έρευνα της MORI. Οι καταναλωτές αυτοί κατά τους
Cowe, Williams (2000, 34) δεν πρέπει να θεωρηθούν ως «χαμένη υπόθεση». Το ένα
πέμπτο από αυτούς αναγνωρίζει ότι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια είναι πολύ
σημαντικά παρ’ όλο που δεν επηρεάζουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά.
Στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας (2004), αν
θεωρήσουμε ότι το εν δυνάμει ποσοστό ενεργών καταναλωτών ανέρχεται σε 31,4%, το
υπόλοιπο 70% περίπου δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βέβαια σε ερώτηση εάν
«πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να έχουν κοινωνική δράση» το 80%
απάντησε θετικά. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε αυτό το ποσοστό ως δεκτικό
μηνυμάτων για εταιρική ευθύνη και υπεύθυνη κατανάλωση. Μόνο ένα ποσοστό 20%
απάντησε αρνητικά στο ερώτημα ή «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Συμπερασματικά για Γερμανία και Αγγλία και Ελλάδα
•

Στην Γερμανία και την Αγγλία ένα ποσοστό κατά προσέγγιση γύρω στο 10%
είναι καταναλωτικοί ακτιβιστές. Είναι συνειδητοποιημένοι, οργανώνουν και
συμμετέχουν σε ενέργειες, παρεμβαίνουν, διαμαρτύρονται, μποϋκοτάρουν. Στην
Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 4%

•

Στην Γερμανία και την Αγγλία ένα ποσοστό γύρω στο 20 % δεν τους απασχολεί
το ζήτημα των ηθικών κριτηρίων στην κατανάλωση και απέχουν. Για την Ελλάδα
δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς ανάλογο ποσοστό. Υποθέτουμε όμως
ότι είναι μεγαλύτερο

•

Στον υπόλοιπο πληθυσμό παρουσιάζεται μια διαβάθμιση. Πρακτικά όλοι είναι εν
δυνάμει ηθικοί καταναλωτές. Η ενασχόληση με το θέμα της ηθικής κατανάλωσης
ποικίλει ανάλογα και με το είδος του θέματος. Στην Ελλάδα το ποσοστό των
«άμεσα εν δυνάμει ηθικών καταναλωτών» ανέρχεται γύρω στο 31,4%. Πρακτικά
όμως, ένα ποσοστό γύρω στο 80% είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να υιοθετήσει
ηθικές καταναλωτικές συμπεριφορές

•

Στην Ελλάδα τα ποσοστά ηθικών καταναλωτών είναι σαφώς χαμηλότερα από τη
Γερμανία και την Αγγλία. Όμως και εδώ διαμορφώνονται κοινά, των οποίων η
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συμπεριφορά ακολουθεί τις τάσεις των αντίστοιχων κοινών στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες
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Η.4. Η Ηθική Κατανάλωση σε αριθμούς
Η Cooperative Bank σε συνεργασία με χο ίδρυμα New Economics Foundation
ανέπτυξαν έναν δείκτη ηθικών αγορών για τη Βρετανία (Ethical Purchasing Index 2002,
EPI) (EPI 2002, EPI 2001). Ο δείκτης αυτός μετρά τα μερίδια αγοράς των ηθικών
προϊόντων και υπηρεσιών και καταγράφει τις αναδυόμενες τάσεις στο χώρο της ηθικής
κατανάλωσης. Ηθική κατανάλωση ορίζεται ως εκείνη η κατανάλωση που η επιλογή ενός
προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται βάση ενός ηθικού κριτηρίου, π.χ ανθρώπινα δικαιώματα,
προστασία του περιβάλλοντος, δίκαιη μεταχείριση των ζώων. (Για τον ορισμό της «ηθικής
κατανάλωσης» και του «ηθικού προϊόντος/υπηρεσίας» καθώς και για τις δυσκολίες και τις
παραδοχές γύρω από την κατασκευή του δείκτη βλ. Doane 2001, MacGillivray 2000). Ο
δείκτης ηθικών αγορών μετράει τα μερίδια ηθικών προϊόντων στους εξής τομείς (ΕΡΙ
2002):

1. διατροφή: περιλαμβάνονται βιολογικά προϊόντα, αυγά από κότες ελευθέρας
βοσκής, προϊόντα vegetarian, προϊόντα δίκαιου εμπορίου
2. ενέργεια: «πράσινη» ενέργεια
3. οικιστική ανάπτυξη: πληρωμές δανείων για «οικολογικά σπίτια»
4. προϊόντα οικιακής χρήσης: διάφορα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, π.χ.
λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας, οικολογικά απορρυπαντικά, οικολογικά έπιπλα
5. είδη προσωπικής περιποίησης: καλλυντικά που δεν έχουν ελεγχθεί σε
πειραματόζωα (not tested on animals)
6. μεταφορές: χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορικών μέσων
7. εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων
των charity shops
8. τουρισμός: βιώσιμος τουρισμός
Ο δείκτης μετρείται από το 1999 και αποτελεί ένδειξη του εδάφους που συνεχώς
κερδίζει η ηθική κατανάλωση στη Βρετανία. Ο δείκτης μετρά την ανάπτυξη των μεριδίων
αγοράς των ηθικών προϊόντων. Αν εκκινήσουμε από μία βάση 1000 το 1999, το 2002 ο
δείκτης υπολογίζεται σε 130 (διαγράμματα 15, 16).
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Total Sales
1θθθ

Ε4.Θ biliari

2000
2001
2002

£5.7 bifen
£6,1 Mfen
£6.9 bidtxi

Διάγραμμα 15, 16: Εξέλιξη του όγκου ηθικών αγορών (αριστερά) και εξέλιξη του
ηθικού αγοραστικού δείκτη (ΕΡΙ) (δεξιά) στη Βρετανία
Πηγή: (ΕΡΙ 2002)

Ο δείκτης ηθικών αγορών όμως δεν υπολογίζει όλες τις πιθανές δράσεις του
καταναλωτικού ακτιβισμού. Για παράδειγμα δεν λαμβάνει υπόψη:
•

ενέργειες όπως το μποϋκοτάζ

• τους τομείς ρούχων, αθλητικών ειδών και παπουτσιών. Η ανάπτυξη οικολογικών
ετικετών (labels) και ετικετών δίκαιου εμπορίου στα προϊόντα αυτά υστερεί σε
σχέση με τα είδη διατροφής, η τάση όμως είναι σαφώς έντονα θετική.
• Την αγορά από τοπικές αγορές όχι μόνο για λόγους ευκολίας και άνεσης αλλά για
λόγους ενίσχυσης της τοπικής κοινότητας και οικονομίας
Για το 2002 το ύψος των ηθικών αγορών ανέρχεται σε 5,6 δις £ με βάση τις οκτώ
κατηγορίες που περιγράψαμε πιο πάνω, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2001. Όμως
σε αυτό το ποσό πρέπει να συνυπολογιστούν τα εξής δεδομένα:
'λ Τα μποϋκοτάζ κοστίζουν στα εταιρείες γύρω στα 2,6 δις £ (ΕΡΙ 2002).
>λ Υπάρχουν καταναλωτές που αγοράζουν με κριτήριο ενίσχυσης της τοπικής
κοινωνίας και οικονομίας, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 3 δις £.
'λ Στο «ηθικό καλάθι» θα πρέπει να προστεθούν και η λεγάμενη «ηθική τραπεζική»
(«ethical banking») που ανέρχεται σε 3,9 δις £ καθώς και οι λεγάμενες «ηθικές
επενδύσεις» («ethical investment») που ανέρχεται σε 3,5 δις £.
Αν αθροίσουμε τα παραπάνω ποσά προκύπτει ένας όγκος 19,9 δις £ για την ηθική
κατανάλωση.
Το συνολικό μερίδιο αγοράς των ηθικών προϊόντων όμως δεν ξεπερνά το 2%.
Υπάρχουν μάλιστα τομείς που παρ’ όλο που οι καταναλωτές δηλώνουν προθυμία για να
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λάβουν υπόψη ηθικά κριτήρια εντούτοις δεν το κάνουν. Ενώ για παράδειγμα το 80% των
καταναλωτών αντιτίθεται σε πειράματα στα ζώα εντούτοις το μερίδιο των «ηθικών
καλλυντικών» παραμένει στο 2%.
Υπάρχουν βέβαια κατηγορίες προϊόντων που επιτυγχάνουν ιδιαίτερα υψηλά
μερίδια αγοράς. Τέτοια είναι για παράδειγμα ηλεκτρικοί λαμπτήρες που εξοικονομούν
ενέργεια με μερίδιο 41% και τα αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής με ποσοστό 40% !
Η αύξηση δε σε ορισμένους τομείς είναι εντυπωσιακή: Μεταξύ 2000 και 2001 ο
οικοτουρισμός παρουσίασε αύξηση 1177%, η «πράσινη ενέργεια» 133%, τα προϊόντα
δίκαιου εμπορίου 36%.
Παρόμοιος δείκτης δεν γνωρίζουμε να υπάρχει σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης,
ούτε βέβαια στην Ελλάδα. Έχουμε όμως στη διάθεσή μας στοιχεία για επιμέρους τομείς
που αποτελούν το δείκτη ΕΡΙ, για την Ελλάδα και την Γερμανία. Με βάση αυτά τα
στοιχεία θα σκιαγραφήσουμε τις εξελίξεις στην ηθική κατανάλωση

Η.4.1. Δίκαιο εμπόριο
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη των πωλήσεων του δίκαιου εμπορίου
στη Βρετανία

Διάγραμμα 17: Εξέλιξη δίκαιου εμπορίου στη
Βρετανία σε £
Πηγή: ΕΠΙ (2002)

Στο διάγραμμα 18 φαίνεται η εξέλιξη του δίκαιου εμπορίου στη Γερμανία σε ότι
αφορά τα προϊόντα με την ετικέτα Transfair που αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι
των πωλήσεων σε προϊόντα δίκαιου εμπορίου. Οι πωλήσεις είναι πολύ περισσότερες,
εντούτοις δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία. Σύμφωνα με την έρευνα της EFTA για
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το δίκαιο εμπόριο στην Ευρώπη (EFTA 2001) ο συνολικός τζίρος των προϊόντων δίκαιου
εμπορίου στη Γερμανία ανέρχεται σε 101 εκ. €. Η Γερμανία είναι πρωτεργάτης στην
κίνηση του δίκαιου εμπορίου
από τα χρόνια του ’80 ακόμη
και

το

ίδιο

συνεχίζει

και

σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο στόχος των οργανισμών
που δραστηριοποιούνται στο
δίκαιο εμπόριο σε συνεργασία
με το Υπουργείο Οικονομικής
Διάγραμμα 18: Εξέλιξη δίκαιου εμπορίου στη Γερμανία
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Πηγή: Transfair
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Συνεργασίας
είναι
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και
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ανάπτυξης

διπλασιασμός

του

τζίρου μέχρι το 2015, στα πλαίσια του προγράμματος «πρόγραμμα δράσης 2015»
(«Aktionsprogramm 2015» βλ.ινινιν.αΓίΐοηβρπ^ΓμιηπΓΖΟ 15.de).
Η εκρηκτική ανάπτυξη του δίκαιου εμπορίου σε διεθνές επίπεδο φαίνεται και από
τον όγκο των διακινούμενων αγαθών του οργανισμού FLO (Fairtrade Labelling
Organizations International) που δραστηριοποιείται σε 17 χώρες. Το διάγραμμα 19 δείχνει
την εξέλιξη αυτή (www.fairtrade.net). Στρατηγικός στόχος της FLO είναι το 2008 ο όγκος
των εμπορευμάτων να φτάσει τους 210.000 εκ. τόνους (FLO 2003)
Αντίθετα με ότι συμβαίνει στη Γερμανία και στην Βρετανία το δίκαιο εμπόριο
στην Ελλάδα είναι σχεδόν άγνωστο (EFTA 2001). Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες
δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά (π.χ. Παπακριβόπουλος 2003, 2003, Ελαφρός
2004). Τα πρώτα προϊόντα δίκαιου εμπορίου έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε
καταστήματα

πώλησης

βιολογικών

τροφίμων, ενώ από το 2003 υφίσταται
η

πρώτη

πρωτοβουλία

δίκαιου

εμπορίου στην Ελλάδα «Fair Trade in
Greece» που χρηματοδοτήθηκε από τη
δράση «Μελλοντικό Κεφάλαιο» του
Ευρωπαϊκού
Διάγραμμα 19: Εξέλιξη του όγκου πωλήσεων
του δίκαιου εμπορίου σε εκ. τόνους
(Πηγή: FLO)
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ΛΑΙΑ

Προγράμματος

(δικτυακός

τόπος

ΝΕΟ
www.

fairtrade.gr). Επίσης ετοιμάζεται και

το πρώτο κατάστημα fair trade στην Αθήνα (συνέντευξη με Μ. Sarli).
Τα κυριότερα εμπόδια που συναντά η υλοποίηση της προσπάθειας στην Ελλάδα
είναι ότι ο κόσμος δεν είναι ευαισθητοποιημένος με την ιδέα. Υπάρχει έλλειμμα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις «κακές» πρακτικές των εταιρειών. Επίσης οι
Έλληνες δεν μπορούν να συνδυάσουν την ιδέα του non-profit με το εμπόριο. «Πως θα
είναι δυνατόν δηλαδή να ανοίξει κάποιος μαγαζί και να μην επιδιώκει το μέγιστο κέρδος από
αυτό;» (συνέντευξη με Μ. Sarli). Η κατάσταση βέβαια θυμίζει την κατάσταση των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών στις απαρχές της εφαρμογής της ιδέας. Επιπλέον αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα υπάρχουν και γραφειοκρατικά προβλήματα κυρίως φοροτεχνικής φύσης, τα οποία
όμως είναι σε διαδικασία διευθέτησης.
Ο κόσμος πάντως δείχνει ενδιαφέρον για την ιδέα. Μάλιστα υπάρχουν πολλοί που
είναι ιδιαίτερα ένθερμοι και δηλώνουν ότι θα βοηθήσουν. Η ύπαρξη ενός καταστήματος
fair trade θα είναι πλεονέκτημα γιατί ο κόσμος θα βλέπει κάτι χειροπιαστό. Η ύπαρξη
καταστημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση διάδοσης της ιδέας όπως δείχνει και η
διεθνής εμπειρία, (συνέντευξη με Μ. Sarli).
Θέση μας είναι ότι και στην Ελλάδα η ανάπτυξη του δίκαιου εμπορίου θα
ακολουθήσει γοργούς ρυθμούς.

Η.4.2. Βιολογικά τρόφιμα
Η ραγδαία ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι ένα
φαινόμενο που παρατηρείται σε όλον τον κόσμο (αναλυτικά στοιχεία βλ. Yuseffi, Wilier
2003). Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές βάση πωλήσεων είναι των Ηνωμένων
Πολιτειών (8 δις US$), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (2,1 δις US$) και τη Μ.
Βρετανία (1 δις US$) και την Ιταλία (επίσης 1 δις US$) (τα στοιχεία αφορούν το 2000, χ.σ.
2003). Οι χώρες που διαθέτουν τις μεγαλύτερες εκτάσεις είναι κατά σειρά: Αυστραλία,
Αργεντινή, Ιταλία, ΗΠΑ, Βρετανία, Ουρουγουάη, Γερμανία. Παρ’ όλη τη θεαματική
εξέλιξη των βιολογικών προϊόντων τα μερίδια αγοράς όμως παραμένουν χαμηλά. Για
παράδειγμα, στη Βρετανία το μερίδιο αγοράς των βιολογικών προϊόντων (σε σχέση με τη
συνολική αγορά τροφίμων) παραμένει στο 1%, το δε μερίδιο των βιολογικών λαχανικών
και φρούτων μεταξύ 5-10% (ο.π.). Ομοίως στη Γερμανία το μερίδιο αγοράς βιολογικών
τροφίμων κυμαίνεται γύρω στο 1,5 %, το δε ποσοστό των βιολογικών φρούτων και
λαχανικών στο 2,6% (στοιχεία για το 2000, ο.π.). Ο ρυθμός όμως αύξησης είναι ραγδαίος.
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Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του ’90 ο ρυθμός ετήσιας αύξησης των πωλήσεων
κυμαίνεται από 20-30% στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν δε περιπτώσεις
όπως στην Ιταλία που τη διετία 1998-2000 ο ρυθμός αύξησης της αγοράς ήταν 85% το
χρόνο, βοηθούμενος και από τις διατροφικές κρίσεις που ξέσπασαν τότε (ο.π). Το μέλλον
για τα βιολογικά προϊόντα διαγράφεται θετικό και αισιόδοξο. Ενδεικτικό της αισιοδοξίας
είναι το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο το 2010 το 20% των
καλλιεργούμενων εδαφών της να καλλιεργούνται με μεθόδους βιολογικής γεωργίας, το δε
μερίδιο αγοράς των βιολογικών προϊόντων να φτάσει επίσης στο 20% (Umweltbericht
2002, 142). Το διάγραμμα 20 απεικονίζει την εξέλιξη της καλλιέργειας εκτάσεων με
μεθόδους βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Flächen- und Betriebsentwicklung des Ökolandbaus
in der Europäischen Union
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Quelle: Organic Centre Wales und SÖL, © SÒL 2001

Διάγραμμα 20: Εξέλιξη καλλιεργούμενων εκτάσεων βιολογικής γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέλιξη του αριθμού αντίστοιχων επιχειρήσεων
rh^:Organic Center Wales and SÖL

To διάγραμμα 21 απεικονίζει την έκταση των βιολογικά καλλιεργούμενων
εκτάσεων στην ΕΕ (στοιχεία για το 2000). El Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις,
παρ’ όλα αυτά οι καλλιεργούμενες εκτάσεις συνεχώς αυξάνονται (βλ. παρακάτω).
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Ökologisch bewirtschaftete Flächen in den Ländern der Europäischen Union
(Stand 31.12.2000)

© SÖL 2001

Διάγραμμα 21: έκταση των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων στην ΕΕ
(στοιχεία για το 2000)
Πηγή: SÖL

Το διάγραμμα 22 δείχνει την εξέλιξη των πωλήσεων βιολογικών τροφίμων στη Βρετανία
Organic Food Sales
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Διάγραμμα 22: Εξέλιξη πωλήσεων βιολογικών
προϊόντων στη Βρετανία
Πηγή: Clavin et.al. (2003)

Η εξέλιξη των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων και καλλιεργούμενων εκτάσεων
βιολογικών προϊόντων είναι και στην Ελλάδα πραγματικά εντυπωσιακή. Στον τομέα των
βιολογικών προϊόντων πραγματικά η Ελλάδα ακολουθεί τι διεθνείς τάσεις (Σκούφου 2003,
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2004, ΔΗΩ 2003, van der Smissen 2001).
Στο διάγραμμα 23 απεικονίζεται η εξέλιξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Διάγραμμα 23: Εξέλιξη καλλιεργούμενων εκτάσεων με
βιολογική γεωργία (σε στρέμματα) στην Ελλάδα
Πηγή: ΔΗΩ

Η συνολική αξία της ελληνικής αγοράς βιολογικών προϊόντων ανέρχεται για το
2002 σε 18,5 εκ. €, αυξημένη κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2001) (πηγή:
ICAP, βλ. Σκούφου 2004). Για το 2003 η επιπλέον αύξηση είναι 10%. (ο.π.).
Το 2002 το μερίδιο αγοράς των βιολογικών τροφίμων ανερχόταν σε 2% επί του
συνόλου της αγοράς των τροφίμων.
Το 2003 το μερίδιο αυτό διπλασιάστηκε και ανέρχεται σε 4%, ενώ σύμφωνα με
προβλέψεις το 2005 το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 10% (Σκούφου 2004).
Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος του 2008 το ποσοστό της
βιολογικής παραγωγής στο αγροτικό ΑΕΠ να ανέρχεται σε 3% από 0,8% που είναι σήμερα
(Τσιτουρίδης 2004).
Βέβαια όπως σε όλες τις χώρες η εντυπωσιακή αυτή άνοδος δεν είναι χωρίς
εμπόδια. Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) μόνο
το 8,4% των Ελλήνων αγοράζει βιολογικά προϊόντα και μάλιστα όχι σε καθημερινή βάση.
Το 18,5% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει καν τον όρο βιολογικό. Από τους
αγοραστές μόνο το 0,7% προτιμά σε τακτική βάση τα βιολογικά προϊόντα, οι υπόλοιποι
είναι ευκαιριακοί αγοραστές (Τσώλη 2003).
Ένα από τα βασικότερα εμπόδια είναι η τιμή. Τα βιολογικά προϊόντα φυτικής
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παραγωγής τιμώνται 20-100% ακριβότερα από τα αντίστοιχα της συμβατικής γεωργίας
ενώ η απόκλιση στα προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας φθάνει ακόμη και στο 300%
(Σκούφου 2003).

Η.4.3. Οικοτουρισμός (Ecotourism)
Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού (World Tourism
Organization, WTO) το 1999 μετακινήθηκαν διεθνώς για λόγους τουρισμού 663 εκατ.
άνθρωποι. Οι αφίξεις αναμένεται να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό πάνω από 4,1% στις
επόμενες δύο δεκαετίες (TIES 2000). Το 2010 ο αντίστοιχος αριθμός θα είναι 1 δις
ταξιδιώτες ενώ το 2020 1,6 δις. Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη εργοδοτική πηγή διεθνώς,
δημιουργώντας άμεσα ή έμμεσα σχεδόν 200 εκ. θέσεων εργασίας ή 10% των θέσεων
εργασίας διεθνώς (TIES 2000).
Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Οικοτουρισμού (International Ecotourism Society,
www.ecotourism.org) οικοτουρισμός είναι «το υπεύθυνο ταξίδι σε φυσικές περιοχές το
οποίο προστατεύει το περιβάλλον και διατηρεί το ευ ζην του τοπικού πληθυσμού» (βλ. και
κεφάλαιο Η. 1.4.). Ο ορισμός αυτός είναι μεν ευρέως αποδεκτός δεν προσφέρει όμως μια
λειτουργική) βάση για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τον οικοτουρισμό (TIES 2000).
Δεν υπάρχει μια διεθνής πρωτοβουλία για συλλογή δεδομένων για τον οικοτουρισμό
(TIES 2000). Η αγορά του οικοτουρισμού μπορεί να θεωρηθεί ως τμήμα της ευρύτερης
αγοράς του φυσιολατρικού τουρισμού (nature tourism). Σύμφωνα με εκτιμήσεις η αγορά
του φυσιολατρικού τουρισμού αποτελεί το 7% της συνολικής αγοράς (δαπάνες για διεθνή
ταξίδια). Σύμφωνα με στοιχεία του World Resources Institute ενώ η διεθνής αγορά
τουρισμού αναπτύσσεται με ετήσιους ρυθμούς 4% ο φυσιολατρικός τουρισμός
αναπτύσσεται με ρυθμούς 10% έως 30%! (TIES 2000).
Σε μια κοινή έρευνα του International Ecotourism Society και Center on
Ecotourism and Sustainable Tourism (TIES 2004) σχετικά με την καταναλωτική ζήτηση
για «κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τουρισμό» (Socially and Environmentally
Responsible Tourism), που διενεργήθηκε στην Αμερική και την Ευρώπη (περιλαμβάνονται
η Γερμανία, η Μ. Βρετανία, η Costa Rica και η Αυστραλία), διαπιστώνονται τα εξής:
•

Παρ’ όλο που η τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει
πολλαπλές διεθνείς κρίσεις (οικονομική ύφεση, επιδημία SARS, τρομοκρατικές
επιθέσεις), τόσο οι καταναλωτές όσο και οι τουριστικές εταιρείες υποστηρίζουν
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τον υπεύθυνο τουρισμό. Η υποστήριξη αυτή συνίσταται στην προθυμία για
πληρωμή επιπλέον τιμής για ηθικές πρακτικές, για συνεισφορά σε τοπικά project,
και για υποστήριξη της αντίστοιχης πιστοποίησης. Ενώ οι καταναλωτές
συνεχίζουν να θεωρούν το κόστος, το κλίμα και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ως σπουδαιότερα κριτήρια στην επιλογή του τουριστικού προορισμού,
η ζήτηση για ηθικά προϊόντα και οικολογικές ετικέτες (labels) αυξάνεται διαρκώς
•

Η καταναλωτική ζήτηση για υπεύθυνο τουρισμό είναι ισχυρή, αναπτυσσόμενη
αλλά σε μεγάλο βαθμό παθητική: Η πλειοψηφία των τουριστών επιθυμεί να
πληροφορηθεί σχετικά με κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα
των χωρών που θα επισκεφθεί, θεωρεί πολύ σημαντικό ζήτημα την προστασία
του περιβάλλοντος και επιθυμούν οι τουριστικές μονάδες να προστατεύουν το
περιβάλλον. Εντούτοις μόνο ένα μικρό ποσοστό τουριστών χαρακτηρίζει τον
εαυτό του ως «ηθικούς», ή εξετάζει πραγματικά τις πολιτικές των τουριστικών
μονάδων που διαμένει. Ακόμα λιγότεροι δηλώνουν αλλαγή προορισμού εξαιτίας
θεμάτων που σχετίζονται με τον υπεύθυνο τουρισμό.

•

Ταξιδιωτική φιλανθρωπία (Traveler’s Philanthropy): Ταχεία αύξηση του
ενδιαφέροντος καταναλωτών και εταιρειών να υποστηρίξουν τις τοπικές
κοινωνίες. Ποσοστό μεταξύ ενός τρίτου και ενός δευτέρου των ερωτηθέντων
απάντησαν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω σε εταιρείες που
ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες και την προστασία του περιβάλλοντος.

•

Υποστήριξη των ετικετών πιστοποίησης (labels): Η πλειοψηφία των τουριστών
υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες πιστοποίησης παρ’ όλο που υπάρχει σύγχυση
εξαιτίας της πανσπερμίας διαφορετικών συστημάτων πιστοποίησης. Υπάρχει
ανάγκη ομογενοποίησης των κριτηρίων.

Στην Ελλάδα ο αγροτουρισμός γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Συνεχώς δημιουργούνται

νέες μονάδες ενώ όλο και πιο πολλές περιοχές ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματά του. Για
πολλές απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας ο αγροτουρισμός φαίνεται να είναι η
μοναδική δυνατότητα ανάπτυξης. Κάθε καλοκαίρι οργανώνονται γιορτές αγροτουρισμού
που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε περιοχή να προβάλει τα τοπικά προϊόντα της και να
προβληθεί και η ίδια. Οι σημαντικότερες γιορτές γίνονται στην Επίδαυρο, στα Χανιά στη
Λέσβο στη Σαμοθράκη κ.α. Χάρις στον αγροτουρισμό έχουν αναγεννηθεί ολόκληρες
περιοχές στην Ελλάδα. Για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα βλ.
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www.in.gr/agro καθώς και περιοδικό Αγροτουρισμός (2003-2004, τ. 1-4).

Η.4.4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που πρακτικά μένουν ανεξάντλητες
(Goldemberg 2004). Σε αυτές κατατάσσονται η ηλιακή
ενέργεια,
η αιολική ενέργεια, η
„»1 ΓΓΤ| ί!ΐί"ΤΤ1----1--- —
~
γεωθερμική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια και ενέργεια από βιομάζα (εφόσον τηρεί
ορισμένα κριτήρια, π.χ. καύση ξύλων που προέρχονται από βιώσιμη υλοτόμηση).
Αντίθετα μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που τα αποθέματά τους είναι
περιορισμένα, π.χ πετρέλαιο, άνθρακας και φυσικό αέριο. Η καύση του πετρελαίου και
του άνθρακα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με αέρια, συντελώντας έτσι στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου, ενώ η πυρηνική ενέργεια αφενός μεν υποκρύπτει μεγάλους κινδύνους για
την ασφάλεια, αφετέρου παράγονται μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών καταλοίπων, που
δεν διασπώνται και είναι ιδιαίτερα τοξικά.
Σήμερα το ενεργειακό σύστημα του δυτικού κόσμου βασίζεται στο πετρέλαιο και
τον άνθρακα. Πάνω από το 80% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας καλύπτεται από
αυτές τις πηγές ενέργειας (Umweltbericht 2002, 62), συμβάλλοντας έτσι στο φαινόμενο
του θερμοκηπίου. Για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει τεθεί ο στόχος της
αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μάλιστα το πρωτόκολλο του Kyoto
προβλέπει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα μείωσης των ρύπων ανά χώρα. Σύμφωνα με
ευρωπαϊκή οδηγία, που είναι συμβατή με το πρωτόκολλο του Kyoto, θα πρέπει μέχρι το
2010 το 20% της ενέργειας στις χώρες της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Οι
προετοιμασίες κάθε χώρας για την επίτευξη αυτού του στόχου βρίσκονται σε διαφορετικό
επίπεδο.
Διεθνώς η ζήτηση για ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές αυξάνει
διαρκώς.
Στη Βρετανία το 2000 το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανερχόταν σε
2,8%. Για το 2020 ο στόχος είναι το ποσοστό να ανέρχεται σε 20% (πηγή: Wuppertal
Institut).
Στη Γερμανία το 20001 το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται σε
2,5% (Umweltbericht 2002, 63). Άμεσος στόχος της κυβέρνηση είναι ο διπλασιασμός
αυτού του ποσοστού μέχρι το 2010 (ο.π. 70). Ο στόχος μέχρι το 2Ό50 το 50ο/ο^των
ενεργειακών αναγκών να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές.
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Στη Γερμανία με πρωτοβουλία της Greenpeace έχει συσταθεί καταναλωτικός
συνεταιρισμός με σκοπό την προμήθεια «καθαρής» ενέργειας (που να μην προέρχεται από
πετρέλαιο, ατομική ενέργεια ή άνθρακα) (βλ. www.greenpeace-energy.de και την
περιγραφή της πρωτοβουλίας στο Η. 1.2.).
Στην Ελλάδα σήμερα το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται σε
2,5 %. Στόχος είναι μέχρι το 2010 το ποσοστό αυτό να ανέρχεται σε 20%. Παρ’ όλα τα
προβλήματα που υπάρχουν, από γραφειοκρατικά εμπόδια έως έλλειψη υποδομών και
επιχειρηματικά συμφέροντα, το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαγράφεται
λαμπρό (βλ. Λιάγγου 2004, Τράτσα 2003, Ευθυμιόπουλος 2003)86. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από το παράδειγμα των ηλιακών θερμοσιφώνων που η ζήτησή τους εκτοξεύθηκε μέσα
σε λίγα χρόνια και συνέβαλε στην εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.

Η.4.5. Ηθικές επενδύσεις και ηθική τραπεζική (Ethical Banking, Ethical Investment)
Οι τάσεις στις ηθικές επενδύσεις: Η αγορά των ηθικών επενδύσεων αυξάνεται
σταθερά εδώ και χρόνια και τα μηνύματα για το μάλλον είναι επίσης θετικά (Franck 2001,
414,421). Αυτό ισχύει τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Αμερική (EIRIS 2000).
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη των ιδιωτικών ηθικών επενδύσεων
(όχι θεσμικοί επενδυτές87) ενώ στο διάγραμμα φαίνεται η αντίστοιχη εξέλιξη στη
Βρετανία.

86 Τη διαπίστωση αυτή συμμερίζεται και η Greenpeace (συνέντευξη με Μ. Σαφό)
87 Η συμμετοχή ιδιωτών «καταναλωτών» ηθικών επενδυτικών προϊόντων σε πολλές περιπτώσεις θεσμικών
επενδύσεων είναι έμμεση, π.χ. τα συνταξιοδοτικά ταμεία, που διαχειρίζονται αποθεματικά των
συνταξιούχων και των εργαζομένων, και τα οποία σε πολλές χώρες πρωτοστατούν για τη στροφή σε ηθικές
επενδύσεις.
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Διάγραμμα 25: Εξέλιξη των ηθικών
επενδύσεων στη Βρετανία σε εκ. £.
Πηγή: EIRIS (www.eiris.org, 21-4-2004)

Διάγραμμα 24: Εξέλιξη των ηθικών
επενδύσεων στη Γερμανία σε εκ. €.
Πηγή: Stremlau (2002)

•

Η αύξηση της αγοράς συμβαδίζει με την αύξηση των επενδυτικών προϊόντων,
αναπτύσσονται όλο και πιο διαφοροποιημένα επενδυτικά προϊόντα για
διαφορετικά θέματα και για εξειδικευμένα κοινά (Franck 2002, 24)

•

Οι εμπλεκόμενοι επενδυτές (stakeholder) (ιδιώτες καταναλωτές, μέτοχοι
συνταξιοδοτικών ταμείων, συνδικάτα, εκκλησίες, ΜΚΟ, πολιτικοί) συμμετέχουν
όλο και πιο ενεργά στην ανάπτυξη των προϊόντων (βλ. καθορισμό ηθικών
κριτηρίων). Μεγάλη συζήτηση γίνεται στο χώρο των συνδικάτων και των
συνταξιοδοτικών ταμείων ενώ οι εκκλησίες και πολλά ιδρύματα εφαρμόζουν ήδη
στην πράξη ηθικές επενδύσεις (Stremlau 2002, Franck 2002, αναφέρονται στη
Γερμανία αλλά παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες).

•

Σύμφωνα με προβλέψεις σε 10 χρόνια το μερίδιο αγοράς μπορεί να φθάσει έως
και 10% (Stremlau 2002)

•

Τα ηθικά προϊόντα κρίνονται με θετικό τρόπο από την πλειοψηφία του κοινού,
εντούτοις τα μερίδια αγοράς είναι πολύ χαμηλά (μικρότερα του 1%), αλλά μόνο
στο 3% των ερωτηθέντων τους είχαν προσφερθεί τέτοια προϊόντα. Γενικά
υπάρχει

μεγάλο

πρόβλημα

πληροφόρησης

και

έλλειψη

διαδικασιών

πιστοποίησης. Πάντως υπάρχει ένα εν δυνάμει κοινό για ηθικά επενδυτικά
προϊόντα (Stremlau 2002)
•

Μόνο 2% των πελατών ζητούν να πληροφορηθούν για ηθικά επενδυτικά
προϊόντα. Όταν όμως τους προσφερθούν, πάνω από 50% είναι διατεθειμένοι να
τα προτιμήσουν, έστω τοποθετώντας σε αυτά μέρος μόνο των χρημάτων τους
(Stremlau 2002)
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•

Η επικοινωνία, η πληροφόρηση του κοινού και η ανάπτυξη καναλιών διανομής
είναι οι βασικοί παράγοντες για την επέκταση ης αγοράς ηθικών προϊόντων
(Stremlau 2002).

