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Πεξίιεςε 

Ζ ρψξα καο θαηέρεη κία απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζε αξηζκφ κειηζζηψλ θαη ηελ 

παξαγσγή κειηνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, θπξίσο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ειιεληθφ κέιη 

ζεσξείηαη μερσξηζηφ, αθνχ ε βηνπνηθηιφηεηα θαη νη μερσξηζηέο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο ζηε ρψξαο καο επλννχλ ηελ παξαγσγή κειηνχ θαη απνθέξνπλ έλα 

κνλαδηθφ απνηέιεζκα ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, 

ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηρλνζηνηρεία, κέηαιια θαη ινηπέο πνιχηηκεο νπζίεο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ, θαζηζηνχλ ην κέιη σο κία απαξαίηεηε ηξνθή γηα ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν 

πνπ δείρλεη λα ζηξέθεηαη θαη πάιη ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή. θνπφο ηεο παξνχζαο 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη λα κειεηήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ Έιιελα 

αγνξαζηή/θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνπ κειηνχ θαη παξάιιεια λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε εγρψξηα αγνξά κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο/επηζπκίεο 

ηνπ ειιεληθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο κάξθεηηλγθ (marketing), αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε. 

 

 

Δπηζηεκνληθή πεξηνρή: Δπηζηήκεο Γηνίθεζεο 

Λέμεηο – Κιεηδηά: αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε, αληηιεπηηθφο ράξηεο, κέιη, 
κειηζζνθνκία. 
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Abstract 

Our country is classified as one of the first in the European Union having developed 

a significant number of beehives and production of honey. The last years, an 

increase of the relevant exports, mainly to European countries. Greek honey is 

considered special since the biodiversity and the specific conditions of our climate 

promote the production of honey yielding a unique result to the organoleptic features 

of the product. In addition to this, the high trace element contents, metals and other 

valuable substances for the human body, make honey necessary for contemporary 

man, who tends to return to a healthier diet. Purpose of this present postgraduate 

thesis is to study the behavior of greek purchaser/consumer in relation to the 

selection of honey. Simultaneously it has the intention to investigate, if the domestic 

market can cover the needs/preferences of the greek consumers. For this purpose 

we used the marketing method named “perceptual mapping”  

 

 

 

 

Scientific area: Management 

Keywords: perceptual mapping, perceptual map, honey, beekeeping 
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Δπραξηζηίεο 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο  εξγαζίαο νινθιεξψλνληαη νη 

ζπνπδέο κνπ ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & πκβνπιεπηηθή 

ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε» ησλ ηκεκάησλ «Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο» θαη 

«Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο» ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Ηδηαίηεξα δε, ζα ήζεια λα 

εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεψξγην 

Μαιηλδξέην, αξρηθά γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, θαζψο θαη  γηα ηελ 

ακέξηζηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζε φια ηα ζηάδηά εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο 

κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ ζχδπγφ κνπ γηα ηελ 

ππνκνλή, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαηά ην δηάζηεκα εθπφλεζεο 

ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 1 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ κέιηζζα είλαη θνηλσληθφ έληνκν ηνπ είδνπο Apis Mellifera πνπ δεη ζε θνηλσλίεο 

(θπςέιεο) ρηιηάδσλ αηφκσλ (ζκήλε). Μηα θπςέιε απνηειείηαη απφ κία βαζίιηζζα (αλ 

είλαη πεξηζζφηεξεο, κάρνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηα ζα επηθξαηήζεη), πεξηζζφηεξεο 

απφ 60.000 εξγάηξηεο θαη πεξίπνπ 1.000 θεθήλεο (αξζεληθέο κέιηζζεο πνπ 

γνληκνπνηνχλ ηε βαζίιηζζα) (Γεξκαηφπνπινο Β., 1984). Ζ βαζίιηζζα βγαίλεη απφ 

ηελ θπςέιε κία θαη κνλαδηθή θνξά γηα λα γνληκνπνηεζεί κε φζνπο πεξηζζφηεξνπο 

θεθήλεο κπνξεί (ν αξηζκφο ησλ θεθήλσλ κε ηνπο νπνίνπο γνληκνπνηείηαη ε 

βαζίιηζζα θαη ν αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ απνδεηθλχεη ην πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη 

ε βαζίιηζζα γηα ηελ θπςέιε). Ο ηδαληθφο αξηζκφο γελλήζεσλ είλαη έλα κε δχν 

πιαίζηα ηελ εκέξα ηελ επνρή ηεο άλνημεο (ζε πείξακα πνπ έγηλε ζην Δξγαζηήξην 

Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΠΘ, απφ ηνπο Αξγελά Νίθε, Γθφξα Γεψξγην θαη 

Μπξνχκα Γεψξγην, βξέζεθε φηη θάζε πιαίζην θαιχπηεηαη απφ πεξίπνπ 1582 

κέιηζζεο). Ζ βαζίιηζζα δεη έσο θαη ηέζζεξα ρξφληα. 

Οη εξγάηξηεο είλαη νη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο κέιηζζεο θαη δνπλ πεξίπνπ 35 – 40 

εκέξεο, ελψ νη ρεηκεξηλέο 4 έσο 5 κήλεο. Ο ξφινο ηνπο είλαη λα δηαηεξνχλ θαζαξά ηα 

θειηά, λα ζπιιέγνπλ λεξφ, λέθηαξ, γχξε θαη πξφπνιε („‟ηαμηδεχνπλ‟‟ ζε απφζηαζε 5 

ρηιηνκέηξσλ), λα ηαΐδνπλ ηνπο γφλνπο, λα ρηίδνπλ ηηο θεξήζξεο θ.α. πρλά, απφ ηελ 

ππεξβνιηθή θνχξαζε παζαίλνπλ κειαλίαζε, καπξίδνπλ θαη νη ππφινηπεο κέιηζζεο ηηο 

βγάδνπλ έμσ απφ ην κειίζζη. 

Ο θεθήλαο γελληέηαη ηελ άλνημε φηαλ ππάξρεη επάξθεηα ηξνθήο, φηαλ δελ είλαη 

δειαδή επνρή κειηηνθνξίαο θαη δεη πεξίπνπ 20 - 30 εκέξεο, ίζσο θαη πεξηζζφηεξν. 

Ο ξφινο ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε γνληκνπνίεζε ηεο βαζίιηζζαο, θαζψο κε 

ηνπο κπο πνπ δηαζέηνπλ ζην ζψξαθα, ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηεο θπςέιεο 

https://beelab.gr/
https://beelab.gr/
https://beelab.gr/
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παξάγνληαο ζεξκφηεηα. Δπίζεο, βνεζνχλ ζηελ σξίκαλζε ηνπ κειηνχ. ε επνρή 

ειιείςεσο ηεο ηξνθήο, νη ππφινηπεο κέιηζζεο δηψρλνπλ ηνπο θεθήλεο αθνχ δελ 

κπνξνχλ λα παξάμνπλ βαζηιηθφ πνιηφ (δε δηαζέηνπλ θεξνγφλνπο θαη 

ππνθαξπγγηθνχο αδέλεο), δελ παξάγνπλ θεξί, δελ ηαΐδνπλ ην γφλν θη επνκέλσο δελ 

πξνζθέξνπλ θάπνηα εξγαζία ζην κειίζζη . 

 

ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Μειηζζνθνκηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ θέληξν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαγηφξ θαη ε Μειηζζνθνκηθή Έλσζε Υηιήο απνδείρζεθε φηη ε 

κέιηζζα είλαη ην κνλαδηθφ νλ ην νπνίν δε θέξεη θαλελφο ηχπνπ παζνγέλεηα, ηφ, 

βαθηήξην ή κχθεηα, ελψ ζχκθσλα κε ην Earthwatch Institute, νη κέιηζζεο είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ είδνο ηνλ πιαλήηε. 

Σν θχξην θαη πην δηαδεδνκέλν πξντφλ ηεο κέιηζζαο είλαη ην κέιη. πγθεθξηκέλα ζηε 

ρψξα καο  παξαηεξείηαη πνιχ απμεκέλε δήηεζε πξνο αλζξψπηλε θαηαλάισζε 

(1,7kg/άλζξσπν), θαζψο είλαη γλσζηέο νη επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη ε πςειή 

βηνινγηθή αμία ηνπ,  ζε κηα επνρή πνπ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλαδεηά θαη 

πξνζπαζεί λα εληάμεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ κηα πην πγηεηλή δηαηξνθή. Σν γεγνλφο 

απηφ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε κηαο πην επηζηεκνληθή πξνζέγγηζεο ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο 

φζνλ αθνξά ην κέιη. ηελ αλάγθε απηή ζπκβάιεη ε επηζηήκε ηνπ κάξθεηηλγθ 

(marketing) κε ηηο δηάθνξεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ πεξηιακβάλεη. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη ε Αληηιεπηηθή 

Υαξηνγξάθεζε (perceptual mapping).  
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Κεθάιαην 2.   Πξντόληα  ηεο κέιηζζαο 

 

Οη κέιηζζεο παξάγνπλ έμη πξντφληα, ηα νπνία ν άλζξσπνο κπνξεί λα θαηαλαιψζεη: 

ην κέιη, ην βαζηιηθφ πνιηφ, ηελ πξφπνιε,  ηε γχξε,  ην θεξί θαη ην δειεηήξην. 

2.1 Βαζηιηθόο Πνιηόο  

Ο βαζηιηθφο πνιηφο παξάγεηαη απφ ηνπο 

ππνθαξπγγηθνχο  θαη ζηαγνληθνχο αδέλεο ησλ 

λεαξψλ εξγαηξηψλ (5-15 εκεξψλ). Με απηφλ 

ηξέθνληαη νη λεαξέο πξνλχκθεο θαη νη θεθήλεο ηηο 

πξψηεο κέξεο ηηο δσήο ηνπο θαη γη‟ απηφ νλνκάδεηαη 

θαη ‘’γάια ηωλ κειηζζώλ’’, ελψ ε  βαζίιηζζα ηξέθεηαη 

απνθιεηζηηθά κε βαζηιηθφ πνιηφ. Σν πξντφλ απηφ ηεο 

κέιηζζαο νλνκάζηεθε ‘’βαζηιηθόο πνιηόο’’  ην 1788 απφ ηνλ Francois Huber (Διβεηφο 

δσνιφγνο) θαη πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη νη βαζίιηζζεο ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά 

κε ηελ ηξνθή απηή. Δίλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν φηη ν βαζηιηθφο πνιηφο έρεη 

αληηκηθξνβηαθή  (McCleskey θαη Melampy, 1939),(Yatsunami θαη Echigo, 1985), 

κπθεηνθηφλν (Blum et al., 1959) θαη αληηηθή δξάζε (Derivici and Petrescu, 1965). 