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη ζήτηση για ηθικά επενδυτικά προϊόντα. Αναμένεται
όμως μια εξέλιξη ανάλογη με αυτή των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η.4.6. Φιλανθρωπία και ενίσχυση «καλών σκοπών» μέσω κατανάλωσης
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται πολλές πρωτοβουλίες ενίσχυσης «καλών
σκοπών» μέσω της κατανάλωσης
• Πολλές οργανώσεις, ιδρύματα, φορείς διαθέτουν καταστήματα πώλησης ειδών
που το κέρδος χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που εξυπηρετούν, π.χ. τα
καταστήματα του WWF και της Greenpeace. Η Greeenpeace Ελλάδας είχε έσοδα
το 2003 18.000 ευρώ περίπου από πωλήσεις προϊόντων (2,5% των συνολικών
εσόδων, πηγή: οικονομικός απολογισμός Greenpeace 2003).
•

Προσέγγιση Product Plus, όπου ένα ποσό από τις εισπράξεις ενός προϊόντος
κατευθύνεται για καλό σκοπό. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και εγχειρήματα μέσω
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ιστοσελίδα GreaterGood.com (εμπορικής μορφής)
δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα από 150 on-line καταστήματα,
μεταξύ αυτών και τα μεγαλύτερα των ΗΠΑ, όπως π.χ. το βιβλιοπωλείο
Amazon.com. Μέρος των εισπράξεων που μπορεί να φτάσει έως και 15% των
αγορών χορηγείται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, μέσα από μια λίστα 5000
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και 110.000 σχολείων, χωρίς καμία επιβάρυνση του
χρήστη. Ο τελευταίος καθορίζει και το φιλανθρωπικό σκοπό που θα ήθελε να
διατεθεί το ποσοστό από τις αγορές του. Το 2000 συγκεντρώθηκαν 5
εκατομμύρια δολάρια που χορηγήθηκαν

σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Πολυάριθμα παραδείγματα υπάρχουν και στην Ελλάδα.
•

Πολλές τράπεζες έχουν εκδώσει πιστωτικές κάρτες από τις οποίες ένα ποσοστό
από το ποσό των αγορών κατευθύνεται για καλούς σκοπούς (π.χ. η πιστωτική
κάρτα VISA που έχει εκδώσει η Eurobank σε συνεργασία με το WWF Ελλάδας)

•

Υπάρχουν ακόμη και λαχεία ή άλλα τυχερά παιχνίδια που αποσκοπούν στην
ενίσχυση οικολογικών και κοινωνικών στόχων, π.χ. το 1997 εισήχθη στη
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Γερμανία το πρώτο «οικολογικό λαχείο» για το περιβάλλον και την ανάπτυξη
(Baringhorst 1998, 229)
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά δύο εγχειρήματα των τελευταίων
χρόνων στην Ελλάδα, το charity shop «Καραβάνι Αλληλεγγύης» και την πρωτοβουλία
«Fashion Against Breast Cancer», «H μόδα ενάντια στον καρκίνο του μαστού».

Η.4.6.1. Το Καραβάνι Αλληλεγγύης
Τα charity shops είναι καταστήματα που πουλούν προϊόντα προερχόμενα από
προσφορές (καινούρια ή μεταχειρισμένα). Το κέρδος από την πώληση κατευθύνεται στους
σκοπούς της οργάνωσης (φιλανθρωπικής, ΜΚΟ, ιδρύματος) στην οποία ανήκει. Στην
Αγγλία, για παράδειγμα, το 90% των προϊόντων που πουλούν τα charity shops είναι
μεταχειρισμένα, από «δεύτερο χέρι», ενώ το 10% είναι καινούρια τα οποία οι διάφοροι
δωρητές προσφέρουν στα charity shops.
Στην Αγγλία τα περισσότερα charity shops διαθέτουν ρούχα (το 60%-65% των
διακινούμενων αγαθών είναι ρούχα), βιβλία, παιχνίδια, είδη δώρων, video, CD,
διακοσμητικά αντικείμενα, είδη δώρων κλπ. Σύμφωνα με στοιχεία της Association of
Charity Shops σήμερα υπάρχουν 6500 τέτοια καταστήματα σε όλη την Αγγλία. Τα charity
shops απολαμβάνουν μεγάλης εκτίμησης από τον κόσμο. 75% των Βρετανών έχει δωρίσει
κάτι. Οι περισσότεροι δωρίζουν μία ή δύο φορές το χρόνο ενώ το 1/3 είναι τακτικοί
πελάτες και ως δωρητές και ως αγοραστές.
Ο συνολικός τζίρος όλων των καταστημάτων υπολογίζεται σε 400 εκ. £ το χρόνο
τα οποία αποδίδουν στις διάφορες οργανώσεις σχεδόν 100 εκ. £ που διατίθενται για τους
σκοπούς

τους.

Είναι

ενδεικτικό

το

γεγονός

ότι

μέσω

των

charity

shops

επανατοποθετούνται στην αγορά 100.000 τόνοι ρούχων και άλλων υφασμάτων. Η Oxfam
μέσω του charity shop που διατηρεί έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο διακινητή βιβλίων από
«δεύτερο χέρι» (διακινεί 11 εκ. βιβλία το χρόνο). Για όλα τα παραπάνω στοιχεία βλ. την
ιστοσελίδα της Association of Charity Shops www.charityshops.org.uk. Η ιστοσελίδα
προσφέρει τη δυνατότητα εύρεσης του πλησιέστερου στην κατοικία του καθενός charity
shop, με σκοπό να τον διευκολύνει στη διάθεση των πραγμάτων που δε χρειάζεται πλέον.
Το πρώτο charity shop άνοιξε στη Βρετανία το 1947 από την Oxfam. Η Oxfam είχε
απευθύνει έκκληση για συλλογή ρουχισμού για να αποσταλεί ως ανθρωπιστική βοήθεια
στην Ελλάδα που υπέφερε από τον εμφύλιο πόλεμο. Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη,
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που μέρος των πραγμάτων που προσφέρθηκαν πουλήθηκαν και έτσι αντλήθηκαν επιπλέον
κεφάλαια που στάλθηκαν ως ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα (ο.π.). Από τότε
γεννήθηκε η ιδέα των charity shops και η διάδοσή τους ήταν ραγδαία.
Τα charity shops μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν σε απόμακρα προάστια των
Βρετανικών πόλεων. Αντίθετα σήμερα βρίσκονται ακόμη και στους πιο εμπορικούς και
πολυσύχναστους δρόμους των πόλεων. Επιτυγχάνουν υψηλούς τζίρους και έχουν και
άλλες δραστηριότητες. Χρησιμοποιούνται και ως «βιτρίνα» για την προώθηση των στόχων
της μητρικής τους οργάνωσης. Πολλά charity shops είναι και καταστήματα προϊόντων
δίκαιου εμπορίου, όπως π.χ. τα καταστήματα της Oxfam.
Στα διάφορα charity shops της Βρετανίας σήμερα εργάζονται πάνω από 100.000
εθελοντές οι οποίοι αξιολογούν τα προσφερόμενα αντικείμενα, τα επισκευάζουν, τα
συντηρούν, τα συσκευάζουν, είναι πωλητές ή διεκπεραιώνουν διοικητικές εργασίες.
Στην Ελλάδα λειτουργεί το πρώτο charity shop με το όνομα «Δεύτερο Χέρι» από
το Δεκέμβριο του 2002. Ανήκει στην ΜΚΟ «Ελληνικό
Καραβάνι Αλληλεγγύης». Τα προς
„..111 IIWW—1 l*IHWHi^WHimtt*rr|IW|)*|l|imillliri*lifll'*iir»iiiiii''il<liMj|(ii «iT.'.i'm mWmì'
πώληση αντικείμενα είναι κυρίως από «δεύτερο χέρι». Τα μέλη και οι φίλοι που ανήκουν
στο δίκτυο της οργάνωσης δωρίζουν στο κατάστημα αντικείμενα τα οποία δεν
χρειάζονται.

Μια

ομάδα

εθελοντών

τεχνικών

αξιολογεί

τα

αντικείμενα,

εάν

ανταποκρίνονται στις αξίες, τα πρότυπα και στον χαρακτήρα της οργάνωσης και προβαίνει
σε εργασίες αποκατάστασής τους με κριτήρια αισθητικής, υγιεινής και ποιότητας. Στη
συνέχεια τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση σε συμφέρουσα τιμή. Το κέρδος από την
πώληση διατίθεται για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων της οργάνωσης σε
διάφορες χώρες του κόσμου. Για την αξιοποίηση των χρημάτων λόγο μπορεί να έχει και ο
αγοραστής συμπληρώνοντας ένα έντυπο.
Εκτός από την ανθρωπιστική του διάσταση το εγχείρημα έχει και οικολογική
διάσταση. Αντικείμενα που αλλιώς θα κατέληγαν στη χωματερή, αποκτούν νέα αξία και
διατίθενται προς νέα χρήση.
Η λειτουργία του καταστήματος έχει και μια επιπλέον λειτουργία. Είναι
σημαντικός κόμβος του δικτύου. Είναι τόπος συνάντησης ανθρώπων ευαισθητοποιημένων
στην ανθρώπινη αλληλεγγύη και τόπος επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων. Για την
υλοποίηση της ιδέας συμμετέχει σε εθελοντική βάση ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπεύθυνων, η πρωτοβουλία έχει συναντήσει μεγάλη
ανταπόκριση από τον κόσμο. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας πάνω από 600 άνθρωποι
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συμμετέχουν ενεργά με δωρεές (συνέντευξη με Ζ. Γιαμουριάδου).

/

Εντούτοις η αποδοχή της ιδέας συναντά προκαταλήψεις που έχουν ^ινΊαχνουν με το
ότι τα αντικείμενα που πουλιούνται είναι μεταχειρισμένα (συνέντευξη

με Ζ.

Γιαμουριάδου, για το «Δεύτερο Χέρι» βλ. και ΟΙΚΟ-της Καθημερινής 2003α, 13).
Τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά για τα προγράμματα, της οργάνωσης που
αφορούν ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη, στη Βοσνία και σε χώρες της Αφρικής.

Η.4.6.2. Η μόδα ενάντια στον καρκίνο του μαστού
Η πρωτοβουλία «η μόδα ενάντια στον καρκίνο του στήθους» έχει ξεκινήσει
από την Αμερική. Ο σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των γυναικών στο θέμα της
πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Το 1994 ο σχεδιαστής μόδας Ralph Lauren, με
αφορμή το θάνατο μιας φίλης του από καρκίνο του μαστού, σχεδίασε ένα μπλουζάκι
(T-shirt) με τους γνωστούς πλέον ομόκεντρους κύκλους το οποίο δώρισε στο
Council of Fashion Designers of America (CFDA). Η ιδέα ήταν η συγκέντρωση
χρημάτων με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης του καρκίνου του
μαστού. To CFDA κάλεσε προσωπικότητες από όλο τον κόσμο να φωτογραφηθούν
φορώντας το μπλουζάκι προκειμένου από τη μια μεριά να ευαισθητοποιηθούν οι
γυναίκες στο θέμα της πρόληψης και αφετέρου να συγκεντρωθούν χρήματα για την

Εικόνα 3: Από την καμπάνια «η μόδα ενάντια στον καρκίνο του στήθους»
υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε
πολλές χώρες και η ανταπόκριση των προσωπικοτήτων ήταν πολύ μεγάλη. Η ίδια η
γυναίκα του Αμερικανού προέδρου Hillary Clinton διοργανώνει δεξίωση στο Λευκό
Οίκο φορώντας το μπλουζάκι ενώ πολλοί διάσημοι από το χώρο της μόδας, των
τεχνών αλλά και της πολιτικής φωτογραφήθηκαν με το συμβολικό μπλουζάκι.
Στην Ελλάδα η εκστρατεία ξεκίνησε το 2001 και ανακηρύχθηκε η δεύτερη

435

πιο επιτυχημένη διεθνώς μετά από αυτή της Βραζιλίας από άποψη αποδοχής.88 Η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία. Μέσα σε δύο χρόνια έχουν πωληθεί 22.000 μπλουζάκια και έχουν
συγκεντρωθεί πάνω από 170.000 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά με τη βοήθεια του
Δικτύου Φροντίδας του Μαστού λειτουργεί ανοιχτή γραμμή ενημέρωσης. Επίσης με
τα χρήματα της εκστρατείας υλοποιείται ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το
Ογκολογικό Νοσοκο μείο Άγιοι Ανάργυροι που δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες να
υποβάλλονται δωρεάν σε μαστογραφία.
Μέσα σε ένα χρόνο το μπλουζάκι έγινε σύμβολο της πιο πετυχημένης
προσπάθειας στο χώρο της μόδας. Οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές υποστηρίζουν
ένθερμα την πρωτοβουλία. Αποτέλεσμα της μεγάλης δημοσιότητας ήταν να
αγοράσουν το μπλουζάκι εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, ανεβάζοντας τα
καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις στα 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ από δωρεές και
χορηγίες το ποσό ξεπέρασε τα 85 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η.4.6.3. Φιλανθρωπία και αλληλεγγύη στα χρόνια του διαδικτύου
Η ιστοσελίδα «theHungerSite» (www.thehungersite.com)

είναι η πρώτη

ιστοσελίδα online ακτιβισμού. Λειτουργεί από το 1999. Δεν είναι μια ιστοσελίδα από την
οποία μπορεί κανείς να προβεί σε απευθείας σε φιλανθρωπική δωρεά, αυτό είναι δυνατό
μέσω παραπομπής σε ιστοσελίδες φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ή οργανώσεων. Οι
ιδιαιτερότητες της σελίδας είναι οι εξής:
•

Ο επισκέπτης εκτίθεται σε διαφημιστικά μηνύματα και ο διαφημιζόμενος χορηγεί ένα
ποσό στην ιστοσελίδα που με τη σειρά της το μεταβιβάζει σε ΜΚΟ οργανώσεις με
φιλανθρωπική δράση

•

Η ιστοσελίδα διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα από όπου ένα ποσοστό των αγορών
κατευθύνεται επίσης σε φιλανθρωπικές οργανώσεις

•

Μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να πραγματοποιηθούν αγορές σε άλλα ηλεκτρονικά
καταστήματα. Και πάλι ένα ποσοστό των αγορών κατευθύνεται σε φιλανθρωπικούς
σκοπούς

88 Για την καμπάνια βλ. περιοδικό View 10/2002, σ. 70, περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ, τ. 584, 9/2002, σ. 52-57,
αφιέρωμα στο περιοδικό Marie Claire, Οκτώβριος 2003). Για την πρωτοβουλία διεθνώς βλ.
www.fashiontargets.org.uk και www.fashiontargetsbreastcancer.com
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Η ιστοσελίδα είναι μια εμπορική επιχείρηση (όχι μη-κερδοσκοπική)
Ο επισκέπτης της σελίδας πατώντας ένα ειδικό εικονίδιο έχει τη δυνατότητα να
δωρίσει ένα πιάτο φαγητό σε ανθρώπους που το στερούνται. Πως επιτυγχάνεται αυτό:
Πατώντας το εικονίδιο η κίνηση καταγράφεται και κατόπιν στην οθόνη εμφανίζεται η
λίστα

με

τους

χορηγούς

της

ιστοσελίδας. Η θέαση της λίστας
χορηγών

των

χορηγοί

24,000 die daily. Please click every day.
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οι
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Member Account
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America’s

οργανώσεις
Second

την

Ki<ls

I

Εικόνα 4: Η αρχική σελίδα www.thehungersite.com

Harvest

(www.secondharvest.org) και την Mercy Corps (www.mercycorps.org) οι οποίες
φροντίζουν για την αξιοποίησή τους σε χώρες που υπάρχει πρόβλημα πείνας (σε όλο τον
κόσμο συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των ΗΠΑ), ενώ το 25% κρατείται από την
εταιρεία που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, η οποία είναι εμπορική (όχι μη-κερδοσκοπική).
Το ποσό που καταβάλλεται ανά κλικ του εικονιδίου αρκεί για τη χορήγηση μιας κούπας
βασικής τροφής σε έναν άνθρωπο. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μόνο ενός κλικ ανά
μέρα, αυτό ελέγχεται μέσω κατάλληλου λογισμικού.
Το όλο εγχείρημα είναι άψογα σχεδιασμένο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της
ιστοσελίδας είναι στα πρότυπα των άλλων επιτυχημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων,
χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του Internet-Marketing. Εκτός από την παρουσίαση των
προϊόντων παρουσιάζονται και πολλά ενημερωτικά στοιχεία για τα κοινωνικά
προβλήματα, τη λύση των οποίων υποστηρίζει η ιστοσελίδα. Δεν είναι τυχαίο που στην
κατηγορία της έχει αποσπάσει πολλά βραβεία, ενώ είναι μία από τις πιο συχνά
επισκεπτόμενες στις ΗΠΑ. Κατά μέσο όρο την ιστοσελίδα επισκέπτονται πάνω από
220.000 άτομα την ημέρα από όλο τον κόσμο. Ο επισκέπτης εισερχόμενος στην
ιστοσελίδα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα παγκόσμιο χάρτη. Σε αυτό το χάρτη ανά μερικά
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δευτερόλεπτα εμφανίζεται μια μαύρη κουκίδα. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν θάνατο από
πείνα. Και αυτό συμβαίνει κάθε 3,6 λεπτά. (Ο υπολογισμός έγινε βάση της στατιστικής ότι
24.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από την έλλειψη επαρκούς τροφής). Κάτω από τον
χάρτη υπάρχει το εικονίδιο, που πατώντας πάνω του ενεργοποιείται η διαδικασία
χορηγίας.
Από τα ποσά που προέκυψαν για τα έτη 1999-2003 χορηγήθηκαν μέσω των
συνεργαζομένων οργανώσεων περίπου 20.000 τόνοι τροφής σε ανθρώπους που είχαν
ανάγκη (πιο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία περιέχονται στην ιστοσελίδα). Η σελίδα
δέχεται 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα και είναι από τις συχνότερα επισκεπτόμενες
ιστοσελίδες του διαδικτύου. Μέχρι τον Αύγουστο του 2004 είχαν επισκεφθεί την
ιστοσελίδα πάνω από 200.000.000 επισκέπτες.
Οι χορηγοί έχουν συμφέρον να συμμετέχουν στο εγχείρημα. Ένα μέρος των
χρημάτων που δαπανούν για διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις ή χορηγίες, το δαπανούν για
χορηγίες τροφής. Αυτό τους αποφέρει περισσότερα «κέρδη»: περισσότερες διαφημιστικές
επαφές και μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στο σχηματισμό της εικόνας τους (image). Το
2000 η σελίδα δέχθηκε 95 εκατομμύρια χτυπήματα. Το ποσό που καταβάλλει ο κάθε
χορηγός εξαρτάται ανάλογα με τη συμφωνία που συνάπτει με την εταιρεία διαχείρισης της
ιστοσελίδας.
Επιπλέον η ιστοσελίδα διατηρεί δικό της on-line κατάστημα αγοράς διαφόρων
αντικειμένων κυρίως δώρων, αξεσουάρ αλλά και τροφίμων. Μέρος των εισπράξεων
κατευθύνεται επίσης στις δύο συνεργαζόμενες φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με την ιστοσελίδα GreaterGood.com
(εμπορικής μορφής) από την οποία δίνεται πρόσβαση σε περισσότερα από 150 on-line
καταστήματα, μεταξύ αυτών και τα μεγαλύτερα των ΗΠΑ, όπως π.χ. το βιβλιοπωλείο
Amazon.com. Μέρος των εισπράξεων που μπορεί να φτάσει έως και 15% χορηγείται σε
φιλανθρωπικούς σκοπούς, μέσα από μια λίστα 5000 φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και
110.000 σχολείων, χωρίς καμία επιβάρυνση του χρήστη. Ο τελευταίος καθορίζει και το
φιλανθρωπικό σκοπό που θα ήθελε να διατεθεί το ποσοστό από τις αγορές του. Το 2000
συγκεντρώθηκαν

5

εκατομμύρια

δολάρια που

χορηγήθηκαν

σε φιλανθρωπικές

οργανώσεις.
Στην ιστοσελίδα theHungerSite υπάρχουν επίσης και
λειτουργούν με την ίδια λογική:
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οι ακόλουθες ιστοσελίδες που

•

Καταπολέμηση του καρκίνου του στήθους (Breast Cancer Site). Οι χορηγοί της
ιστοσελίδας συνεισφέρουν ανάλογα με τα χτυπήματα σε αντίστοιχο εικονίδιο, στο
Εθνικό Ίδρυμα για τον Καρκίνο του Στήθους. Αυτό με τη σειρά του φροντίζει ώστε να
γίνουν δωρεάν εξετάσεις ανίχνευσης καρκίνου του στήθους σε αμερικανίδες που δεν
έχουν τα χρήματα να το κάνουν. Και πάλι ο επισκέπτης της σελίδας δεν χρεώνεται ενώ
ο χορηγός έχει τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε στην ιστοσελίδα για την
καταπολέμηση της πείνας. Και εδώ το 75% των χορηγιών κατευθύνεται για το
φιλανθρωπικό σκοπό, ενώ δίνεται η δυνατότητα αγοράς από το ηλεκτρονικό
κατάστημα

της

σελίδας

αλλά

και

από

τα

καταστήματα

της

ιστοσελίδας

GreaterGood.com. Τα ποσά που προκύπτουν κατευθύνονται και αυτά προς το
φιλανθρωπικό σκοπό.
•

Διάσωση τροπικών δασών (Rainforesr Site). Η λειτουργία της ιστοσελίδας είναι
ανάλογη. Τα ποσά που προκύπτουν μεταβιβάζονται σε διάφορες οργανώσεις που
αποσκοπούν στη διάσωση των τροπικών δασών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής,
ενώ μέρος των χρημάτων δαπανάται για τη διατήρηση ενός δάσους στην πολιτεία της
Washington στις ΗΠΑ. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργία της ιστοσελίδας προέκυψαν
ποσά με τα οποία έγινε δυνατόν να σωθούν 22.600 στρέμματα τροπικού δάσους.

•

Φροντίδα εγκαταλελειμμένων ζώων (Animal Rescue Site). Και εδώ η λειτουργία της
σελίδας είναι παρόμοια. Τα ποσά που εξοικονομούνται μεταβιβάζονται σε οργανώσεις
που έχουν ως σκοπό τους τη φροντίδα των εγκαταλελειμμένων ζώων στην Αμερική). Η
ιστοσελίδα λειτουργεί από την 1η Ιουλίου του 2002.
Επίσης στην ιστοσελίδα theHungerSite υπάρχει η ιστοσελίδα Artisan Village, η

οποία δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και χειροτέχνες από όλο τον κόσμο να εκθέσουν
τα δημιουργήματά τους στο παγκόσμιο κοινό, χωρίς να πληρώσουν αντίτιμο. Εάν κάποιος
επισκέπτης της σελίδας αγοράσει κάτι τότε ένα ποσοστό της τιμής κατευθύνεται στις
φιλανθρωπικές οργανώσεις που συνεργάζονται με τη σελίδα, ένα άλλο ποσό κρατείται για
τις ανάγκες διαχείρισης της σελίδας. Προϋπόθεση της αγοραπωλησίας είναι μια δίκαιη
τιμή για τον καλλιτέχνη ή τον χειροτέχνη. Η αμοιβή του πρέπει να είναι πάνω από την τιμή
αγοράς στη χώρα του. Πέρα από την αξιοπρεπή αμοιβή ο καλλιτέχνης έχει τη δυνατότητα
να απευθυνθεί σε ένα κοινό εν δυνάμει αγοραστών, που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να
απευθυνθεί. Και αυτό γίνεται εφικτό λόγω των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο.
Από την συναλλαγή βγαίνει κερδισμένος και ο αγοραστής αφού ό,τι αγοράζει είναι κάτω
από την τιμή αγοράς στη χώρα του (που είναι υπερτιμημένη λόγω μεσαζόντων).
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Η.5. Το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα
Η.5.1. Το ελληνικό καταναλωτικό κίνημα
Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι Έλληνες δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση.
«Αγοράζει ό,τι του προσφέρει η αγορά ακόμη κι αν η τιμή υπερβαίνει τις οικονομικές του
δυνατότητες. Στην περίππωση αυτή καταφεύγει στο δανεισμό. Συνεπώς οι ανατιμήσεις είναι
υπόθεση του καταναλωτή, γιατί ξοδεύει αφειδώς χωρίς να διαμαρτύρεται» (δήλωση του
Δονάτου Μπόχτη, πρόεδρος ΚΕΠΚΑ Πρεβέζης, Ελευθεροτυπία 3/9/2002).
Η αδυναμία του καταναλωτικού κινήματος απεικονίζεται και στο μέγεθος και την
ισχύ των καταναλωτικών οργανώσεων. Σύμφωνα με τη Μολώση (2002) ελάχιστα έχουν
αλλάξει από το 1975 που οργανώθηκε το πρώτο μποϋκοτάζ. Για την ίδια το καταναλωτικό
κίνημα στην Ελλάδα «στην πραγματικότητα δεν υπάρχει». Είναι χαρακτηριστική η
απουσία του από το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης στο οποίο δραστηριοποιούνται
ξένες οργανώσεις καταναλωτών. Στις αφοριστικές αυτές απόψεις όμως υπάρχει και ο
αντίλογος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του INKA X. Κουρή το ελληνικό καταναλωτικό
κίνημα σε επίσημους δείκτες, (καταγεγραμμένο αριθμό παραπόνων/καταγγελιών και
εγγεγραμμένων μελών), βρίσκεται σε ικανοποιητική θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές
χώρες. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να συγκαλύπτει τα προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά όμως ο
Έλληνας καταναλωτής κινείται σε φάση ωρίμανσης. Έχει ανησυχίες, αρχίζει να αναζητά
πληροφορίες, στέλνει πιο συχνά γράμματα διαμαρτυρίας και καταγγελίες, εγγράφεται σε
καταναλωτικές οργανώσεις (συνέντευξη με X. Κουρή).
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μια πληθώρα οργανώσεων χωρίς ουσιαστική
συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό οδηγεί σε πολυδιάσπαση. Οι μεγαλύτερες ενώσεις είναι
• το INKA (Ινστιτούτο Καταναλωτή) με 73.000 μέλη
• η ΕΚΠΟΙΖΩ (Ενωση Καταναλωτών για Ποιότητα Ζωής) με 4.000 μέλη και
•

το ΚΕΠΚΑ (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) με 7.500 μέλη.
Οι υπόλοιπες οργανώσεις, που ανέρχονται σε μερικές δεκάδες ουσιαστικά είναι

παρακλάδια τους. Οι ενώσεις αυτές χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών,
πολλές από τις οποίες δεν είναι τακτικές, από την κυβέρνηση και την ΕΕ. Από τον κρατικό
προϋπολογισμό, οι ενώσεις λαμβάνουν συνολικά το ποσό των 12.000.000 δρχ. ετησίως το
οποίο όμως επιμερίζεται σε δεκάδες οργανώσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει, μεν, πληθώρα προγραμμάτων, λίγες όμως από τις
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ελληνικές οργανώσεις μπορούν να σηκώσουν το βάρος του 50% της συγχρηματοδότησης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μολώση (2002) τα αίτια για την ύπαρξη πολλών
οργανώσεων οφείλεται κατά το INKA στις συνέπειες του νόμου που διέπει τη λειτουργία
τους, κατά την ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚΑ σε πολιτικές σκοπιμότητες. Στην
αναποτελεσματικότητα του καταναλωτικού κινήματος συμβάλλει και η υπολειτουργία του
Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
Στα πλαίσια της ερευνάς μας εξετάσαμε τα έντυπα που εκδίδει το INKA,
συγκεκριμένα την 15θήμερη οικονομική και κοινωνική επιθεώρηση με τίτλο «INKA» από
τον Οκτώβριο του 2003 έως το Μάρτιο του 2004. Στην επιθεώρηση αυτή υπάρχουν
εκτενείς αναφορές για τη δραστηριότητα του INKA89.
Ζ Το INKA εκπροσωπεί τους Έλληνες καταναλωτές σε δεκάδες εθνικούς και διεθνείς
φορείς (Εθνικά Συμβούλια Καταναλωτών, Αγροτικής Πολιτικής, Βιολογικής
Γεωργίας, Εθνικός Φορέας Τροφίμων, Διεθνής Οργάνωση Καταναλωτών,
Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών και σε πολλούς άλλους). Η εκπροσώπηση
αυτή προϋποθέτει εμπειρογνωμοσύνη και κατάλληλο προσωπικό
■S Το INKA παρουσιάζει αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα. Εκδίδει 15νθήμερη
επιθεώρηση και πολλές άλλες ειδικές εκδόσεις. Στα έντυπα αυτά υπάρχει πληθώρα
ειδήσεων σε σχέση με την κατανάλωση. Καταγράψαμε ειδικά αφιερώματα για
σημαντικά καταναλωτικά θέματα: Διατροφή, Γενετικώς Τροποποιημένα Τρόφιμα,
οργανωμένες διακοπές και δικαιώματα του ταξιδιώτη, παχυσαρκία, ασφάλεια
τροφίμων, τραπεζικά δάνεια. Τα ρεπορτάζ αυτά είναι εμπεριστατωμένα και
διαφωτιστικά
■S Το INKA διοργανώνει πολλές εκστρατείες ενημέρωσης και δράσης. Οι
κυριότερες από αυτές είναι
ο

Ασφάλεια τροφίμων

ο

Ασφάλεια προϊόντων

ο

Ακρίβεια-ευρώ

ο

Διαδικτιακές υπηρεσίες για τους καταναλωτές

89 επιλέξαμε να ερευνήσουμε ιδιαίτερα την περίπτωση του INKA γιατί το θεωρούμε την πιο
αντιπροσωπευτική καταναλωτική οργάνωση στην Ελλάδα, λόγω μελών, καταγεγραμμένων παραπόνων των
καταναλωτών αλλά και γενικότερης δραστηριότητας
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ο

Αντικαπνιστική εκστρατεία

ο

Συμμετοχική κίνηση (car sharing)

Οι εκστρατείες αυτές είναι πολύ καλά οργανωμένες και το επικοινωνιακό υλικό
είναι ευφάνταστο και πρωτότυπο. Μας έκανε ιδιαίτερα έκπληξη η ύπαρξη της εκστρατείας
της «συμμετοχικής κίνησης» που είναι πρόγραμμα car sharing. Πρόκειται για πρόγραμμα
συμμετοχικής χρήσης των IX αυτοκινήτων από εργαζόμενους με σκοπό την άμβλυνση του
κυκλοφοριακού, την εξοικονόμηση ενέργειας, τον περιορισμό της ρύπανσης (για το car
sharing ως μορφή ηθικής κατανάλωσης βλ. Ζ.Ι.). Το πρόγραμμα αυτό αν και σε αρχικό
στάδιο κρίνεται ως επιτυχές.
Ζ Όλες αυτές οι εκστρατείες υποστηρίζονται επικοινωνιακά με καταχωρίσεις, έντυπες
και τηλεοπτικά spot. Τα τελευταία χρόνια το INKA έχει εκπέμψει τηλεοπτικές
διαφημίσεις αξίας 1,5 δις δραχμών (συνέντευξη X. Κουρή).
Ζ Το INKA διαθέτει μια σειρά από υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης των
καταναλωτών:
ο

Κέντρο Νομικής Συμπαράστασης

ο Κέντρο πληροφοριών-καταγγελιών
ο

Κέντρο διατροφικών συμβουλών

ο

Υπηρεσία προστασίας τουριστών

ο

Ειδική υπηρεσία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 και ειδική εκστρατεία
ενημέρωσης με σκοπό την προβολή της χώρας και την αποφυγή
κρουσμάτων δυσφήμησής της

ο

Πύλη στο διαδίκτυο (www.inka.gr).

ο Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποβολής καταγγελιών,

τηλέφωνο 11721
ο

Παραγωγή ντοκιμαντέρ, CD-DVD

ο

Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων

Κ Το INKA πραγματοποιεί μελέτες και έρευνες για την υποστήριξή των δράσεων του.
Οι κυριότερες είναι:
ο

Κέντρο Εποπτείας Τιμών
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ο Έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς
ο Στατιστικά

παραπόνων

και

καταγγελιών

για

καταναλωτικά

προϊόντα/υπηρεσίες
ο

Πραγματοποίηση συγκριτικών τεστ για προϊόντα

ο Έρευνες γνώμης
ο

Στατιστικά κατανάλωσης

Η δραστηριότητα αυτή του INKA είναι ιδιαίτερα αξιόλογη. Η δραστηριότητα αυτή
μας εξέπληξε διότι δεν είναι ευρέως γνωστή. Σε ανάλογες διαπιστώσεις προέβησαν και οι
συμμετέχοντες στην έρευνά μας (βλ. Η.7.).
Η φιλοσοφία που διαπνέει τα κείμενα που εξετάσαμε κινείται στην κατεύθυνση της
ηθικής κατανάλωσης. Σε πολλές καταχωρίσεις στηλιτεύονται οι αθέμιτες πρακτικές
πολλών εταιρειών αλλά ταυτόχρονα τονίζεται και η υπευθυνότητα του καταναλωτή. Στην
εικόνα 3 υπάρχει η καταχώριση που στηλιτεύει την πρακτική της αλυσίδας Carrefour που
ενώ ανακοίνωσε πάγωμα των τιμών, λίγες μέρες πριν είχε προβεί σε αυξήσεις μέχρι 11%.
Στην εικόνα 4 καταγγέλλονται οι ανήθικες συμπεριφορές των εταιρειών και οργανισμών
που προκάλεσαν πολύνεκρα ατυχήματα και στη συνέχεια με προκλητικό τρόπο
προσπάθησαν να αποσείσουν τις ευθύνες τους.

muât
ÀiiÇiimç μέχρι 11,27% api»,

Be Careful §►

Εικόνα 3: Στηλίτευση αθέμιτων πρακτικών

Εικόνα 4: στηλίτευση αθέμιτων πρακτικών
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Επίσης έχουν δημοσιευθεί καταχωρίσεις και εκστρατείες που καταγγέλλουν τις αθέμιτες
πρακτικές εταιρειών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφήμισή τους. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση των κέντρων αδυνατίσματος (ειδικό αφιέρωμα στο τεύχος 355, Δεκέμβριος
2003), τα οποία χαρακτηρίζονται με τον ειρωνικό τίτλο «αδυνατιστάδικα» και θωρούνται
ως το όνειδος της αγοράς. Παρόμοιες ενέργειες έχουν γίνει και για τα τραπεζικά δάνεια.
Υπάρχουν καταχωρίσεις που θίγουν θέματα που θεωρούνται ταμπού, θέματα που
έχουν πολιτικό κόστος γιατί ψέγουν τον ίδιο τον καταναλωτή και του υπενθυμίζουν την
ατομική του ευθύνη. Συγκεκριμένα η εκστρατεία για το παραεμπόριο που καταλογίζει το
παράπτωμα της κλεπταποδοχής στον καταναλωτή όταν αγοράζει «απομιμητικά» προϊόντα
(«μαϊμούδες»).
Στα θέματα που θίγονται τονίζεται πάντα και η πολιτική τους διάσταση. Η
καταχώριση «Δεν γίνεται ομελέττα χωρίς να σπάσουν αβγά» (τεύχος 228, Οκτώβριος
2003) αναφέρεται στην πάταξη της νοθείας η οποία δεν μπορεί να γίνει εάν δεν θιγούν
κεκτημένα συμφέροντα, ακόμη και των κυβερνήσεων που επιλέγουν την νοθεία ως
πολιτική προκειμένου να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές. Οι ίδιοι οι καταναλωτές πρέπει να
θέτουν ως πρωταρχικό κριτήριο επιλογής την ποιότητα και όχι την άνευ όρων χαμηλή
τιμή. Στην εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και τον Τουρισμό (τεύχος
361, Μάρτιος 2004) τονίζονται οι παγιωμένες κακές αντιλήψεις που αποτελούν τροχοπέδη
για την εικόνα της χώρας και τον τουρισμό. Στις καταχωρίσεις επισημαίνονται οι ευθύνες
συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (οδηγοί TAXI, εστιάτορες, ξενοδόχοι).
Γενικότερα για την προστασία του καταναλωτή προβάλλεται η αντίληψη της
ασφάλειας, της ποιότητας ζωής και της καταβολής δίκαιου κέρδους και όχι η
μονοδιάστατη αντίληψη της φθήνιας. Μια τέτοια πολιτική προστασίας του καταναλωτή
επιβάλλει ριζική αλλαγή τρόπων σκέψης και δράσης όλων των εμπλεκομένων, κράτους,
εταιρειών αλλά και καταναλωτών. Απαιτεί τον συνυπολογισμό επιπλέον κριτηρίων που
έχουν να κάνουν την ποιότητα ζωής. Και αυτό που εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής είναι
τα κριτήρια της ηθικής κατανάλωσης, κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και
οικονομικά.
Ολόκληρο το υλικό που εξετάσαμε τέθηκε υπόψη των συμμετεχόντων στην έρευνα
με τα focus group που πραγματοποιήσαμε. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο
κεφάλαιο Η. 6.
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Μια σύντομη ιστορία καταναλωτικών μποϊκοτάζ στην Ελλάδα: Από την
ιστοσελίδα του INKA (www.inka.gr) παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό για τα
μποϊκοτάζ καταναλωτών και άλλες μορφές αστικής ανυπακοής στην Ελλάδα:
•

Το μποϊκοτάζ έχει λειτουργήσει στην Ελλάδα - για πρώτη φορά - ως μέσον
αντίδρασης και πίεσης με πρωτοβουλία του INKA από το 1975. Υπάρχει ένας
μύθος ως προς την συχνότητα, τα μεγέθη συμμετοχής αλλά και του τελικού
αποτελέσματος, σε μποϊκοτάζ άλλων χωρών.

•

Το 1975 το INKA οργάνωσε το πρώτο μποϊκοτάζ καταναλωτών στην χώρα μας.
Αφορούσε στις τιμές του κρέατος και ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνώς.
Ε[ μείωση των πωλήσεων έφτασε στο 85% σύμφωνα με την ανακοίνωση των
αρμόδιων επαγγελματικών επιμελητηρίων.

•

Το 1978 η επιτροπή Δημοσίων Συγκοινωνιών του INKA και η «Ένωση
Επιβατών» οργάνωσαν μποϊκοτάζ στα λεωφορεία και τρόλεϊ, με σκοπό την
ελαχιστοποίηση της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων.

•

Το 1979 το INKA οργάνωσε το πρώτο γενικό μποϊκοτάζ της αγοράς (αποχή από
την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος και υπηρεσίας) κατά της ανόδου του κόστους
ζωής. Ήταν ένα μονοήμερο μποϊκοτάζ συμβολικού, περισσότερο, χαρακτήρα.
Αυτό είχε επιτυχία κλιμακούμενη ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών αλλά
και κατά περιοχή, η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ξεπέρασε το 70%.

•

Το 1980 το INKA οργάνωσε το δεύτερο μποϊκοτάζ κρέατος. Αυτή τη φορά όχι
για τις τιμές αλλά για την χρήση ορμονών στην παραγωγή του. Επρόκειτο για ένα
Πανευρωπαϊκό μποϊκοτάζ στο οποίο συμμετείχαν όλες οι ευρωπαϊκές οργανώσεις
καταναλωτών. Η μείωση των πωλήσεων στην χώρα μας έφτασε και στο 65% σε
ορισμένες περιοχές και ήταν τρίτη σε μέγεθος σε Ευρωπαϊκή κλίμακα.

•

Το 1982 το INKA οργάνωσε μποϊκοτάζ για τις τιμές στο ψωμί και στα
οπωροκηπευτικά. Αυτό το μποϊκοτάζ είχε μειωμένη συμμετοχή.

•

Το 1984 το INKA, η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ και το Πανελλήνιο Οικολογικό Κίνημα
οργάνωσαν 7ήμερο μποϊκοτάζ για τα ανθυγιεινά προϊόντα (Δευτέρα - αλκοόλ,
Τρίτη - τσιγάρο, Τετάρτη - κρέας, Πέμπτη - ζάχαρη, Παρασκευή - καφές,
Σάββατο - αλάτι, Κυριακή - λευκό ψωμί).

•

Το 1989 το INKA κήρυξε 3ήμερο μποϊκοτάζ κατά της ακρίβειας στα
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οπωροκηπευτικά, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων παραγωγικών
τάξεων (αγροτικών συλλόγων, κλπ).
•

Το 1993 , η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κήρυξε μποϊκοτάζ κατά των
Ολλανδικών προϊόντων με αφορμή την στάση της χώρας αυτής στο θέμα των
Σκοπιών. Στο μποϊκοτάζ αυτό πήραν μέρος και ορισμένες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ.

•

Το 1996 (4 Απριλίου), το INKA και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών
Ελλάδας κήρυξαν μονοήμερο Πανελλήνιο μποϊκοτάζ με κεντρικό σύνθημα
«επειδή νοιαζόμαστε, ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ - ΟΥΤΕ ΔΡΑΧΜΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ». Το μποϊκοτάζ αυτό είχε πολύ ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας,
κυρίως όμως είχε γεωγραφική ομοιομορφία αποχής, χάρη στην παρέμβαση των
ενεργών, πλέον Οργανώσεων - μελών μας στην περιφέρεια.

•

Το 2002 οργανώθηκε γενικό μποϋκοτάζ ενάντια στην ακρίβεια με το οποίο θα
ασχοληθούμε παρακάτω.

•

Μία άλλη μορφή αστικής ανυπακοής πραγματοποιήθηκε το 1978. Τα μέλη του
INKA, Π. Γιαννόπουλος (πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων) και Μ.
Μερκούρη (βουλευτής) όπως και άλλα μέλη στην συνέχεια, εντάσσονται στην
καμπάνια «μη πληρωμής εισφοράς ΕΡΤ μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ». Οι
συμμετέχοντες κατέβαλαν το ποσό της ΔΕΗ στο ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων, αφού αφαιρούσαν το ποσό εισφοράς για την ΕΡΤ.

•

Το 1987 πάλι το INKA πραγματοποίησε την εκστρατεία «Σβήστε τα Φώτα» για
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

•

Επίσης από το 1975 μέχρι και πρόσφατα, το INKA έχει ανακοινώσει τρεις φορές
ότι θα καλέσει πελάτες των ΔΕΚΟ, να μην πληρώσουν τους λογαριασμούς τους,
προκειμένου να αποτρέψει πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών.

Η.5.2. Το μποϋκοτάζ του Σεπτεμβρίου 2002
Το Σεπτέμβριο του 2002 το INKA κάλεσε τους καταναλωτές να απέχουν από
αγορές καταναλωτικών προϊόντων μια συγκεκριμένη ημέρα την 3η Σεπτεμβρίου 2002, με
το σύνθημα «ούτε ένα ευρώ στην αγορά». Η αιτία της πρωτοβουλίας αυτής ήταν οι
υπέρογκες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στην αγορά μετά την εισαγωγή του ευρώ. Η
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πρωτοβουλία αυτή «πέρασε» στις εφημερίδες ως μποϋκοτάζ, όμως δεν έχουμε να κάνουμε
με κλασική μορφή μποϋκοτάζ που προϋποθέτει συγκεκριμένο στόχο εταιρεία ή μάρκα, και
εξέταση ύπαρξης διαφορετικών εναλλακτικών για τον καταναλωτή (βλ. Coopamerica χ.χ.).
Το συγκεκριμένο μποϋκοτάζ λόγω της καθολικότητας του δεν μπορούσε να ασκήσει
ουσιαστική πίεση σε συγκεκριμένες εταιρείες, προϊόντα ή εμπορικά καταστήματα. Είχε
περισσότερο ρόλο συμβολικό και ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, κάτι που τονίστηκε
ιδιαίτερα και από τους διοργανωτές του. Σύμφωνα με δηλώσεις υπεύθυνων του INKA
«ήταν μια καλή ευκαιρία για αφύπνιση του καταναλωτικού κινήματος» (Ελευθεροτυπία
3/9/2002).
Το μποϋκοτάζ αυτό χαρακτηρίστηκε «φιάσκο» από την ΕΚΠΟΙΖΩ λόγω της
κυβερνητικής υποστήριξης (Μολώση 2002). Η κυβερνητική υποστήριξη φαίνεται να είναι
πάγια κυβερνητική πρακτική αφού και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε ταχθεί
υπέρ του μποϋκοτάζ το 1975.
Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία την 3η Σεπτεμβρίου 2003 κυκλοφόρησε με
πρωτοσέλιδο τίτλο «ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ». Στη στήλη απόψεις (σ. 8) επισημαίνει την
παραδοξότητα του μποϊκοτάζ: «Σύμμαχό τους (σ. οι Έλληνες καταναλωτές) έχουν τους
...πάντες. Έμποροι, μικροέμποροι, κυβέρνηση και κόμματα συμπαρατάσσονται στον πόλεμο
κατά της ακρίβειας. Ακόμη και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών μετέχουν στη
διαμαρτυρία! Ποιος, τελικώς, είναι εναντίον ποιου;»
Το Νοέμβριο του 2003 ο υφυπουργός Ανάπτυξης Κίμων Κουλούρης (2003),
εξέφρασε την άποψη ότι η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την προστασία των
καταναλωτών εξαρτάται και από τη συμμετοχή των ιδίων, καθώς και τον καταναλωτικών
οργανώσεων. «Ισχυρό καταναλωτικό κίνημα σημαίνει έλεγχος και συνεπώς εύρυθμη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς» (ο.π). Τον ίδιο καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη
διαφημιστική καμπάνια στον τύπο με βασικό μήνυμα τη συνεισφορά των καταναλωτών
στη συγκράτηση των τιμών.
Η κατάσταση που επικράτησε στην ελληνική αγορά μετά την έλευση του ευρώ
είναι ενδεικτική των συνεπειών της απουσίας καταναλωτικής συνείδησης: ασυδοσία τιμών
και καταστρατηγήσεις σε θέματα ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι
καταναλωτές είναι αδύναμοι να ορθώσουν συλλογική αντίδραση απέναντι στην
κερδοσκοπία. Οι καταναλωτικές οργανώσεις χωρίς μαζική συμμετοχή και στήριξη δεν
μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά. Η καταναλωτική υπευθυνότητα, όμως, είναι ένας
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απαραίτητος παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Το ελληνικό κράτος
προσπαθεί να στηρίξει τη δράση των καταναλωτικών οργανώσεων, γιατί αυτό είναι ζωτικό
του συμφέρον.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της ελληνικής
αριστερός απέναντι στο μποϊκοτάζ. Το ΚΚΕ απέρριψε εντελώς το μποϊκοτάζ ως μέσο
πάλης, το δε συγκεκριμένο μποϊκοτάζ το χαρακτήρισε ως «κοροϊδία» (δήλωση της Α.
Παπαρήγα, βλ. Ελευθεροτυπία 3/9/2002, σ. 16). Σε άρθρο στο Ριζοσπάστη, με τον
εύγλωττο τίτλο «μποϊκοτάζ εκτόνωσης ή ταξικός αγώνας;», την ημέρα του μποϊκοτάζ, ο
Μ. Παπαδόπουλος (Παπαδόπουλος 2002) γράφει: «αρκετοί αστοί αναλυτές προσπαθούν να
πείσουν τους εργαζόμενους πως μπορούν τάχα να αντιδράσουν ατομικά στις ανατιμήσεις
μποϊκοτάρόντας τα εμπορεύματα που ακριβαίνουν». Και πιο κάτω: «ο εργαζόμενος λοιπόν
σαν καταναλωτής δεν έχει καμία ουσιαστική δυνατότητα ούτε ατομική ευθύνη να επηρεάσει
τη μεγαλύτερη κερδοφορία των μονοπωλίων, δηλαδή την αληθινή αισχροκέρδεια. Η
πραγματική του δύναμη εδράζεται στο ρόλο του στην παραγωγή και όχι στην υποτιθέμενη
δυνατότητα διαφορετικών καταναλωτικών επιλογών ...Η μοναδική ελπιδοφόρα και
ρεαλιστική πολιτική είναι να πάρει την τύχη στα χέρια του. ...Η προσπάθεια αυτή απαιτεί
αποφασιστική σύγκρουση με τις δυνάμεις που καλλιεργούν τη λογική της ταξικής
συνεργασίας και των ανώδυνων εκτονώσεων (υπογράμμιση δίκιά μας) στο εργατικό κίνημα
και αποκάλυψη του ρόλου τους στους εργαζόμενους».
Χωρίς να θέλουμε να αμφισβητήσουμε την αποτελεσματικότητα της μαζικής
πάλης με τη μορφή της απεργίας (στην παραγωγή), φαίνεται κάπως παράξενη η εμμονή
στην πρωτοκαθεδρία της παραγωγής σε σχέση με την κατανάλωση (ευθεία παραπομπή
στη μοντερνική και τη μαρξιστική παράδοση), όταν σήμερα είναι ευρέως αποδεκτή η
σχέση κυκλικής αιτιότητας μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Και γιατί εξ ορισμού
είναι πιο αποτελεσματική η απεργία στην παραγωγή και όχι η απεργία στην κατανάλωση;
Εί περίπτωση της Volkswagen που αναφέρει ο Beck είναι ενδεικτική των
διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα σε σχέση με τον καπιταλισμό του τέλους
του προηγούμενου αιώνα, που τόσο εύστοχα ανέλυσε ο Marx: Η εταιρεία δήλωσε την
πρόθεσή της να μεταφέρει μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας από τη Γερμανία στην
Τσεχοσλοβακία. Κυβέρνηση και συνδικάτα έπεσαν κυριολεκτικά στα γόνατα προκειμένου
να ματαιωθούν τα σχέδια της Volkswagen. Τελικά τα κατάφεραν με αντίτιμο όμως
χαμηλότερες αμοιβές για τους εργαζόμενους (ή ίδιες αμοιβές αλλά περισσότερη δουλειά).
Στην περίπτωση αυτή η απεργία αποδεικνύεται αναποτελεσματικό όπλο.
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Επίσης παράδοξη και φυσικά απόλυτη, είναι η θέση ότι ο εργαζόμενος δεν έχει
ουσιαστική ευθύνη ούτε δυνατότητα να επηρεάσει το οικονομικό γίγνεσθαι. Φυσικά
υπάρχει και ατομική ευθύνη, η οποία όμως δεν είναι απεριόριστη. Παράδοξο είναι ένα
ακόμη αντεπιχείρημα για το μποϊκοτάζ: Στο Ριζοσπάστη της 3/9/2002, στη σελίδα 4
(Κακουλίδης 2002) το μποϊκοτάζ χαρακτηρίζεται ως «ξενόφερτος τρόπος εκτόνωσης της
αγανάκτησης για την ακρίβεια και τις συνεχείς ανατιμήσεις». Πέρα από τις
δικαιολογημένες επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κανείς για τυχόν σκοπιμότητες που
εξυπηρετεί το συγκεκριμένο μποϋκοτάζ, διαφαίνεται μια μορφή ξενοφοβίας (ακόμη κι αν
είναι ξενόφερτο το μποϊκοτάζ ως τρόπος δράσης, είναι λόγος να το απορρίψουμε;) και
εμμονής στα παραδεγμένα. Κάτι που το δηλώνει σαφέστατα και με τρόπο απόλυτο ο
συντάκτης στο τέλος του άρθρου, υποστηρίζοντας ότι το βιοτικό επίπεδο των
εργαζομένων δεν βελτιώνεται «με...αποχές» αλλά μόνο με «αγωνιστικές κινητοποιήσεις».
Σήμερα, στη μεταμοντέρνα εποχή μας, το τσιτάτο του Κομμουνιστικού Μανιφέστου
(Marx, Engels 2001) ότι «οι σκοποί [των κομμουνιστών] μπορούν να πραγματοποιηθούν
μονάχα με τη βίαιη ανατροπή όλου του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος» (η
υπογράμμιση δική μου), ίσως πρέπει να επανεξεταστεί ως καθολικώς ισχύουσα
νομοτέλεια. Οι αλλαγές στο κοινωνικό καθεστώς μπορούν να πραγματοποιηθούν και με
πιο ήπιες μορφές και παρ’ όλα αυτά να είναι ριζοσπαστικές.
Ο Συνασπισμός στήριξε το μποϋκοτάζ και αναγνωρίζει το κοινωνικό κίνημα των
καταναλωτών. Η Αυγή την 3/9/2002, ημέρα του μποϊκοτάζ, κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο
τίτλο: «Μποϋκοτάζ-μήνυμα κατά της κερδοσκοπίας». Με δηλώσεις του προέδρου του Ν.
Κωνσταντόπουλου, αφού επικρίνει την κυβερνητική πολιτική στο θέμα της ακρίβειας
συνεχίζει: «Ο ΣΥΝ λέει στους πολίτες-καταναλωτές: Ελέγξτε την αγορά-Ξυπνήστε την
κυβέρνηση. Αυτό που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση κάντε το εσείς... Το κοινωνικό κίνημα
των καταναλωτών δεν είναι μονάχα ένα καλό σουπερμάρκετ με φτηνές τιμές και ελεγχόμενη
ποιότητα. Το κοινωνικό κίνημα των καταναλωτών επιδιώκει και την προστασία του
εισοδήματος και της υγείας, αλλά και την αμφισβήτηση ενός μοντέλου καταναλωτισμού το
οποίο καλλιεργούν οι κυβερνητικές πολιτικές, και μιας πρακτικής υπερχρέωσης, στο οποίο
σπρώχνεται ο πολίτης προκειμένου να τα βγάλει πέρα στη δύσκολη καθημερινότητα του».
Η εφημερίδα Αυγή περιέχει συχνά άρθρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη (κάθε μήνα
εκδίδει και το ένθετο περιοδικό Δαίμων της οικολογίας) και τον καταναλωτικό ακτιβισμό
και γενικά διάκειται θετικά απέναντι στις διάφορες μορφές καταναλωτικού ακτιβισμού.
Η αποτίμηση του μποϋκοτάζ: Το μποϊκοτάζ ως συμβολική ενέργεια ήταν
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επιτυχημένο. Ως τέτοιο όμως και από μόνο του δεν μπορεί να ασκήσει ουσιαστική πίεση
σε εμπόρους και παραγωγούς. Το INKA έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που ανεβάζουν
το ποσοστό αποχής από αγορές μεταξύ 63% και 83% (εκτός από καταστήματα εστίασης
και καύσιμα που το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 33%-37%) (Ελευθεροτυπία
4/9/2002, σ. 24). Τα ποσοστά αυτά, που φυσικά αφορούν μία ημέρα μόνο, δεν αρκούν για
την άσκηση ουσιαστικής πίεσης. Αν αναλογιστεί κανείς ότι την προηγούμενη ημέρα του
μποϋκοτάζ, σύμφωνα με στοιχεία εμπόρων, η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη έως και
30% (Ελευθεροτυπία 4/9/2002). Προφανώς πολλοί έτρεξαν να εφοδιαστούν με αγαθά και
να συμμετάσχουν εκ του ασφαλούς στο μποϋκοτάζ! Η συμβολική σημασία του μποϋκοτάζ
θα φανεί μελλοντικά, κατά πόσο αυτό θα γίνει αποδεκτό από τον κόσμο ως μέσο άσκησης
πίεσης. Πάντως η καθολική του υποστήριξη περιορίζει και το «κύρος» του.
Εκτίμηση μας είναι ότι εάν το μποϋκοτάζ μείνει ως μια μεμονωμένη συμβολική
ενέργεια χωρίς άλλη δραστηριοποίηση των καταναλωτικών οργανώσεων και γενικότερα
της κοινωνίας των πολιτών θα μείνει ως μια συμβολική ενέργεια, χωρίς ουσιαστικό
αποτέλεσμα. Πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη και ολοκληρωμένη δράση των
καταναλωτικών οργανώσεων.

Η.5.3.Ένα ακόμη Μποϊκοτάζ;
Τον Ιούνιο του 2004 λάβαμε το εξής email:
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Κι αν δοκιμάζαμε ... δε θα χάναμε πολλά πράγματα...
Έστω κι αν δεν έχετε αυτοκίνητο μπορείτε να αποστείλετε το μήνυμα
αυτό σε φίλους σας αφορά σε ένα έξυπνο πόλεμο κατά των εταιρειών
πετρελαίου. Λένε ότι οι τιμές της βενζίνης θα ξεπεράσουν σύντομα το
1,5 € το λίτρο! θέλετε να κατεβούν οι τιμές?
Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού. Κάποιος πρότεινε μια φανταστική
ιδέα πολύ πιο αποδοτική απ' αυτή, που μας ζητούν να μην αγοράζουμε
βενζίνη κάποιες μέρες. Τον τελευταίο Απρίλιο ή Μάιο οι εταιρείες
πετρελαίου "γέλασαν" μ' αυτά τα διαβήματα γιατί ήξεραν ότι δε θα
μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πολύ αυτή την τακτική.
Θα ήταν μεγαλύτερη η ζημία, σ’ εμάς παρά σ' αυτές. Όμως η ακόλουθη
πρόταση θα μπορούσε να επαληθευτεί αν την ακολουθούσαμε με
συνέπεια.
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Ενωθείτε μαζί μας!
Οι εταιρείες πετρελαίου της ΟΡΕΡ μας έχουν πει ότι η τιμή που μας
έχουν ορίσει είναι και η καλύτερη ( 58,9 λεπτά το λίτρο ). Εμείς θα
αντιδράσουμε αποδεικνύοντας ότι οι αγοραστές είναι αυτοί που ελέγχουν
την αγορά. Βλέποντας καθημερινά την τιμή της βενζίνης πρέπει να
αντιδράσουμε. Ο μόνος τρόπος για να δούμε την τιμή να κατεβαίνει είναι
να χτυπήσουμε το πορτοφόλι αυτών των εταιρειών, αρνούμενοι να
αγοράσουμε τη βενζίνη τους και χωρίς ΕΜΕΙΣ να είμαστε οι χαμένοι.
Άρα αφού χρειαζόμαστε τα αυτοκίνητα μας, δε μπορούμε να κάνουμε
απεργία στην αγορά βενζίνης. Μπορούμε όμως να δώσουμε ένα
ΧΤΥΠΗΜΑ, στην αγορά της βενζίνης δηλ. να αντιδράσουμε στον πόλεμο των
τιμών. Ιδού μια πρόταση:

ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΠΟΥ
ΤΩΡΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΑΝ MIA (SHELL KAI ESSO).

Εάν δεν πουλήσουν βενζίνη αυτές οι δύο εταιρίες κολοσσοί, θα υποχρεωθούν να
μειώσουν την τιμή της.
Εάν συμβεί αυτό, οι άλλες εταιρείες θα αναγκαστούν να τις ακολουθήσουν. Για
να προκληθεί ένα τέτοιο "χτύπημα", θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη
συνεργασία εκατομμυρίων πελατών της SHELL και της ESSO. Το διαδίκτυο
μας δίνει τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Το μήνυμα αυτό εστάλη σε 30
περίπου άτομα. Εάν καθένας απ' αυτούς το διαδώσει σε γνωστούς θα γίνει
30

X

10 = 300 και 300 χ 10 = 3000 άτομα κ.ου. Το μήνυμα αυτό, λοιπόν,

θα έχει βρει εκατομμύρια αποδέκτες στους καταναλωτές. Τώρα αυτό που
έχετε να κάνετε, είναι να στείλετε αυτό το μήνυμα σε μερικούς γνωστούς
που θα κάνουν κι αυτοί το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι μπορούμε να
αντιδράσουμε έτσι, διαδώστε το μήνυμα αυτό σε γνωστούς και φίλους.

Αν και δεν γνωρίζουμε τον οργανωτή του μποϊκοτάζ και σίγουρα δεν θα μάθουμε τις
ακριβείς επιπτώσεις του, σίγουρα αποτελεί έναν καλό οιωνό η εμφάνιση προβληματισμών
και εκκλήσεων για καταναλωτικό ακτιβισμό στο διαδίκτυο. Είναι μια αρχή, η οποία
θυμίζει τα αρχικά στάδια που διήλθαν όλες οι χώρες που σήμερα έχουν πιο αναπτυγμένο
καταναλωτικό κίνημα. Το μέλλον θα δείξει...
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Η.6. Συζητώντας με καταναλωτές
Προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στην ηθική
κατανάλωση η ερευνητική διαδικασία αποτελείται από τα παρακάτω στάδια (επιμέρους
έρευνες)
• Έρευνα με ομάδες συζήτησης (focus groups) για τη διερεύνηση θεμάτων που
αφορούν συνολικά την ηθική κατανάλωση
• Έρευνα πεδίου στο χώρο των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων για τη
διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τα βιολογικά προϊόντα
• Έρευνα με ομάδα συζήτησης σε μια οικοτουριστική μονάδα για να διερευνηθούν
θέματα σχετικά με τον οικοτουρισμό
•

Ατομικές συνεντεύξεις με υπεύθυνους οργανώσεων που σχετίζονται με την ηθική
κατανάλωση

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας παρουσιάζονται παρακάτω.

Η.6.1. Έρευνα με ομάδες συζήτησης
Προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι στάσεις και οι αξίες των Ελλήνων
απέναντι στην ηθική κατανάλωση πραγματοποιήσαμε μια έρευνα με τη μέθοδο των focus
group. Οι συνεδρίες έγιναν στην Αθήνα από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2004 και
ήταν συνολικά 6. Πραγματοποιήθηκε επίσης μία δοκιμαστική συνεδρία.
Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν με βάση έναν οδηγό συζήτησης. Σε περίπτωση
που ανέκυπταν ενδιαφέροντα θέματα κατά τη διάρκεια των συνεδριών, η συζήτηση
επεκτεινόταν και σε αυτά. Στα focus groups συμμετείχαν από 6-8 άτομα.
Σε 3 ομάδες συζήτησης οι συμμετέχοντες ήταν από 19-25 ετών (κωδικοί για τα
focus groups El, Ε2, Ε3) .
Στις υπόλοιπες 3 ομάδες συζήτησης οι συμμετέχοντες ήταν από 30-45 ετών
(κωδικοί για τα focus groups Ε4, Ε5 και Ε6). Μερικοί από αυτούς ήταν παντρεμένοι με
παιδιά.
Προτιμήθηκε ο ηλικιακός διαχωρισμός των συμμετεχόντων γιατί από τη
δοκιμαστική συζήτηση και από προσωπική πείρα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορά στις
αντιλήψεις για θέματα που σχετίζονται με την ηθική κατανάλωση μεταξύ των ηλικιών 19-
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25 και 30 και άνω. Στην πορεία της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές αυτές δεν
αφορούν όλες τις μορφές ηθικής κατανάλωσης και καταναλωτικού ακτιβισμού. Για
παράδειγμα στο θέμα του μποϋκοτάζ δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την
ηλικία, όμως στο θέμα του οικοτουρισμού και των βιολογικών προϊόντων υπάρχουν.
Ο

διαχωρισμός

σε

ευαισθητοποιημένους

και

μη

ευαισθητοποιημένους

καταναλωτές, σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, που είναι συχνός σε πολλές
έρευνες δεν κρίθηκε σκόπιμος διότι η ανομοιογένεια αυτή των ομάδων οδήγησε σε
δημιουργικές αντιπαραθέσεις οι οποίες μας βοήθησαν ερευνητικά. Περιοριστήκαμε στις
ηλικίες μέχρι 45 ετών γιατί αφενός καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού
αφετέρου γιατί η ηθική κατανάλωση είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο, σε πολύ αρχικό
στάδιο στην Ελλάδα, και είναι πιο δόκιμο να εξετάσουμε τη δυναμική της στις νεώτερες
ηλικίες. Αποκτάμε έτσι καλύτερη εικόνα για τις προοπτικές που διανοίγονται.
Οι συζητήσεις μαγνητοφωνήθηκαν με σύμφωνη άποψη των συμμετεχόντων. Στη
συνέχεια

απομαγνητοφωνήθηκαν, έγινε η επεξεργασία τους και στη

συνέχεια

παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας.

Κατανάλωση και ποιότητα ζωής
Από τις συζητήσεις που πραγματοποιήσαμε διαπιστώθηκε σκεπτικισμός και δυσφορία
σχετικά με την ποιότητα ζωής. Είναι ενδεικτική η άποψη ενός καταναλωτή:
Λεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Απλά δεν ζούμε καλά. Ούτε η εργασία μας προσφέρει
άνεση, ούτε το περιβάλλον δυνατότητες. Έχουμε διαρκώς στρες. Εγώ τις
περισσότερες μέρες έχω πονοκέφαλο. Αεν μπορούμε να μετακινηθούμε, η πόλη είναι
ανυπόφορη. Δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλεις πέρα με τα έξοδα
(Ε4,Α)90
Αυτή η αρνητική διάθεση είναι πιο έντονη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Προχωρώντας
περισσότερο τη συζήτηση η ποιότητα ζωής σχετίζεται με θέματα όπως
•

Πολλές ώρες δουλειές (ειδικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες που οι περισσότεροι
είναι ενταγμένοι στην παραγωγή)

•

Πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών-εμπειριών. Εδώ δόθηκε έμφαση στην

90 Το πρώτο μέλος της παρένθεσης υποδηλώνει τον αριθμό της ομάδας συζήτησης (El έως Ε6) και το
δεύτερο εάν πρόκειται για άνδρα (Α) ή γυναίκα (Γ)
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«ποιοτική» επιλογή και έγινε κριτική στις υπερβολές της κατανάλωσης. Η
ποιότητα ζωής προϋποθέτει συγκεκριμένες καταναλωτικές επιλογές και την
κατάλληλη διαχείρισή τους. Η πληθώρα επιλογών είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για μια ποιοτική ζωή. Η στάση αυτή δείχνει ότι δεν υπάρχει διάθεση για
στερήσεις και αποχές. Υπάρχει όμως το αίτημα για πιο «ουσιαστικά
πράγματα»
• Ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος και αισθητική του χώρου στον οποίο ζουν,
(καθαρός αέρας, ύπαρξη πράσινου, ελεύθερων χώρων, δυνατότητες άθλησης
κλπ)
•

Εργασιακή ασφάλεια

Σχεδόν κανένας δεν ανέφερε κάτι σχετικό με το συνάνθρωπο, π.χ. αλληλεγγύη την
κοινωνική δικαιοσύνη. Πραγματικά οι περισσότεροι παραδέχθηκαν ότι όταν τους έρχεται
στο μυαλό η ποιότητα ζωής, η αλληλεγγύη δεν είναι το πρώτο που σκέφτονται.
Παραδέχονται όμως ότι είναι στις προτεραιότητες τους και επιπλέον τη θεωρούν ως
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δική τους ποιότητα ζωής.
Εντάξει άμα είσαι σε μια πόλη και οι περισσότεροι μένουν στο δόμο πώς να έχεις και
εσύ ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής εξαρτάται και από τους άλλους, πως σε
βλέπουν, πως σου μιλάνε, πως φαίνονται ακόμη και ,πως ντύνονται (Ε2, Γ)
Ιδιαίτερα πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί έθεσαν το θέμα λιγότερες ώρες εργασίας
πάνω από το θέμα της ύπαρξης πληθώρας καταναλωτικών επιλογών. Το θέμα δεν
εκπλήσσει γιατί υπάρχει έντονη δυσφορία για το εργασιακό ωράριο, ιδίως σε όσους
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι δημιουργείται η διάθεση «να κερδίζουμε λιγότερα
αλλά να ζούμε καλύτερα».