Δπίζεο, παξαηεξήζεθε αιιεξγηνγφλνο δξάζε (Takahashi et al., 1983),(Dillon and 

Louveaux, 1987), επνπισηηθή (Fujii et al., 1990), (Vittek and Halmos, 1968), θαζψο 

θαη πάξα πνιιέο άιιεο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο. 

 

2.2 Πξόπνιε   

Ζ νλνκαζία ηεο πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο  πξν- θαη πόιηο, ιφγσ ηνπ φηη 

ηνπνζεηείηαη απφ ηεο κέιηζζεο  ζηελ είζνδν ηεο 

θπςέιεο  (πξν ηεο πφιεσο)(Crane, 1988, 

Ghisalberti, 1978), ψζηε λα κεησζεί ην άλνηγκά ηεο . 

πιιέγεηαη απφ ηηο εξγάηξηεο κέιηζζεο, νη νπνίεο 

γηα λα ηελ παξαζθεπάζνπλ, ζπιιέγνπλ  ηηο 
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ξεηηλψδεηο χιεο θαη ηα θφκκεα πνπ παξάγνπλ ηα θπηά γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα 

πηζαλά    ηξαπκαηηζκέλα ζεκεία ηνπο.  H ζχλζεζή ηεο θαηά κέζνλ φξν είλαη: θεξί 

(30%),      ξεηίλεο θαη βάιζακα (55%), αηζέξηα έιαηα (10%) θαη γχξε (5%) 

(Witherell,1975). Ζ πξφπνιε ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ην 3.000 π.Υ. σο 

αληηκηθξνβηαθφ θαη σοθαιιπληηθφ. Έρεη επηβεβαησζεί  επηζηεκνληθά φηη ζ ε 

ζπλδπαζκφ κε αληηβηνηηθά έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε (Chernyak et al., 1971), ελψ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο βξέζεθε φηη ηα εθρπιίζκαηα ηεο πξφπνιεο ήηαλ πην δξαζηηθά 

απφ εκπνξηθά θάξκαθα (Millet-Clerc et al., 1987). Έρεη, επίζεο, αληηηθή (Faten et al., 

2002) θαη αληηθιεγκνλψδε δξάζε (Marcucci et al., 1995), ε νπνία νθείιεηαη ζηελ 

αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηεο (Krol et al., 1996).  Σέινο, ιφγσ ησλ θιαβνλνεηδψλ 

ζηνηρείσλ, έρεη θαη αληηβαθηεξηδηαθέο ηδηφηεηεο θαη δξα απνηειεζκαηηθά ελάληηα ζηνλ 

ζηξεπηφθνθθν θαη ην ζηαθπιφθνθθν.                             

 

2.3 Γύξε 

Ζ γχξε ηεο κέιηζζαο είλαη έλα θνιιψδεο πιηθφ 

ζε κνξθή πνχδξαο, ην νπνίν παξάγεηαη ζηα 

άλζε ησλ δηαθφξσλ θπηψλ. Δίλαη νπζηαζηηθά, 

νη αξζεληθνί γακέηεο ησλ αλζέσλ, πνπ θαζψο 

ηνπο καδεχνπλ νη κέιηζζεο, κε ηελ πξνζζήθε 

ζαθράξσλ, δεκηνπξγνχλ αλφκνηα κεηαμχ ηνπο 

ζθαηξίδηα, πάλσ ζηα νπνία πξνζθνιιάηαη ην 

λέθηαξ ησλ ινπινπδηψλ θη άιιεο νπζίεο πνπ εθθξίλεη ην ίδην ην έληνκν. Οη 

εξγάηξηεο κέιηζζεο ηνπνζεηνχλ ηνπο γπξεφθνθθνπο ζηα θειηά ηεο θεξήζξαο θαη 

κε απηά ζξέθνπλ ηηο λεαξέο κέιηζζεο. Οη γπξεφθνθθνη δηαθέξνπλ ρξσκαηηθά, 

εμαηηίαο ησλ πνηθίισλ ρξσκάησλ ηνπ εθάζηνηε άλζνπο. Ζ γχξε είλαη ηξνθή 

απαξαίηεηε γηα ην κειίζζη, φπσο θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βαζηιηθνχ πνιηνχ. 

Δπηπιένλ, απνηειεί κηα ζεκαληηθή πεγή πξσηεΐλεο (πάλσ απφ 50% 

πεξηζζφηεξε πξσηεΐλε απφ ην κνζραξίζην θξέαο), κεηάιισλ, ζαθράξσλ, 

ηρλνζηνηρείσλ θαη βηηακηλψλ, γη‟ απηφ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα super foods. Ζ γχξε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, ζηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή, ζε 

πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ησλ θπηψλ, ελψ φζνλ αθνξά ηε βηνκεραλία ησλ 
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θαιιπληηθψλ, κειέηεο έδεημαλ φηη ε γχξε θαη ηα εθρπιίζκαηά ηεο απνηεινχλ 

„‟φπιν‟‟ θαηά ηεο αθκήο. 

 

 

2.4 Κεξί 

Σν θεξί είλαη κηα ιηπαξή νπζία πνπ παξάγνπλ νη λεαξέο εξγάηξηεο κέιηζζεο (2-3 

εβδνκάδσλ), ζηα ηέζζεξα δεχγε  θεξνγφλσλ αδελψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή 

ηεο θνηιηάο. Απφ ηνπο αδέλεο ην θεξί παξάγεηαη ππφ ηελ 

κνξθή κηθξψλ ιεπηψλ, πνπ ε κέιηζζα πηάλεη κε ηα πφδηα ηεο, 

ηα κεηαθέξεη ζην ζηφκα ηεο θαη ηα πιάζεη κε ηηο ζηαγφλεο ηεο 

ψζηε λα ζρεκαηίζεη ηηο θεξήζξεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θεξηνχ, ε κέιηζζα θαηαλαιψλεη κέιη (πεξίπνπ 8,5kg κειηνχ 

απαηηνχληαη γηα λα παξάμεη 1kg θεξί) ή ζηξφπη θαη κηθξή 

πνζφηεηα πξσηεΐλεο. Σν θαζαξφ θεξί, φπσο ην έρνπλ 

ηνπνζεηήζεη ε κέιηζζεο ζηελ θεξήζξα, έρεη ιεπθφ ρξψκα, ελψ απηφ αιιάδεη ζε 

θίηξηλν ιφγσ ηεο γχξεο, νπνία πεξηέρεη θαξνηελνεηδή. Ζ ζχλζεζε ηνπ θεξηνχ είλαη 

ηδηαίηεξα πνιχπινθε, θαζψο απνηειείηαη απφ πεξίπνπ ηξηαθφζηεο νπζίεο. πιιέγεηαη 

θπξίσο απφ : i) παιηέο θεξήζξεο, ii) θνκκάηηα θεξήζξαο απνζπαζκέλα απφ ηελ 

θπςέιε θαη iii) απνιεπίζκαηα θεξεζξψλ ηνπ ηξχγνπ. Οη θπξηφηεξεο ρξήζεηο ηνπ 

θεξηνχ είλαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία, ζηελ θνζκεηνινγία, ζηελ Παξαζθεπή θεξηψλ 

θαη ιακπάδσλ θ. α. 

 

2.5 Γειεηήξην 

Ζ κέιηζζα δηαζέηεη ηνλ ιεγφκελν αδέλα ηνπ δειεηεξίνπ 

ζηνλ νπνίν παξάγεηαη θαη απνζεθεχεηαη ην δειεηήξην. Ζ 

πνζφηεηα ηνπ δειεηεξίνπ απμάλεηαη θαζεκεξηλά κέρξη 

ηελ δσδέθαηε εκέξα δσήο ηεο εξγάηξηαο φπνπ θηάλεη ηα 

0,3 mg, ελψ ζηακαηά ε παξαγσγή ηνπ ηελ εηθνζηή εκέξα 

δσήο ηεο κέιηζζαο. Δίλαη έλα αξθεηά πνιχπινθν κείγκα 

νπζηψλ, δηαπγέο, κε ηδηαίηεξν άξσκα θαη αξθεηά πηθξή 



18 
 

γεχζε. Οη ζεκαληηθφηεξεο νπζίεο πνπ πεξηέρεη είλαη : ε κειηηίλε, ε απακίλε, ε 

ηζηακίλε, ε ληνπακίλε θιπ. Ζ κειηηίλε, ζχκθσλα κε εξγαζηεξηαθέο κειέηεο, 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζηξνθή θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Απφ ην 1980 ρξεζηκνπνηείηαη ην 

δειεηήξην ηεο κέιηζζαο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο ζηελ Ακεξηθή, 

ελψ κεηά απφ κειέηεο ησλ Hauser et al. (2001) θαη ησλ Castro et al. (2005) 

δηαπηζηψζεθε βειηίσζε θαηά 50-60 % ζε αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ, γεγνλφο πνπ 

απνδφζεθε ζηελ απακίλε πνπ πεξηέρεη. Δπίζεο, θιηληθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ην 

δειεηήξην είλαη ρξήζηκν ζηε ζεξαπεία ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο θαη ηεο 

νζηεναξζξίηηδαο.  

                                                                                              

2.6  Μέιη                                                                                      

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, σο κέιη νξίδεηαη ε θπζηθή γιπθηά νπζία πνπ 

παξάγνπλ νη κέιηζζεο ηνπ είδνπο Apis mellifera απφ ην λέθηαξ ησλ θπηψλ ή απφ 

εθθξίζεηο δψλησλ κεξψλ θπηψλ ή εθθξίκαηα εληφκσλ απνκπδνχλησλ θπηά. Οη 

κέιηζζεο ζπιιέγνπλ ην κέιη, ην κεηαηξέπνπλ αλακεηγλχνληάο ην κε εηδηθέο χιεο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο, ην απνζέηνπλ, ην αθπδαηψλνπλ, ην ελαπνζεθεχνπλ θαη ην 

θπιάζζνπλ ζηηο θεξήζξεο ηεο θπςέιεο, πξνθεηκέλνπ λα σξηκάζεη. Δπνκέλσο δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κέιη έλα πξντφλ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε έπεηηα απφ 

ηξνθνδφηεζε ησλ κειηζζηψλ κε ζηξφπη ή άιιεο κειηζζνηξνθέο.  „’Η κειηζζνθνκία 

όκωο έρεη θαη έλαλ αθόκα πνιύ ζεκαληηθό  ξόιν: ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ηζνξξνπία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο κέζω ηεο επηθνλίαζεο. Ο άλζξωπνο γηα λα δήζεη θαη λα δηαηεξήζεη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ έρεη απόιπηε αλάγθε ηε κέιηζζα. Η ζρέζε ηνπο είλαη κηα ζρέζε 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε, αθνύ θαη ε θνηλωλία ηωλ κειηζζώλ ρξεηάδεηαη πηα ηελ 