Προβλήματα που δημιουργεί η κατανάλωση
Οι περισσότεροι σχετίζουν την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής με τις αυξημένες
καταναλωτικές ανάγκες. Βέβαια, για τα προβλήματα που δημιουργεί η κατανάλωση
υπάρχει μια μεγάλη γκάμα διαπιστώσεων από τελείως αφοριστικές,
για το χάλι που βρισκόμαστε φταίει η καταναλωτική κοινωνία και οι ψευτοανάγκες
που δημιουργεί (El, A)
μέχρι εντελώς απαλλακτικές
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η κατανάλωση δε φταίει σε τίποτε. Εμείς φταίμε με τα κόμπλεξ και την ανοησία που
μας δέρνει. Ποιος σου είπε να καττνίσεις; Δεν ξέρεις ότι βλάπτει; (Ε5, Ä)
Γενικά πάντως υπάρχει μια αυθόρμητα αρνητική διάθεση απέναντι στην κατανάλωση.
Τονίζουμε τη λέξη αυθόρμητα γιατί στην πορεία της συζήτησης ακόμη και αυτοί που
στέκονται

κριτικά

απέναντι

της

αναγνωρίζουν

τη

σημασία

της

προσωπικής

υπευθυνότητας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψυχολογική πίεση που ασκούν οι καταναλωτικές επιθυμίες
Ψυχολογική πίεση: Η κατανάλωση δημιουργεί ανάγκες για απόκτηση προϊόντων που δεν
τα έχουμε ανάγκη. Οι «άχρηστες» αυτές ανάγκες δημιουργούνται μέσω της διαφήμισης:
Η διαφήμιση και η τηλεόραση κάνουν το μεγαλύτερο κακό. Μας βομβαρδίζουν
συνεχώς και μας κάνουν να θέλουμε πράγματα, όσο πιο πολλά γίνεται. Μας βάζουν
σε ένα φαύλο κύκλο. Θέλεις να παίρνεις όλο και πιο πολλά. Και πολλές φορές δεν
είσαι και ικανοποιημένος (Ε4, Γ)
Η διαφήμιση δημιουργεί ανάγκες άχρηστες. Και εντάξει εγώ καταλαβαίνω την
παγίδα και δεν τσιμπάω. Όταν όμως έρχεται η γυναίκα μου ή το παιδί μου και μου τα
πρήζει, ..., θέλω αυτό και αυτό κι αυτό..., τι να κάνεις, όσο και να αντίσταθείς στο
τέλος υποκύπτεις. Και για αν ανταποκριθείς αναγκάζεσαι να δουλεύεις περισσότερο
και περισσότερο. Και αυτό οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής (Ε4, Α)
Αυτή η ψυχολογική πίεση αποτελεί απειλή για την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας.
Η διαφήμιση σε οδηγεί να ακολουθήσεις όχι τις δικές σου απόψεις για το πώς θέλεις
να ζεις αλλΛ αυτό που σου δείχνει η διαφήμιση. Γι ’ αυτό κυριαρχεί ο μιμητισμός.
Μας δείχνουν 5-10 πρότυπα και όλοι ακολουθούν αυτά. Αν δεν τα ακολουθήσεις
είσαι «κάπως» (Ε2, Γ)
Οι περισσότεροι καταναλωτές όταν αναφέρονται στην κατανάλωση, και ιδιαίτερα όταν
αναφέρονται επικριτικά, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι η διαφήμιση και η
τηλεόραση.
Η ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας προϊόντων βιώνεται αρνητικά από πολλούς
καταναλωτές κάθε ηλικίας
Εγώ όταν βρίσκομαι στο σπίτι μου κουράζομαι. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα,
έπιπλα, διακοσμητικά, χιλιάδες μικρά πραγματάκια. Είναι σα να κάνουν την
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ατμόσφαιρα βαριά, αποπνικτική. Και όταν λέω στη μητέρα μου να αδειάσει λίγο στο
σπίτι μου λέει: «τι, να πετάξω τα πράγματα»; Και συνεχώς αγοράζει καινούρια.
Εντελώς άχρηστα πράγματα που γεμίζουν ασφυκτικά το σπίτι. ΑΜΑ δεν το
καταλαβαίνει. Νομίζει ότι όσο πιο πο/JA έχει τόσο πιο όμορφο και περιποιημένο
είναι το σπίτι (El, A)
Οι χειρότερες στιγμές είναι όταν έρχεται η γυναίκα μου στο σπίτι μετά από ψώνια.
Εντάξει φέρνει πολύ ωραία πράγματα, έχει γούστο. Είναι όμως τόσα πολλά, γεμίζει
το σπίτι. Πολλά από αυτά δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε στην ντουλάπα
ρούχα που δεν τα έχουμε φορέσει ποτέ. Και ούτε πρόκειται. Και το θέμα δεν είναι τα
λεφτά. Δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Αλλά αυτή η αφθονία δεν μου αρέσει, τη
βρίσκω ανούσια. Δεν αισθάνομαι άνετα» (Ε3, Α)
Προσφορά επικίνδυνων προϊόντων: Όλοι οι καταναλωτές πιστεύουν ότι πολλά από τα
προϊόντα που κυκλοφορούν είναι επικίνδυνα απειλώντας την υγεία μας. Ιδιαίτερα
επικριτικοί είναι όχι τόσο για «προφανή» επικίνδυνα και ανθυγιεινά προϊόντα όπως το
τσιγάρο ή το αλκοόλ. Αλλά για «ύπουλα» προϊόντα, όπως τα τρόφιμα.
Σήμερα δεν ξέρουμε τι τρώμε. Παίρνεις μια σοκολάτα, διαβάζεις τα συστατικά και
βλέπεις δέκα πράγματα τα οποία δεν έχεις ξανακούσει. Τι είναι αυτά, είναι
επικίνδυνα, είναι χημικά; Κανείς δεν ξέρει. Και δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος να σε
πληροφορήσει (Ε4, Γ)
εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα το βλέπω στη διατροφή. Δεν τρώμε καλά. Συνέχεια στα
fast food και τα τυροπιτάδικα. Και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Βλέπεις
ανθρώπους υπέρβαρους. Αυτό είναι παραλογισμός. Τρώνε σε fast food συνέχεια και
μετά πάνε στο γυμναστήριο για να χάσουν τα κιλά που πήραν (Ε6, Α)
Τα fast food είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Εγώ μια φορά πήρα ένα
χάμπουργκερ. Το βράδυ δεν το έφαγα. Το άφησα στο τραπέζι. Το πρωί είχε μια
απαίσια μυρωδιά όλο το σπίτι. Σοκαρίστηκα. Είναι δυνατόν; Φαντάσου τι μας
ταΐζουν! (Ε2, Α)
Αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο. Οι πλούσιοι πεθαίνουν από το πολύ φαγητό και
οι φτωχοί δεν έχουν να φάνε (Ε6, Α)
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Πάντως δεν είναι σπάνιες οι απόψεις που κρίνουν θετικά την κατανάλωση:
για μένα το shopping είναι γιορτή, είναι απόλαυση. Μου αρέσει να γυρίζω τα
μαγαζιά, να κοιτάζω βιτρίνες, να ψωνίζω πράγματα. Το απολαμβάνω όσο τίποτα
στον κόσμο (Ε3, Γ)
Δεν νομίζω ότι η τεχνολογία και η παραγωγή πρέπει να κλειδωθούν στις αποθήκες ή
να τις κατέχουν λίγοι. Πρέπει να γίνονται κτήμα όλων. Αλλά να υπάρχει μέτρο. Όλα
αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα διαχείρισης (Ε3, Α)
Παρ’ όλο που η κατανάλωση προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς (αλλοτρίωση,
δημιουργία

εγωιστικής

κοινωνίας),

φαίνεται

ότι

αυτό

το

συλλήβδην

αντικαταναλωτικό πνεύμα, κληρονομιά από παλιότερες εποχές, εγκαταλείπεται και η
νέα γενιά, ιδίως, συζητά περισσότερο απροκατάληπτα γύρω από τα θεάματα που
σχετίζονται με την κατανάλωση.
Αισιοδοξία-απαισιοδοξία: Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν μετά την απαρίθμηση
των προβλημάτων που δημιουργεί η κατανάλωση είναι εάν ο καθένας αισθάνεται
αισιόδοξος για την εποχή που ζει, εάν πιστεύει ότι παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν
καλύτερα και πως αποτιμά το μέλλον.
Στην κλίμακα αισιοδοξίας-απαισιοδοξίας υπάρχει διαβάθμιση. Από όλους αναγνωρίζεται
ότι η σημερινή εποχή δίνει τη δυνατότητα πιο πολλών αγαθών και μιας πιο άνετης ζωής.
Όμως πολλοί πιστεύουν ότι σε ότι φορά τις σχέσεις των ανθρώπων υπάρχει πισωγύρισμα,
παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν πιο καλά. Η αντίληψη αυτή δεν εκπλήσσει γιατί έχει
ανιχνευθεί και από άλλες κοινωνικές έρευνες.
Απαισιοδοξία
Αλλοιώνονται τα ελληνικά πρότυπα: Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που απασχολεί την
Ελληνική κοινωνία είναι αυτό της «διατήρησης της ελληνικότητας». Η ύπαρξη αυτού
του θέματος αποδεικνύεται και από άλλες έρευνες. Π.χ. σε μια έρευνα του ΚΠΕΕ (2003)
47,8% των Ελλήνων θέτει ως πρώτο εθνικό στόχο την επόμενη 20ετία την «προστασία της
Ελληνικότητας και των παραδοσιακών μας αξιών». Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα
πλαίσια της έρευνάς μας ποικίλουν από την «εθνικιστική παράκρουση» έως τις εύλογες
ανησυχίες για τη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλότητας, και συμπυκνώνονται στις
εκφράσεις «η Ελλάδα χάνεται» και η «παγκοσμιοποίηση φοβίζει».
Εμένα με ανησυχεί που χάνουμε την ταυτότητά μας. Μου αρέσει η Ελλάδα. Μου αρέσει η
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ιστορία μας. Οι óJJ.oi λαοί έχουν κάποιο κόμπλεξ απέναντι μας. Και προσπαθούν
συνεχώς να μας ταπεινώνουν και να μας υποβαθμίζουν. Από μας ξεκίνησαν όλα. Γιατί
δηλαδή να μας κάνουν τους έξυπνους οι άλλοι; Και γιατί να το δεχόμαστε αυτό; (Ε2, A)
Να μη χαθεί η ιδιαιτερότητα, η πολιτιστική ποικιλότητα αλλά και η διατροφική που
απειλείται από τα πολυκαταστήματα τύπου Carrefour (Ε3, Γ)
Οι νέοι (ομάδες Ε1-Ε3) φαίνεται να ανησυχούν πιο πολύ και είναι περισσότερο
συναισθηματικά φορτισμένοι και πιο μαχητικοί για το θέμα της απώλειας της εθνικής
ταυτότητας από ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (ομάδες Ε3-Ε4).
Βέβαια οι απόψεις αυτές είναι δείγματα της ευρέως διαδεδομένης άποψης στην ελληνική
διανόηση και την κοινωνία γενικότερα για «πτώση των αξιών» σύμφωνα με το σχήμα
«Όσο πιο παλιά τόσο πιο καλά», όπως παραδέχονται κάποιοι.
Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν πιο καλές σχέσεις. Οι σχέσεις ήταν πιο προσωπικές.
Παλιά τα πράγματα ήταν πιο απλά. Ήξερες τις έπρεπε να κάνεις. Σήμερα οι πιο
πολλοί πελαγώνουν από τις πολλές επιλογές. Δεν ξέρουν τι να κάνουν (Ε3, Α)
Επίσης υπάρχει απαισιοδοξία για την πνευματική καλλιέργεια των Ελλήνων:
Δεν αναπτύσσεται μια παιδεία. Μια κουλτούρα δεν βλέπω να ανεβαίνει το επίπεδό
μας (El, A)
Η παγκοσμιοποίηση έχει την έννοια της ισοπέδωσης και της ομογενοποίησης.
Οι χώρες χάνουν την ταυτότητά τους. Η Ελλάδα χάνει τα ήθη και τα έθιμα της.
Αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του λαού μας. Θέλουν να μας κάνουν να μας
τυποποιήσουν, να μας κάνουν στρατιωτάκια και να ακολουθήσουμε αμερικανικά
πρότυπα (El, Γ)
Στις παραπάνω απόψεις για την παγκοσμιοποίηση ανιχνεύεται το χαρακτηριστικό της
«συνομωσιολογίας», ότι συνεχώς κάποιοι διαρκώς συνωμοτούν σε βάρος της Ελλάδας με
σκοπό την καταστροφή της.
Υπάρχουν όμως και οι αισιόδοξες απόψεις για το σήμερα:
Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα από ότι παλιά. Οι σχέσεις είναι πιο ειλικρινείς. Τα
διαζύγια μπορεί να αυξήθηκαν αλλά αυτό δε λέει τίποτε. Παλιά δεν μπορούσες να
πάρεις διαζύγιο. Οι σχέσεις ήταν πιο τυπικές και αυστηρές (Ε4, Γ)
Οι άνθρωποι παλιότερα δεν ήταν πιο αθώοι. Ήξεραν να κρύβονται καλύτερα ή
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καταπιέζονταν (Ε2, Γ)
Η αισιοδοξία εκφράζεται και με την άποψη ότι θα επέλθει ισορροπία:
Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση. Οι Έψηνες ήμασταν
χρόνια στη στέρηση. Πίσω από την κλειδαρότρυπα με το χέρι στην τσέπη. Ξαφνικά
πλημμυρήσαμε στα αγαθά και τρελαθήκαμε. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την
κατάσταση. Όμως τα πράγματα θα ισορροπήσουν (Ε4, A)
Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσουν τα πράγματα. Πάρε παράδειγμα τα
δάνεια. Παίρνουν όλοι σαν τρελοί. Για να πάνε διακοπές, για να αγοράσουν
κινητό...Αυτό σιγά σιγά ισορροπεί. Όλοι καταλαβαίνουν τις συνέπειες και τελικά
επέρχεται εξορθολογισμός (El, Γ)
Εάν συνεχώς σε συμβουλεύουν «πάρε αυτό που χρειάζεσαι» δεν έχει αποτέλεσμα.
Εάν δεν την πάθεις δεν μαθαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τα όρια σου. Πρέπει να πάρεις
άχρηστα πράγματα, να τα πετάξεις και μέσα από αυτό θα μάθεις τι είναι σωστό για
σένα (Ε2, Γ)
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κοινωνική
αλλαγή.
Πάντως εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυσφορία του κόσμου. Και είναι στο προσκήνιο μια
κοινωνική επανάσταση. Πότε θα εκδηλωθεί δεν ξέρω, μπορεί και σε επόμενη γενιά.
Ούτε το πώς. Μπορεί να μην είναι εξέγερση με όπλα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
Πάντως κάτι θα γίνει (Ε4, Α)
Για άλλους η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει. Ιδιαίτερα οι νεότεροι δηλώνουν ότι
το θέμα του περιβάλλοντος ή της υπερκατανάλωσης δεν τους απασχολεί. Πιστεύουν
μάλιστα ότι δεν απασχολεί και μεγάλο αριθμό άλλων ανθρώπων.
Δεν έχω σκεφθεί ποτέ πως μπορεί να αλλάξει κάτι ή ότι πρέπει να αλλάξει κάτι (El,
A)
Το περιβάλλον που ζω δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα. Εντάξει αν υπήρχε πιο πολύ
πράσινο αλλά δεν με απασχολεί και πολύ. Μου αρέσει η πόλη, ο συνωστισμός, η
πολυκοσμία (Ε2, Γ)
Μάλιστα σε κάποιους υπάρχει μια δόση κυνισμού, χωρίς όμως να είναι ο κανόνας:
Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ποτέ τίποτα σε βάθος. Οι άνθρωποι είναι πάντα ίδιοι
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χιλιάδες χρόνια τώρα. Κοιτάνε το συμφέρον τους. Δεν τους νοιάζει ούτε το
περιβάλλον ούτε ο δίπλα (Ε3, A)

Οι όροι ηθική κατανάλωση και βιώσιμη κατανάλωση
Λίγοι από τους συμμετέχοντες γνωρίζουν επακριβώς τον όρο βιώσιμη ανάπτυξη. Οι
περισσότεροι είτε τον αγνοούν παντελώς είτε έχουν μια ελλιπή ή και παραπλανητική
εικόνα.
Δεν προκαλεί έκπληξη που ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τον όρο βιώσιμη
κατανάλωση.
Το σημαντικότερο είναι ότι ελάχιστοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι βιώσιμη κατανάλωση
σημαίνει

πρακτικά

την

ικανοποίηση

συγκεκριμένων

κριτηρίων,

οικονομικών,

περιβαλλοντικών και κοινωνικών. Αλλά και αυτοί που ξέρουν ότι υπάρχουν κριτήρια, δεν
γνωρίζουν το ακριβές περιεχόμενό τους.
Ο όρος ηθική κατανάλωση είναι παντελώς άγνωστος. Σχεδόν κανείς δεν τον έχει
ακούσει. Εκτός αυτού η λέξη ηθική παραπέμπει κατευθείαν στη θρησκεία. Μάλιστα
κάποιος στο άκουσμα του όρου ηθική κατανάλωση έφερε στη μνήμη του
μια εγκύκλιο του αρχιεπισκόπου για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, νομίζω ότι
εκεί μέσα κάτι ανέφερε για ηθική κατανάλωση (Ε2, Α)
Κάποιος άλλος τη συνέδεσε με τη νηστεία ενώ κάποια άλλη με την ελεημοσύνη,
«να δίνουμε πράγματα στους φτωχούς για να καταναλώσουν και αυτοί» (Ε3, Γ)
Είναι όμως πολλοί περισσότεροι αυτοί που έχουν ακούσει για βιώσιμες συμπεριφορές,
ειδικά αυτές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Όλοι έχουν ακούσει για το πρόβλημα
των σκουπιδιών, για την ανακύκλωση, για τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας για
τα βιολογικά τρόφιμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι έννοιες και οι συμπεριφορές είναι
ξεκάθαρες και ότι δεν υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης.
Στην ερώτηση για παράδειγμα εάν αγοράζετε ντομάτες όλο το χρόνο, ελάχιστοι ήταν
αυτοί που ήξεραν ότι η αγορά κηπευτικών εκτός εποχής είναι μη βιώσιμη συμπεριφορά.
Δεν το είχαν σκεφθεί ούτε το είχαν ακούσει.
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Ενώ όλοι είναι γνώστες του ζητήματος των γενετικά τροποποιημένων91 (μεταλλαγμένων)
τροφίμων, μάλιστα γνωρίζουν και την σχετική καμπάνια της Greenpeace, δεν είναι σε
θέση να προσδιορίσουν τι ακριβώς εννοούν. Πραγματικά, παραδέχτηκε κάποιος,
είμαστε τρομοκρατημένοι αλλά απληροφόρητοι για τα μεταλλαγμένα. Προχτές η
γιαγιά μου είδε μια ντομάτα που δεν ήταν καλή, μέσα δεν ήταν κόκκινη αλλά κάπως
σαν άσπρη. Θα είναι μεταλλαγμένη, είπε. Γέλασα, αλλά δεν ήξερα κι εγώ τι να
απαντήσω (Ε4, Γ)
Το κενό πληροφόρησης ειδικά για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα επισημάνθηκε
τόσο από την Greenpeace όσο και από το INKA. Μάλιστα υποστηρίχτηκε ότι μεγάλη
σημασία στην δημοφιλία του θέματος των μεταλλαγμένων παίζει και η επιλογή του όρου
«μεταλλαγμένα». «Ο όρος μεταλλαγμένα περικλείει κάτι το τρομερό. Αν είχε επιλεγεί μια
πιο ήπια έκφραση το θέμα ίσως να μην είχε τόση δημοσιότητα» (συνέντευξη με X.
Κουρή).
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σχετικά με την επικινδυνότητα των γενετικά τροποποιημένων
τροφών είναι σε εξέλιξη μια ευρεία επιστημονική συζήτηση. Ακόμη και η Greenpeace
κινείται με βάση «την αρχή της πρόληψης». Από την άλλη υπάρχουν άλλα θέματα πολύ
πιο καυτά και επιστημονικά αποδεδειγμένα όπως τα φυτοφάρμακα, τα οποία δεν έχουν
τύχει ανάλογης προβολής. Ίσως γιατί θίγουν και εγχώρια συμφέροντα π.χ τους ίδιους τους
αγρότες.
Αν και όλοι έχουν ακούσει για τη βιολογική γεωργία εντούτοις υπάρχει μεγάλος βαθμός
άγνοιας. Λίγοι ήταν αυτοί που δήλωσαν ότι ξέρουν τι είναι βιολογική γεωργία και από
αυτούς που το δήλωσαν οι περισσότεροι έδωσαν συγκεχυμένες απαντήσεις.
Πάντως διαπιστώνεται αυξημένο ενδιαφέρον για θέματα διατροφής και υγείας, αν και
υπάρχουν κάποιοι, νέοι κυρίως, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για θέματα
διατροφής:
Το θέμα της διατροφής δεν με έχει απασχολήσει ποτέ. Εντάξει τα fast food ίσως να
είναι επικίνδυνα αλλά δεν με έχει απασχολήσει. Αλλά μου αρέσουν πολύ. Βιολογικά
91 Ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος Genetically Modified Organisms (GMO) και η
δόκιμη μετάφραση στα Ελληνικά θα ήταν γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί χρησιμοποιείται ο όρος
«μεταλλαγμένα», ο οποίος δημιουργεί πολύ αρνητικούς συνειρμούς. Στην Ελλάδα όρος έχει επικρατήσει
στην καθημερινή γλώσσα και στον τύπο ενώ έχει υιοθετηθεί από την Greenpeace, πολλές οικολογικές
οργανώσεις και τελευταία και από πολιτικά κόμματα.
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προϊόντα δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
Ο καταναλωτής αυτός δεν είναι ο κανόνας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι
καταναλωτές βιολογικών προϊόντων, από περιστασιακοί έως τακτικοί. Μάλιστα πολλοί
είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι και ευαισθητοποιημένοι με τα βιολογικά προϊόντα.
Κάποιοι ψωνίζουν αποκλειστικά από καταστήματα βιολογικών προϊόντων.
Οι πιο πολλοί παραδέχονται σύγχυση και έλλειψη πληροφόρησης
Ακούω τόσο πολλά για τα βιολογικά, τα μεταλλαγμένα, που δεν ξέρω τι να
πρωτοπιστέψω. Για όλα έχουν κάτι να πουν. Θεωρώ σίγουρο ότι όλα κάποιο
πρόβλημα έχουν, οπότε τα αγνοώ όλα και έχω και το κεφάλι μου ήσυχο. Ό,τι είναι να
πάθω ας το πάθω.
Δεν υπάρχει όμως έλλειψη ενδιαφέροντος, παρά την παραπάνω άποψη. Οι περισσότεροι
παραδέχονται μεν τη σύγχυση αλλά δηλώνουν ότι το θέμα της διατροφής τους απασχολεί
σε μεγάλο βαθμό και θα ήθελαν περισσότερη πληροφόρηση (για τα βιολογικά τρόφιμα βλ.
επόμενο κεφάλαιο Η.6.2.).
Μεγαλύτερη είναι η άγνοια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολλοί έχουν ακούσει
για την ηλιακή και την αιολική ενέργεια αλλά χωρίς να έχουν φανταστεί πως θα μπορούσε
να ενταχθεί στην καθημερινή ζωή (εξαίρεση οι ηλιακοί θερμοσίφωνες).
Επίσης οι περισσότεροι αγνοούν τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι.
Μόνο ελάχιστοι γνωρίζουν τον οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας που εξέδωσε η
Greenpeace.
Την ιδέα του οικοτουρισμού τη γνωρίζουν πολλοί, αρκετοί μάλιστα έχουν επισκεφθεί
αντίστοιχες μονάδες. Όμως διαπιστώσαμε μια αρνητική διάθεση των νέων ιδιαίτερα
απέναντι στην ιδέα, που οφείλεται μάλλον σε έλλειψη πληροφόρησης (θεωρείται ως
«απομόνωση από τον κόσμο» και «για μετά τα 50»),
Σχεδόν άγνωστες είναι οι ιδέες του δίκαιου εμπορίου και των ηθικών επενδύσεων.
Όμως η περιγραφή τους προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας
δήλωσε ότι αν δημιουργηθεί οργανισμός δίκαιου εμπορίου στην Ελλάδα θα συμμετάσχει
ενεργά ως εθελοντής.
Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι υπάρχει ένα μικρό κομμάτι ενεργών
καταναλωτών: Ενδιαφέρεται να ενημερωθεί, κρατά κριτική στάση απέναντι στην
«ανήθικη» κατανάλωση, διαμαρτύρεται, οραματίζεται κάτι διαφορετικό. Από την άλλη
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μεριά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι μη επαρκώς ενημερωμένων καταναλωτών που όμως
στέκεται θετικά απέναντι σε προτάσεις κατανάλωσης που κινούνται σε βιώσιμη
κατεύθυνση. Τέλος υπάρχει και ένα κομμάτι παντελώς αδιάφορων καταναλωτών.
Η ουσία όμως της βιωσιμότητας δεν είναι άγνωστη:
Είμαι από επαρχία και οι γονείς μου είναι αγρότες. Τα τελευταία χρόνια ενοικιάζουν
τα χωράφια μας σε έναν μεγαλοπαραγωγό που είναι και μεγάλομεσάζοντας. Πριν
από καιρό πήγα στο χωράφι. Όλη η περιοχή μύριζε ανυπόφορα. Ρώτησα τη μητέρα
μου και μου είπε ότι είναι από τα φάρμακα που χρησιμοποιεί. Έπαθα σοκ. Επειδή
θέλει να εντατικοποιήσει την παραγωγή χρησιμοποιεί λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
Όλα αυτά τα τρώμε εμείς. Μα καλά δεν ελέγχονται από το κράτος; Τον αφήνουν και
τα πουλάει; Εγώ πιστεύω ότι όποιος καταναλωτής επισκεφθεί το χωράφι μας δεν
πρόκειται να ξαναφανεί κηπευτικά. Που είναι η τηλεόραση να κάνει ένα ρεπορτάζ; Η
μητέρα μου παρ ’ ότι είναι αγράμματη και δεν έχει ακούσει για βιώσιμη ανάπτυξη μου
είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναενοικιάσει σε αυτόν τον τύπο το χωράφι, διότι το χώμα
θα καταστραφεί εντελώς. Η γη δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Και βέβαια τότε
αυτός θα εξαφανιστεί. Πόσοι αγρότες όμως σκέφτονται έτσι; Λείπει η ενημέρωση και
στους αγρότες και στους καταναλωτές για το πραγματικό τους συμφέρον (Ε4, Α)
Ποιος φταίει: Γύρω από το θέμα για το τι φταίει που παρουσιάζονται όλα τα προβλήματα
σχετικά με την κατανάλωση η ευθύνη καταλογίζεται στους εξής παράγοντες:
•Λ στη διαφήμιση οπότε και στις εταιρείες γενικότερα
Κ στο κράτος που δεν λαμβάνει μέτρα
■Λ στους ίδιους τους καταναλωτές που είτε δεν έχουν παιδεία είτε δεν είναι
ενημερωμένοι, είτε δεν έχουν άλλες εναλλακτικές δυνατότητες.
Ά στα media
Βέβαια οι περισσότεροι ενοχοποιούν και τους τέσσερις παράγοντες ταυτόχρονα,
αποδίδοντας διαφορετική κάθε φορά βαρύτητα στον καθένα.
Διαφήμιση: Διαδεδομένη είναι η αντίληψη ότι η διαφήμιση ενισχύει την
υπερκατανάλωση,
Για τη διαφήμιση υπάρχει μια ιδιαίτερη αρνητική εκτίμηση. Παρ όλο που από πολλούς
αναγνωρίζεται ότι πολλές διαφημίσεις είναι πολύ ωραίες, σε πολλούς αρέσει να
παρακολουθούν τα διαφημιστικά μπλοκ για τι τους «χαλαρώνει», εντούτοις όλοι
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παραδέχονται ότι υπάρχουν διαφημίσεις ανόητες και απαράδεκτες.
Απορώ κάποιες διαφημίσεις γιατί προβάλλονται. Υπάρχουν εταιρείες που πληρώνουν
και πιστεύουν ότι τα λεφτά τους πιάνουν τόπο; Μου φαίνεται απίθανο. Βλέπεις για
παράδειγμα μια γυναίκα να τηγανίζει ψάρια φορώντας τακούνια και το μαλλί στη
τρίχα. Υπάρχει άνθρωπος να πάρει στα σοβαρά αυτή τη διαφήμιση; (Ε3, Γ)
Πολλές διαφημίσεις εκτός από ανόητες είναι και επικίνδυνες. Μια διαφήμιση στο
ράδιο έλεγε για ένα παιδάκι που έκλαιγε επειδή η φίλη του τον εγκατέλειψε με
κάποιον «φουσκωτό», εννοούσε κάποιον που είχε καλύτερη φουσκωτή βάρκα αλλά
το υπονοούμενο είναι προφανές. Δηλαδή ποιο πρότυπο προβάλλει: ότι οι γυναίκες
προτιμούν τους πλούσιους «φουσκωτούς» και οι φουκαράδες που δεν είναι
φουσκωτοί είναι καταδικασμένοι στην κακομοιριά τους; Γι’ αυτή και μόνο τη
διαφήμιση έπρεπε να γίνει μποϋκοτάζ (Ε4, Α)
Εμένα μου έχουν κάνει εντύπωση οι διαφημίσεις για δάνεια. Όλες λένε ότι είναι
καλύτερο να δανείζεσαι από την τράπεζα τάδε παρά από τον πατέρα σου. Και ότι
εντάξει άμα δανειστείς δεν τρέχει τίποτα. Επιστρέφεις τα λεφτά και όλα εντάξει.
Έχεις την εντύπωση ότι απευθύνονται σε εντελώς ηλίθιους (Ε5, Γ)
Σε αιτίαση ότι παρ’ όλο το επιχείρημα αυτό οι χορηγήσεις δανείων αυξάνονται
εντυπωσιακά δόθηκε από κάποιον άλλο η εξής εξήγηση:
Δεν νομίζω ότι η επιτυχία οφείλεται στη διαφήμιση. Περισσότερο οφείλεται στην
άγνοια. Μέσα σε 1 ώρα βρίσκεσαι με ένα εκατομμύριο, αυτό σε εντυπωσιάζει. Δε
σκέφτεσαι όμως ότι πρέπει να το γυρίσεις και μάλιστα με καπέλο. Αυτό είναι μετά,
και το απωθείς. Εγώ όποιον ξέρω που πήρε δάνειο εξοργίστηκε τόσο πολύ που
ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναπάρει. Αλλά είναι και η ανάγκη, αυτήν εκμεταλλεύονται οι
τράπεζες (Ε5, Α)
Μάλιστα υπάρχει η αντίληψη ότι πολλές φορές η διαφήμιση θίγει την εικόνα μιας
εταιρείας ή ενός προϊόντος αντί να το ενισχύει. Αυτό ισχύει όταν η διαφήμιση περιέχει
σαφώς παραπλανητικό μήνυμα, πολλές φορές «σερβιρισμένο με εξυπνακίστικο τρόπο», «με
δήθεν τρόπο». Ενώ η ειλικρίνεια αποτιμάται θετικά.
Στις διαφημίσεις για το αλκοόλ εγώ θεωρώ θετικό το ότι περιέχουν το μήνυμα
απολαύστε υπεύθυνα. Εντάξει μπορεί να δείχνουν στη διαφήμιση άλλα λόγια να
αγαπιόμαστε, ωραία τοπία, ωραίους ανθρώπους κτλ, αλλά δε σου λένε ότι το αλκοόλ
κάνει καλό στην υγεία! Ούτε κρύβουν ότι πουλάνε αλκοόλ και όλοι ξέρουμε τι
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σημαίνει η κατανάλωση του αλκοόλ, ενώ με τα δάνεια δεν ξέρουμε τις παγίδες που
υπάρχουν! (Ε3, Γ)
Κράτος
Το αυθόρμητο επιχείρημα που επικαλούνται οι περισσότεροι είναι η παρέμβαση του
κράτους: «Το κράτος πρέπει να πάρει μέτρα». Γιατί όμως δεν παίρνει; Στο ερώτημα αυτό
ακούστηκαν διάφορες απόψεις:
Για την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων φταίει το κράτος και οι πολιτικοί. Όλοι
τους έχουν σχέση με εταιρείες και δεν παίρνουν κανένα μέτρο εναντίον τους (Ε6, Γ)
Στην πορεία όμως της συζήτησης η παραπάνω άποψη, χωρίς να απορρίπτεται εντελώς,
σχετικοποιείται και η παρέμβαση του κράτους δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση ακραία
επικίνδυνων προϊόντων. Δικαιολογείται δε στην περίπτωση προϊόντων που απευθύνονται
σε παιδιά. Επίσης ενώ στην αρχή της συζήτησης η υπευθυνότητα του καταναλωτή
υποτιμάται, στην πορεία αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αυτή είναι
καθοριστική. Πάντως σε σχέση με το κράτος φαίνεται να ισχύει και για την ελληνική
κοινωνία το παράδοξο, να τίθενται υψηλές αξιώσεις παρέμβασης από το κράτος,
παράλληλα όμως να υπάρχει η απαίτηση για περιορισμό του. Και όλα αυτά υπό το
γενικότερα κλίμα μιας λοιδορίας απέναντι στο κράτος και τους πολιτικούς (σχετικά βλ. το
κεφάλαιο Ζ.7.)

Υπευθυνότητα του καταναλωτή
Τι να απαγορεύσει το κράτος; Τις σοκολάτες ή τα τσιγάρα; Κι εγώ που είμαι
φανατικός αντικαπνιστής είμαι

κατά

της απαγόρευσης τσιγάρων.

Ή να

απαγορεύσουμε το κρασί; Εγώ νομίζω το θέμα είναι η ενημέρωση και η παιδεία.
Πρέπει να μάθει η μητέρα ότι δεν είναι καλό να δίνει στο παιδί γλυκά και γαριδάκια.
Του δημιουργεί συνήθειες που το ταλαιπωρούν για μια ζωή. Ξέρω είναι δύσκολο
αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση (Ε6, Γ)
Όμως η ευθύνη του καταναλωτή για να έχει νόημα πρέπει να συνδυάζεται με ανάληψη
ευθύνης από το κράτος και τις εταιρείες
Ο καταναλωτής έχει πραγματικά ευθύνη για το τι αγοράζει. Αλλά εκτός από
καταναλωτής είμαι και πατέρας. Και όταν έρχεται ο γιος μου και μου λέει πατέρα
θέλω κινητό γιατί όλοι οι φίλοι μου έχουν εγώ τι θα κάνω; Θα υποκύψω... Έχουν
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ευθύνη και οι εταιρείες και το κράτος (Ε5, Γ)
Για το θέμα όμως της ευθύνης του καταναλωτή υπάρχει και ο αντίλογος:
Για μένα το θέμα της ευθύνης είναι μπαλάκι που πετάνε οι εταιρείες και το κράτος
στον καταναλωτή για να αποφύγουν τις δικές τους. Είναι υποκρισία. Εντάξει με τον
καττνό και το αλκοόλ. Αλλά υπάρχουν αυτοκίνητα που τρέχουν με 250 χιλιόμετρα.
Και προσπαθούν να τα πουλήσουν σε νέους. Πάνε και τα αγοράζουν, τρέχουν με 200
και έρχονται και καρφώνονται απάνω σου. Ποια η δική σου ευθύνη; Γιατί τα
επιτρέπουν να κυκλοφορούν και μάλιστα στην Ελλάδα με τόσο επικίνδυνους
δρόμους; (Ε6, A)
Εγώ συμφωνώ ότι είναι υποκρισία. Όλα τα περίτττερα και τα κυλικεία είναι γεμάτα με
ανθυγιεινά προϊόντα, γαριδάκια, γκοφρέτες, τσιπς; Τα παράγεις, τα βάζεις πρώτη
μούρη, τα διαφημίζεις και μετά έρχεσαι και μου λες ότι είναι δική σου ευθύνη; Μας
δουλεύουν (Ε6, Γ)
Πολλοί συμφωνούν ότι υπάρχουν τομείς που ο καταναλωτής έχει την απόλυτη ευθύνη και
σημαντική δυνατότητα προσωπικής παρέμβασης.
Εγώ προχθές στο σούπερ μάρκετ είδα μια γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά που είχε
γεμάτο το καρότσι με προτηγανισμένες πατάτες, τσιπς, έτοιμα φαγητά από αυτά που
τα ζεσταίνεις στο φούρνο μικροκυμάτων. Αν τα ψώνιζε για το παιδάκι είναι
εγκληματικό. Ποιος της φταίει; Η ενημέρωση; Χρειάζεται ιδιαίτερη ενημέρωση ότι οι
προτηγανισμένες πατάτες είναι βλαβερές; Δεν ξέρω τι ακριβώς βλαβερό έχουν αλλά
σίγουρα δεν είναι σαν τις φρέσκες. Ποιος της φταίει; Το κεφάλι της (Ε4, Α)
Υπήρχαν και συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν ενήμεροι για τις συνθήκες της
παγκοσμιοποίησης, την αύξηση της δύναμης των εταιρειών και της μείωσης της δύναμης
των κρατών.
Το κράτος είμαστε εμείς. Και σήμερα το κράτος και οι πολιτικοί δέχονται μεγάλες
πιέσεις από τις εταιρείες. Προσπαθεί το κράτος να πάρει ένα σωστό μέτρο και
έρχεται η εταιρεία και λέει ότι εγώ θα μεταφέρω το εργοστάσιο στη Βουλγαρία.
Οπότε το κράτος αναγκάζεται και κάνει μόκο... Εμείς πρέπει να πιέσουμε... (Ε5, Α)
Τα όρια αυτής της δυνατότητας έγιναν αντικείμενο ευρείας συζήτησης σε όλες τις ομάδες.
Μία κοπέλα έθεσε το εξής θέμα:
Εξαιτίας του Red Bull πέθανε ένας γνωστός μου. Είναι ένα προϊόν που όχι δεν το
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αγοράζω αλλά όπου βρεθώ κάνω αγώνα να ενημερώσω όσο γίνεται πιο πολλούς.
Είναι δε εντελώς ανήθικο που η εταιρεία συνεχίζει να το κυκλοφορεί και το κράτος
που αγνοεί τις κατάγγελλες και δεν κάνει τίποτε (Ε2, Γ)
Το έχω ακούσει κι εγώ, έχουν αναφερθεί και στο εξωτερικό θάνατοι. Οφείλονται σε
αλληλεπίδραση με το αλικοόλ (Ε2, Α)
Επειδή η εταιρεία που το παράγει έχει πολύ μεγάλη δύναμη προφανώς ασκεί
αφόρητες πιέσεις στα κράτη να αποσιωπήσουν τα γεγονότα. Εμείς οι καταναλωτές
όμως τι κάνουμε. Δεν θα έπρεπε να γεμίζαμε το ΤΊανεπιστήμιο με πανό που να
πληροφορεί για αυτό. Αυτό είναι πολιτική πράξη με πρακτικό αποτέλεσμα. Οι
καταναλωτικές οργανώσεις τι κάνουν; Οι πολιτικές νεολαίες; Το ξέρω είναι δύσκολα
γιατί κι εγώ που το λέω δεν κάνω τίποτε. Αν γίνει κάτι όμως μόνο έτσι θα γίνει. Να
το κάνουμε βούκινο και να τους αναγκάσουμε να κάνουν κάτι. Αλλιώς δεν γίνεται
τίποτε (Ε2, Α)
Ο «λαός» καταναλωτής δεν έχει πάντα δίκιο
Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που προέκυψε από τις ομάδες είναι η συνειδητά εχθρική
στάση του καταναλωτή απέναντι σε συγκεκριμένες βιώσιμες συμπεριφορές. Είναι
ενδιαφέρουσα η άποψη ενός συμμετέχοντα με καταγωγή από περιοχή που παράγει καπνά.
Όλη αυτή η εκστρατεία ενάντια στο κάπνισμα αντιμετωπίζεται πολύ εχθρικά από
τους συμπατριώτες μου. Ολόκληρη η οικονομία της περιοχής μου βασίζεται στον
καπνό. Ξέρω ότι ίσως είναι κυνικό, αλλά έτσι είναι, η μείωση του καπνίσματος δεν
μας συμφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να κάνουν και τίποτα άλλο. Η
κυβέρνηση το ξέρει αυτό...(Ε3, Α)
Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με το καυτό πρόβλημα των επιδοτήσεων των αγροτικών
προϊόντων. Οι επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων των δυτικών χωρών σύμφωνα με την
Oxfam (2002b) αλλά και άλλες οργανώσεις αποτελεί βασικό παράγοντα της φτώχειας
στον τρίτο κόσμο. Συνηγορούν λοιπόν για την κατάργηση τους. Στην Ελλάδα όμως, με τον
εκτεταμένο αγροτικό τομέα που σε μεγάλο βαθμό βασίζεται σε επιδοτήσεις, έχει τεράστιο
πολιτικό κόστος για μια οργάνωση να μιλήσει ενάντια στις επιδοτήσεις. Και μέχρι τώρα
δεν το έχει κάνει καμία.
Ένας συμμετέχων επεσήμανε ότι αυτή η ατολμία πολιτικού λόγου είναι το
χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής
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Εμένα μου τη δίνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που συνεχώς γλείφουν το λαό. Ο λαός
έχει πάντα δίκιο και ποτέ δεν κάνει λάθος. Αυτοί οι γύφτοι όμως που πάνε στην
παραλία και αφήνουν τα σκουπίδια τους στην άμμο ενώ ακριβώς δίπλα είναι ο κάδος
αδειανός, και αυτοί λαός είναι ...(El, Γ)
Τα media

Η ευθύνη που καταλογίζεται στα media είναι μεγάλη:
Για μένα μεγάλη ευθύνη έχουν τα μέσα, οι εφημερίδες και η τηλεόραση. Άμα δεις
ειδήσεις βλέπεις συνεχώς ηλιθιότητες, ατυχήματα, γάμους, τσακωμούς, ηθοποιούς
και ποδοσφαιριστές, όλο τέτοια. Έχει κάνει η τηλεόραση ένα ρεπορτάζ για το
περιβάλλον; Η ΕΡΤβάζει τέτοιες εκπομπές 6 με 7 το πρωί. Ποιος να τις δει; (Ε6, Γ)
Σε ερώτηση όμως ότι εάν μια τέτοια εκπομπή προβληθεί σε ευνοϊκή ώρα, το κοινό δεν
ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα, οπότε τα κανάλια αναγκάζονται να μην προβάλουν
εκπομπές με τέτοια θεματολογία, οι παρακάτω απαντήσεις είναι ενδεικτικές:
Για μένα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα ρεπορτάζ θίγουν τις
μεγάλες εταιρείες οπότε αυτές ττιέζουν τα κανάλια να μην προβάλλουν τέτοια θέματα.
Εγώ νομίζω ότι τα πληρώνουν κιόλας (Ε6, Γ)
Αυτό το πιστεύω κι εγώ. Αν γίνει κάτι δεν θα γίνει από την τηλεόραση. Μόνο από
συλλόγους και οργανώσεις. Αυτές πρέπει να εκδώσουν περιοδικά και έντυπα που να
πληροφορούν. Να ανοίξουν και site στο Internet (Ε6, A)
Όμως αναγνωρίζονται η δύναμη των media και οι δυνατότητές τους για «σωστές»
παρεμβάσεις:
Η τηλεόραση για μένα είναι απαραίτητη. Απλώς πιστεύω ότι η τηλεόραση για να
δείξει κάτι πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό. Να έχει αίμα, ξύλο, γυμνό. Αν μια
είδηση δεν έχει τίποτα τέτοιο δεν της δίνουν σημασία. Η Greenpeace κάτι πάει να
κάνει, κάνει εντυπωσιακές ενέργειες, αυτό αρέσει σε πολλούς. Αλλά άμα προσπαθείς
με φυλλάδια και ομιλίες δεν κάνεις τίποτε (Έ3, Γ)
Αν έδειχνε η τηλεόραση τι ακριβώς σημαίνει πειράματα σε ζώα πιστεύω ότι κανείς
δεν θα ξαναγόραζε. Είδα ένα βίντεο στο Internet και έπαθα πλάκα (El, Γ)
Οι απόψεις αυτές επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ο καταναλωτής είναι πιο ενημερωμένος
σχετικά με τη λειτουργία των media. Δεν είναι τόσο εύπιστος και μπορεί να διαβάζει «υπό
τας γραμμάς».
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Ο Έλληνας καταναλωτής
Συγκεντρωτικά οι κυρίαρχες απόψεις για τον έλληνα καταναλωτή είναι οι ακόλουθες:
'λ συχνά προβαίνει σε υπερβολές
'λκατατρύχεται από το σύνδρομο του νεοπλουτισμού και της επιδεικτικής
κατανάλωσης
■S είναι αδιάφορος για τις επιπτώσεις που προκαλούν οι συμπεριφορές του στο
κοινωνικό σύνολο. Είναι εγωιστής και κοιτάει «μόνο την πάρτη του»
'λδεν είναι επαρκώς ενημερωμένος.
Οι παρακάτω απόψεις είναι ενδεικτικές:
Προερχόμαστε από στερήσεις. Υπάρχει η νοοτροπία εγώ στερήθηκα αλλά θα
προσφέρω στο παιδί μου. Αυτό οδηγεί σε υπερβολές (Ε4, Α)
Είτε καλώς είτε κακώς άθελά μας η μη έχουμε συνδέσει τον περιορισμό της
κατανάλωσης με τη στέρηση, την ανεργία την καταπολέμηση των επιθυμιών μας (El,
Γ)
Όσο κι αν φαίνεται σκληρό είμαστε νεόπλουτοι και συμπεριφερόμαστε σαν
νεόπλουτοι. Μας έπεσαν απότομα πολλά και δεν έχουμε διώξει το σύνδρομο της
στέρησης. Θέλουμε να αποκτάμε πολλά, να τα δείχνουμε, οι περισσότεροι έχουν ένα
γούστο εντελώς κιτς (Ε3, Γ)
Έχουμε μάθει καταναλώνοντας να καλύπτουμε ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες
όπως αισθήματα κατωτερότητας κενού αβεβαιότητες ανασφάλειες επιδείξεις και τα
λοιπά. Έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε τελικά τα αγαθά για να τεκμηριώσουμε τη
θέση μας κοινωνικά κα ,όχι για να ταχαρούμε (Ε6, Γ)
Οι καταναλωτές δείχνουν ένα τρομερό ωχαδελφισμό. Όλοι λένε δε βαριέσαι μωρέ.
Εγώ θα σώσω τον κόσμο. Κυκλοφορείς στο δρόμο και βλέπεις τον άλλο να πετάει
από το παράθυρο του αυτοκινήτου το άδειο πακέτο με τα τσιγάρα ή τη χαρτοπετσέτα.
Τρελαίνομαι όταν βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι θέμα πνευματικής καλλιέργειας, η οποία
απουσιάζει από αυτή τη χώρα (Ε2, Α)
Ως λαός είμαστε πολλοί εγωιστές. Κοιτάμε τον εαυτούλη μας την πάρτη μας. Είμαστε
έτσι λόγω ιστορικών συνθηκών (El, Α)
Σα λαός καταναλώνουμε πολύ, λερώνουμε πολύ και αγνοούμε ο,τιδήποτε έχει σχέση
469

με το περιβάλλον (Ε4, Γ)
Στην κυρίαρχη επικριτική εικόνα για τον Έλληνα καταναλωτή υπάρχει και ο αντίλογος:
Απορρίπτω τις ταμπέλες. Είναι θέμα συνθηκών. Αν υπάρχει κυκλοφοριακό χάος
αναπτύσσονται συμπεριφορές επιθετικές και ατομικιστικές. οι συνθήκες μας κάνουν
έτσι. Δεν έχει να κάνει με τη χώρα ή το λαό αλλά. με το πώς ζούμε (Έ3, Γ)
Χρειάζεται οργανωμένη δράση για να δημιουργηθεί καλό κλίμα και μετά τα
πράγματα μπαίνουν στο δρόμο τους. Το μετρό είναι παράδειγμα ότι μπορούμε να
φερθούμε σωστά (Ε4, Γ)
Ανακύκλωση δεν κάνουμε όχι γιατί δεν θέλουμε αλλά γιατί δεν μπορούμε. Ο κάδος
από το σπίτι απέχει χιλιόμετρα. Εντάξει ανακύκλωση είπαμε να κάνουμε όχι να
γίνουμε ασκητές! (El, A)
Πάντως το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στον ωχαδελφισμό και την αδιαφορία, που
από πολλούς θεωρούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του Έλληνα καταναλωτή:
Το παράξενο είναι ότι ο ωχαδελφισμός αφορά και καταστάσεις που θίγουν τον ίδιο
τον καταναλωτή. Υπάρχουν καταναλωτές που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα
προϊόντα που αγοράζουν, για τη σύστασή τους, την τιμή τους...ακόμα και για την
ημερομηνία λήξης! Αν τους ρωτήσεις γιατί δεν ενδιαφέρεσαι η απάντηση είναι έλα
μωρέ αδελφέ! (Ε2, Α)
Δεν ψωνίζουμε με βάση τι χρειαζόμαστε. Εμένα προχθές η γυναίκα μου πήρε από ένα
μαγαζί μπλουζάκια των παιδιών, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Τη ρωτώ: Δεν έχουν τα παιδιά
ρούχα; Τα παιδιά όχι μόνο έχουν ρούχα αλλά πολλά δεν τα έχουν φορέσει καν. Τότε
γιατί ψώνισες, της λέω. Έλα ντε, μου λέει, γιατί τα πήρα, ξέρω γω έτσι τα είδα και τα
πήρα. Δεν μπορούσε και η ίδια να δικαιολογήσει γιατί τα πήρε. Έτσι από συνήθεια,
χωρίς ιδιαίτερο λόγο (Ε6, Α)
Δεν έχουμε αίσθηση της σπατάλης. Μπορεί να είσαι μέσα στο σπίτι και να καίνε δέκα
λάμπες. Τις προάλλες ενώ η γυναίκα μου ενώ έπλενε κολοκυθάκια και η βρύση
έτρεχε διαρκώς. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες, όμως είναι σπατάλη για την οποία δεν
έχουμε συναίσθηση. Δεν λειτουργεί ενσυνείδητα όμως και την τσέπη μας βλάπτει και
το περιβάλλον (Ε4, Α)
Ο Έλληνας είναι απληροφόρητος. Αυτό, μαζί με τη ψυχολογική πίεση και τις
ανασφάλειες που νοιώθει οδηγούν σε κακή εκτίμηση του προσωπικού του συμφέροντος.
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Ο καταναλωτής είναι τραγικά απληροφόρητος. Πάει να αγοράσει πατάτες και κοιτάει
να αγοράσει τις πιο φθηνές και όσο γίνεται να της περικόψει. Ή κάνει περικοπές στα
φρούτα. Από την άλλη μεριά αγοράζει 10 ειδών σοκολάτες και τσιπς. Είναι
τσιγκούνης εκεί που δεν πρέπει και large πάλι εκεί που δεν πρέπει (Ε3, Α)
Πραγματικά υπάρχουν φορές που νομίζεις ότι ο κόσμος είναι σχιζοφρενής. Αυτό το
βλέπει κανείς στα κέντρα διασκέδασης. Πο/Ιοί πάνε εκεί από κόμπλεξ. Για να πουν
ότι πήγαν στη μεγάλη φίρμα, στον Καρρά ή το Ρέμο. Τους στριμώχνουν σε μια γωνία,
τους χρεώνουν 300 ευρώ το μπουκάλι, τους στήνουν μια ώρα όρθιους στην ουρά
αλλά αυτοί εκεί. Πάνε για να πουν την άλλη μέρα στον άλλο κομπλεξικό γείτονα ή
κουμπάρο ότι πήγαν στη τάδε φίρμα (Ε2, Γ)
Πράγματι η ελλιπής πληροφόρηση και η αδιαφορία οδηγούν σε κακή εκτίμηση του
προσωπικού συμφέροντος. Πολλοί καταναλωτές δεν σκέφτονται σε βάθος χρόνου.
Μπορεί να αγοράσουν ένα προϊόν με μοναδικό κριτήριο την τιμή αγοράς. Όμως το
συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να είναι πανάκριβο στη χρήση. Αυτή είναι η χαρακτηριστική
περίπτωση με τα ψυγεία ή τις λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας (στοιχεία Greenpeace).
Πάντως υπάρχει δυσπιστία ως προς τις πληροφορίες που παρέχονται στον
καταναλωτή και ιδιαίτερα από τη διαφήμιση:
Η διαφήμιση δεν πληροφορεί. Κρύβει πληροφορίες. Όποιος όμως ενδιαφέρεται
μαθαίνει. Μας έχουν βομβαρδίσει με τις διαφημίσεις για χυμούς. Μας μιλούν για τη
φρεσκάδα, χωρίς βέβαια να λένε ότι είναι φρέσκοι. Εγώ όμως ξέρω ότι οι χυμοί
έρχονται σε σκόνη (Ε3, Γ)
Στην ερώτηση από που το έμαθες η απάντηση ήταν
από την τηλεόραση. Σε μια εκπομπή για υγιεινή διατροφή. Μπορεί να μη σου δίνουν
τις πληροφορίες στο πιάτο αλλά όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει. Άσε που υπάρχει το
διαδίκτυο που μπορείς να βρεις ό,τι πληροφορία θέλεις με ελάχιστο κόπο (Ε3, Γ)
Στο σημείο αυτό παρενέβη μια κοπέλα η οποία έπινε ένα χυμό.
Πραγματικά δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι αυτοί οι χυμοί φτιάχνονται
από σκόνη. Και τώρα που το σκέφτομαι απορώ πως είναι δυνατόν να μην έχω
ενδιαφερθεί για ένα προϊόν που το καταναλώνω τόσο συχνά (Ε3, Γ)
Πραγματικά είναι ανεξήγητο πόσο αδιάφοροι είναι οι άνθρωποι για θέματα που
αφορούν άμεσα την υγεία τους. Εμένα με έχει απασχολήσει πολύ το θέμα και δεν
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μπορώ να δώσω απάντηση. Εντάξει όλοι κοιτούν το μεσοπρόθεσμο όφελος αλλά
τόση μεγάλη μυωπία. Και δεν στέκει το επιχείρημα δεν έχω χρόνο ή δεν έχω
πρόσβαση σε πληροφορίες. Σήμερα για όποιον ξέρει Αγγλικά και διαδίκτυο είναι το
πιο απλό πράγμα να βρει ό,τι πληροφορία θέλει για οποιοδήποτε προϊόν(Ε3, Γ)
Πάντως σύμφωνα με στοιχεία του INKA αλλά και της Greenpeace οι Έλληνες
καταναλωτές δεν είναι τόσος αδιάφοροι όσο το σχετικό στερεότυπο υποδηλώνει. Με βάση
τον αριθμό καταγγελιών και παραπόνων η Ελλάδα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο σε
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (στοιχεία από INKA). Αλλά και η Greenpeace έχει
εκδώσει καταναλωτικούς οδηγούς (οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας, οδηγός για
μεταλλαγμένα τρόφιμα κ.α. βλ. www.greenpeace.gr) για τους οποίους έχει εκδηλωθεί
μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των καταναλωτών. Η Greenpeace εξαιτίας της
μεγάλης ανταπόκρισης έχει συστήσει Δίκτυο Καταναλωτών με ανοιχτή γραμμή
επικοινωνίας που παρέχει δωρεάν ενημέρωση στους καταναλωτές σχετικά με θέματα
ενέργειας και τροφίμων92. Είναι χαρακτηριστική δε η εξής περίπτωση: στον οδηγό για τα
μεταλλαγμένα προϊόντα υπήρχε μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με κριτήρια για την
περιεκτικότητα σε μεταλλαγμένα συστατικά. Ανάμεσα σε αυτά τα κριτήρια ήταν και η
προέλευση των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται στην εκτροφή ζώων. Μια συγκεκριμένη
γαλακτοβιομηχανία ήταν η μόνη που πληρούσε όλα τα κριτήρια. Οι πωλήσεις της
απογειώθηκαν (στοιχεία Greenpeace). Αλλά και σε θέματα πέραν των τροφίμων υπάρχει
ενδιαφέρον των καταναλωτών όχι μόνο στενά ωφελιμιστικό, αλλά και σε σχέση με την
προστασία του περιβάλλοντος (στοιχεία Greenpeace).
Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του καταναλωτικού ακτιβισμού είναι και το
κλίμα κοινωνικής εμπιστοσύνης
Κοινωνική εμπιστοσύνη
Όπως έχουμε αναφέρει η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες χαμηλού κοινωνικού
κεφαλαίου. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις απόψεις των συνομιλητών μας.
Στην Ελλάδα πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που δεν θα υπακούσουν και το μποϋκοτάζ