αλζξώπηλε παξέκβαζε γηα λα επηβηώζεη θαη λα είλαη παξαγωγηθή’’. (Θωζήθ 

Μαλίθεο,2009) 

Σν κέιη είλαη νπζηαζηηθά έλα ππέξθνξν πδαηηθφ δηάιπκα ζαθράξσλ θαη άιισλ 

νπζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλδπκα, ηρλνζηνηρεία, νξγαληθά νμέα, θ.α. θαη ε 

ζχλζεζή ηνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη: ηα είδε 

θπηψλ απ' φπνπ ζπιιέγεηαη ην λέθηαξ ή ην κειίησκα, ε θχζε ηνπ εδάθνπο,  ην είδνο 

κειηζζψλ, ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ κειηζζηνχ θ.α. (Τθαληίδε, 1983). Σν κέιη είλαη 

έλα μερσξηζηφ πξντφλ, θαζψο ην καδεχνπλ νη κέιηζζεο απφ ινπινχδηα θαη δέληξα 
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πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε θαη δελ πθίζηαηαη θακία επεμεξγαζία απφ ηνλ άλζξσπν 

ζηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ , ελψ έρεη κνλαδηθέο  ηδηφηεηεο ιφγσ ησλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Α. Θξαζπβνχινπ, θαζεγεηή ηεο Γεσπνληθήο ζρνιήο Α.Π.Θ, αλ 

ζπγθξίλνπκε ην ειιεληθφ κέιη κε ην εηζαγφκελν, ζα δνχκε φηη ην ειιεληθφ είλαη 

ιηγφηεξν ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν, δηαηεξεί θαιχηεξα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ, είλαη 

πην ππθλφ, πην αξσκαηηθφ θαη έρεη πην επράξηζηε γεχζε. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mednutrition.gr/portal/lifestyle/diatrofi/13624-meli-to-xrysafi-tis-diatrofis-mas
https://www.mednutrition.gr/portal/lifestyle/diatrofi/13624-meli-to-xrysafi-tis-diatrofis-mas
https://www.mednutrition.gr/portal/lifestyle/diatrofi/13624-meli-to-xrysafi-tis-diatrofis-mas
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Κεθάιαην 3. Σύπνη ειιεληθνύ κειηνύ 
 

ηε ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 100 είδε 

δηαθνξεηηθψλ θπηψλ ζε δηάθνξα πνζνζηά κε ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο ακηγψο 

ειιεληθψλ κειηψλ πνπ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί κε λνκνζεζία βάζεη ηελ θπζηθνρεκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο λα είλαη νη εμήο: 

 Μειηηψκαηα: Πεχθνπ, Διάηεο, Καζηαληάο 

 Αλζέσλ: Θπκαξηνχ, Πνξηνθαιηάο, Βακβαθηνχ, Ζιίαλζνπ, Δξείθεο 

Μειίησκα ιέκε ηνπο ρπκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη πάλσ ζην δέληξν θαη είλαη πνιχ 

θαιή ηξνθή γηα ηε κέιηζζα. Σε δεκηνπξγία ηνπ κπνξεί λα ηελ πξνθαιεί ην ίδην ην 

δέληξν, νπφηε είλαη θπηηθήο πξνέιεπζεο, είηε ηελ πξνθαιεί θάπνην παξάζηην νπφηε 

είλαη δσηθήο πξνέιεπζεο. Σα κέιηα απφ ηα θσλνθφξα δέληξα έρνπλ θαηά βάζε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ γιπθφδεο θαη θξνπθηφδεο (38-65%), απφ ηα αλζφκεια (65% θαη 

πάλσ), (Τθαληίδε, 1983). (βι. πίλαθαο 1) 

Αλζφκειν νλνκάδνπκε ην κέιη ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ άλζε θαη αγξηνινχινπδα. 

Μπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ έλα άλζνο (π.ρ. πνξηνθαιηά) ή απφ πνηθηιία ινπινπδηψλ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε έρεη κεγάιν πνζνζηφ γιπθφδεο θαη θξνπθηφδεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη  φηη ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο πνπ κε 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε έρεη θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλα θπζηθνρεκηθά & κηθξνζθνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα απηέο ηηο 8 θαηεγνξίεο κεηά απφ έξεπλα  πνιιψλ ρξφλσλ. Οη 

παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ακηγψλ 

ηχπσλ ειιεληθνχ κειηνχ πεξηιακβάλνληαη ζην (ΦΔΚ Β-239/23-2-2005). 
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Πίλαθαο 1.: Μζςθ ςφςταςθ του ελλθνικοφ μελιοφ, με βάςθ 144 δείγματα από μζλια ανκζων και 30 
μελιτωμάτων  (Θραςυβοφλου και Μανίκθσ, 1995).   

υςτατικό  Μέλι ανθέων (νέκταρ) Μέλι από μελιτώματα 

Μέςη τιμή Διακφμανςη Μέςη τιμή Διακφμανςη 

Τγραςία (%) 17,2 14,9-23,0 15,9 13,0-18,9 

Φρουκτόηθ (%) 38,52 28,0-46,1 28,35 22,2-33,9 

Γλυκόηθ (%) 31,98 23,4-39,2 22,5 13,4-31,9 

ουκρόηθ (%) 3,29 0,0-7,0 3,68 0,01-12,0 

Μαλτόηθ (%) - - 6,24 0,5-11,2 

pH 4,0 3,3-5,4 4,9 4,5-5,9 

Αγωγιμότθτα (mS/cm) 0,64 0,15-2,06 1,33 1,01-1,69 

Σζφρα (%) 0,32 0,1-1,2 0,750 0,4-1,1 

HMF (mg/Kg 5,1 0,0-11,9 2,4 0,0-8,2 

Διαςτάςθ (DU) 22,92 8,6-51,0 23,45 10,4-37,2 

Προλίνθ (mg/Kg) 550 264-1205 452 290-673 

 

Δπηπιένλ απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ παξάγεηαη ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο κέιη θνπκαξηάο, αλζέσλ, δάζνπο θαη βειαληδηάο. 

 

3.1 ΜΔΛΗΣΩΜΑΣΑ 

 

3.1.1 Μέιη Πεύθνπ  
 
Σν πεπθφκειν πξνέξρεηαη απφ ηηο κειηηψδεηο εθθξίζεηο ηνπ εληφκνπ Marchalina 

hellenica, γλσζηφ σο βακβαθάδα θαη απνηειεί 

πεξίπνπ ην 65% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ηνπ κειηνχ ζηελ ρψξα καο, γεγνλφο πνπ ην 

ηνπνζεηεί ζηελ πξψηε ζέζε. Οη θπξηφηεξεο 

πεξηνρέο παξαγσγήο πεπθφκεινπ είλαη ε 

Θάζνο, ε Υαιθηδηθή, ε θηάζνο, ε θφπεινο, ε 

βφξεηα Δχβνηα, ε Zάθπλζνο , ε Ρφδνο θαη ε 

Κξήηε. Σν ρξψκα ηνπ πεπθφκεινπ θπκαίλεηαη απφ ζθνχξν θίηξηλν σο αλνηρηφ θαθέ , 
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αλαιφγσο ηελ επνρή πνπ παξάγεηαη θαη ε γεχζε ηνπ ζπκίδεη θαξακέια, ην άξσκά 

ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη πνιινί ην ζπγθξίλνπλ κε ηνπ ησδίνπ.  Έρεη πςειφ 

πνζνζηφ ηέθξαο, κεηάιισλ θαη ηρλνζηνηρείσλ, πδαηαλζξάθσλ, πξσηετλψλ, ελδχκσλ, 

βηηακηλψλ θιπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη κέιη πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο  κε ρακειφ 

πνζνζηφ γιπθφδεο θη επνκέλσο ιηγφηεξεο ζεξκίδεο, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά 

πνιχηηκν γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή.  Δπίζεο, ην κηθξφ πνζνζηφ γιπθφδεο ελφο 

„‟θαζαξνχ πεπθφκεινπ‟‟ έρεη απνηέιεζκα ε θξπζηάιισζή ηνπ λα γίλεηαη κε βξαδχ 

ξπζκφ (πεξίπνπ ελάκηζε ρξφλν). Έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη αληηζεπηηθή δξάζε, θαζψο 

θαη φηη ιεηηνπξγεί ζαλ αληηθιεγκνλψδεο.  

 

 
ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

 Έρεη ρακειφ πνζνζηφ πγξαζίαο (16,7%). 

 Τςειή ζπγθέληξσζε ηέθξαο ζε ζρέζε κε άιια κέιηα. 

 Τςειφ ph. 

 Τςειέο ηηκέο αγσγηκφηεηαο. 

  Υακειά αλάγνληα ζάθραξα. (Παιαηφηεξα ηα ρακειά αλάγνληα ζάθραξα ηνπ 

πεπθφκεινπ δελ αληαπνθξίλνληαλ πάληνηε ζην φξην πνπ έζεηε ε Δπξσπατθή 

Ννκνζεζία (Π.Γ. 198/1983. Ζ νδεγία πνπ ηζρχεη πιένλ (2001/110 ΔΚ) θαηαξγεί 

ηνλ πεξηνξηζκφ ζρεηηθά κε ηα αλάγνληα ζάθραξα θαη ζηε ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην άζξνηζκα ηεο γιπθφδεο θαη ηεο θξνπθηφδεο φπνπ ην πεπθφκειν έρεη κέζν 

φξν 55,1% (βι. Πίλαθα 2). 

 
 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ 
 

 Σν πεπθφκειν έπεηηα απφ κειέηεο βξέζεθε φηη έρεη αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο 

(Spilioti et  al, 2014), (Tsiapara et  al, 2009) 

 Σν κέιη πεχθνπ έρεη επίζεο ζεκαληηθή αληηνμεηδσηηθή δξάζε, 

 ιφγσ ηνπ πινχζηνπ θαηλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ (Akbulut et al. 2009). 

 Γηαζέηεη αληηκηθξνβηαθέο ηδηφηεηεο ιφγσ ηεο χπαξμεο ππεξνμεηδίνπ ηνπ 

πδξνγφλνπ (Ζ2Ο2). 

 Λφγσ ηεο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζάθραξα είλαη θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε 

απφ δηαβεηηθνχο (Θξαζπβνχινπ, 2002). 
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 Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Journal of Microbiology, Biotechnology and Food 

Sciences, ην νπνίν ζπλέθξηλε 18 πνηθηιίεο κειηνχ, φηη  ηα ειιεληθά βηνινγηθά 

πεπθφκεια είραλ ηηο ηζρπξφηεξεο αληηβαθηεξηαθέο ηδηφηεηεο. Αζθνχλ 

αληηβαθηεξηαθή δξάζε θαηά ηνπ Δ coli, S. marcescens, Β sphaericus, S. 

epidermidis, θαη Β subtilis. 