92 η Greenpeace στην Ελλάδα υλοποιεί κυρίως δύο εκστρατείες, την εκστρατεία για τις κλιματικές αλλαγές
(προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Για άλλες εκστρατείες που
τρέχουν σε παραρτήματα σε άλλες χώρες (τοξικά, πυρηνική ενέργεια, αρχέγονα δάση, θαλάσσια οικολογία)
υπάρχει μεν ενημέρωση και πληροφοριακό υλικό στο site αλλά δεν είναι στο επίκεντρο της δράσης του
ελληνικού παραρτήματος.
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θα καταρρεύσει (El, A)
να μην πάρω το αυτοκίνητο εντάξει. Αλλά αν δω ότι ο άλλος θα το πάρει θα
αισθανθώ κορόιδο (El, Γ)
Αν εδώ στην Ελλάδα ξεκινήσει μια προσπάθεια και έχει κάποια επιτυχία, αμέσως
όλοι θα αρχίσουν να αναρωτιούνται τι κρύβεται από πίσω, ποιοι είναι αυτοί, τι
άτομα είναι. Αεν θα κοιτάξουν το αποτέλεσμα α)1ά θα προσπαθήσουν να
ανακαλύψουν «που είναι το κόλπο». Θεωρούν δηλαδή εξ ορισμού ότι πίσω από κάθε
προσπάθεια κάτι πονηρό κρύβεται. Έτσι δεν μπορεί να γίνει τίποτε ολοκληρωμένο.
Στο τέλος όλοι θα το πολεμήσουν (Ε6, Γ)
Στην Ελ).άδα δεν μπορεί να γίνει τίποτα οργανωμένο. Μόλις πάει κάτι να γίνει όλοι
αρχίζουν να φθονούν. Και το πολεμούν (Ε2, Α)
Ένα ζήτημα που θίγεται και αποτελεί πράγματι εμπόδιο για τη βιώσιμη κατανάλωση είναι
η μη συμμετοχή των καταναλωτών σε προσπάθειες πάταξης παραβατικών συμπεριφορών.
Ο καταναλωτής για μένα είναι περίεργος. Πολλές φορές τον βλέπεις να κάνει
πράγματα που είναι ενάντια στο συμφέρον του. Δεν είναι μόνο η πληροφόρηση, είναι
ο τρόπος σκέψης. Στο χωριό μου όλοι ξέρουν ότι οι αγρότες χρησιμοποιούν
φυτοφάρμακα και ορμόνες. Είδα με τα μάτια μου να ρίχνουν φάρμακο σε πεπόνια
καταπράσινα και την άλλη μέρα να είναι κίτρινα σαν ώριμα. Ενώ όλοι το ξέρουν,
κανείς δεν τολμά να καταγγείλει. Θα του κολλήσουν το στίγμα του ρουφιάνου που
θέλει να βλάψει τον τόπο του (Ε4, Α)
Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εγώ σκέφθηκα να καταγγείλω ένα φορτηγό το οποίο όταν
βάζει μπροστά γεμίζει καυσαέριο όλη η γειτονιά. Αεν το κάνω όμως γιατί σκέφτομαι
ότι όλοι μετά θα με φωνάζουν καρφί και ρουφιάνο. Ναι a/JA τις συνέπειες τις
υφίσταμαι εγώ. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Και
αυτό είναι δύσκολο (Ε4, Α)
Κατά τη γνώμη μας αυτή η συμπεριφορά αποτελεί μια αντίδραση και άρνηση συνεργασίας
με τον κρατικό μηχανισμό που για πολλά χρόνια ήταν καταπιεστικός και αυταρχικός. Έτσι
η μη συμμόρφωση με το νόμο αλλά και με τις κοινωνικές νόρμες καλύπτεται, ακόμη και
σε περιπτώσεις που οι συμπεριφορές αυτές θίγουν άμεσα τα συμφέροντα των πολιτών.
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Κοινωνική πίεση
Για την ηθική κατανάλωση παίζει ρόλο η πίεση που ασκείται από τον περίγυρο για την
υιοθέτηση ηθικών συμπεριφορών. Η κοινωνική πίεση για υιοθέτηση βιώσιμων
συμπεριφορών και για στιγματισμό των μη βιώσιμων δεν είναι μεγάλη, η κατάσταση όμως
φαίνεται να αλλάζει:
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καθόλου πίεση από τον κόσμο. Βλέπεις στο δρόμο ένα ταξί
να βγάζει ντουμάνια από καπνό. Αντί να τον μουντζώνουν όλοι, το κοιτάνε και
γελάνε. Και να φανταστείς όλο αυτό το αναπνέουμε εμείς (Ε5, Α)
Δεν υπάρχει ντροπή. Εγώ σαν άτομο ντρέπομαι να πετάξω ένα χαρτί στο δρόμο. Οι
περισσότεροι όμως το θεωρούν κάτι το φυσιολογικό. Και άμα το παιδί βλέπει τον
πατέρα να πετάει το χαρτί κάτω, το ίδιο θα κάνει και αυτό (Ε6, Γ)
Το μόνο θετικό είναι ότι πολλά παιδιά δεν είναι έτσι. Φαίνεται μαθαίνουν και από το
σχολείο. Έχω δει παιδάκι να προσβάλει το γονιό του γιατί πέταξε το τσιγάρο στο
δρόμο. El δασκάλα μας είπε.... , τον κατσάδιασε (Ε6, Γ)
Η αντίληψη για την προσωπική ευθύνη και η αντίληψη για τις συνέπειες των
ατομικών συμπεριφορών είναι και αυτές χαμηλές.
Ο καθένας αφήνει τα σκουπίδια του όπου να ‘ναι. Ας είναι ο κάδος 10 μέτρα πιο
κάτω. Είναι όλοι της αντίληψης έξω από το σπίτι μου και όπου θέλει ας είναι. Αν
ξεφορτωθούν από πάνω τους το πρόβλημα πιστεύουν ότι καθάρισαν. Το πρόβλημα
πρέπει μετά αν το λύσει άλλος, το κράτος, ο Δήμος (Ε6, Α)
Όταν πετάει κάποιος τη γόπα στο δρόμο σκέφτεται: «έλα μωρέ σιγά και τι έγινε. Από
τη δική μου γόπα θα χαλάσει η μόστρα»; Δυστυχώς έτσι σκέφτονται όλοι και όχι
μόνο για τη γόπα. Και για τα πλαστικά και για την εξάτμιση που ρυπαίνει. Δυστυχώς
υπάρχει μεγάλη ανευθυνότητα (El, Γ).
Η αντίληψη για την αποτελεσματικότητα της προσωπικής συμβολής στην Ελλάδα
είναι χαμηλή, για τους περισσότερους καταναλωτές. Αν και η αντίληψη του
Δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα αν εγώ δεν αγοράσω. Είναι σταγόνα στον ωκεανό
(Ε3,Α)
εμφανίζεται σποραδικά στα μέλη των ομάδων συζήτησης, εντούτοις όλοι παραδέχονται
ότι είναι ευρέως διαδεδομένη. Όμως διατυπώθηκε το εξής αισιόδοξο αντεπιχείρημα:
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Η αντίληψη ό,τι κάνω εγώ είναι σταγόνα στον ωκεανό είναι θεωρητική. Την έχουμε
τώρα που δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτε. Αν δεις κάτι να κινείται, μια ενέργεια
μποϋκοτάζ για παράδειγμα, και πετύχει τότε όλα μπορεί να αλλάξουν μεμιάς. Αυτοί
που τώρα είναι δύσπιστοι τότε μπορεί να αλλάξουν στάση (Ε2, Γ)
Άμα το προϊόν του δίκαιου εμπορίου υπάρχει στο ράφι είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Ακόμη και ο πιο δύσπιστος μπορεί να το αγοράσει, να το δοκιμάσει, να του αρέσει
και να πειστεί. Πρέπει όμως να υπάρχει κάτι. Όχι να μιλάμε θεωρητικά (Ε5, Γ)
Τι πρέπει να γίνει
Τελικά το συμπέρασμα που κατέληξαν οι πιο πολλές ομάδες είναι ότι χρειάζεται
συντονισμός ενεργειών μεταξύ κράτους, καταναλωτών και εταιρειών.
Το πρωτεύον ζήτημα είναι η ενημέρωση του καταναλωτή.
Ο κόσμος δεν είναι ούτε κακός, ούτε ηλίθιος. Είναι απληροφόρητος. Του
προσφέρουν τόσες πολλές πληροφορίες που τα έχει παίξει. Δεν ξέρει τι να
πρωτοπιστέψει. Δεν ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος. Σήμερα όμως λείπουν οι
άνθρωποι που ο κόσμος θα τους πιστέψει και θα τους ακολουθήσει. Γιατί όλοι
μιλάνε θολά, με υπονοούμενα, όλο ναι μεν αλλά. Ο κόσμος χρειάζεται καθαρές
κουβέντες. Πρέπει να γίνει αυτό και αυτό. Αλλά να του το πει μια φωνή που να την
εμπιστεύεται (Ε6, Α)
Το κράτος έχει δυνατότητες παρέμβασης:
να απαγορεύσει προϊόντα που είναι ανθυγιεινά, να κάνει πιο πολλούς ελέγχους
να βγάλει νόμο που να υποχρεώνει τις εταιρείες να δίνουν πληροφορίες για τα
συστατικά των προϊόντων τους (Ε4, Α)
όταν ένα σπίτι έχει πέντε αυτοκίνητα γιατί η πολιτεία να μην πάρει μέτρα; (Ε2, Γ)
όταν κάποιος έχει πισίνα και καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού γιατί να μην
φορολογηθεί παραπάνω για να αποτραπεί η υπερκατανάλωση ; (El, Γ)
Πρέπει να υπάρχει ένας φορέας αξιόπιστος, όχι να τα πιάνει, και να διαπιστώνει
ποια εταιρεία είναι ανήθικη. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει ένα τέτοιος φορέας,
οργάνωση, σύλλογος δεν ξέρω εγώ τι και να λέει με απλΛ λόγια η τάδε εταιρεία
εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους με αυτό και με αυτό τον τρόπο, πολλοί θα την
τιμωρούσαν. Οπότε η εταιρεία θα το λΛμβανε αυτό σοβαρά υπόψη. Σήμερα δεν
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υπάρχει τέτοια φωνή (Ε5, Γ)
Η κατάσταση θα αλλάξει:
Πριν μερικά χρόνια πηγαίναμε στη λαϊκή και ψωνίζαμε αλόγιστα. Ήταν όλα φθηνά.
Τα περισσότερα τα πετάγαμε χωρίς αυτό να μας πειράζει. Μάλιστα κοροϊδεύαμε και
τους ξένους που αγόραζαν δύο ντομάτες και τρία μήλα. Τώρα που τα προϊόντα
ακρίβυναν γινόμαστε και εμείς σαν τους ξένους. Θα αρχίσουμε να γινόμαστε
μετρημένοι και ορθολογικοί. Θα ψάχνουμε πιο πολύ τις τιμές, θα αρχίσουμε να
διαμαρτυρόμαστε, να οργανωνόμαστε, να διεκδικούμε, να επηρεάζουμε όλο και πιο
πολύ τα πράγματα ως καταναλωτές (Ε5, Α)
Η αίσθηση ευθύνης για τις επόμενες γενιές.
Οι απόψεις για αυτό το θέμα είναι μοιρασμένες. Περισσότερο προβληματισμένοι
δηλώνουν οι μεγαλύτεροι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν παιδιά, χωρίς όμως να λείπουν και οι
ανησυχητικές φωνές από τους νεότερους
Το θέμα για τις επόμενες γενιές εμένα με απασχολεί πολύ (Ε4, Α)
Εμένα το θέμα για τις επόμενες γενιές δεν με απασχολεί καθόλου. Αεν βλέπω
άμεσους κινδύνους, ούτε με πείθουν αυτοί που μιλούν για καταστροφή του κόσμου
(El, Α)
Όλοι λέμε ότι μας απασχολεί αλλά το ενδιαφέρον είναι θεωρητικό. Υπάρχει διαφορά
στο τι λέμε και στο τι κάνουμε (Ε5, Γ)
Ο,τιδήποτε κάνουμε πρέπει να λαμβάνει υπόψη και εμένα. Όχι να τα θυσιάσουμε όλα
για αυτούς που έρχονται. Είμαστε και εμείς (El, Α)
Μποϋκοτάζ
Πέρα από τα μποϋκοτάζ που έχει οργανώσει το INKA πολλοί λίγοι έχουν ακούσει για
μποϋκοτάζ. Μερικοί έχουν ακούσει για το μποϋκοτάζ των αμερικανικών προϊόντων για
τον πόλεμο στο Ιράκ, αλλά μόνο ως είδηση, «το είπαν οι ειδήσεις», χωρίς να γνωρίζουν
ιδιαίτερες πληροφορίες. Ελάχιστοι είχαν ακούσει για το μποϋκοτάζ ενάντια στη Nike και
στη Nestle. Η διαπίστωση ενισχύει το επιχείρημα ότι οι έλληνες καταναλωτές είναι
ανεπαρκώς πληροφορημένοι σε θέματα καταναλωτικού ακτιβισμού.
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Πως βλέπετε τη δυνατότητα μποϋκοτάζ στην Ελλάδα;
Αρκετοί καταναλωτές είναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα ενός μποϊκοτάζ. Πιστεύουν στην
αποτελεσματικότητά του και δηλώνουν έτοιμοι να συμμετάσχον στην περίπτωση που
οργανωθεί. Βέβαια όλοι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του εγχειρήματος ειδικά στην
Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και μερικοί που θεωρούν ουτοπική την οργάνωση ενός
μποϊκοτάζ. Οι παρακάτω απόψεις είναι ενδεικτικές:
Εγώ πολύ θα το απολάμβανα ένα μποϋκοτάζ. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να
ταρακουνήσει αυτούς τους ανθρώπους. Κάπως όμως πρέπει να ξεκινήσει, από
συλλόγους ή από άλλους πυρήνες (Ε5, Γ)
Έχω σκεφθεί πως αν ο Έλληνας για 15 μέρες δεν κινούσε τα αυτοκίνητο θα γινόταν
πανικός. Θα χρεοκοπούσαν εταιρείες θα έχαναν πολλοί τον ύπνο τους (El, Α)
Εγώ πιστεύω ότι ο καταναλωτής έχει μεγαλύτερη δύναμη και ελευθερία από τον
πολιτικό. Ο πολιτικός άμα πει ότι μποϋκοτάρω το τάδε προϊόν μπορεί και να θαφτεί,
ενώ ο καταναλωτής δεν έχει καμιά συνέπεια, το πολύ πολύ να στερηθεί το προϊόν
αυτό (Ε2, Γ)
Η ιδέα του μποϋκοτάζ είναι πολύ καλή αλλά για την Ελλάδα είναι ουτοπία. Νομίζω
ότι είναι αδύνατο να συντονιστούμε και να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πάντα θα υπάρχει
κάποιος που δεν θα υπακούσει και το μποϋκοτάζ θα καταρρεύσει (Ε5, A)
Το μποϋκοτάζ μπορεί να είναι επιτυχημένο υπό προϋποθέσεις. Στη Nike ή στα Zara
είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι. Η ποιότητα και οι τιμές είναι πολύ καλές. Το θέμα
της εκμετάλλευσης των εργαζομένων έρχεται σε δεύτερη μοίρα (Ε3, Γ)
Εγώ νομίζω ότι όλα είναι πρόσκαιρα. Σοκάρεσαι στην αρχή, μπορεί και να
διαμαρτυρηθείς ή να μποϋκοτάρεις αλλά μετά το ξεχνάς και συνεχίζεις. Σε αγγίζει
προσωρινά (Ε4, Α)
Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι σκέφτονται πρόσκαιρα. Εγώ όταν μάθω κάτι για μια
εταιρεία και με συγκλονίσει δεν το ξεχνώ τον αιώνα τον άπαντα. Αλλά και να μην με
συγκλονίσει κάτι εξ αρχής, όταν το ακούω και το βλέπω ξανά και ξανά, οπωσδήποτε
θα με επηρεάσει (Ε3, Α)
Υπάρχουν όμως και καταναλωτές που πιστεύουν ότι αν θέλουμε να αλλάξουν κάποια
πράγματα το βάρος πρέπει να δοθεί στην άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση και τις εταιρείες
με «κλασσικά» μέσα: απεργίες, διαμαρτυρίες ακόμη και δυναμικές ενέργειες. Θεωρούν το
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μποϋκοτάζ ήπια και αναποτελεσματική αντίδραση.
Για μένα το να μποϋκοτάρεις κάποιο μεμονωμένο προϊόν δεν έχει κανένα νόημα. Δεν
πρόκειται να γίνει τίποτα. Πάρε για παράδειγμα τα λαχανικά. Αν δεν αγοράσω κάτι
τι θα γίνει; Αν δεν αλλάξουν οι δομές που κάνουν τα λαχανικά ακριβά και να είναι
γεμάτα δηλητήρια δεν πρόκειται να γίνει καμιά ουσιαστική αλλαγή (Ε4, Α).
Εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα «πως θα αλλάξουν» οι δομές; Στις συζητήσεις που έγιναν
στα πλαίσια των ομάδων οι περισσότεροι εξέφρασαν ότι με το μποϊκοτάζ υπάρχουν
περισσότερες πιθανότητες να αλλάξει το status quo παρά με άσκηση πίεσης μέσω
απεργιών ή διαδηλώσεων, αν και η τελευταία άποψη έχει ισχυρούς υποστηρικτές. Η
άποψη αυτή θεωρούμε ότι κερδίζει σε σημασία ειδικά στους νεώτερους. Πάντως
διατυπώνονται επιφυλάξεις για το αν είναι δυνατό σήμερα στην Ελλάδα να μπορέσει
κάποιος να οργανώσει τέτοια εγχειρήματα.
Εταιρείες που ακολουθούν ανήθικες πρακτικές
Ενώ στην αρχή δηλώνετε άγνοια για αθέμιτες πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρείες,
στην πορεία της συζήτησης έρχονται όλο και πιο πολλά θέματα στην επιφάνεια, πολλά
από τα οποία είναι προσωπικά βιώματα.
Έχω ακούσει για τα McDonalds ότι η ποιότητα του κρέατος που χρησιμοποιεί είναι
άθλια (Ε3, Γ)
Έχω ακούσει για τα McDonalds ότι η συμπεριφορά της απέναντι στους εργαζόμενους
είναι απαράδεκτη. Δεν θέλω να ακούω για αυτή την εταιρεία (Ε4, Γ)
Για μένα το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η Ricomex. Είναι ξεφτίλα για όλους. Οι
άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια και η εταιρεία αρνείται να δώσει
αποζημίωση στους δικούς τους. Κάνει στυγνό εκβιασμό. Αέει, αν σας δώσω τις
αποζημιώσεις που ζητάτε θα αναγκαστώ να κλείσω. Με το που είπε αυτό το πράγμα
έπρεπε να ξεσηκωθούν πολιτικοί, δικαστές, συνδικάτα και καταναλωτές. Τέτοια
πράγματα δεν γίνονται ούτε στις Φιλιππίνες. Οι καταναλωτές δεν πρέπει να
ξαναγοράσουν ούτε ένα προϊόν από αυτή την εταιρεία (Ε5, Α)
Γιατί να μποϋκοτάρουμε το Zara και τη Nike επειδή εκμεταλλεύεται εργάτες στο
Πακιστάν; Τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση την κάνουν Έλληνες σε Έλληνες. Και
περισσότερο σε μικρές εταιρείες. Δεν κολλάνε ένσημα στους εργαζόμενους, δεν τους
πληρώνουν υπερωρίες, δεν έχουν μέτρα ασφάλειας.... Αυτών τα προϊόντα πρέπει να
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μποϋκοτάρουμε (Ε6, A)
Έχω ακούσει για πολλές εταιρείες ρούχων που εκμεταλλεύονται μικρά παιδιά και τα
βάζουν και δουλεύουν πολλές ώρες χωρίς να τα πληρώνουν. Τώρα τελευταία το
άκουσα για τα καταστήματα Zara (Ε3, Γ)
Εμένα με εξοργίζει η εκμετάλλευση των γυναικών στη διαφήμιση. Ο τρόπος που τις
παρουσιάζουν. Μου δημιουργείται αμέσως αρνητική εικόνα για τα προϊόντα που
διαφημίζονται (Ε2, Γ)
Ta KFC έχω ακούσει ότι χρησιμοποιούν άρρωστα κοτόπουλα (El, Γ)
Εγώ γνωρίζω το Red Bull. Εζαιτίας του πέθανε ένας γνωστός μου. Είναι ένα προϊόν
που όχι δεν το αγοράζω αλλά όπου βρεθώ κάνω αγώνα να ενημερώσω όσο γίνεται
πιο πολλούς. Είναι δε εντελώς ανήθικο που η εταιρεία συνεχίζει να το κυκλοφορεί
και το κράτος που αγνοεί τις καταγγελίες και δεν κάνει τίποτε (Ε2, Γ)
Τα McDonalds επειδή είναι σύμβολο του αμερικανισμού. Ας δουλεύουν σε αυτά
έλληνες εργαζόμενοι. Όλα τα αμερικανικά προϊόντα πρέπει να τα μποϊκοτάρουμε
(Ε5, Α)
Ο καφές. Οι τιμές είναι απαράδεκτες. Γενικά τα εστιατόρια και τα κέντρα
διασκέδασης (Ε3, Γ)
Οι παραπάνω απαντήσεις δείχνουν ότι την ελληνική νεολαία την απασχολούν τα
κοινωνικά προβλήματα. Τα γνωρίζει, εκφράζει ανησυχίες και επιθυμεί λύσεις. Όμως τα
κοινωνικά προβλήματα δεν συνδέονται ούτε με τη δραστηριότητα των εταιρειών ούτε
με την κατανάλωση. Ίσως γιατί θεωρούνται πρώτιστα αρμοδιότητα του κράτους. Ακόμη
και για την ανήθικη συμπεριφορά των εταιρειών πρώτα απ’ όλα φταίει το κράτος που δεν
παίρνει μέτρα εναντίον τους. Μόνο μετά από συζήτηση αναγνωρίζεται η υπευθυνότητα
των εταιρειών και η δυνατότητα προσωπικής και συλλογικής παρέμβασης των
καταναλωτών. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Ricomex που αναφέρθηκε από
κάποιον συμμετέχοντα. Ενώ όλοι ξέρουν το θέμα, ωστόσο μόνο λίγοι έχουν
προβληματιστεί σχετικά. Οι περισσότεροι πάντως θεωρούν ότι είναι ένα θέμα ύψιστης
σημασίας για το οποίο θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούν και ότι η καταναλωτική δράση
είναι πιο αποτελεσματική από την κρατική παρέμβαση
Εντάξει το κράτος είναι διεφθαρμένο. Το εκβιάζουν κιόλας. Πέρα από το κράτος
όμως εμείς θα έπρεπε να εκφράσουμε όλοι την δυσφορία μας. Είναι ντροπή. Εάν
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έβγαινε μια οργάνωση καταναλωτών ή κάποιος άλλος φορέας και έλεγε μην
αγοράζετε κανένα προϊόν της Rìcomex και κανένας δεν άγγιζε τα προϊόντα της θα
σου έλεγα εγώ εάν η εταιρεία θα έδινε τις αποζημιώσεις στους συγγενείς των νεκρών.
Αλλά ξέρουν ότι κανείς δεν θα αντιδράσει, για αυτό τα κάνουν αυτά (Ε5, Γ)
Γιατί να κάνουμε μποϊκοτάζ;
Για τα κίνητρα ενός μποϋκοτάζ: οι περισσότεροι αναφέρουν κριτήρια που έχουν να
κάνουν με την ποιότητα των προϊόντων και την τιμή. Τα κοινωνικά κριτήρια μπαίνουν σε
δεύτερη μοίρα.
Στα McDonalds πιο πολύ με αγγίζει ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στα προϊόντα τους.
Εντάξει με προβληματίζει, οι συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι και οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες εκτρέφονται τα ζώα αλά αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι
λίγο εγωιστικό αλλά έτσι είναι (Ε3, Α)
Για τη κακομεταχείριση των ζώων δεν το έχω πολύ στο μυαλό μου. Εντάξει αν
διαβάσω κάτι εξοργίζομαι αλλά προσωρινά (El, Γ)
Αν ακούσω ότι δουλεύουν μικρά παιδιά για να φτιάξουν ρούχα; Δεν νομίζω ότι θα με
αγγίξει. Βέβαια αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση θα την προτιμήσω (Ε4, Α)
Υπάρχει όμως μια ομάδα καταναλωτών που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε
κοινωνικά κριτήρια και έτοιμη για δράση. Ο ηθικός καταναλωτής υπάρχει.
Εγώ αυτά που έχω ακούσει για τις μεγάλες εταιρείες με έχουν συγκλονίσει. Είμαι
εξοργισμένη. Πραγματικά δεν πρόκειται να ξαναπάρω παπούτσια Nike. Ίσως είναι
ουτοπία, ίσως είμαι ιδεαλίστρια αλλά εγώ θα μποϋκοτάρω. Αν υπήρχε οργάνωση
στην Ελλάδα που να οργάνωνε μποϋκοτάζ θα πήγαινα εθελόντρια να βοηθήσω με
όλες μου τις δυνάμεις (Ε2, Γ)
Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσω προϊόν από εταιρεία που ξέρω ότι
βασανίζει ζώα. Ήδη έχω απορρίψει McDonalds και KFC που άκουσα ότι
ακολουθούν τέτοιες πρακτικές. Αν χρειαστεί μπορεί να μην ξαναφάω κρέας. Ψάχνω
και στο Internet να δω τι γίνεται με τις εταιρείες καλλυντικών. Με τα ζώα έχω
μεγάλη ευαισθησία. Είμαι μέλος και σε ένα σύλλογο. Κάνουμε προσπάθειες για να
σωθούν τα αδέσποτα (Ε5, Γ)
Την ιδέα του δίκαιου εμπορίου τη βρίσκω καταπληκτική. Νομίζω ότι αν στην Ελλάδα
υπήρχε κατάστημα δίκαιου εμπορίου πολύς κόσμος θα ψώνιζε από εκεί (Ε2, Α)
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Ασυμβατότητα ηθικής και προσωπικού συμφέροντος
Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο Β.2.4.2.1. η ασυμβατότητα μεταξύ ηθικής και
προσωπικού συμφέροντος αποτελεί μια αξιακή σταθερά των δυτικών κοινωνιών. Μια
πράξη δεν είναι η ηθική εάν γίνεται για λόγους πέρα από την εκτέλεση του καθήκοντος.
Και οπωσδήποτε η ηθική είναι κάτι που απαιτεί θυσίες και στερήσεις ανυστερόβουλα,
χωρίς την προσδοκία οποιασδήποτε ανταμοιβής. Η αντίληψη αυτή είναι αρκετά
διαδεδομένη στην ελληνική κοινωνία. Θέσαμε το ερώτημα κατά τη διάρκεια των
συζητήσεων. Πραγματικά πολλοί από τους συμμετέχοντες υποστήριξαν αυτή την άποψη.
Η πραγματική προσφορά πρέπει να είναι αφιλοκερδής. Άμα κερδίζω ό,τι κάνω το
κάνω από προσωπικό συμφέρον. Κοιτάω πρώτα τον εαυτό μου και μετά τον άλλον
(Ε6, Γ)
Βέβαια κάποιοι διαφώνησαν από την αρχή και έδωσαν έμφαση στο θέμα της
αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια τέθηκαν σε συζήτηση δύο σχετικά θέματα: η
καμπάνια «η μόδα ενάντια στον καρκίνο του στήθους» (βλ. κεφάλαιο Η.4.6.2) και το
δίκαιο εμπόριο (βλ. κεφάλαιο Στ. 1.1).
Η καμπάνια «η μόδα ενάντια στον καρκίνο του στήθους»
Για την καμπάνια αυτή διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις.
Είναι καθαρή υποκρισία. Την οργανώνουν κάποιοι επώνυμοι περισσότερο για να
επωφεληθούν οι ίδιοι. Τα ψίχουλα πάνε για το καλό σκοπό (Ε5, Γ)
Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι δουλειά του κράτους. Να δώσει πιο πολλά λεφτά
στο σύστημα υγείας. Χρειάζεται αγώνας για να διεκδικηθούν περισσότερα χρήματα.
Είναι σαν συγχωροχάρτι. Επειδή δεν κάνω τίποτα, αγοράζω το μπλουζάκι και λέω
ότι βοηθάω. Σαν την ελεημοσύνη, δε λύνει το πρόβλημα (Ε2, A)
Οι θετικές και οι αρνητικές απόψεις ήταν μοιρασμένες. Οι περισσότεροι βλέπουν
μάλλον θετικά την ενέργεια, παραδέχονται ότι συνεισφέρει στο σκοπό, αλλά επισημαίνουν
ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρέπει να αποτελέσουν άλλοθι για το κράτος να
αποστασιοποιηθεί από τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης που έχει.
Εγώ δεν το βρίσκω άσχημο. Έχουμε 2 λύσεις. Η πρώτη: αν λέγατε σε κάποιον δώσε
10 ευρώ για αυτό τον καλό σκοπό δεν θα έδινε κανένας. Τώρα όμως αγοράζοντας το
μπλουζάκι και μαζεύεται ένα σοβαρό ποσό που μπορεί να αξιοποιηθεί και το θέμα
έρχετια στην δημοσιότητα και ευαισθητοποιούνται πιο πολλές γυναίκες. Ποια είναι η
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καλύτερη λύση η πρώτη να μη γίνεται τίποτα ή η δεύτερη; (Ε3, A)
Είναι καλό. Απλώς να μην είναι πρόσχημα για να επαναπαύεται το κράτος και να
επιδιώκει τη λύση των προβλημάτων μόνο με τέτοιες ενέργειες (Ε3, Γ)

Το δίκαιο εμπόριο
Το θέμα όμως του δίκαιου εμπορίου απέσπασε πιο πολλές θετικές κριτικές, χωρίς
όμως να λείψουν και οι αρνητικές. Βέβαια ελάχιστοι είχαν ακούσει τον όρο. Έγινε
περιγραφή της ιδέας και του τρόπου που λειτουργεί. Οι παρακάτω απόψεις είναι
ενδεικτικές:
Το βρίσκω υποκριτικό. Να καταναλώνω και να περνάω ζωή και κότα πίνοντας το
καφεδάκι μου και να ισχυρίζονται ότι βοηθώ τους φτωχούς ανθρώπους (El, A)
το θέμα λύνεται μόνο με πολιτική δράση και πίεση στις κυβερνήσεις για να αλλάζουν
οι νόμοι. Παραμυθιάζουμε τον εαυτό μας. Δίνουμε 5 δραχμές και λέμε ότι βοηθάμε
να αλλάξει ο κόσμος. Στην ουσία δε γίνεται τίποτα. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος
και να δει τι γίνεται (El, Γ)
Με τέτοιες ενέργειες δίνεται η εντύπωση πως κάτι αλλάζει, ενώ στην πραγματικότητα
δεν αλλάζει τίποτα. Λειτουργεί περισσότερο αποπροσανατολιστικά. Αντί να
επικεντρωνόμαστε στη ρίζα των προβλημάτων μας στρέφουν στην ελεημοσύνη (Ε6,

Π
Εδώ εκδηλώθηκε ένας ενδιαφέρον αντίλογος:
το δίκαιο εμπόριο δεν βοηθά να ξυπνήσει ο κόσμος; Εγώ το βρίσκω εκπληκτικό.
Είναι πράγματι άσκηση πίεσης.

Εάν όλοι το ενισχύσουν θα υπάρξουν τρομερές

αλλαγές. Δε λέω ότι πρέπει να σταματήσει η πίεση στις εταιρείες και με άλλα μέσα
αλλά γιατί να μην υπάρχει; Δεν είναι ούτε υποκρισία ούτε μια τρύπα στο νερό.
Υποκρισία είναι να λέω ότι αγωνίζομαι ενώ στην πραγματικότητα ξέρω ότι ο αγώνας
μου δε θα φέρει τίποτα ουσιαστικό. Αν γίνει μια διαδήλωση για τον τρίτο κόσμο
μπορεί να συμμετέχουν 50 άτομα και μην το πάρει χαμπάρι κανείς ενώ αν υπάρχει
δίκαιο εμπόριο είναι μια διαρκής υπενθύμιση (Ε6, Α)
Πάντως όπως επισημάνθηκε και σε πολλές συνεντεύξεις της έρευνάς μας όλη η συζήτηση
γύρω από το δίκαιο εμπόριο είναι θεωρητική διότι οι Έλληνες δεν έχουν πραγματική
εμπειρία από τέτοια εγχειρήματα. Όπως δείχνει και η εμπειρία άλλων χωρών η λειτουργία
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στην πράξη εγχειρημάτων δίκαιου εμπορίου δίνει τη δυνατότητα άμεσης εμπειρίας και
συμβάλει στο να αλλάξουν οι στάσεις. Ειδικά στην Ελλάδα που φαίνεται να επικρατεί,
ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μια καντιανική αντίληψη για
τη σχέση προσωπικού συμφέροντος και ηθικής.
Η δραστηριότητα του INKA
Από τους συμμετέχοντες στις ομάδες συζήτησης ελάχιστοι ήταν μέλη σε καταναλωτικές
οργανώσεις. Οι περισσότεροι δε από αυτούς είχαν γραφεί με αφορμή κάποια καταγγελία
που έκαναν. Η έλλειψη καταγγελιών και παραπόνων δεν οφείλεται στην απουσία
ανάλογων εμπειριών. Η προσφυγή σε μια καταναλωτική οργάνωση δεν θεωρείται
προτεραιότητα. Μόνο σε περίπτωση κραυγαλέας περίπτωσης, και μάλιστα όταν θίγονται
ατομικά, φέρνουν στο μυαλό τους τις καταναλωτικές οργανώσεις και καταφεύγουν σε
αυτές για συμβουλές και νομική συμπαράσταση.
Από τις απαντήσεις διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και έλλειψη εμπιστοσύνης για την
αποτελεσματικότητα τους
Δεν έχω απευθυνθεί ποτέ σε καταναλωτική οργάνωση αλλά και να το κάνω δεν
νομίζω ότι θα βγει τίποτε. Πάντως δεν ξέρω και πολλά πράγματα για αυτές (Ε2, A)
Η βασική μας διαπίστωση είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης γύρω
από τη δράση των καταναλωτικών οργανώσεων. Οι περισσότεροι ξέρουν μεν ότι το INKA
είναι η μεγαλύτερη καταναλωτική οργάνωση, γνωρίζουν όμως ελάχιστα για τη δράση του,
'ά ελάχιστοι γνωρίζουν πως λειτουργεί μια καταναλωτική οργάνωση και τι
αρμοδιότητες έχει
Κ ελάχιστοι έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα του INKA
A ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι δυνατό να υποβληθεί καταγγελία μέσω διαδικτύου
(από την ιστοσελίδα του INKA αλλά και από την ιστοσελίδα της ΓΓ Καταναλωτή)
Κ ελάχιστοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας του INKA (αριθμός
11721)
Στους συμμετέχοντες επιδείξαμε τις καταχωρίσεις του INKA για τις διάφορες εκστρατείες
που υλοποιεί και την 15θήμερη επιθεώρηση που εκδίδει. Το υλικό αυτό έγινε αντικείμενο
δικής μας έρευνας βλ. σχετικά Η.5.1). Όλοι έμειναν πραγματικά έκπληκτοι. Σχεδόν κανείς
δεν ήξερε ότι το INKA έχει τόση μεγάλη δραστηριότητα. Επίσης σχεδόν κανείς δεν είχε
δει τις περισσότερες από τις καταχωρίσεις (του τελευταίου χρόνου) που τους επιδείξαμε
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(οι οποίες ήταν πάνω από 20). Τα σχόλια που απέσπασαν οι καταχωρίσεις ήταν ιδιαίτερα
θετικά, τόσο για τη δημιουργικότητα τους όσο και για το ότι επεσήμαναν τις πολιτικές
διαστάσεις
καταχωρίσεις

των

θεμάτων

που

που

αναφέρονται

καταπιάνονταν.
ονομαστικά

Ιδιαίτερα
σε

θετικά

συγκεκριμένες

αποτιμήθηκαν
εταιρείες

και

επαγγελματικές ομάδες. Επίσης θετικά αποτιμήθηκαν τα αφιερώματα της επιθεώρησης
του INKA για διάφορα προϊόντα.
Το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι για τις δράσεις των
καταναλωτικών οργανώσεων πρέπει να προβληματίσει τις τελευταίες. Όλα δείχνουν ότι
υπάρχει ένα κοινό δεκτικό σε μηνύματα που αφορούν την βιώσιμη κατανάλωση και τον
καταναλωτικό ακτιβισμό. Το κοινό όμως αυτό δεν είναι πληροφορημένο για τις
δραστηριότητες των καταναλωτικών οργανώσεων. Θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες
παρεμβάσεις ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.

Το μποϋκοτάζ του INKA (Σεπτέμβριος 2002)93
Για το μποϋκοτάζ αυτό οι πιο πολλοί από τους νεότερους είτε δεν το είχαν καν ακούσει
είτε απλώς το θυμούνται. Δεν θυμούνται του στόχους, την επιτυχία, ούτε είχαν διαβάσει,
ακούσει ή συζητήσει κάτι σχετικά. Οι μεγαλύτεροι ήξεραν πιο πολλά πράγματα, μάλιστα
πολλοί είχαν συμμετάσχει. Οι αποτιμήσεις ποικίλουν:
Για μένα δεν είχε νόημα. Αγόρασαν όλοι από την προηγούμενη και τα ποσοστά που
παρουσιάστηκαν δεν είχαν νόημα. Η μητέρα μου είχε εφοδιαστεί με γάλα «για να μη
λείψει στα παιδιά» (El, A)
Το μποϋκοτάζ ήταν συμβολικό. Για να μας κάνει να σκεφθούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι
σκέφθηκαν πολλοί (Ε5, Α)
Εντάξει το μποϋκοτάζ αυτό ήταν συμβολικό, ουσιαστικά ήταν για να ξυπνήσει ο
καταναλωτής και να εξετάζει τις τιμές. Αν τις έβρισκε παράλογες να διαμαρτύρεται
και να μην αγοράζει. Αυτό για μένα είχε νόημα. Και πραγματικά πολλοί άλλαζαν
συμπεριφορά. A εν ξέρω αν αυτό έγινε μόνο λόγο του μποϋκοτάζ αλλά εγώ θεωρώ ότι
είναι καλό που γίνονται τέτοιες ενέργειες. Νομίζω όμως ότι αυτοί που κάνουν τα
μποϋκοτάζ πρέπει να είναι πιο γνωστοί στον κόσμο και να έχουν κερδίσει την

93 για το μποϋκοτάζ που διοργάνωσε το INKA το Σεπτέμβριο του 2002 βλ. την ανάλυσή μας στο κεφάλαιο
Η.5.2.
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εμπιστοσύνη του. Να λέει κάτι το INKA και να λένε όλοι εντάξει είναι σωστό. Από
κει και πέρα όμως θα πρέπει και ο στόχος να είναι συγκεκριμένος. Η τάδε εταιρεία ή
το τάδε προϊόν. Μόνο έτσι θα έχει ορατό αποτέλεσμα (Ε4, Γ)
Σύμφωνα και με τις πιο πάνω συζητήσεις για το μποϊκοτάζ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα
κοινό ιδιαίτερο πρόθυμο να συμμετάσχει σε τέτοιες ενέργειες. Μάλιστα το κοινό αυτό
επιθυμεί συγκεκριμένη στοχοθεσία και συγκεκριμένες δράσεις. Το γεγονός αυτό πρέπει να
λαμβάνεται στο μέλλον σοβαρά υπόψη κατά το σχεδίασμά ενεργειών μποϊκοτάζ.
Υποδομές για την προώθηση της ηθικής κατανάλωσης
Ένα θέμα που επισημάνθηκε ιδιαίτερα στις συζητήσεις μας είναι το θέμα των
καταναλωτικών υποδομών. Ο καταναλωτής ακόμη και αν θέλει να υιοθετήσει βιώσιμες
συμπεριφορές δυσκολεύεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανακύκλωση:
Εγώ θέλω να κάνω ανακύκλωση. Πρέπει να φορτωθώ τα χαρτιά και να περπατήσω
ένα χιλιόμετρο μέχρι εκεί που είναι ο κάδος (Ε3, Γ)
Ιδιαίτερα επισημάνθηκε επίσης το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών.
Οι συγκοινωνίες είναι άθλιες. Οπότε αναγκαστικά παίρνω το αυτοκίνητο(Ε5, Α)
Επίσης το θέμα των μηχανισμών ελέγχου
Για μένα μεγάλο πρόβλημα είναι τα TAXI. Σε κλέβουν εν ψυχρώ. Μια φορά
αποφάσισα να κάνω κάτι. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία, μου είπαν δεν είμαστε
αρμόδιοι, μου έδωσαν κάτι τηλέφωνα από ένα υπουργείο, τα τηλέφωνα δεν
απαντούσαν ... τελικά εγκατέλειψα την προσπάθεια (Ε5, Α).
Από τους καταναλωτές επισημάνθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη αξιόπιστων
πιστοποιήσεων και σημάνσεων (labels).
Εγώ δεν έχω χρόνο ούτε διάθεση να ψάχνω για το κάθε συστατικά ή πως φτιάχνεται
το κάθε προϊόν ή αν και πόσο βλάπτει το περιβάλλον. Θέλω να υπάρχει ένας ειδικός
και να μου λέει, αυτό είναι καλό, αυτό κακό. Να υπάρχει μια ένδειξη πάνω στο
προϊόν. Εάν είμαι σίγουρος είμαι διατεθειμένος να πληρώσω πολύ παραπάνω, αλλά
να είμαι σίγουρος (Ε6, Γ).
Και βέβαια επισημάνθηκε η ανάγκη για φορείς παροχής αξιόπιστης ενημέρωσης και
πληροφοριών (έχουμε αναφερθεί πιο πάνω).

485

Η.6.2. Στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων
Συνομιλώντας με καταναλωτές και παραγωγούς
Στα πλαίσια της έρευνας μας για τις αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με
την ηθική βιώσιμη κατανάλωση κρίναμε σκόπιμο να διερευνήσουμε τη συμπεριφορά τους
παρατηρώντας τους και συνομιλώντας μαζί τους στις λαϊκές αγορές βιολογικών
προϊόντων. Πραγματοποιήσαμε τρεις τέτοιες επισκέψεις κατά τις οποίες παρατηρήσαμε τη
συμπεριφορά των καταναλωτών, συνομιλήσαμε μαζί τους αλλά και με τους παραγωγούς.
Επισκεφθήκαμε τις λαϊκές αγορές στο Περιστέρι (12/1/2004), στο Νέο Ηράκλειο
(20/1/2004) και στην Κηφισιά (28/6/2004). Στην Αθήνα σήμερα λειτουργούν 9 λαϊκές
αγορές, στη Θεσσαλονίκη 2 λαϊκές αγορές, ενώ συνεχώς προγραμματίζονται νέες (τόσο
για την Αθήνα-Θεσσαλονίκη όσο και για άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σύντομα θα
λειτουργήσουν λαϊκές αγορές στη Λάρισα και τα Τρίκαλα) (στοιχεία του ΟΙΚΟ, Ιούλιος
2004). Επιλέξαμε τις τρεις λαϊκές αγορές για να έχουμε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα
συνομιλητών. Το Περιστέρι θεωρείται τυπική εργατική συνοικία, το νέο Ηράκλειο
περιλαμβάνει και συνοικίες με ανώτερα εισοδήματα, ενώ στην Κηφισιά μένουν πολλοί με
υψηλά εισοδήματα. Τις λαϊκές αγορές επισκέπτονται άνθρωποι κάθε ηλικίας και κάθε
εισοδηματικού επιπέδου.
Επίσης επισκεφθήκαμε την Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων ECO FESTIVAL 2003 που
πραγματοποιήθηκε από 16 έως 19 Νοεμβρίου 2003 στο Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών. Και
εκεί είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με πολλούς παραγωγούς και καταναλωτές
βιολογικών προϊόντων.
Για την καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήσαμε μαγνητοφωνημένες
δηλώσεις-συνεντεύξεις αλλά και γραπτές σημειώσεις.
Βασική διαπίστωση είναι ότι οι αγορές βιολογικών προϊόντων είναι σε άνοδο. Αυτό το
παραδέχονται τόσο οι παραγωγοί, παρά τα προβλήματα που αναφέρουν, όσο και
καταναλωτές (διαπιστώνουν αύξηση του κόσμου που επισκέπτεται τις λαϊκές). Στην
Αθήνα η άνοδος αυτή αφορά όλες τις λαϊκές, από αυτές των λαϊκών συνοικιών, π.χ.
Περιστέρι, Κορυδαλλός, μέχρι αυτές που διαμένουν άνθρωποι υψηλότερων εισοδημάτων,
π.χ. Κηφισιά, Κολωνάκι, Βούλα.
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Γιατί οι καταναλωτές αγοράζουν βιολογικά προϊόντα
Η βασική αιτία που οι καταναλωτές αγοράζουν βιολογικά προϊόντα είναι η ανησυχία για
την ποιότητα των τροφίμων, η ανησυχία «για το τι τρώμε».
Η ανησυχία αυτή σχετίζεται με δύο κυρίως θέματα
1. τη χρήση χημικών στη γεωργία, φυτοφάρμακα και λιπάσματα
2. με το ζήτημα των «μεταλλαγμένων» τροφίμων.
«Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Εγώ ανησυχώ πολύ. Ακούω για τα φυτοφάρμακα, βλέπω και
τον καρκίνο που θερίζει και αναρωτιέμαι που πάμε. Τι θα γίνουμε. Γι ’ αυτό
προσπαθώ να βρίσκω όσο γίνεται πιο καλά τρόφιμα, γι ’ αυτό έρχομαι εδώ» (Π, Γ)94
όλος αυτός ο θόρυβος με τα μεταλλαγμένα και τα λιπάσματα με έχει φοβίσει. Αλλά το
ότι κάτι δεν πάει καλά το βλέπεις και με τα μάτια σου. Όλες οι ντομάτες είναι ίδιες
και δεν έχουν και γεύση. Είναι ντομάτα αυτό που τρώμε; Δεν ξέρω κάτι πρέπει να
γίνει (Κ, Γ)
Όμως παρότι εντοπίζεται το πρόβλημα της ποιότητας υπάρχει μεγάλο κενό ενημέρωσης.
Για τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ούτε τι
χρησιμοποιούνται ούτε σε ποιες ποσότητες ούτε τι προκαλούν στην υγεία μας. Δεν
ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, δεν ξέρουμε αν ελέγχονται καν.
Ακούω ότι τη μια μέρα ραντίζουν και την άλλη τα μαζεύουν και τα φέρνουν στη
αγορά. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος, πουθενά δεν μπορείς να απευθυνθείς (Π, Α)
Παρόμοια άγνοια και σύγχυση υπάρχει και στο ζήτημα των γενετικώς τροποποιημένων.
Λίγοι είναι οι καταναλωτές που δηλώνουν αρκετά ενημερωμένοι για το θέμα. Όλοι
δηλώνουν τρομοκρατημένοι αλλά αδυνατούν να δώσουν ακόμη και τον ορισμό των
γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.
Το θέμα της γεύσης είναι ένα επιπλέον κίνητρο για την αγορά βιολογικών προϊόντων.
Πάντως αρκετοί καταναλωτές διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει πάντα διαφορά στη γεύση, τις
περισσότερες φορές όμως υπάρχει. Σύμφωνα με παραγωγούς τα βιολογικά προϊόντα δεν
είναι εξ ορισμού πιο γευστικά από τα συμβατικά. Συνήθως όμως είναι γιατί τα βιολογικά
περιέχουν λιγότερο νερό από τα συμβατικά. Επίσης πολλά από τα βιολογικά προϊόντα

4 το πρώτο μέλος δηλώνει την λαϊκή αγορά Περιστέρι (Π), Νέο Ηράκλειο (ΝΗ), Κηφισιά (Κ) και το
δεύτερο μέλος εάν πρόκειται για άνδρα (Α) ή για γυναίκα (Γ)
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προέρχονται από γηγενείς ποικιλίες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα ελληνικά
μικροκλίματα. Αντίθετα οι λεγάμενες υβριδικές ποικιλίες που καλλιεργούνται στη
συμβατική γεωργία

είναι προσανατολισμένες

στη

μεγάλη

παραγωγή

και την

ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένες ασθένειες και όχι στη γεύση. Επίσης το σύστημα
μεταφοράς των βιολογικών προϊόντων είναι πιο ευέλικτο, ο παραγωγός είτε τα πουλά
απευθείας στη λαϊκή είτε τα μεταφέρει ο ίδιος σε κατάστημα βιολογικών προϊόντων, οπότε
δεν συλλέγονται άγουρα. Έτσι είναι πιο εύγευστα (πληροφορίες από παραγωγούς).
Ένα πολυσυζητημένο θέμα σε σχέση με τα βιολογικά προϊόντα είναι αυτό της τιμής. Η
επικρατούσα άποψη είναι ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πανάκριβα. Με μια πιο
λεπτομερή όμως διερεύνηση η άποψη αυτή αποδεικνύεται εσφαλμένη και καταρρίπτεται.
Σύμφωνα με καταναλωτές που έχουν ερευνήσει το θέμα τα βιολογικά προϊόντα, όταν
αγοράζονται στην εποχή τους δεν είναι ιδιαίτερα πιο ακριβά. Βέβαια βιολογικά προϊόντα
εντελώς εκτός εποχής δεν υπάρχουν, είναι ασύμβατα με την έννοια της βιολογικής
γεωργίας.
Εγώ που ψάχνω τις τιμές και στα σούπερ μάρκετ και στα μανάβικα και στις λαϊκές
έχω να σου πω ότι όταν αγοράζεις τα βιολογικά στην εποχή τους δεν είναι ακριβά.
Αν τα αγοράσεις λίγο πριν ή λίγο μετά ε, είναι κάπως πιο ακριβά. Όμως πρέπει να
ξέρεις ότι τα μανάβικα και τα σούπερ μάρκετ πουλάνε με βάση την εμφάνιση. Αν τα
φρούτα είναι μεγάλα και ωραία η τιμή είναι ανεβασμένη, αν είναι κάπως καχεκτικά η
τιμή πέφτει. Συνήθως όμως αυτά τα μεγάλα δεν είναι και νόστιμα. Τα κόβουν
καταπράσινα, για να γίνουν θέλουν λιπάσματα και έτσι όταν φτάνει να τα βάλεις στο
στόμα σου είναι εντελώς άνοστα. Τα βιολογικά προϊόντα αξίζουν τα λεφτά τους.
Αλλά ο κόσμος αυτό δεν το έχει καταλάβει. Αες και έχει παρωπίδες, κοιτά να
γλιτώσει κάνα ευρώ κι ας τρώει άχυρα... (ΝΗ, Α)
Για πολλούς καταναλωτές το ζήτημα της τιμής δεν είναι το πρωτεύον:
Προτιμώ να στερηθώ κάτι άλλο αλλά να αγοράσω βιολογικά προϊόντα. Τι δηλαδή να
κάνω οικονομία στην ποιότητα του φαγητού για να πάω 5 μέρες διακοπές παραπάνω
ή για να αγοράσω κάποιο επιπλέον φόρεμα ή παπούτσι, ή να βγω μια μέρα για
διασκέδαση. Σε καμιά περίπτωση (ΝΗ, Γ)
Βέβαια υπάρχουν και καταναλωτές για τους οποίους ακόμη και αυτή η μικρή διαφορά
στην τιμή είναι σημαντική. Αλλά και αυτοί δηλώνουν ότι προσπαθούν να αγοράσουν όσο
γίνεται πιο πολλά βιολογικά προϊόντα.
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Πάντως η πλειοψηφία των καταναλωτών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο θέμα της τιμής.
Συγκρίνει μόνο με βάση την ονομαστική τιμή. Αυτό όμως είναι ανορθολογικό και
οφείλεται κυρίως σε έλλειψη ενημέρωσης. Ο καταναλωτής δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι
στην τιμή των βιολογικών προϊόντων πληρώνει και την απουσία φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων. Αυτό ο καταναλωτής πολλές φορές δεν το εκτιμά
Βλέπεις μητέρα με μωρό στην αγκαλιά να ψωνίζει κάτι πελώρια σταφύλια και να τα
πληρώνει 10 ευρώ το κιλό. Μα πως τα αγοράζει; Εντάξει είναι εντυπωσιακά αλλά
δεν τις περνά από το μυαλό ότι μπορεί να έχουν ορμόνες; Για μένα έχουν σίγουρα.
Από την άλλη δεν αγοράζει βιολογικά γιατί μπορεί να έχουν 30 λετττά πιο ακριβά. Ο
κόσμος δεν ξέρει τι κάνει (Π, Α)
Πραγματικά διαπιστώνεται ότι οι καταναλωτές πολλές φορές κρίνουν τα προϊόντα με βάση
την εμφάνιση, το μέγεθος, το χρώμα τη γυαλάδα, ενώ η γεύση και η πραγματική ποιότητα
έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Αν συνυπολογίσουμε στην τιμή, την εγγυημένη ποιότητα, γεύση και απουσία χημικών δεν
είναι πιο ακριβά.
Επίσης στην τιμή πρέπει να συνυπολογιστεί και η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ως
συνήθως στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων δεν υπολογίζεται η κατανάλωση
φυσικών πόρων (μείωση του φυσικού κεφαλαίου) και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος
(βλ. κεφ. Γ.2.3.). Όμως η συμβατική γεωργία επιβαρύνει το περιβάλλον με χημικά. Τα
υπόγεια ύδατα πολλών περιοχών της Ελλάδας είναι ήδη μολυσμένα από νιτρικά άλατα, ως
συνέπεια της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων. Αυτό το κόστος της καταστροφής του
περιβάλλοντος δεν καταγράφεται πουθενά. Η βιολογική γεωργία είναι βιώσιμη και δεν
επιβαρύνει το περιβάλλον. Άρα στην τιμή των βιολογικών προϊόντων πρέπει να
συνεκτιμηθεί και η μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Στις λαϊκές αγορές βιολογικών τροφίμων δεν παρουσιάζονται μεγάλες διακυμάνσεις στις
τιμές. Σε περίπτωση π.χ. μιας θεομηνίας καταβάλλεται προσπάθεια από τους παραγωγούς
να είναι συγκρατημένες οι τιμές, σε αντίθεση με τις συμβατικές αγορές που τα φαινόμενα
αισχροκέρδειας είναι συχνά. Οι πωλητές βιολογικών προϊόντων έχουν σταθερή πελατεία,
έχουν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες οπότε συμπεριφέρονται λιγότερο
καιροσκοπικά (πληροφορίες παραγωγών)
Εμείς δεν κοιτάμε με μια θεομηνία ή μια έλλειψη που παρουσιάζεται στην αγορά να
βγάλουμε τα σπασμένα. Εμείς ξέρουμε τους πελάτες μας με το μικρό τους όνομα. Δεν
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είναι μόνο πελάτες είναι και φίλοι. Δεν μου πάει να τους συμπεριφερθώ άτιμα. Αν το
κάνω θα τους χάσω και από πελάτες και από φίλους. Εμείς προσπαθούμε να κρατάμε
τις τιμές σταθερές και σε λογικά επίπεδα (παραγωγός)
Αν το θέμα της τιμής για πολλούς καταναλωτές δεν είναι το πρωτεύον, το θέμα της
εμπιστοσύνης είναι. Οι καταναλωτές θέλουν να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα που
αγοράζουν είναι πράγματι βιολογικά. Στις λαϊκές αγορές συναντήσαμε ανθρώπους οι
οποίοι αγοράζουν βιολογικά προϊόντα και έχουν μια θετική στάση απέναντι τους. Στην
έρευνα όμως με τα focus groups διαπιστώσαμε ότι πολλοί καταναλωτές δεν εμπιστεύονται
τα βιολογικά προϊόντα, «δεν πιστεύουν ότι είναι αυτό που λένε ότι είναι». Η αντίληψη
αυτή δεν έχει σχηματιστεί από προσωπική εμπειρία ή από συγκεκριμένα στοιχεία αλλά
γενικά από την αντίληψη
«ότι ο Έλληνας θα την κάνει τη λαδιά του. Θα βρει τρόπο να ξεγελάσει το κράτος»
(Κ,Γ)
Μια τέτοια γενίκευση είναι άδικη. Μπορεί στην αγορά να καταγράφονται προσπάθειες
παραπλάνησης, π.χ. αναγραφή ετικετών ότι τα προϊόντα είναι βιολογικά χωρίς να έχουν
ανάλογες πιστοποιήσεις, όμως υπάρχουν διαδικασίες πιστοποίησης από ανεξάρτητους
οργανισμούς σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα πράγματι
είναι βιολογικά.
Ο καταναλωτής δεν είναι ενημερωμένος. Δεν ξέρει ότι σήμερα δεν ισχύει «ό,τι
δηλώσεις είσαι». Δηλώνεις ότι τα προϊόντα σου είναι βιολογικά. Ωραία δείξε μου τα
πιστοποιητικά του. Ο καταναλωτής δεν το ξέρει αυτό. Δε λέω ότι στην πιστοποίηση
δεν υπάρχουν προβλήματα και ασάφειες. Αλλά ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί
και αν δεν βρίσκει πάνω στα προϊόντα ή στον πάγκο της λαϊκής αυτά τα
πιστοποιητικά να μην αγοράζει τίποτα, και μάλιστα να δηλώνει ότι δεν τα αγοράζω
επειδή δεν έχετε αυτές τις πιστοποιήσεις. Ο καταναλωτής είναι βασικός κρίκος στη
διαδικασία της πιστοποίησης. Βέβαια από την άλλη μεριά πρέπει και οι οργανισμοί
να έχουν αδιάβλητες διαδικασίες και συστηματικούς ελέγχους (παραγωγός)
Στην Ελλάδα σήμερα η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία. Υπάρχουν ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης, π.χ. ΔΗΩ,
ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, οποίοι εφοδιάζουν τα προϊόντα με μια ετικέτα
πιστοποίησης (label). Ο καταναλωτής πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχου, να
απαιτεί τα πιστοποιητικά και τις ετικέτες και να ελέγχει τη διάρκεια ισχύος τους. Για να
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γίνουν όλα αυτά πρέπει κατ’ αρχήν να είναι ενημερωμένος σχετικά με το σύστημα
πιστοποίησης. Στην Ελλάδα σήμερα αν και οι ενημερωμένοι και ενεργοί καταναλωτές
αυξάνονται, η συμμετοχή των καταναλωτών δεν είναι η αναμενόμενη. Και εξαιτίας αυτού
δεν μπορεί να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αυξάνει η δυσπιστία.
Βέβαια πολλοί παραγωγοί προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα τέτοιο κλίμα, π.χ. με
επίδειξη των πιστοποιήσεων, με ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες, με
πρόσκληση στα αγροκτήματά τους.
Οι πελάτες στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων παρ’ ότι έχουν μεγαλύτερο βαθμό
εμπιστοσύνης, ωστόσο διατυπώνουν κάποιους ενδοιασμούς.
Εγώ τα παιδιά που ψωνίζω τα ξέρω καλά. Έχω πάει και στα κτήματά τους. Αεν
νομίζω ότι θα με κοροϊδέψουν. Δεν τους συμφέρει άλλωστε. Κάποιος κάποτε κάτι θα
καταλάβει, θα διαδοθεί το μαντάτο και τότε πρέπει να φύγουν από δω. Έπρεπε όμως
να υπάρχει μια σφραγίδα που να είναι από όλους αποδεκτή, να μην μπορεί κανείς να
την αμφισβητήσει και να την γνωρίζουν όλοι (NH, Α)
Μερικοί μάλιστα καταναλωτές δηλώνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν πολύ παραπάνω
για βιολογικά προϊόντα αρκεί αν είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα αυτά είναι πράγματι
βιολογικά.
Όμως το προσωπικό όφελος δεν είναι το μόνο κίνητρο για την προτίμηση των βιολογικών
προϊόντων. Για πολλούς καταναλωτές η προτίμηση στα βιολογικά προϊόντα εκφράζει μια
γενικότερη στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την αγάπη για το περιβάλλον και τη
φύση.
Για μένα είναι αυτονόητο ότι θα αγοράζω βιολογικά προϊόντα. Είναι τρόπος ζωής.
Αγαπώ τη φύση, το περιβάλλον, τα φυτά. Αγωνίζομαι για αυτά. Δεν αγοράζω
βιολογικά προϊόντα μόνο γιατί είναι πιο γευστικά και πιο υγιεινά αλλά και ως
πολιτική επιλογή, εκφράζουν τη στάση απέναντι στο περιβάλλον, είναι ταυτόχρονα
ένα μήνυμα για το ότι πρέπει να ζούμε πιο κοντά στη φύση, σε αρμονία με αυτή, με
όσο γίνεται πιο λίγες παρεμβάσεις της χημείας (Π, Α)
Πολλοί

από

τους

πελάτες

των

βιολογικών

λαϊκών

αγορών

είναι

ευρύτερα

ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά θέματα. Δραστηριοποιούνται σε πολιτικές νεολαίες, σε
εθελοντικές οργανώσεις σε αντιρατσιστικές κινήσεις, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε
συλλόγους για την προστασία των ζώων. Πολλοί επίσης προτιμούν τα βιολογικά προϊόντα
γιατί θεωρούν σημαντικό στη ζωή τους να αναζητούν νέες και αυθεντικές γεύσεις.
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Βρίσκω γεύσεις που τις είχα ζεχάσει από τότε που έφυγα από το χωριό. Θυμάμαι
τρώγαμε μήλα, ροδάκινα και ντομάτες και ήταν αρωματικά. Αυτά που τρώμε τα
τελευταία χρόνια δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που τρώγαμε τότε. Με τα βιολογικά
προϊόντα ξαναβρήκα πολλές από τις γεύσεις που ήθελα (Π, Α)
Διαπίστωσή μας είναι ότι στον τομέα των βιολογικών τροφίμων υπάρχουν οι πιο ενεργοί
καταναλωτές, παρ’ όλες τις ελλείψεις ενημέρωσης που επισημάναμε πιο πάνω. Οι πιο
πολλοί αναγνωρίζουν τη σημασία της προσωπικής συμμετοχής:
Ωραία οι εταιρείες που πουλάνε λιπάσματα και σπόρους μα δίνουν ντομάτες φθηνές,
ολοστρόγγυλες και γυαλιστερές, όλες το ίδιο μέγεθος. Εμείς όμως τι κάνουμε; Αν
συνεχίσουμε να αγοράζουμε είναι σα να λέμε: συνεχίστε, δε τρέχει τίποτε. Πρέπει
όλοι μας να στραφούμε σε βιολογικά προϊόντα. Να τα ενισχύσουμε (ΝΗ, Α)

Η.6.3. Διακοπές σε οικοτουριστικό συγκρότημα
Η διαμονή για λόγους αναψυχής σε ένα οικοτουριστικό συγκρότημα και η συζήτηση με
ανθρώπους που επίσης διαμένουν εκεί είναι ένας πρώτης τάξεως τρόπος διερεύνησης των
αντιλήψεων των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τον οικοτουρισμό.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο οικοτουριστικό συγκρότημα Roxanni Country
House Hotel and Restaurant στη Μαρώνεια της Θράκης, το τριήμερο της αποκριάς του
2004 (13-16 Φεβρουάριου 2004) διοργανώσαμε μία ομαδική συζήτηση με ανθρώπους που
επίσης διέμεναν εκεί.
Το συγκεκριμένο οικοτουριστικό συγκρότημα εκτός από διαμονή και φαγητό προσφέρει
μια σειρά από δραστηριότητες στη φύση, όπως παρακολούθηση πουλιών (Bird watching),
ποδήλατο βουνού, κανό σε λίμνη και σε θάλασσα, αστρονομία, Trekking, αναρρίχηση,
σπηλαιολογία, αρχαιολογία. Επίσης διαθέτει κατάστημα τοπικών προϊόντων. Βρίσκεται σε
μια περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από το λεγόμενο «μαζικό τουρισμό». Η κουζίνα του
εστιατορίου έχει έντονο τοπικό χρώμα. Με λίγα λόγια πρόκειται για μια τυπική
οικοτουριστική μονάδα.
Στη συζήτηση πήραν μέρος 8 άτομα, 4 άνδρες και 4 γυναίκες. Η συζήτηση έγινε με βάση
έναν οδηγό συζήτησης. Η συζήτηση μαγνητοφωνήθηκε ενώ κρατήθηκαν και σημειώσεις.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα κίνητρα για την επιλογή οικοτουριστικών
υπηρεσιών.
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Κυρίαρχο κίνητρο είναι η αναζήτηση νέων εμπειριών και του διαφορετικού.
Εγώ έχω επισκεφθεί πολλές μονάδες. Μου αρέσει που κάθε τι είναι διαφορετικό,
κάθε μονάδα έχει το δικό της ξεχωριστό χρώμα.
Οι οικοτουριστικές μονάδες προσφέρουν μεν πολλές ανέσεις, οι χώροι είναι προσεγμένοι,
κυριαρχεί όμως η απλότητα και αποφεύγεται η εξεζητημένη πολυτέλεια. Αυτή η «φυσική
απλότητα» εκτιμάται ιδιαίτερα. Μάλιστα πρέπει να επισημανθεί και μια μορφή δυσφορίας
για το κλασσικό μοντέλο «τουρισμού» που επεκτείνεται και στο γενικότερο σύγχρονο
τρόπο ζωής.
Εμένα μου αρέσει η φυσική απλότητα, η λιτότητα που βρίσκει κανείς εδώ. Έχουμε
κάνει ταξίδια και στο Μπαλί, και στην Ευρώπη, παντού... σε πολύ καλά ξενοδοχεία.
Εντάξει μου αρέσει το κοσμοπολίτικο κλίμα και η εξεζητημένη πολυτέλεια, αλλά την
έχουμε γνωρίσει, κάπου την έχουμε βαρεθεί, δε βρίσκουμε ουσία, και ζητάμε το
αντίθετο, κάτι πιο απλό και ουσιαστικό.
Εγώ όταν πηγαίνω σε κάποιο ξενοδοχείο για διακοπές αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο
διαμέρισμά μου. Δεν αισθάνομαι να αλλάζει κάτι ριζικά. Είναι μία από τα ίδια. Ενώ
εδώ αλλάζει το περιβάλλον και αισθάνομαι ότι τις μέρες που είμαι εδώ ζω
διαφορετικά. Και αυτό είναι που μου αρέσει, είναι το πιο σημαντικό και αυτό που
πραγματικά με ξεκουράζει.
Αυτή η πολυτέλεια που συναντάς σε μεγάλα ξενοδοχεία είναι χωρίς ζεστασιά. Εδώ
υπάρχει μια σπιτική ζεστασιά. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εμπορευματοποίηση. Στις
μονάδες με αγροτοτουρισμό υπάρχει περισσότερη ανθρώπινη επαφή και ειλικρίνεια
Η επαφή με τη φύση επισημάνθηκε ως ένα άλλο σημαντικό σημείο. Και εδώ διαφαίνεται
μια δυσφορία για τον τρόπο ζωής στην πόλη.
Στη δουλειά μου δεν κάνω απολύτως καμιά σωματική κίνηση. Πηγαίνω με το
αυτοκίνητο, ανεβαίνω στον όροφο με ασανσέρ και για ώρες κάθομαι είτε μπροστά
στον υπολογιστή είτε μιλάω στο τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Μου λείπει
το περπάτημα, θέλω βρε αδελφέ να πέσω στο κρεβάτι γιατί κουράστηκαν τα πόδια
και τα χέρια μου. Όταν έρχομαι σε αγροτουριστικές μονάδες συμμετέχω σε κάθε
δραστηριότητα από αγροτικές δουλειές μέχρι πεζοπορία και ράφτιγκ.
Η έλλειψη σωματικής άσκησης και το κλείσιμο στο γραφείο είναι πολύ σημαντικά
προβλήματα. Εγώ ξέρω ανθρώπους που παίρνουν την άδειά τους όχι το καλοκαίρι
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αλλά το Σεππέμβριο για να σνμμετάσχουν στον τρύγο.
Κατά την άποψή μας, και όπως προκύπτει από όλη την ερευνά μας, υπάρχει μια διάχυτη
δυσφορία για τον τρόπο ζωής ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις (και ιδιαίτερα στην Αθήνα). Η
δυσφορία αυτή έχει να κάνει τόσο με τις συνθήκες δουλειάς και καθημερινότητας αλλά
και με την κατανάλωση. Ζητούνται νέοι τρόποι ζωής με περισσότερη ουσία και πιο
γεμάτοι σε εμπειρίες. Ο οικοτουρισμός προσφέρει μια πρόσκαιρη διαφυγή και αποτελεί
σημαντικό «εργαλείο» για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, για την αλλαγή των
στάσεών τους και για την υιοθέτηση μοντέλων ζωής που να βασίζονται σε λιγότερη αλλά
πιο ποιοτική κατανάλωση.
Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται τις οικοτουριστικές μονάδες και για επιπλέον λόγους, με
όρους μάρκετινγκ θα τους αποκαλούσαμε ειδικά κοινά:
Οι οικολόγοι, οι άνθρωποι που είναι ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον και
επιδιώκουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους να ζήσουν στη φύση. Οι περισσότερες
οικοτουριστικές μονάδες προσφέρουν παράπλευρες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες
αυτές έχουν ευρύτερη οικονομική και κοινωνική σημασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε την
περίπτωση της παρακολούθησης πουλιών (bird watching) μια τέχνη που έτεινε να
ξεχαστεί. Πέρα από την συνεισφορά στην προστασία των πουλιών δημιουργούνται και
πολλές θέσεις εργασίας που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου. Ειδικά για την
Ελλάδα ο οικοτουρισμός έχει αναγνωριστεί ως η μοναδική ευκαιρία για να ξεφύγει η
ύπαιθρος από την υπανάπτυξη (βλ. περιοδικό Αγροτουρισμός).
Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες
Βαρέθηκα να πηγαίνω σε μέρη που στοιβάζεται ο κόσμος σα σαρδέλες. Δεν θέλω να
αφήνω τα λεφτά μου εκεί. Οι άνθρωποι εκεί έχουν χαλάσει. Σε βλέπουν ως ευρώ. Ας
ζήσει και κάνας άλλος. Εμένα μου αρέσει να δίνω τα λεφτά μου σε περιοχές πιο
φτωχές. Να αναπτυχθούν και αυτές. Να βοηθηθούν και οι άνθρωποι που ζουν εδώ
και αγωνίζονται για τον τόπο τους.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αναζητητές νέων γεύσεων. Συνδυάζουν τις διακοπές
με γευσιγνωσία, δοκιμές κρασιών, γιορτές αγροτικών προϊόντων, πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Για να εκτιμήσεις σωστά το κρασί πρέπει να το πίνεις στον τόπο που παράγεται, είναι
διαφορετικό. Το κρασί δεν μπορείς να το ξεκόψεις από τον τόπο που το έβγαλε ούτε
από τους ανθρώπους που το δημιούργησαν.
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Ο οικοτουρισμός είναι μια μορφή ηθικής/βιώσιμης κατανάλωσης. Είναι μια περίπτωση
που τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν βρίσκονται σε σύγκρουση. Είναι μια χαρακτηριστική
περίπτωση win-win. Ευνοημένοι είναι οι καταναλωτές, οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές
οικονομίες και το περιβάλλον. Κατ’ επέκταση δε ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και
οικονομία. Προκαλεί έκπληξη πως στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται με τόση δυσπιστία
τέτοιες καινοτόμες ιδέες, τόσο από επιχειρηματίες όσο και από το κράτος. Παρόμοια
κατάσταση επικρατεί και στην περίπτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενώ είναι
ζωτικό συμφέρον της ελληνικής οικονομίας η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, για λόγους απεξάρτησης από το πετρέλαιο, για την προστασία του
περιβάλλοντος, για τη καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων
και για πολλούς ακόμη λόγους, το ελληνικό κράτος είναι μίζερο απέναντι τους. Η
κατάσταση αυτή όμως φαίνεται να αλλάζει τόσο στον οικοτουρισμό όσο και στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος και για άλλες μορφές
ηθικής κατανάλωσης που είναι ακόμη στην Ελλάδα είτε στα σπάργανα είτε ακόμη εντελώς
άγνωστες.
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Συμπεράσματα

«Πάντως εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυσφορία του κόσμου. Και είναι στο προσκήνιο μια
κοινωνική επανάσταση. Πότε θα εκδηλωθεί δεν ξέρω, μπορεί και σε επόμενη γενιά. Ούτε το
πώς. Μπορεί να μην είναι εξέγερση με όπλα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Πάντως κάτι θα
γίνει»
καταναλωτής
Από διεθνείς έρευνες προκύπτουν ενδείξεις για αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των
ανθρώπων για τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Επίσης υποβόσκει
δυσαρέσκεια για την ποιότητα ζωής. Μάλιστα υψηλά ποσοστά σε κάθε χώρα εκφράζουν
την πρόθεση για την ανάληψη δράσης. Παρ’ όλα αυτά διαπιστώνεται μια σημαντική
υστέρηση στην ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση
(Neuner 2001, 163). Η πλειοψηφία προβληματίζεται, συζητά, προτίθεται, αλλά εν
τελεί πράττει ελάχιστα. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά στον ίδιο βαθμό όλες τις χώρες.
Επίσης ποικίλει και ο βαθμός ενεργοποίησης των πολιτών ανά περίπτωση.
Τόσο από την ανάλυση των δευτερογενών στοιχείων (κεφάλαια Η3-Η4) όσο και
από τη δική μας έρευνα διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στο
χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης-κατανάλωσης με υστέρηση, σε κάποιους τομείς σημαντική
σε άλλους όχι. Σε καμία όμως περίπτωση δεν δικαιολογείται η απαισιοδοξία και ο
μηδενισμός που στερεοτυπικά διακατέχει μεγάλο μέρος των πολιτών, της επιστημονικής
κοινότητας και της διανόησης.
Σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου, και στην Ελλάδα φυσικά, η τάση για
μεταβολή των αξιών είναι σαφής και διατυπώνεται με τον απλό τύπο: «αυξανόμενη
ατομικότητα» (Individualismus) (Klages 2004). Με την έννοια ότι οι παραδοσιακές αξίες
του καθήκοντος χάνουν σε σημαντικότητα ενώ οι αξίες της εκδίπλωσης του εαυτού
κερδίζουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ό,τι χάνουν οι μεν το κερδίζουν οι δε (ο.π.). Η
τάση δε αυτή είναι γενική και ισχύει για όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου
(ο.π), άρα και για την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη. Ανοικτό όμως
παραμένει το ζήτημα των συνεπειών από αυτή τη μεταβολή σημαντικότητας των αξιών.
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Ο πλουραλισμός αξιών που παρατηρείται σε άλλες χώρες παρατηρείται και στην
Ελλάδα. Οι «παλιές» αξίες του καθήκοντος και της προσκόλλησης στην παράδοση
φαίνεται να αναγεννιούνται αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για το ποια ακριβώς
έννοια δίδεται σε αυτές. Έδαφος όμως κερδίζει και η αξία της υπευθυνότητας,
αποτελώντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για την εξέλιξη της βιώσιμης κατανάλωσης. Επίσης
δεν φαίνονται να επιβεβαιώνονται απόψεις των πεσιμιστών για αχαλίνωτο εγωισμό και
κατάρρευση των ηθικών αξιών παρ’ όλο που αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις υλιστικές
αξίες, στην απόκτηση χρήματος που φυσικά μεταφράζεται σε περισσότερα καταναλωτικά
αγαθά, στην ικανοποίηση επιθυμιών και στη διασκέδαση.
Συνοψίζουμε τα κυριότερα σημεία της έρευνάς μας:
Παρ’ όλο που η κατανάλωση στερεοτυπικά προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς
(αλλοτρίωση, δημιουργία εγωιστικής κοινωνίας), φαίνεται ότι αυτό το συλλήβδην
αντικαταναλωτικό πνεύμα εγκαταλείπεται και η νέα γενιά ιδίως συζητά περισσότερο
απροκατάληπτα γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με την κατανάλωση.

Η

διαμαρτυρία δεν καθορίζεται πλέον από στάσεις αποχής ή παραίτησης από
συγκεκριμένα

προϊόντα

αλλά

από

τη

συνειδητή

υποστήριξη

επιλεγμένων

καταναλωτικών συμπεριφορών. Το ζητούμενο σήμερα είναι η «πολιτικώς ορθή»
κατανάλωση και όχι η μη-κατανάλωση.
■S Είναι διάχυτη η δυσφορία για τον σύγχρονο τρόπο ζωής και μια διάθεση για αλλαγή
του τρόπου ζωής και ιδιαίτερα των καταναλωτικών συνηθειών. Αυτή η δυσφορία με
κανένα τρόπο δεν συνδέεται με στερήσεις και θυσίες αλλά έχει το νόημα της πιο
ποιοτικής και ουσιαστικής κατανάλωσης.
•S Υπάρχει απογοήτευση για κλασσικές μορφές δράσης και δυσπιστία απέναντι σε
παραδοσιακούς θεσμούς (πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές ενώσεις, Εκκλησία,
κράτος). Από την άλλη μεριά φαίνεται να κυριαρχεί αμηχανία σε σχέση με νέες μορφές
πολιτικής δράσης (π.χ. μποϊκοτάζ).
•S Σημαντικό πρόβλημα στην προώθηση της ηθικής-βιώσιμης κατανάλωσης αποτελεί ο
χαμηλός βαθμός κοινωνικής εμπιστοσύνης.
'λ Παρ' όλα αυτά ότι ο διαπιστώνεται ότι ηθικός καταναλωτής υπάρχει. Στον πληθυσμό
υπάρχουν τμήματα καταναλωτών που για τη λήψη των αγοραστικών τους αποφάσεων
συνυπολογίζουν ηθικά κριτήρια. Υπάρχει ένα μικρό, ακόμη, κομμάτι ενεργών
καταναλωτών που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί, που κρατά κριτική στάση απέναντι στην
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«ανήθικη» κατανάλωση, που διαμαρτύρεται και που οραματίζεται κάτι διαφορετικό.
Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι μη επαρκώς ενημερωμένων
καταναλωτών που όμως στέκεται θετικά απέναντι σε προτάσεις κατανάλωσης που
κινούνται σε βιώσιμη κατεύθυνση. Τέλος υπάρχει και ένα κομμάτι παντελώς αδιάφορων
καταναλωτών.
^ Επίσης διαπιστώνεται ότι η αγορά ηθικών προϊόντων είναι μια διευρυνόμενη αγορά
(βλ. Η.4). Η σημασία της δεν έγκειται όμως κυρίως στο να καταλάβουν τα ηθικά
προϊόντα τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά, αλλά να επιταχύνουν εκείνες τις διαδικασίες
που θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση των ηθικών κριτηρίων ως απαραίτητο κριτήριο στη
λήψη των αγοραστικών αποφάσεων.
λ Και στην Ελλάδα όμως το φαινόμενο της ηθικής κατανάλωσης χαρακτηρίζεται από το
σύνδρομο 30:3. Το 1/3 των καταναλωτών εκφράζει ενδιαφέρον για την ηθική
κατανάλωση αλλά τα ηθικά προϊόντα σπάνια ξεπερνούν σε μερίδιο αγοράς το 3%.
Υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε αυτό που οι άνθρωποι δηλώνουν στις έρευνες
αγοράς ότι σκέφτονται (ή πράγματι σκέφτονται) και σε αυτό που πράττουν (βλ.
κεφάλαιο Η.3.).
ν^Ένα τμήμα των καταναλωτών προβαίνει σε μια αισιόδοξη πρόβλεψη για τη βιώσιμη
κατανάλωση και γενικότερα για τις κοινωνικές εξελίξεις. Μεγάλο μέρος όμως είναι
απαισιόδοξο, στάση που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα επικρατούντα
στερεότυπα. Μεγάλο ρόλο στην εδραίωση αυτών των στερεοτύπων διαδραματίζει η
ελληνική διανόηση. Τα πρότυπα αυτά αναπαράγονται ιδίως μέσω της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Ήδη παρατηρείται μια σχετικοποίησή τους που στο μέλλον πιστεύουμε ότι
θα είναι μεγαλύτερη.
Κ Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης σε ότι αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με
την (ηθική) κατανάλωση. Μερικές φορές δε και σύγχυση. Η περίπτωση του τομέα της
διατροφής είναι ενδεικτική.
■S Στην Ελλάδα όμως υπάρχει και υστέρηση σε θέμα υποδομών. Υποδομές και
πρωτοβουλίες που σε άλλες χώρες είναι σε φάση ωρίμανσης στην Ελλάδα είτε δεν
υπάρχουν, είτε είναι σε εμβρυακό στάδιο, π.χ. συστήματα ανακύκλωσης, δημόσιες
συγκοινωνίες, πρωτοβουλίες δίκαιου εμπορίου, διαδικασίες πιστοποίησης για ηθικά
προϊόντα.
λ Στην Ελλάδα η λύση των κοινωνικών και οικολογικών προβλημάτων θεωρείται κυρίως
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αρμοδιότητα του κράτους. Η προσωπική συμβολή στη λύση των προβλημάτων δεν
εκτιμάται. Τΐαρ’ όλο που η στάση είναι βαθιά ριζωμένη στην Ελληνική κοινωνία αρχίζει
να κλονίζεται. Αρχίζει να αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ η δυνατότητα προσωπικών
παρεμβάσεων και η σημασία της ατομικής υπευθυνότητας.
'λ Ενώ οι καταναλωτές φαίνεται εκ πρώτης όψεως να μην σχετίζουν τα κοινωνικά
προβλήματα με τη δράση των εταιρειών (θεωρούν περισσότερο υπεύθυνο το κράτος που
δεν τις ελέγχει επαρκώς), εντούτοις υποβόσκει μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στις
εταιρείες. Η κατάσταση αυτή κατά τη γνώμη μας είναι βραδυφλεγής βόμβα στα
θεμέλια πολλών εταιρειών και δεν μπορούν να την αγνοούν.
'λ Στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης βασικός παράγοντας είναι η κατάλληλη
επικοινωνία και η δημοσιότητα. Στον τομέα αυτό παρ’ όλο που πολλές ενέργειες είναι
αξιόλογες (αναφερόμαστε σε ενέργειες του INKA και της Greenpeace) και αξιοποιούν
τη διεθνή πείρα εντούτοις δεν τυγχάνουν αρκετής δημοσιότητας. Στον τομέα αυτό
πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση
Κ Η καντιανική αντίληψη για τη σχέση προσωπικού συμφέροντος και ηθικής που στην
Ελλάδα φαίνεται να επικρατεί, σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
δείχνει ότι υποχωρεί. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για την ανάπτυξη εγχειρημάτων
όπως το δίκαιο εμπόριο
Κ Η έως τώρα υστέρηση της Ελλάδας και των Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τη
βιώσιμη κατανάλωση ενισχύεται με την απουσία επιτυχημένων εγχειρημάτων
καταναλωτικού

ακτιβισμού.