 

Πίλαθαο 2: Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ πεπθφκεινπ (Θξαζπβνχινπ, Μαλίθεο, 

Σαλαλάθε, Σζέιιηνο, Καξακπνπξληψηε, Γήκνπ 2001). 

 

 

 

 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΜΕΟ 
ΟΡΟ 

ΕΛΑΧ.-ΜΕΓ. 
ΣΙΜΗ 

ΣΤΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΤΝΣΕΛ. 
ΠΑΡΑΛ. % 

ΤΓΡΑΙΑ % 68 16,7 14,8-18,9 1,060 34,7 

ΣΕΦΡΑ % 68 0,6 0,4-0,7 0,300 5,0 

Ph 68 4,5 3,8-5,4 0,210 4,6 

HMF ppm 70 2,4 0,0-8,9 2,310 96,2 

ΓΛΤΚΟΖΗ % 60 24,7 22,2-28,5 2,110 8,5 

ΦΡΟΤΚΣΟΖΗ % 60 30,4 26,5-36,7 2,300 7,5 

ΓΛΤΚΟΖΗ+ΦΡΟΤΚΣΟΖΗ 
% 

60 55,1 48,7-65,2 4,400 4,1 

ΑΝΑΓΟΝΣΑ ΑΚΧΑΡΑ 
% 

60 58,8 52,9-67,4 4,990 8,4 

ΟΤΚΡΟΖΗ % 60 0,9 0,6-1,9 0,200 32,1 

ΧΡΩΜΑ 560 nm 35 0,6 0,348-0,925 0,200 33,3 

ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ mS/cm 68 1,23 1,00-1,65 0,120 9,7 

ΔΙΑΣΑΗ DN 48 28,4 15,1-37,2 8,200 28,8 

ΙΜΒΕΡΣΑΗ IN 45 25,3 10,3-36,6 4,310 13,6 

ΠΡΟΛΙΝΗ (mg/Kg) 75 535 312-799 260 49,5 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 
meq/Kg 

35 20,7 12,3-29,9 3,300 62,7 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 
meq/Kg 

35 28,9 18,4-37,1 4,500 15,7 

HD. E/P 45 0,28 0,05-0,92 0,230 82,1 

ΚΑΛΙΟ (mg/Kg) 20 3,35 2,4-4,65 0,640 19,1 

ΝΑΣΡΙΟ (mg/Kg) 20 0,45 0,15-0,75 0,850 188,8 

ΑΒΕΣΙΟ (mg/Kg) 20 5,3 2,8-11,2 2,000 37,7 

ΜΑΓΝΗΙΟ (mg/Kg) 20 3,2 0,8-6,4 1,700 53,2 

ΜΑΓΓΑΝΙΟ (mg/Kg) 20 0,005 0,001-0,012 0,004 80,0 

ΨΕΤΔΑΡΓΤΡΟ (mg/Kg) 20 0,007 0,000-0,0014 0,004 57,1 

ΙΔΗΡΟ (mg/Kg) 20 0,013 0,000-0,031 0,011 84,6 

ΧΑΛΚΟ (mg/Kg) 20 0,020 0,000-0,041 0,010 50,0 
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3.1.2 Μέιη Διάηεο Μαηλάινπ (Βαλίιηα) 
 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ΠΟΠ 

(Πξνζηαηεπκέλεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο) 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί 16 θαηεγνξίεο κειηνχ 

θαη 3 θαηεγνξίεο σο ΠΓΔ (Πξνζηαηεπκέλεο 

Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο). Απφ ηελ Διιάδα 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ΠΟΠ  δχν κέιηα, ην 

έλα είλαη ην εμαηξεηηθφ κέιη  «Διάηεο 

Μαηλάινπ-Βαλίιηα»  ην νπνίν παξάγεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ Ννκφ Αξθαδίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Όξνο Μαίλαιν (νξεηλή 

Πεινπφλλεζνο) θαη αλαγλσξίζζεθε σο ΠΟΠ 

ην 1996 (Καλ.1263/1996). Σν κέιη ειάηεο 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ 

Έιιελα κειηζζνθφκν, αθνχ ζπκβάιεη θαηά 

5%-10% ζηελ ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ηνπ 

κειηνχ ζηελ Διιάδα Τπνινγίδεηαη φηη ην 5% 

πεξίπνπ ηνπ κειηνχ πνπ παξάγεηαη ζηελ 

Διιάδα είλαη κέιη ειάηεο. ηελ πεξηνρή Βπηίλα 

Αξθαδίαο παξάγεηαη κέιη ειάηεο κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά: είλαη κνλαδηθφ ζε γεχζε (νη ληφπηνη αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη 

έρεη γεχζε εβαπνξέ γάιαθηνο), ππέξνρν πεξιέ θερξηκπαξέλην ρξψκα, 

παρχξξεπζην, κε ρακειφ πνζνζηφ ζαθράξσλ, είλαη πινχζην ζε ηρλνζηνηρεία, 

επεξγεηηθφ γηα ην ζηνκάρη θαη είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ Π.Ο.Π. κέιη. Σν κέιη ειάηεο 

πεξηέρεη 60-90% γπξεφθνθθνπο απφ ην έιαην θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ ζηελ 

πεξηνρή είλαη ζπλήζσο αγξηνηξίθπιιν θαη αθαθία. Γηα ην κέιη Διάηεο Μαηλάινπ-

Βαλίιηαο, αλαγλσξίζηεθε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Απφθαζε 

313049 ΦΔΚ/Β 16.1.1994) κε ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηνπ κειηνχ ειάηεο θαη κε 

επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πγξαζία (14%-15,5%) θαη ηε θαηλφκελε ζαθραξφδε 

(8%-18%). Λφγσ ηνπ ρακεινχ ηνπ πνζνζηνχ ζε γιπθφδε, δελ θξπζηαιιψλεη, 

γεγνλφο πνπ ην θάλεη πεξηδήηεην γηα αλάκημε ζε εκπνξηθνχο ηχπνπο Αμηνζεκείσην 
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είλαη ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ ην ίδην είδνο ειάηεο ππάξρεη θαη ζηελ Κεθαινληά, 

κφλν ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαηλάινπ βγαίλεη ην κέιη βαλίιηα.    

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

 Παξνπζηάδεη ρακειφ πνζνζηφ πγξαζίαο (Μ.Ο. 15,2 %). 

 Μεξηθά δείγκαηα βξέζεθαλ κε πγξαζία θάησ ηνπ 14%, γεγνλφο πνπ επλνεί ηε 

γξήγνξε θξπζηάιισζή ηνπο, ε νπνία φκσο ηειηθά απνθεχγεηαη ιφγσ ηεο 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθφδε. 

 Σν pH ηνπ είλαη πςειφηεξν απ‟ φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο κειηνχ. Όζν 

πςειφηεξν είλαη ην pH ηνπ κειηνχ, κε ηφζν βξαδχηεξν ξπζκφ απμάλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ηεο HMF. Έηζη, ην κέιη ειάηεο αιινηψλεηαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο κειηνχ θαη ηδηαίηεξα κε ηα αλζφκεια πνπ 

έρνπλ ρακειφ pH. 

 Τςειέο ηηκέο αγσγηκφηεηαο.  

 Έρεη ρακειά αλάγνληα ζάθραξα, δειαδή ρακειή θπζηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

δεμηξφδε θαη θξνπθηφδε (Κσδνύλεο, 1962). Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

εξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη 

ην Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Μειηνχ ηεο Βξέκεο, δηαπηζηψζεθε φηη ην 83% δεηγκάησλ 

κειηνχ ειάηεο είραλ αλάγνληα ζάθραξα θάησ απφ 60%. Δπίζεο, ε νκάδα 

εξγαζίαο γηα ην κέιη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, αλαθέξεη αλάγνληα ζάθραξα ζε 

16 δείγκαηα απφ 51,53 % έσο 69,89 % θαη κέζν φξν 58,7. 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

 Ξερσξίδεη ιφγσ ηεο παξνπζίαο κεηαιιηθψλ αιάησλ (θψζθνξν, θάιην, 

αζβέζηην, καγλήζην θαη ζίδεξν) ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε 

άιινπο ηχπνπο κειηνχ. 

 Λφγσ ηεο απαιήο, αιιά πινχζηαο πθήο ηνπ θαη ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπ, έρεη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο γηα ην ζηνκάρη θαη ζπλίζηαηαη γηα θαηαπξάπλζε 

ησλ ζηνκαρφπνλσλ 

 Έρεη αληηζεπηηθή δξάζε ζε επίπεδν αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ δξα θαη 

θαηά ηεο θαθνζκίαο ηνπ ζηφκαηνο. 
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 Λφγσ ρακειψλ ζαθράξσλ (ηα ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέιηα) 

ζπλίζηαηαη γηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κε ρακειέο ζεξκίδεο θαη ζε κηθξέο 

δφζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηαβεηηθνχ. 

 Έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε κείσζε ηεο παρπζαξθίαο, επηηαρχλνληαο ην 

κεηαβνιηζκφ θαη θαιχπηνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε γηα γιπθφ (ζεξνηνλίλε-

εκεξήζηα δφζε επηπρίαο) ζην δηαηηψκελν. 

Πίλαθαο 3. Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ ειάηεο (Θξαζπβνχινπ, Μαλίθεο, 

Σαλαλάθε, Σζέιιηνο, Καξακπνπξληψηε, Γήκνπ 2001) 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΜΕΟ 
ΟΡΟ 

ΕΛΑΧ.-
ΜΕΓ. 
ΣΙΜΗ 

ΣΤΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΤΝΣΕΛ. 
ΠΑΡΑΛ. % 

ΤΓΡΑΙΑ % 80 15,7 12,0-18,5 1,180 7,5 

ΣΕΦΡΑ % 80 0,85 0,4-1,2 0,130 15,2 

Ph 80 4,75 4,0-5,9 0,260 5,04 

HMF mg/Kg 80 3,62 0,6-7,35 2,300 63,5 

ΓΛΤΚΟΖΗ % 60 24,0 21,1-27,7 1,300 5,4 

ΦΡΟΤΚΣΟΖΗ % 60 32,1 27,4-37,2 2,300 7,1 

ΓΛΤΚΟΖΗ+ΦΡΟΤΚΣΟΖΗ % 44 56,1 48,5-64,9 6,700 11,9 

ΑΝΑΓΟΝΣΑ ΑΚΧΑΡΑ % 40 53,37 41,7-66,7 7,130 13,3 

ΟΤΚΡΟΖΗ % 80 1,2 0,8-1,7 0,040 10,0 

ΧΡΩΜΑ 560 nm 80 0,285 0,189-480 0,090 30,16 

ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ mS/cm 80 1,34 1,0-1,71 0,590 44,0 

ΔΙΑΣΑΗ DN 80 18,5 10,4-35,6 4,040 27,2 

ΙΜΒΕΡΣΑΗ IN 80 26,5 17,2-38,7 8,600 21,6 

ΠΡΟΛΙΝΗ (mg/Kg) 80 491 290-840 167,00 34,1 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 
meq/Kg 

20 25,7 22,4-29,6 2,30 8,9 

ΛΑΚΣΟΝΗ meq/Kg 20 5,6 5,11-6,10 0,600 0,7 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 
meq/Kg 

20 31,3 28,6-34,1 3,500 11,1 

HD. E/P 65 0,72 0,12-1,45 1,210 172,0 

ΚΑΛΙΟ (mg/Kg) 20 3,93 3,05-4,45 0,450 11,4 

ΝΑΣΡΙΟ (mg/Kg) 20 0,28 0,15-0,45 0,070 25,0 

ΑΒΕΣΙΟ (mg/Kg) 20 3,8 2,0-7,2 1,500 39,4 

ΜΑΓΝΗΙΟ (mg/Kg) 20 3,9 1,6-6,4 1,500 38,4 

ΜΑΓΓΑΝΙΟ (mg/Kg) 20 0,390 0,004-
0,177 

0,050 12,8 

ΨΕΤΔΑΡΓΤΡΟ (mg/Kg) 20 0,006 0,000-
0,008 

0,002 33,3 

ΙΔΗΡΟ (mg/Kg) 20 0,032 0,000-
0,127 

0,045 140,0 

ΧΑΛΚΟ (mg/Kg) 20 0,003 0,000-
0,005 

0,001 33,3 
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3.1.3 Πεπθνζπκαξόκειν 
 

Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε κειηνχ απνηειεί ην πεπθνζπκαξφκειν Κξήηεο. Δίλαη ην 

δεχηεξν ειιεληθφ  αλαγλσξηζκέλν κέιη κεηά ην Π.Ο.Π. κέιη ειάηεο Μαηλάινπ-

Βπηίλαο. Ζ θαηαρψξεζή ηνπ σο πξντφλ Π.Ο.Π. επηθπξψζεθε κε ηνλ Δθηειεζηηθφ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 2017/1555, ηεο 12εο επηεκβξίνπ 2017. χκθσλα κε ηηο επίζεκεο 

πξνδηαγξαθέο,  απνηειεί θπζηθή αλάκημε ηνπ ζπκαξίζηνπ κειηνχ κε πεπθφκειν θαη 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηδηαίηεξε δηαρείξηζε ησλ κειηζζηψλ ή/θαη ηε ζπλχπαξμε φςηκα 

αλζηζκέλσλ ζπκαξηψλ κε ηηο κειηηνεθθξίζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην έληνκν 

Marchalina hellenica L., ην νπνίν παξαζηηεί θπξίσο ζηελ ηξαρεία (Pinus brutia Ten) 

θαη ραιέπην πεχθε (Pinus halepensis Mill). Παξφιε ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ 

θαηαηάζζεηαη ζηα κέιηα κειηησκάησλ, ελψ ην θχξην θαη θαζνξηζηηθφ ηνπ είδνο είλαη ην 

ζπκάξη, ην νπνίν ζπλαληάηαη ζηα δείγκαηα ζε πνζνζηφ ίζν ή/θαη κεγαιχηεξν ηνπ 

10% (≥10%).  

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Τςειή αγσγηκφηεηα ≥ 0,600 mS/cm 

 Τγξαζία ζρεηηθά πςειή ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξζέληα κέιηα (≤ 17%) 

 Άζξνηζκα γιπθφδεο θαη θξνπθηφδεο ≥ 50% 

 HMF ≤ 25 mg/kg 

 Υακειή ζπγθέληξσζε ζαθραξφδεο (≤ 3%) 

 

ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Γεχζε : ήπηα, κε θαλεξή ηελ παξνπζία ηνπ πεπθφκεινπ, κεηξίνπ δηαχγεηαο θαη 

γιπθχηεηαο 

 Άξσκα : ραξαθηεξηζηηθφ, παξφκνην κε ηνπ ζπκαξίζηνπ κειηνχ. Γηαθξίλνληαη 

ηφλνη ινπινπδηψλ, ελψ ππάξρεη ε αίζζεζε μχινπ θαη ξεηίλεο. 

 Υξψκα : θερξηκπαξέλην, παξφκνην κε ην ζπκαξίζηνπ κειηνχ. 
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3.2 ΜΔΛΗΑ ΑΝΘΔΩΝ 

 

3.2.1 Μέιη Θπκαξηνύ 
 

Σν ζπκαξίζην κέιη απνηειεί πεξίπνπ ην 15% ηεο εηήζηα παξαγσγήο κειηνχ ζηελ 

Διιάδα θαη κπνξεί λα παξαρζεί ζε φιεο, ζρεδφλ, ηηο πεξηνρέο ηεο. Σν ζπκαξίζην κέιη 

είλαη ην πην πξνηηκψκελν κέιη ζηελ Διιάδα, κε ηηκή πνπ θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 3 

θνξέο πςειφηεξε απφ νπνηνδήπνηε άιιν κέιη (Alissandrakis E. et al. 2007). Έρεη 

επράξηζηε γεχζε ε νπνία σζηφζν, ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θξνπθηφδε, 

θάπνηεο θνξέο αθήλεη κηα θαπζηηθή επίγεπζε ζην ιάξπγγα. Έρεη επράξηζην άξσκα 

θαη εμαηξεηηθφ θερξηκπαξέλην ρξψκα θαη είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. 

 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην άζξνηζκα θξνπθηφδεο-γιπθφδεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

νξίνπ ηεο Οδεγαο 110/2001 ΔΚ πνπ είλαη 60%. 

 Τςειφ πνζνζηφ ησλ ελδχκσλ δηαζηάζε θαη πξνιίλε. 

 Υακειέο ηηκέο αγσγηκφηεηαο. 

 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

 Σν ζπκαξίζην κέιη δξα σο αληηζεπηηθφ θαη ηνλψλεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ (Kagias, 1971). 

 

 

Πίλαθαο 5. Υεκηθή ζχζηαζε ζπκαξίζηνπ κειηνχ (Θξαζπβνχινπ, Μαλίθεο, Σαλαλάθε, 

Σζέιιηνο, Καξακπνπξληψηε, Γήκνπ 2001) 

 

ΧΗΜΙΚΑ  

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ. 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΜΕΟ 

ΟΡΟ 

ΕΛΑΧ.-ΜΕΓ. 

ΣΙΜΗ 

ΣΤΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΛ. % 

ΤΓΡΑΙΑ % 63 16,3 14,7-20,3 0,78 6,7 

ΣΕΦΡΑ% 62 0,2 0,1-0,6 0,12 60 

PH 63 3,5 3,1-4,1 0,14 4,0 
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HMF mg/kg 60 5,6 0,2-15,1 2,5 44,6 

ΓΛΤΚΟΖΗ % 40 26,9 24,4-35,2 5,37 19,9 

ΦΡΟΤΚΣΟΖΗ % 40 37,4 30,2-44,5 1,10 2,9 

ΓΛΤΚΟΖΗ + ΦΡΟΤΚΣΟΖΗ 40 64,3 54,6-79,7 6,37 9,9 

ΑΝΑΓΟΝΣΑ ΑΚΧΑΡΑ 50 72,6 65,3-80,6 7,9 10,8 

ΟΤΚΡΟΖΗ % 40 0,5 0,3-1,85 0,05 8,3 

ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ Ms.cm 69 0,39 0,22-0,6 0,09 23,3 

ΔΙΑΣΑΗ DN 60 30,2 15,1-48,2 8,6 28,4 

ΙΜΒΕΡΣΑΗ IN 25 24,1 16,5-34,4 9,01 25,7 

ΠΡΟΛΙΝΗ mg/kg 45 790 596-1205 232 29,3 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 

meq/kg 

40 22,5 19,5-42,3 4,5 20 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 

meq/kg 

40 28,5 20,1-42,1 4,2 14,7 

ΓΤΡΕΟΚΟΚΚΟΙ % 60 25,6 15,5-85,1 16,8 65,6 

ΚΑΛΙΟ mg/kg 40 1,15 0,7-2,35 0,43 37,7 

ΝΑΣΡΙΟ mg/kg 40 0,19 0,05-0,85 0,17 88,3 

ΑΒΕΣΙΟ mg/kg 40 4,8 2,8-7,6 1,3 27,1 

ΜΑΓΝΗΙΟ mg/kg 40 1,6 0,4-8,4 1,8 110,4 

ΜΑΓΓΑΝΙΟ mg/kg 40 0,05 0,08-0,081 0,05 58,7 

ΨΕΤΔΑΡΓΤΡΟ mg/kg 40 0,007 0,00-0,12 0,003 48,7 

ΙΔΗΡΟ mg/kg 40 0,11 0,00-0,138 0,06 56,7 

ΧΑΛΚΟ mg/kg 40 0,05 0,002-0,123 0,07 138,7 
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3.2.2 Μέιη Καζηαληάο 
 

Σν κέιη παξάγεηαη απφ ην λέθηαξ θαη ηηο 

κειηηψδεηο εθθξίζεηο ηεο Καζηαληάο 

(Castanea sativa) θαη είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλν ζε φιεο ηηο νξεηλέο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδνο. Οη κειηηψδεηο εθθξίζεηο 

παξάγνληαη απφ ηελ αθίδα Myzocallis 

castanicola θαη μεθηλνχλ ην Μάην κέρξη θαη 

ηνλ Ηνχιην ή ιίγν αξγφηεξα (Santas, 1995). Έρεη έληνλε γεχζε, ειαθξψο πηθξή θαη ην 

άξσκά ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. Σν θαζηαλφκειν ζηε λέα νδεγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αλαθέξεηαη σο αλζφκειν κε ραξαθηεξηζηηθά κειηηψκαηνο (θαη ‟εμαίξεζηλ) 

θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, ζηελ εηηθέηα ζπζθεπαζίαο ηνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε 

βνηαληθή ηνπ πξνέιεπζε, είηε απηφ δηαηίζεηαη ακηγέο, είηε ζε αλάκεημε κε άιια κέιηα. 

 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Κξπζηαιιψλεη πνιχ αξγά (1-2 ρξφληα). 

 Έρεη πςειέο ηηκέο ph. 

 Τςειέο ηηκέο αγσγηκφηεηαο. 