Η

ύπαρξη

για

παράδειγμα

ενός

επιτυχημένου

παραδείγματος δίκαιου εμπορίου, έστω και μικρής κλίμακας, θα δημιουργούσε
διαφορετική δυναμική για την εξέλιξη του δίκαιου εμπορίου στην Ελλάδα
Για την προοπτική της βιώσιμης κατανάλωσης στην Ελλάδα είμαστε αισιόδοξοι,
παρ’ όλα τα προβλήματα και τις υστερήσεις που επισημάναμε. Οι διαπιστώσεις του
Βούλγαρη (βλ. Λακασάς 2003): «Η Ελλάδα πότε με εθνική φανφάρα και πότε με εθνική
μουρμούρα, κατορθώνει να παρακολουθεί τα μεγάλα ραντεβού της ιστορίας, τους μεγάλους
μετασχηματισμούς που συντελούνται στην ομάδα των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών.
Κοντολογίς, η Ελ)Λδα ταξιδεύει με το καλύτερο τρένο που υπάρχει στον κόσμο, αλλά πάντα
είναι επιβάτης του τελευταίου βαγονιού. Φτάνει καθυστερημένα και ανεβαίνει την τελευταία
στιγμή», νομίζουμε ότι ανταποκρίνονται και στην περίπτωση της ηθικής κατανάλωσης.
Η εξέλιξη όμως της ηθικής κατανάλωσης στην Ελλάδα εξαρτάται και από την
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εξέλιξή της διεθνώς.
Το μέλλον της ηθικής κατανάλωσης δεν είναι ένα θέμα που περιορίζεται μόνο στο
χώρο της κατανάλωσης. Η ηθική κατανάλωση προϋποθέτει διαφορετικά πρότυπα
παραγωγής και κατανάλωσης. Η εφαρμογή της, όπως έχουμε επισημάνει, σημαίνει τις
ριζικές αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε, σκεφτόμαστε, καταναλώνουμε. Σημαίνει
επαναπροσδιορισμό αξιών και προτεραιοτήτων. Άρα το όραμα για μια πιο ηθική
ανάπτυξη-κατανάλωση είναι το όραμα για την εξέλιξη της κοινωνίας μας. Η κατανάλωση
έχει σταματήσει να θεωρείται πλέον μόνο ως μια προσωπική υπόθεση περί γούστου αλλά
έχει σχέση με την κοινωνική συμπεριφορά και τη διαδικασία μετασχηματισμού της
κοινωνίας (Λυμπεράκη, Πελαγίδης 2002, 116). Η κατανάλωση δεν είναι εξ ορισμού μια
«πρέσα ομοιομορφίας», μπορεί να μετασχηματιστεί σε όπλο αυτενέργειας και ατομικής
ελευθερίας (ο.π., 106).
Χονδρικά διατυπώνονται δύο κατηγορίες απόψεων για το μέλλον, οι αισιόδοξες
και οι απαισιόδοξες.
Η θέση της εργασίας αυτής είναι αισιόδοξη. Δεν συμφωνούμε με τις θεωρίες
περί ηθικής παρακμής, κατάρρευσης των αξιών και πισωγυρισμάτων στη βαρβαρότητα και
πιστεύουμε ότι υπάρχει ηθική πρόοδος και μάλιστα στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης
ανθρώπινης αλληλεγγύης (βλ. κεφάλαιο Δ.4). Παρ’ όλα τα κακώς κείμενα και τα
πισωγυρίσματα συμμεριζόμαστε τις απόψεις πολλών σύγχρονων διανοητών που
υποστηρίζουν ότι ζούμε σε μια κοινωνία με καλύτερες αξίες (Singer 1999, 257). Σε μια
κοινωνία που έχει καταργήσει τη δουλεία, που έχει απαγορεύσει το γενετικό
ακρωτηριασμό των γυναικών και σε μια κοινωνία που δεν προβαίνει στην καύση των
στοχαστών που αντιτίθενται στις επικρατούσες θρησκευτικές αντιλήψεις. Σήμερα η
ικανότητα του σκέπτεσθαι μπορεί να μας οδηγήσει τόσο στην απόρριψη του αυθαίρετου
σχετικισμού των αξιών όσο και στην άκριτη υιοθέτηση των ισχυόντων αξιών της
κοινωνίας μας (ο.π). Η αύξηση της εκπαίδευσης, οι αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας
και η εκκοσμίκευσης δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για διάλογο. Όλα αυτά αποτελούν
αιτία αισιοδοξίας ότι οι αξίες της κοινωνίας θα αλλάξουν (ο.π, 257). Χρειάζεται να
υιοθετήσουμε μια άλλη θέαση του κόσμου και των συνάνθρωπων, και να κατανοήσουμε
ότι η ηθική συμπεριφορά είναι προϋπόθεση ευδαιμονίας, και άρα είναι λογικό να
υιοθετείται.
Επιπλέον ο Singer (ο.π., 172) διαπιστώνει ότι η οικολογική-κοινωνική πρόοδος σε
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μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ευαισθητοποίηση των πολιτών με υψηλό επίπεδο
ευημερίας. Η ατομική υπευθυνότητα, ως ατομική μεμονωμένη πράξη είτε ως συμμετοχή
σε συλλογικές πρωτοβουλίες, έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λύση των κοινωνικών προβλημάτων.
Ο αντίλογος είναι ότι η συντονισμένη δράση των καταναλωτών δεν μπορεί να
επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα (Neuner 2001, 175). Η υιοθέτηση καταναλωτικών
πρακτικών με «χαμηλό κόστος» από τη μεριά του καταναλωτή, μόνο οριακές μεταβολές
του υπάρχοντος status quo μπορούν να επιφέρουν. Οι καταναλωτές όταν έχουν να κάνουν
με σημαντική επένδυση χρόνου, χρήματος ή προσπάθειας μάλλον προτιμούν να αφήνουν
τα πράγματα όπως είναι.
Οι αλλαγές όμως στις καταναλωτικές πρακτικές είναι κοινωνικές αλλαγές. Οι
οποίες δεν είναι πάντα άμεσα εμφανείς (βλ. Elias 1997α, 1997β). Η υπεύθυνη
καταναλωτική συμπεριφορά είναι μια διαρκής δυναμική διαδικασία. Οι μικροαλλαγές
στις καταναλωτικές συνήθειες σταθεροποιούνται ως συνήθειες, και γίνονται η
αφετηρία για νέες αλλαγές. Από τέτοια μικρά βήματα μπορούν να επισυμβούν ριζικές
αλλαγές.
Ο καταναλωτικός ακτιβισμός, με τη μορφή του boycott ή και του buycott, αποτελεί
ένα πρόσθετο ισχυρό εργαλείο παρέμβασης το οποίο είναι πρακτικό και προσβάσιμο σε
όλους. Είναι μια εναλλακτική επιλογή δράσης ενάντια στα μεγάλα προβλήματα της
εκμετάλλευσης εργαζομένων, της μόλυνσης του περιβάλλοντος, της ειρήνης, της
εξαθλίωσης του τρίτου κόσμου, τα οποία όμως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποκλειστικά με παραδοσιακά μέσα πολιτικής δράσης (ψηφοφορία, απεργίες, διαδηλώσεις
κοκ).

Σύμφωνα

με

την

Ethical

Consumer

Research

Association

(ECRA,

www.ethicalconsumer.org) η ηθική κατανάλωση δεν έρχεται να υποκαταστήσει άλλες
μορφές πολιτικής δράσης ούτε υποστηρίζει ότι η λύση μπορεί να δοθεί από τον
καταναλωτή ατομικά. Αντίθετα η συλλογική δράση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, οι
περισσότερες ενέργειες οργανώνονται από ενώσεις, κλαμπ, ΜΚΟ, τοπικές αρχές.
Δείγμα της επιτυχίας του καταναλωτικού ακτιβισμού είναι η αλλαγή της
συμπεριφοράς πολλών επιχειρήσεων, η υιοθέτηση ηθικών πολιτικών και κωδίκων
δέσμευσης, καθώς και η ανάπτυξη του όγκου του ηθικού εμπορίου. Το ότι η
καταναλωτική δύναμη και τα μποϊκοτάζ μπορεί να είναι αποτελεσματικά έχει αποδειχθεί,
το θέμα είναι να βρούμε τρόπους ώστε να τα οργανώνουμε πιο εύκολα και να τα κάνουμε
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mo αποτελεσματικά (ECRA, www.ethicalconsumer.org). Σε μερικούς τομείς οι αλλαγές
που έχουν επισυμβεί είναι σημαντικές, όπως για παράδειγμα στην περιβαλλοντική
πολιτική, στα πειράματα στα ζώα, στην πτώση του ρατσιστικού καθεστώτος της Νότιας
Αφρικής για το οποίο ίσχυε καταναλωτικό μποϊκοτάζ για 38 χρόνια. Φυσικά η κατάσταση
δεν πρέπει να εξωραΐζεται αλλά ούτε και να μηδενίζονται οι επιτυχίες.
Σήμερα υπάρχει ένα κλίμα κατά των αθέμιτων πρακτικών που ακολουθούν οι
εταιρείες. Πληθαίνουν συνεχώς οι άνθρωποι οι οποίοι «θέλουν να κάνουν κάτι
συγκεκριμένο» (Werner, Weiss 2003), κάτι άμεσα αποτελεσματικό και απτό. Η
δυσαρέσκεια αυτή εκφράζεται με τις ευφάνταστες ενέργειες καταναλωτικού ακτιβισμού
που όλο και πληθαίνουν, διευκολυνόμενες από τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα
τεχνολογία και ειδικά το διαδίκτυο. Οι εταιρείες που αρχικά αντιμετώπισαν με χλευασμό
τον καταναλωτικό ακτιβισμό σήμερα αναγκάζονται να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά
τους «για να αποφύγουν τα χειρότερα». Ο καταναλωτικός ακτιβισμός σε εταιρείες που τον
αγνοούν γίνεται πρόβλημα, ενώ σε άλλες γίνεται ευκαιρία (Thielemann 2003, 333).
Η πρόσφατη περίπτωση του πετρελαϊκού κολοσσού Exxon είναι χαρακτηριστική
(η Exxon είναι η 2η μεγαλύτερη εταιρεία στο κόσμο σε ετήσιο κύκλο εργασιών μετά τη
Wal-Mart, ο κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από το ΑΕΠ χωρών όπως η Ελλάδα,
η Αυστρία, η Τουρκία, η Πολωνία). Από διάφορες οργανώσεις και κινήσεις η Exxon έχει
χαρακτηριστεί «δεινόσαυρος» και «η mo διεφθαρμένη εταιρεία» (βλ. τις σχετικές
ιστοσελίδες www.stopesso.org,www.petitiononline.com/citizens/petition.html και www.
greenpeaceusa.org/exxonmobil). Η εταιρεία τηρεί μια αλαζονική και περιφρονητική στάση
απέναντι στο περιβαλλοντικό κίνημα. Έχει χρηματοδοτήσει αφειδώς την εκστρατεία του
προέδρου Bush που πρωτοστατεί στην ακύρωση της συμφωνίας του Kyoto, χρηματοδοτεί
ιδρύματα που προσπαθούν να δικαιολογήσουν επιστημονικά την ανάγκη ενίσχυσης της
πετρελαϊκής κατανάλωσης, χρηματοδοτεί εκστρατείες για μπλοκάρισμα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας ενώ θεωρείται από του ένθερμους υποστηρικτές του πολέμου στον Ιράκ.
Απέχει δε πολύ από τα στάνταρτ του κλάδου, όπου άλλες εταιρείες όπως η Shell δαπανούν
αξιοσημείωτα ποσά για έρευνα και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μετά τη γενική κατακραυγή για την προκλητική της πολιτική έχουν αρχίσει να
εμφανίζονται τα πρώτα ρήγματα στο τείχος αδιαλλαξίας της Exxon. Προφανώς δεν είναι η
σοφότερη επιλογή να είσαι εναντίον όλου του κόσμου και ειδικά να σχετίζεσαι με τέτοια
λεπτά θέματα όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές. Οι ζημιές μπορεί να είναι μεγαλύτερες
από τα κέρδη. Εξάλλου είναι νωπή η εμπειρία της Shell (βλ. Στ.2.3.). Με τη βήμα βήμα
502

δουλειά των περιβαλλοντικών οργανώσεων έχει εδραιωθεί η αντίληψη ότι οι κλιματικές
αλλαγές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις εκπομπές από την καύση του υγρών καυσίμων.
Στο μέλλον μια απρόβλεπτη θεομηνία στην Ευρώπη ή την Αμερική μπορεί να συνδεθεί με
την Exxon. Στην περίπτωση αυτή η ζημιά για την εταιρεία θα είναι ανυπολόγιστη.
Η περίπτωση Exxon δείχνει και κάτι άλλο: πόσο αλληλένδετα είναι τα
προβλήματα. Ο αγώνας κατά της Exxon είναι ταυτόχρονα αγώνας για καθαρό περιβάλλον,
για την ειρήνη, για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Σε μια έκθεση του κόμματος των πρασίνων της Γερμανίας (Bündnis 90/Die Grünen
2004, 3-4) για τη βιώσιμη οικονομική πολιτική διαπιστώνεται ότι στην καταναλωτική
συμπεριφορά μπορούμε να διακρίνουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις. Οι καταναλωτές σε όλο
και μεγαλύτερο βαθμό ενδιαφέρονται γα την οικολογική ποιότητα των προϊόντων. Γ’ι’
αυτό υπάρχει η ανάγκη καινοτομιών στον τομέα της προσφοράς πληροφοριών, ιδιαίτερα
στη διαφάνεια, έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να διαμορφώσουν συνειδητά
την καταναλωτική τους συμπεριφορά. «Με μια σύγχρονη πολιτική προστασίας του
καταναλωτή θα παράσχουμε στον καταναλωτή τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα
έτσι ώστε να προωθήσουμε βιώσιμα καταναλωτικά πρότυπα» (ο.π).
Μεγάλο μέρος της Αριστεράς (και της ελληνικής) αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις
«μη παραδοσιακές» μορφές πολιτικής δράσης όπως οι διάφορες μορφές καταναλωτικού
ακτιβισμού, το μποϋκοτάζ, η παραποίηση διαφημίσεων, ο κυβερνο-ακτιβισμός. Η
επικέντρωση, όμως μόνο στην αλλαγή των κοινωνικών δομών η οποία θα επιφέρει και την
αλλαγή συμπεριφοράς των ανθρώπων μάλλον αποδεικνύεται ουτοπία. Παρόμοια με αυτή
του Χριστιανισμού που θέλει να αλλάξει τον άνθρωπο μέσω εκκλήσεων. Το δίλημμα «να
αλλάξουμε τον κόσμο για να αλλάξουμε τους ανθρώπους» ή «να αλλάξουμε τους
ανθρώπους για να αλλάξουμε τον κόσμο» δεν έχει νόημα. Δομή και προσωπικότητα
είναι αλληλένδετα και προχωρούν προς την κατεύθυνση του εκπολιτισμού (Elias
1997β).
Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι μεγάλες ανατροπές δεν είναι πάντα αποτέλεσμα
βίαιων επαναστατικών ξεσπασμάτων. Ακόμη και σε φαινομενικά στάσιμες περιόδους
μπορεί να επισυμβαίνουν «υπόγειες», «αθόρυβες» αλλαγές. Με λόγια του N. Elias (1997β,
σ. 300).: «... οι αλλαγές επιτελούνται μέσα σε πολύν χρόνο, πάντα πολύ αργά, πολύ βαθμιαία
και σε μεγάλο βαθμό αθόρυβα για τα αυτιά όσων είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται μόνον τα
μεγάλα, τα ηχηρά γεγονότα. Οι μεγάλες εκρήξεις, στο πλαίσιο των οποίων η υπόσταση και η
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συμπεριφορά των ατόμων μεταβάλλονται μονομιάς (και επομένως κατά τρόπο ιδιαίτερα
αισθητό), δεν είναι τίποτα περισσότερο από επιμέρους φαινόμενα εντός τέτοιων
μακρόχρονων και συχνά σχεδόν αθόρυβων κοινωνικών μετατοπίσεων...». Επαναστατικές
αλλαγές μπορούν να συντελεστούν και χωρίς «τη βίαιη ανατροπή του σημερινού
κοινωνικού καθεστώτος» όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στο Κομμουνιστικό
Μανιφέστο. Ούτε ο πόλεμος είναι ο αποκλειστικός «πατήρ πάντων» κατά τον Ηράκλειτο.
Ο Μάης του ’68 ήταν μια επανάσταση των νέων (όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες)

ενάντια στη

«μιζέρια των

μεγαλύτερων», στον

«αφόρητο

μικροαστισμό» και τον κομφορμισμό. Φαινομενικά δεν απέφερε τίποτε, με την έννοια της
κατάληψης της εξουσίας ή της άμεσης αλλαγής δομών, όμως εν τέλει σηματοδότησε μια
τεράστια αλλαγή στις αξίες των ανθρώπων. Και σήμερα υπάρχουν ενδείξεις δυσφορίας,
ιδίως της νέας γενιάς, απέναντι στον «αφόρητο καταναλωτισμό», τα «εξοντωτικά ωράρια
εργασίας», την

«έλλειψη

ποιότητας ζωής» και τις «κοινωνικές επιταγές της

καταναλωτικής κοινωνίας». Πώς θα εκδηλωθεί αυτή η δυσφορία, πως θα κατασταλάξουν
οι αξίες των νέων και πως αυτές θα επηρεάσουν τις κοινωνικές εξελίξεις παραμένει
ζητούμενο.
Το κοινωνικό κίνημα άρχισε να λαμβάνει υπόψη τη δύναμη που υποκρύπτει η
καταναλωτική πράξη και τους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να διαδραματίσει ως
φορέας αλλαγής συμπεριφορών. Υπάρχει μια πιο θετική στάση απέναντι στην
κατανάλωση. Η διαμαρτυρία δεν καθορίζεται πλέον από στάσεις αποχής ή παραίτησης
από συγκεκριμένα προϊόντα αλλά από τη

συνειδητή υποστήριξη επιλεγμένων

καταναλωτικών συμπεριφορών. Σε αυτό συνέβαλε και η μεταμοντέρνα αντίληψη για
μερικές λύσεις των προβλημάτων και όχι για τις ιδανικές. Επικρατεί μια πιο
πραγματιστική λογική και ηθική που στοχεύει σε έναν πιο δίκαιο κόσμο όχι στο
δικαιότερο (Lipovetsky 1999). Επιπλέον η εχθρική προς την κατανάλωση διαμαρτυρία
βρήκε ελάχιστη απήχηση. Υπήρχε ανάγκη για μια mo σε βάθος εξέταση των
καταναλωτικών πρακτικών μακριά από μονολιθικά στερεότυπα. Το ζητούμενο σήμερα
είναι η «πολιτικώς ορθή» κατανάλωση και όχι η μη-κατανάλωση.
Σήμερα η βιώσιμη κατανάλωση έρχεται όλο και mo πολύ στο επίκεντρο της
συζήτησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ήδη στην Agenda 21, που ψηφίσθηκε το 1992 στη
διάσκεψη του Rio, η κατανάλωση καταλαμβάνει έναν κεντρικό ρόλο. Η βιώσιμη
κατανάλωση αποτελεί προϋπόθεση και ουσιαστικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης
(Schrader, Hansen 2001, 13). Η καταναλωτική πράξη δεν αποτελεί μόνο ικανοποίηση
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αναγκών αλλά και επιλογή συγκεκριμένου μοντέλου οικονομικού επιχειρείν (Neuner
2001, 170). Η προτίμηση ενός προϊόντος σημαίνει επιλογή συγκεκριμένου τρόπου
βιομηχανικής παραγωγής, χρήσης και απόσυρσης με οικολογικές και κοινωνικές
επιπτώσεις. Βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς αλλαγές στην
καταναλωτική συμπεριφορά. Το συμπέρασμα αυτό είναι και η βασική ιδέα της
AGENDA 21. Ειδικά στο 4° κεφάλαιο με τίτλο «αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών»
επισημαίνεται η αλληλεξάρτηση κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών προβλημάτων
και τίθεται ως βασική προϋπόθεση λύσης τους η ριζική αλλαγή των καταναλωτικών
συνηθειών των κατοίκων της βιομηχανικής Δύσης
Όταν όμως μιλούμε για ηθική-βιώσιμη κατανάλωση δεν εννοούμε τις ανώδυνες
προσεγγίσεις της οικοαποτελεσματικότητας που προτείνουν ένα πιο αποτελεσματικό
μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης χωρίς να θίγουν παγιωμένα συμφέροντα το υπάρχον
status quo και τα δεν θίγουν παγιωμένα συμφέροντα. El βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια
ριζοσπαστική πρόταση αλλαγής αξιών και προτεραιοτήτων, που προϋποθέτουν ριζικές
αλλαγές στο υπάρχον σύστημα του οικονομείν, στον τρόπο που παράγουμε και
καταναλώνουμε, εντέλει στον τρόπο που ζούμε. Στην καρδιά της βιώσιμης-ηθικής
κατανάλωσης και ανάπτυξης είναι η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η έκβαση του επιχειρήματος για την ηθική κατανάλωση παραμένει όμως ένα
ερωτηματικό. Ο U. Beck (1996, 208) στο ερώτημα για την έκβαση του «υποπολιτικού»,
στο οποίο εντάσσεται και ο καταναλωτικός ακτιβισμός, απαντά ότι δεν πρέπει να έχουμε
ούτε λανθασμένη αισιοδοξία αλλά ούτε και μοιρολατρία. Το βέβαιο είναι ότι οι κανόνες
του παιχνιδιού αλλάζουν και ότι δίνονται νέες ευκαιρίες παρέμβασης σε ομάδες που μέχρι
τώρα ήταν αποκλεισμένες από τη διαμόρφωση της πολιτικής. Οι ευκαιρίες αυτές
πληθαίνουν μέσα από τις δυνατότητες για παγκοσμιοποιημένη επικοινωνία που
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες
Η μέχρι τώρα αποτυχία των εγχειρημάτων «αλλαγής της ανθρώπινης φύσης» ρίχνει
μια βαριά σκιά πάνω σε κάθε εγχείρημα αλλαγής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η
ανθρώπινη συμπεριφορά δεν αλλάζει. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η ανθρώπινη
συμπεριφορά δεν θα αλλάξει στο αμέσως επόμενο μέλλον. El συμπεριφορά δεν έχει μόνο
βιολογικές αλλά και πολιτισμικές καταβολές (Linz 2000, 32). Ο άνθρωπος έχει το
προνόμιο της σκέψης, μπορεί να σκεφθεί συνδυαστικά, να αξιολογήσει εναλλακτικές
δυνατότητες και να πραγματοποιήσει προβλέψεις. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι
εικόνες και τα πρότυπα ευημερίας που ισχύουν σήμερα θα συνεχίζουν να βιώνονται ως
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τέτοια από τις επερχόμενες γενιές (ο.π). Ο εικοστός αιώνας έχει να μας δείξει πολλά
παραδείγματα ιδεολογιών και στερεοτύπων που αφού θεωρήθηκαν ακλόνητα στο τέλος
ανατράπηκαν.
Επίσης ο καπιταλισμός δεν είναι ένα κλειστό σύστημα που παραμένει ανεπηρέαστο
από συνθήκες που δεν μπορεί να ελέγξει ο ίδιος (Linz 2000, 31). Πραγματικά δεν ξέρουμε
πως θα αντιδράσει ο καπιταλισμός όταν μια ξαφνική ή μια παρατεταμένη κρίση απειλήσει
ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Ο οικονομικός κόσμος συνειδητοποιεί ότι ίσως το
σημερινό statue quo δεν είναι το ιδανικό περιβάλλον για μεγιστοποίηση των κερδών του.
Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι η διαφθορά, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η
εξαθλίωση των εργαζομένων αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για μια πραγματική
οικονομική ανάπτυξη και άρα είναι ενάντια στο συμφέρον του. Στα πλαίσια της
οικονομικής ορθολογικότητας αρχίζουν να πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η
Αφρική για παράδειγμα θα απέφερε σημαντικότερα κέρδη αν ακολουθείτο μια
διαφορετική πολιτική. Είναι δεδομένο ότι εντός της καπιταλιστικής οικονομίας υπάρχουν
αντικρουόμενα συμφέροντα
Η λύση που προτείνει η βιώσιμη κατανάλωση-ανάπτυξη είναι μια ηθική πρόταση
που κινείται στη λογική του εφαρμοσμένου ανθρωπισμού (Lipovetsky 1999, 236). Δεν
διακατέχεται από ηθικές ψευδαισθήσεις μεγαλεπή βολών οραμάτων. Βασίζεται στην
αναζήτηση του σωστού μέτρου και στην ανθρώπινη αυτενέργεια και υπευθυνότητα. Της
λείπει το μεγαλείο όμως προσφέρεται για την αναζήτηση ευφυών λύσεων στα σύγχρονα
προβλήματα (ο.π. 238). Μια τέτοια ηθική πρόταση στη θέση των μεγαλεπήβολων
οραμάτων για ηθικές ουτοπίες θέτει πιο πεζούς στόχους όπως την όσο το δυνατό μείωση
του ανθρώπινου πόνου (Singer 1999). Ο στόχος δεν είναι ο ιδανικός κόσμος αλλά ένας
καλύτερος κόσμος. Τα μετριοπαθή μικρά βήματα προς την κατεύθυνση ενός πιο ανεκτού
κόσμου πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματικά από τα μεγαλεπή β ο λα σχέδια
επαναστατικών ανατροπών και ηθικών ουτοπιών, όπως έχουν αποδείξει και τα
αποτυχημένα εγχειρήματα του παρελθόντος (Lipovetsky 1999, 237).
Η ηθική κατανάλωση δεν είναι μια ηθικολογική πρόταση χωρίς πρακτική σημασία.
Είναι μια πρόταση που λαμβάνει υπόψη τις αξίες αλλά και την οικονομική
πραγματικότητα. Η ηθική κατανάλωση είναι ένα εφικτό μοντέλο.
Αν μη τι άλλο η ηθική κατανάλωση είναι μια καινούρια πρόταση που ζητά να
δοκιμαστεί τη στιγμή που το αόρατο χέρι της αγοράς απέτυχε να φτιάξει την ουτοπία που

506

ευαγγελιζόταν, το ίδιο και η παραδοσιακή θρησκευτική ηθική, το καθήκον είναι ήδη νεκρό
ενώ βαριά είναι η σκιά που ρίχνουν οι αποτυχίες των «σοσιαλιστικών» πειραμάτων.
Μια ρεαλιστική προσέγγιση της στρατηγικής της επάρκειας είναι η
επικούρεια

πρόταση του ευ ζην, ο «ασκητικός ευδαιμονισμός» του Επίκουρου

(Ποταμιάνος 1997, 43, βλ. επίσης σχετικά Γ.2.2.).

Ο ασκητικός ευδαιμονισμός είναι

ρεαλιστική πρόταση γιατί:
•

Συμφωνεί και προωθεί τις τάσεις της προϊούσας εξατομίκευσης, της
προσωπικής ολοκλήρωσης και της προσωπικής αυτονομίας που χαρακτηρίζει
το σύγχρονο καταναλωτή

•

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για απολαυστικές εμπειρίες και αγαθά και για
ποιότητα ζωής

•

Δεν εμπεριέχει καθηκοντολογικές

προσταγές

αλλά προϋποθέτει την

προσωπική υπευθυνότητα στη χάραξη ορίων
•

Ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξορθολογισμό της κατανάλωσης που είναι
βασική προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ο Singer (1999, 264) προτείνει ένα αισιόδοξο σενάριο για την αλλαγή του κόσμου.
Εάν ένα 10% του πληθυσμού υιοθετήσει μια ηθική στάση και προβεί σε ανάλογες
ενέργειες η αλλαγή αυτή θα είναι πιο σημαντική από την οποιαδήποτε αλλαγή
κυβέρνησης. Η διαφορά μεταξύ μιας ηθικής και μιας εγωιστικής αντιμετώπισης των
κοινωνικών προβλημάτων είναι πολύ πιο σημαντική από τη διαφορά μεταξύ μιας
αριστερής και μιας δεξιάς πολιτικής. Εάν στην επόμενη δεκαετία σχηματιστεί μια «κριτική
μάζα» ανθρώπων με διαφορετικές προτεραιότητες και γίνει προφανές και πειστικό ότι μια
συνεργατική και όχι η τωρινή εγωιστική συμπεριφορά θα φέρει πλεονεκτήματα σε όλους,
ότι ένας τέτοιος τρόπος ζωής θα τους κάνει ευτυχισμένους και θα δίνει νόημα στη ζωή
τους, τότε η ηθική στάση θα διαδοθεί και η σύγκρουση μεταξύ ηθικής και ατομικού
συμφέροντος θα λυθεί. Όχι θεωρητικά αλλά με την υιοθέτηση μιας ηθικής ζωής ως
καθημερινής συμπεριφοράς απέναντι στον ίδιο τον εαυτό, στο συνάνθρωπο αλλά και το
φυσικό περιβάλλον. Η αλλαγή αυτή του τρόπου ζωής αποτελεί μια σημαντική ενέργεια για
την αλλαγή του κόσμου (ο.π). Ας μην ξεχνούμε ότι
Οι «συνθήκες» που αλλάζουν δεν είναι κάτι τι που φθάνει στους ανθρώπους σαν
«απ ’ έξω» ' οι «συνθήκες» που αλλάζουν είναι οι σχέσεις ανάμεσα στους ίδιους τους
ανθρώπους
Norbert Elias
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Παράρτημα A
Οι κυριότερες διασκέψεις για τη βιώσιμη κατανάλωση που οργανώθηκαν από
Διεθνείς Κυβερνητικές Οργανώσεις (IGO’s)

UN: Changing Consumption Patterns - Report of the Secretary General

1995

OECD: Sustainable Consumption and Production: Clarifying the Concepts

1997

IIED: Unlocking Trade Opportunities: Changing Consumption and Production

1997

Patterns
UN CHS: Changing Consumption Patterns in Human Settlements

1997

OECD: Sustainable Consumption Indicators

1998

IIED: Consumption in a Sustainable World (Kabelvag Report)

1998

UN DESA: Measuring Changes in Consumption and Production Patterns. A

1998

Set of Indicators
UNECE: Recommendations to ECE governments on encouraging local
initiatives towards sustainable consumption patterns

1998

OECD: Towards more Sustainable Household Consumption Patterns -

1999

Indicators to measure progress
UN: Comprehensive review of changing consumption and production patterns
Report of the Secretary - General

1999

UN DESA: Trends in Consumption and Production: Household Energy

1999

Consumption
UNEP/CDG: Sustainable Consumption and Production. Creating
Opportunities in a Changing World

2000

OECD: Information and Consumer Decision-Making for Sustainable

2002

Consumption
UNEP: Consumption Opportunities: Strategies for Change

2001

OECD: Towards Sustainable Household Consumption? Trends and Policies in

2002

OECD Countries
UNEP/CI: Tracking Progress: Implementing Sustainable Consumption

2002

Policies
UN DESA: Survey of International Activities on Consumption and Production
Patterns
Πηγή: Fuchs, Lorek (2004)
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Γρηγόρης Ποταμιάνος Καθηγητής (μέλος)
Μπέττυ Τσακαρέστου Λέκτωρ (μέλος)

Βλέπω τις συναντήσεις των ανθρώπων, τα σώματα, τις σκέψεις, τις συγκινήσεις ή τις
ενέργειες ως αρχή των περισσοτέρων αλλαγών. Οι δεσμοί που δημιουργούνται από τις
συναντήσεις μοιάζουν με νημάτια που, αν ήταν ορατά, θα έκαναν τον κόσμο να φαίνεται
σαν να είναι τυλιγμένος σ’ έναν τεράστιο ιστό αράχνης. Κάθε άτομο συνδέεται με άλλα,
κατά τρόπο λιγότερο ή περισσότερο χαλαρό, μ’ ένα μοναδικό συνδυασμό νημάτων, που
εκτείνονται από τη μια άκρη ως την άλλη των ορίων του χώρου και του χρόνου. Κάθε
άτομο συνυφαίνει την αφοσίωσή του στο παρελθόν με τις παρούσες ανάγκες του και τα
οράματά του για το μέλλον σ’ ένα πλέγμα διαφορετικού πλαισίου, με τη βοήθεια
ετερόκλητων στοιχείων που έχει δανειστεί από άλλους και αυτές οι συνεχείς ανταλλαγές
αποτέλεσαν το κυριότερο ερέθισμα της ενέργειας της ανθρωπότητας. Εφόσον οι άνθρωποι
επηρεάζουν ο ένας τον άλλο, δεν μπορεί να είναι απλώς θύματα: ο καθένας, όσο σεμνός,
ταπεινός κι αν είναι, γίνεται τότε ικανός να αλλάξει, έστω και ελάχιστα, τη μορφή της
πραγματικότητας. Οι νέοι τρόποι συμπεριφοράς δεν καθορίζονται με διατάγματα, αλλά
μεταδίδονται από τον έναν στον άλλο σαν επιδημία.
Το αν μπορεί κανείς να αποκτήσει μια καλύτερη ζωή με την ατομική προσπάθεια
ή τη συλλογική δράση είναι ένα ξεπερασμένο ερώτημα, διότι πρόκειται για τις δύο πλευρές
του ίδιου νομίσματος. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς οτιδήποτε χωρίς βοήθεια ή έμπνευση
από το περιβάλλον. Οι προσωπικοί αγώνες είναι συγχρόνως και αγώνες συλλογικοί. Όλα
τα μεγάλα κινήματα εναντίον της καταφρόνιας, των διακρίσεων και του αποκλεισμού ήταν
αποτέλεσμα άπειρων ενεργειών που έγιναν από μεμονωμένα άτομα και πρόκαλούν κάποια
μικρή αλλαγή στο σύνολο, χάρη σ’ αυτά που μαθαίνουν οι μεν από τους δε και από τον
τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στους άλλους. Το να νιώθουμε απομονωμένοι
σημαίνει πως δεν έχουμε συνείδηση των νημάτων που μας συνδέουν με το παρελθόν και με
τον υπόλοιπο κόσμο, παρόλο που μπορεί να μην τα έχουμε δει ποτέ.
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