 Τςειέο ζπγθεληξψζεηο ελδχκσλ. 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

 ε έξεπλέο ηνπο νη Caillas (1971) θαη Θξαζπβνχινπ (2002), έδεημαλ φηη εμαηηίαο 

ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε ηρλνζηνηρεία θαη κέηαιια, ην κέιη Καζηαληάο 

δξα σο ζηππηηθφ ζε πεξηπηψζεηο δπζεληεξίαο, θαζψο επίζεο βειηηψλεη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

 Έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε έλαληη δηαθφξσλ κηθξννξγαληζκψλ φπσο ηνπ 

ζηαθπιφθνθθνπ, ηνπ εληεξφθνθθνπ, ησλ ειηθνβαθηεξηδίσλ ππισξνχ θαη ησλ δχν 

εηδψλ θάληηληα. 

 ηελ Ηηαιία παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηείην  γηα ηελ επνχισζε ρξφλησλ πιεγψλ, 

εγθαπκάησλ θαη δεξκαηηθψλ ειθψλ, ιφγσ ηεο αληηβαθηεξηαθήο ηνπ δξάζεο. 
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Πίλαθαο 4. Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ θαζηαληάο (Θξαζπβνχινπ, Μαλίθεο, 

Σαλαλάθε, Σζέιιηνο, Καξακπνπξληψηε, Γήκνπ 2001) 

 

 

 

 

 
 

ΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΜΕΟ 

ΟΡΟ 

ΣΤΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΤΝΣΕΛ. 

ΠΑΡΑΛ. % 

ΤΓΡΑΙΑ % 25 16,4 0,710 4,3 

ΣΕΦΡΑ % 25 0,8 0,150 18,7 

Ph 25 4,9 0,190 3,8 

HMF mg/Kg 25 3,5 1,760 50,2 

ΓΛΤΚΟΖΗ % 25 29,5 2,300 7,7 

ΦΡΟΤΚΣΟΖΗ % 25 37,6 3,200 8,5 

ΓΛΤΚΟΖΗ+ΦΡΟΤΚΣΟΖΗ 

% 

25 67,1 5,800 8,6 

ΑΝΑΓΟΝΣΑ ΑΚΧΑΡΑ 

% 

25 64,1 4,900 7,6 

ΟΤΚΡΟΖΗ % 25 1,5 0,250 50,0 

ΧΡΩΜΑ 560 nm 25 0,52 0,089 17,1 

ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ mS/cm 25 1,53 0,320 21,1 

ΔΙΑΣΑΗ DN 25 32,5 8,900 27,3 

ΙΜΒΕΡΣΑΗ IN 25 20,4 4,000 16,6 

ΠΡΟΛΙΝΗ (mg/Kg) 25 554 139,00 25,0 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 

meq/Kg 

25 13,4 3,00 22,3 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 

meq/Kg 

25 17,3 4,00 23,1 

ΓΤΡΕΟΚΟΚΚΟΙ % 25 90,4 3,300 3,6 

ΚΑΛΙΟ (mg/Kg) 15 3,09 0,630 20,5 

ΝΑΣΡΙΟ (mg/Kg) 15 0,260 0,050 19,9 

ΑΒΕΣΙΟ (mg/Kg) 15 5,300 1,300 24,6 

ΜΑΓΝΗΙΟ (mg/Kg) 15 4,100 1,300 32,9 

ΜΑΓΓΑΝΙΟ (mg/Kg) 15 0,005 0,003 67,9 

ΙΔΗΡΟ (mg/Kg) 15 0,010 0,004 37,8 
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3.2.3 Μέιη Πνξηνθαιηάο (Δζπεξηδνεηδώλ) 
 

Σν κέιη εζπεξηδνεηδψλ είλαη έλα αξσκαηηθφ κέιη, αξθεηά αλνηρηφρξσκν κε ηδηαίηεξα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απνηειεί πεξίπνπ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο κειηνχ ζηελ Διιάδα. Κξπζηαιιψλεη πνιχ πην γξήγνξα απφ ηα κέιηα 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σν έλδπκν δηαζηάζε ππάξρεη ζε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζην 

κέιη απηφ, κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο λα δέρνληαη σο φξην ην 3 DN κε ηελ 

πξνυπφζεζε ην HMF λα κελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 15 mg/kg. Δπηπιένλ, ην άζξνηζκα 

θξνπθηφδεο θαη γιπθφδεο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ νξίνπ (60 

%) πνπ απαηηεί ε νδεγία 101/2001 EC. Σέινο, πεξηέρεη πςειή πνζφηεηα 

ςεπδαξγχξνπ (πεξ. 0,021 mg/kg) θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη λα θαηαλαιψλεηαη γξήγνξα. 

 

 

3.2.4 Μέιη Βακβαθηνύ 
 

ηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ην είδνο Gossypium hirsutum. Αλήθεη ζηα 

αλνηρηφρξσκα κέιηα, έρεη επράξηζηε γεχζε θαη θξπζηαιιψλεη γξήγνξα. Σν βακβάθη 

δηαζέηεη αλζηθά θαη εμσαλζηθά λεθηάξηα πνπ εθθξίλνπλ ην λέθηαξ, ελψ φηαλ 

πξνζβάιιεηαη απφ αθίδεο θαη ζξίπεο, απηά εθθξίλνπλ κειίησκα ην νπνίν ζπιιέγνπλ 

νη κέιηζζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κειίησκα είλαη ηδηαίηεξα αλνηρηφρξσκν θαη δελ έρεη 

θαιή γεχζε. Σν κέιη βακβαθηνχ ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ππεξνμείδην 

ηνπ πδξνγφλνπ, έρεη ηελ πςειφηεξε βαθηεξηνγφλν δξάζε απφ φια ηα είδε κειηνχ.  

 

 

3.2.5 Μέιη Δξείθεο 
 

ηελ Διιάδα δχν είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο θαηεγνξίεο θπηψλ Δξείθεο: ε 

θζηλνπσξηλή θαη ε αλνημηάηηθε. Ζ θζηλνπσξηλή είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζε πνιιέο 
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πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο θαη είλαη έλα κέιη κε πςειή δηαηξνθηθή αμία. Σν ρξψκα ηνπ 

είλαη θνθθηλσπφ, ελψ ε γεχζε θαη ην άξσκά ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά. Δμαηηίαο ηεο 

πςειήο πγξαζίαο ηνπ θαη ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε ζαθραξνκχθεηεο 

μπλίδεη ζρεηηθά εχθνια. Σν κέιη ηεο αλνημηάηηθεο ξείθεο είλαη πην αλνηρηφρξσκν θαη 

πην εχγεπζην απφ ηεο θζηλνπσξηλήο, ελψ έρεη πνιχ πςειή ζπγθέληξσζε γιπθφδεο 

πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο μεπεξλά θαη εθείλε ηεο θξνπθηφδεο.  

 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Παξνπζηάδεη πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο, ην νπνίν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

μεπεξλά ην φξην ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ ην νπνίν είλαη 20%. Ζ ππέξβαζε 

απηή γίλεηαη δεθηή σο ηδηνκνξθία (θαη‟ εμαίξεζηλ) . 

 Έρεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθφδε κε απνηέιεζκα λα θξπζηαιιψλεη γξήγνξα 

(1-3 κήλεο).  

 

Σν εξεηθφκειν είλαη έλα κέιη πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο, δελ ππάξρνπλ φκσο 

επηζήκσο δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα πνπ λα ην απνδεηθλχνπλ. 

 

3.2.6 Μέιη Ζιίαλζνπ 
 

ηελ Διιάδα ν ειίαλζνο δίλεη κεγάιε παξαγσγή κειηνχ εμαηηίαο ησλ κεγάισλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη. Σν κέιη πνπ παξάγεηαη είλαη ρακειήο 

πνηφηεηαο γεγνλφο „‟απαγνξεπηηθφ‟‟ γηα αλάκεημε κε κέιηα δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. 

Δίλαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη θξπζηαιιψλεη πνιχ γξήγνξα (1-2 κήλεο), εμαηηίαο ηεο 

πςειήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 35,4% θαη έρεη πνιχ 

πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο (17,9%) κε απνηέιεζκα λα μηλίδεη πνιχ γξήγνξα.  
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Κεθάιαην 4. Σν κέιη ζηελ Διιάδα 
 

4.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Δίλαη ηεθκεξησκέλν φηη νη Έιιελεο αζρνινχληαη κε ηε κειηζζνθνκία απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ, ελψ ζχκθσλα κε κειεηεηέο ε κειηζζνθνκία ήξζε ζηελ Διιάδα 

απφ ηελ αξραία Αίγππην. Ήδε απφ ην 3.400 π. Υ. θαίλεηαη φηη ζηε Φαηζηφ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θεξακηθέο θπςέιεο θαη παξάιιεια ηελ ίδηα επνρή δεκηνπξγήζεθε 

ζηελ Κλσζφ ην γλσζηφ θφζκεκα πνπ απεηθνλίδεη κέιηζζεο λα θξαηνχλ κηα θεξήζξα. 

Δπίζεο, πνιινί επηθαλείο άλδξεο ηεο επνρήο εθζείαδαλ ην κέιη θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο 

ηνπ ηδηφηεηεο. Ο δηαζεκφηεξνο ηαηξφο ηεο αξραηφηεηαο θαη επνλνκαδφκελνο 

„‟Παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο‟‟  Ηππνθξάηεο  (πεξ. 460-370 π. Υ.), ζπληζηνχζε ην κέιη ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη θπξίσο ζηνπο αζζελείο. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε ηελ 

θνηλσλία ησλ κειηζζψλ ππφδεηγκα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηελ ηεξαξρία θαη ηε δνκή 

ηεο θαη ν βηνγξάθνο Γηνγέλεο αλαθέξεη φηη ν Ππζαγφξαο ν νπνίνο απέδηδε ηε 

καθξνδσία ηνπ ζην κέιη, θαηαλάισλε κέιη θάζε πξσί. Ζ ζπζηεκαηηθή κειηζζνθνκία 

εκθαλίδεηαη ζηε ρψξα καο πεξίπνπ ηνλ 15ν αηψλα κ. Υ. θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα 

θαηαθηψληαο κία απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη 

παγθνζκίσο, φζνλ αθνξά ηα κειίζζηα θαη ηελ παξαγσγή κειηνχ. 

 

4.2 Ζ Μειηζζνθνκία ζήκεξα 

χκθσλα κε επξσπατθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην Μάξηην ηνπ 2019, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε παγθνζκίσο ζε παξαγσγή κειηνχ κε 280.000 

ηφλνπο ην ρξφλν, κεηά ηελ πξψηε Κίλα. Ο αξηζκφο θπςειψλ παλεπξσπατθά 

αλέξρεηαη  ζηα 18,2 εθαηνκκχξηα (2019), (+ 5.1% απφ ην 2018) θαη ν  ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ κειηζζνθφκσλ πνπ θαηαγξάθεθε είλαη 612.030. Ζ Δ.Δ. έρεη πνζνζηφ 

απηάξθεηαο ζην κέιη κφιηο 60%, επνκέλσο απαηηνχληαη εηζαγσγέο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ λνηθνθπξηψλ. Ο θχξηνο πξνκεζεπηήο είλαη ε Οπθξαλία κε πνζνζηφ 

ιίγν θάησ απφ ην 30% ησλ εηζαγσγψλ θαη δεχηεξε έξρεηαη ε Κίλα κε πνζνζηφ 



35 
 

πεξίπνπ 20% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Δ.Δ. κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κειηνχ 

ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αξλεηηθφ. Τπνινγίδεηαη φηη ν 

κέζνο φξνο θπςειψλ αλά κειηζζνθφκν ζηελ Δ.Δ., ην 2018, αλεξρφηαλ ζηηο 21 

θπςέιεο, κε ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε δηαθνξά (147 θπςέιεο 

θαηά θεθαιή). Όζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα αγνξά κειηνχ, ε Δ.Δ. καδί κε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαηέρνπλ ην 14%, αιιά παξάιιεια θαηέρεη θαη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ 

εηζαγσγή κειηνχ ζηνλ θφζκν κε πνζνζηφ 38,3%, αξηζκφο ν νπνίνο έρεη κεησζεί 

ζρεηηθά κε παιαηφηεξα.  

 

4.3 Ζ αγνξά ηνπ κειηνύ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε  

Ζ ρψξα καο θαηέρεη ηελ 6ε ζέζε ζε επίπεδν Δ.Δ. κε ηνλ αξηζκφ θπςειψλ λα 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 1,5 εθαηνκκχξηα θπςέιεο επηηπγράλνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο 

ηνπ 6,9% ζε ζρέζε κε ην 2018. (Πεγή: Member States National apiculture 

programmes 2020-2022, notified in March 2019 ”MSs NAPs”). χκθσλα κε ηελ ίδηα 

πεγή ν αξηζκφο ησλ κειηζζνθφκσλ γηα ηελ πεξίνδν 2020-2022 είλαη 9.266 

θαηαγξάθνληαο ηδηαίηεξε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 62,3% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 

2017-2019, θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηελ 15ε ζέζε. Παξφια απηά ζα ιέγακε φηη 

είλαη ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ θπςειψλ παξακέλεη ζηηο πξψηεο 

ζέζεηο (βι. Γηάγξακκα I θαη ΗΗ). Ζ ρψξα καο βξίζθεηαη επίζεο ζηελ 4ε ζέζε ησλ 

εμαγσγέσλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κηθξέο πνζφηεηεο, 

ζεκεηψλνληαο σζηφζν ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ζε ηξίηεο ρψξεο απφ ην 

2016 κέρξη ζήκεξα. (βι. Γηάγξακκα II). Ζ παξαγσγή κειηνχ παξακέλεη ζρεηηθά 

ζηάζηκε πεξίπνπ  14-16.000 ηφλνπο κέιη εηεζίσο. Γεληθά, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, 

ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θάζε ρψξαο, ε ρψξα καο πξνεγείηαη κε 11,1 κειίζζηα αλά 

ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν (km2) απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Αλ θαη ε ππθλφηεηα ησλ 

θπςειψλ είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο, ε παξαγσγή αλά θπςέιε ζεσξείηαη 

ρακειή, (γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ ηδηφκνξθε 

ειιεληθή  ρισξίδα).  
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Γηάγξακκα I. Αξηζκφο ησλ θπςειψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζε ρηιηάδεο). 

 

Πεγή: MSs NAPs 

 

 

Γηάγξακκα II. Δμαγσγέο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε ηξίηεο ρψξεο. 

 

Πεγή: Eurostat Comext 
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Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο κειηζζνθνκίαο, ε δηαρείξηζε θαηά θχξην 

ιφγν γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, απφ ηα ηξία 

εξγαζηήξηα αλάιπζεο κειηζζψλ , ηα πέληε εξγαζηήξηα αλάιπζεο κειηνχ θαη ηα 

δεθαέμη Κέληξα Μειηζζνθνκίαο.  ε ζπιινγηθφ επίπεδν, ε κειηζζνθνκία απνηειείηαη 

απφ νγδφληα απηφλνκνπο νξγαληζκνχο ή κέιε ηεο ΠΑΔΓΔ, ηελ θνηλνπξαμία 

Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ Κξήηεο, ηνπο εβδνκήληα πιιφγνπο Μειηζζνθφκσλ 

θαη κία Οκνζπνλδία Μειηζζνθνκηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο (ΟΜΔ), αθφκε  έρεη 

ζπζηαζεί θαη κία Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Μειηζζνθφκσλ θη έλαο χλδεζκνο 

Διιήλσλ Σππνπνηεηψλ – πζθεπαζηψλ – Δμαγσγέσλ Μειηνχ. 
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Κεθάιαην 5.  Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή 
 

 

5.1  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Ζ αγνξά ελφο πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή πξνυπνζέηεη κία ζεηξά απνθάζεσλ, 

φπσο: πνην πξντφλ λα αγνξάζεη, πνηα επσλπκία λα πξνηηκήζεη, απφ πνχ λα 

ελεκεξσζεί γηα ην πξντφλ, απφ πνχ λα ην πξνκεζεπηεί, πψο λα ην πιεξψζεη θ.α.. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη απνθάζεηο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, δειαδή, ην πξντφλ (ραξαθηεξηζηηθά, νθέιε), ηελ 

ηηκή (ρξεκαηηθφ θφζηνο, ηξφπνο πιεξσκήο), ηε δηαλνκή (ζεκεία πψιεζεο) θαη ηελ 

πξνβνιή ηνπ πξντφληνο.  

Κχξην παξάγνληα απνηειεί ε ηηκή ηνπ πξντφληνο, γηαηί ε ρακειή ηηκνιφγεζε είλαη 

ζπλήζσο απηή πνπ πξνζειθχεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο, κηα θαη νη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο εμαξηψληαη απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, 

ην νπνίν βγαίλεη κεηά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ησλ βαζηθψλ εμφδσλ ηνπ 

θαηαλαισηή. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Ρ. Κνtler (2000), «Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε 

δηαδηθαζία ζεηηθήο ή αξλεηηθήο πξνζέγγηζεο ελφο πξντφληνο απφ έλαλ θαηαλαισηή. 

Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαζελφο, θαη πψο ε εκπεηξία 

πνπ έρεη ζηε δσή ηνλ επεξεάδεη ζηε θαηαλαισηηθή δξάζε ηνπ αηφκνπ». 

Γηα λα επηηχρεη κηα εηαηξεία είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ. ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε 

ηνπνζέηεζε ελφο πξντφληνο ζην κπαιφ ησλ πειαηψλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Οη 

εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα καζαίλνπλ πψο νη θαηαλαισηέο ζπλδένπλ ηα πξντφληα 

ηνπο κε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Παξφιν πνπ νη εηαηξείεο δηαθέξνπλ ζηηο 

πξνσζεηηθέο θαη δηαθεκηζηηθέο ηνπο εθζηξαηείεο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, έρνπλ νδεγήζεη ζε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ απφςεσλ ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιεπηέο αμίεο ελφο πξντφληνο. Τπφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα επσλπκίεο θαη πξντφληα, 

πξνηηκήζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο έρνπλ θαηαζηεί ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα 

λα ππάξρεη έλα πξντφλ, πξέπεη λα βξεη ζέζε ζηελ αληίιεςε ελφο κεκνλσκέλνπ 
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θαηαλαισηή, επεηδή έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

θαηαλαισηή. Απηή ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε δηέπεηαη απφ ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, 

ηηο αλάγθεο, ηελ εκπεηξία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θάζε θαηαλαισηή (Chadha & 

Kapoor, 2008). Δπνκέλσο, νη πειάηεο δεκηνπξγνχλ κηα επσλπκία κε βάζε ηελ 

αληίιεςή ηνπο, θαζψο ζπλήζσο ζπζρεηίδνπλ ηελ επσλπκία  κε ζπγθεθξηκέλα νθέιε 

θαη ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, ππάξρεη αλάγθε γηα 

ηνπο marketers ησλ επσλπκηψλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο επσλπκίεο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, φζνλ 

αθνξά ηφζν ηε δηαθνξνπνίεζε. Οη Kotler and Keller (2015) αλαθέξνπλ φηη έλαο 

βαζηθφο ζηφρνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πξντφληνο είλαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο, φπσο θαη ε δπλεηηθή ηνπ ππνθαηάζηαζε. Ζ ηνπνζέηεζε ε νπνία 

είλαη κηα δηαρεηξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία κάξθεηηλγθ, θπξίσο 

δηαθεκηζηηθά θαη επηθνηλσληαθά, γηα λα επεξεάζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ θαη λα 

εμαζθαιίζεη κία ζαθή, βηψζηκε θαη δηαθξηηηθή ζέζε ζην κπαιφ ησλ πειαηψλ-ζηφρσλ 

(Schweiger & Schrattenecker, 2009; Helm, 2009; Rekettye & Liu,2001). Δπηπιένλ, ε 

ηνπνζέηεζε είλαη κηα ηδέα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα βηνκεραλία πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαζψο νδεγεί ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ιφγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζην κπαιφ ησλ 

πειαηψλ (Dash, 2015). Καηά ζπλέπεηα, ε αχμεζε θαη ε αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο 

εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ πξνζέιθπζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 Δάλ ε εηαηξεία δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ επηηεπρζείζα ηνπνζεζία ηνπ 

πξντφληνο, κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα ην κεηεγθαηαζηήζεη (Rekettye & Liu, 2001). 

Απηφ νλνκάδεηαη επαλαηνπνζέηεζε θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ πειαηψλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζε κηα λέα επηζπκεηή ηνπνζεζία πνπ 

επηιέγεηαη απφ ηνλ έκπνξν ή ηελ εηαηξεία. 

 Ο ζηφρνο ηεο επαλαηνπνζέηεζεο είλαη λα κεηαθηλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο έλα πξντφλ ζε κηα λέα, επηζπκεηή ηνπνζεζία κέζσ ηνπ 

κάξθεηηλγθ ή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, φηαλ πεξηζηαζηαθά 

ην πξντφλ επαλαηνπνζεηείηαη ζηξαηεγηθά ζε έλα θελφ πνπ θαίλεηαη λα είλαη κηα 

επθαηξία, ψζηε ην πξντφλ λα γίλεη επηζπκεηφ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ζέζε ελφο 

πξντφληνο, είλαη ε ζέζε πνπ έρεη ζην κπαιφ ησλ πειαηψλ-ζηφρσλ ζην αληαγσληζηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηά ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζή ηεο, νη έκπνξνη 

πξέπεη λα θαηαιάβνπλ πψο βιέπνπλ νη θαηαλαισηέο ηε κάξθα, εηδηθά ππφ ην θσο 

ησλ ζρεηηθψλ αληαγσληζηψλ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη νη θαηαλαισηέο κπνξεί λα 
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αληηιεθζνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ην ίδην πξντφλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν επσλπκίαο ηνπ. Ζ αληίιεςε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα 

άηνκν επηιέγεη, νξγαλψλεη θαη εξκελεχεη πιεξνθνξίεο εηζφδνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη 

κηα νπζηαζηηθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ (Kotler & Keller, 2009).  

Ζ δεκηνπξγία αμίαο ηεο επσλπκίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη επίζεο ην πην 

ζεκαληηθφ θιεηδί γηα κηα δηαδηθηπαθή επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη λα έρεη θέξδε (Chiang et al. 2008). Ζ δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο 

κάξθαο παίδεη βαζηθφ ξφιν γηα κηα αληαγσληζηηθή επηρείξεζε. ε απηφ ην πιαίζην, ε 

εηθφλα ηεο επσλπκίαο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξντφληνο είλαη νη θχξηεο πεγέο ηεο 

αληίιεςεο ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο πειάηεο. Γεδνκέλνπ φηη ε αληίιεςε είλαη ε εηθφλα 

ή νη ηππνπνηεκέλεο εληππψζεηο, πνπ βξίζθνληαη ζην κπαιφ ελφο κεκνλσκέλνπ 

πειάηε γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα, εηαηξείεο ή κάξθεο, απηέο νη αληηιήςεηο 

επεξεάδνπλ έληνλα ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη πειάηεο ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ 

έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία ηνπ νπνίνπ νη εηθφλεο νκνηάδνπλ κε ηηο νηθείεο εηθφλεο 

ηνπο. Δπνκέλσο, ε εηθφλα ηνπ πξντφληνο ζην κπαιφ ελφο πειάηε είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ ιακβάλεη ππφςηλ ηελ αληίιεςε 

ησλ εηζεξρφκελσλ εξεζηζκάησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ δηαδηθαζία αληίιεςεο 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ επηινγή ή ηελ νξγάλσζε, αιιά θαη ηελ εξκελεία 

πιεξνθνξηψλ. 

 Καηά ζπλέπεηα, δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηελ ίδηα 

θαηάζηαζε ή ηα ίδηα γεγνλφηα θαη ηνπο απνδίδνπλ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Ωζηφζν, 

απηέο νη έλλνηεο κπνξεί λα αιιάμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή απφ επηξξνή. 

Έηζη, ε αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ γηα λα 

αζθήζεη επηξξνή ζην κπαιφ ηνπο. 

 Ζ αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε ζεσξήζεθε ηζηνξηθά σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

εξγαιεία αλάιπζεο ζηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ (Chadha & Kapoor, 2008; Green et al., 

1998; Steenkamp et al., 1994), θαη είλαη νπζηαζηηθά ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ πεγψλ ησλ επσλπκηψλ (Chadha & Kapoor, 2008). Ζ αληηιεπηηθή 

ραξηνγξάθεζε πεξηγξάθεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα έλα αληηθείκελν, έηζη 

ψζηε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ λα κπνξεί λα θαλεί εχθνια (Chadha & 

Kapoor, 2008).  
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Δπηπιένλ, ε ηνπνζέηεζε είλαη επίζεο κηα δσηηθή ηδέα γηα κηα βηνκεραλία ππεξεζηψλ 

θαζψο νδεγεί ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζην κπαιφ ησλ πειαηψλ (Dash, 2015). 

Καηά ζπλέπεηα, ε αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε 

θαη ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ. Ζ αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα εκθαλίζεη 

νπηηθά ηελ αληίιεςε ησλ πειαηψλ γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξεηψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη ηειηθά βνεζά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ απφ ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ κε βάζε ηελ άπνςε ησλ 

θαηαλαισηψλ (Dash, 2015). 

Δπνκέλσο , ηα εξγαιεία αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη πνιχ ρξήζηκα γηα ηνπο 

ππεπζχλνπο κάξθεηηλγθ, θαζψο βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, ηελ αμία ησλ πειαηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο. 

 

 

5.2 Κξηηήξηα επηινγήο κειηνύ  

Ζ θαηαλάισζε κειηνχ  ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη ζηα 1,7 θηιά θαηά θεθαιή ην ρξφλν 

 γεγνλφο πνπ καο θαηαηάζζεη ζηηο πξψηεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ. (θαη 

φρη κφλν) κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat,  ηελ ψξα πνπ γηα παξάδεηγκα ζηηο 

Ζ.Π.Α.  ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε δελ μεπεξλά ηα 400 γξακκάξηα. Με βάζε κηα 

πξφζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξείαο ΑΚΟ θαη ηνπ ΗΔΛΚΑ κάιηζηα, ην κέιη απνηειεί θαη 

κία απφ ηηο βαζηθέο πγηεηλέο επηινγέο ησλ Διιήλσλ, φληαο πίζσ κφλν απφ ην 

ειαηφιαδν (93%), ηα θξέζθα ιαραληθά (91%) θαη ηα θξέζθα θξνχηα (90%), κε ην 

81% ησλ θαηαλαισηψλ λα δίλνπλ ζηαζεξά  «ςήθν εκπηζηνζχλεο» ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο Μειηζζνθνκηθψλ πιιφγσλ 

Διιάδαο, θ. Βαζίιε Νηνχξα νθηψ ζηνπο δέθα Έιιελεο πξνκεζεχνληαη κέιη 

θαηεπζείαλ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηηο ιατθέο αγνξέο. ην ξάθη νη ηηκέο ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ κειηνχ  θπκαίλνληαη κεηαμχ 10-15€ ην θηιφ, ελψ έλαο κειηζζνθφκνο 

πσιεί ηελ παξαγσγή ηνπ ζε ηηκέο ρνλδξηθήο πνπ μεθηλνχλ απφ 3,5-4€ ην θηιφ. Αμίδεη 

πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο 

Μειηζζνθνκηθψλ πιιφγσλ Διιάδνο (ΟΜΔ), Βαζίιε Νηνχξα, νη έιιελεο 

θαηαλαισηέο ζηξάθεθαλ ζηα ειιεληθά κέιηα ελ κέζσ θνξσλντνχ θαη φπσο 



42 
 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ζην Αζελατθφ – Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ 

ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο «ελψ κεηψζεθε ε θαηαλάισζε ηνπ κειηνχ ζηα ζνχπεξ 

κάξθεη, παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ζηηο πσιήζεηο ησλ ειιεληθψλ κειηψλ θαηά 15%» 

θαη ηφληζε φηη «ε κείσζε ζηε ζπλνιηθή αγνξά ηνπ κειηνχ ζηα ζνχπεξ κάξθεη έθηαζε 

ην 5%». 

ΓΔΝΗΚΑ 

Όζνλ αθνξά ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ, ν θάζε θαηαλαισηήο έρεη 

ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο (Murphy et al., 2000; Gambaro, et al., 2007; Árváné et al., 

2011; Yeow et al., 2013; Brščić et al., 2017), νη νπνίεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκή 

πψιεζήο ηνπ (Mohamadi-Nejad, 2013).  

Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο (Murphy et al., 

2000; Árváné et al., 2011;Batt & Liu, 2012; Yeow et al., 2013) νη έξεπλεο ησλ νπνίσλ 

δείρλνπλ φηη  είλαη έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ  θαηαλαισηή, θαζψο 

ζρεηίδεηαη κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (εηζφδεκα, ειηθία, θχιν, 

κνξθσηηθφ επίπεδν θιπ). 

χκθσλα κε ηνπο Roman et al., (2013b) θαη  Comina et al., (2016), ε θξπζηάιισζε 

ηνπ κειηνχ απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα επηινγήο ελφο κειηνχ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο παξφιν πνπ φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη είλαη απνιχησο θπζηθφ. Σν 

θαηλφκελν απηφ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα κεησζεί κέζσ ηεο ελεκέξσζεο, ησλ 

θαηάιιεισλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηεο δηαθήκηζεο πνπ φπσο έρεη απνδεηρζεί 

επεξεάδνπλ ζαθέζηαηα ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχνπλ νη θαηαλαισηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιακβάλνπλ. χκθσλα κε ηνπο Popkin θαη Gordon-Larrsen (2004), νη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ηαπηίδνπλ  ην κέιη κε  ηε δάραξε, σο πξνο ηε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο, νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπ, ελψ 

αληηζέησο, νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ηνλίδνπλ ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη 

ζηελ πςειή δηαηξνθηθή ηνπ αμία, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

(Wardle et al., 2012). χκθσλα κε ηνπο Arvanitoyannis, & Krystallis (2006), 

ρξεηάδεηαη κία πην ζηνρεπκέλε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε 

ηνπ κειηνχ ψζηε νη θαηαλαισηέο λα κπνξέζνπλ λα εκπηζηεπηνχλ ηηο δηάθνξεο 

εηηθέηεο ηνπ κειηνχ.   
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Έξεπλεο ησλ Murphy et al., 2000; Ghorbani & Khajehroshanaee, 2009; Árváné et al., 

2011; Batt & Liu, 2012; Roman et al., 2013a & 2013b,  έρνπλ δείμεη φηη νη 

θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ λα επηιέγνπλ ζπζθεπαζίεο πνπ ζσξαθίδνπλ ηα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ (γεχζε άξσκα θιπ.), πνπ θέξνπλ εηηθέηα 

κε ηελ πξνέιεπζε, ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαη ηελ πνζφηεηα κειηνχ πνπ 

πεξηέρεηαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή πψιεζεο. Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, φηη ε ηηκή 

πψιεζεο θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ κειηνχ ζπλδένληαη άκεζα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε έξεπλα ησλ Ismaiel et al., (2014), ε νπνία δηεμήρζε ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θη έδεημε φηη δηαηίζεληαη λα πιεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξν γηα κηα ζπζθεπαζία πνπ εμαζθαιίδεη ηα παξαπάλσ, ελψ παξάιιεια 

επηιέγνπλ ηηο κηθξέο ζπζθεπαζίεο. 

 

5.2.1 Έξεπλεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ Διιάδα 
 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο 

Θεζζαιίαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο, ζε δείγκα 472 αλδξψλ θαη γπλαηθψλ  απφ ηνπο 

εξεπλεηέο  Tiganis A., Avgeris A., Tigani  X., Tsakiridou E., Grigoroudis E., ζρεηηθά 

κε ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγεη ν Έιιελαο θαηαλαισηήο ην κέιη,  ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ε ζχλδεζε κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε, ε δηαηξνθή, θαη ε γεχζε είλαη ηα 

θξηηήξηα κε ηελ ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε κειηνχ ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

ελψ ην θξηηήξην κε ηελ αζζελέζηεξε επίδξαζε είλαη ε εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο 

παξαγσγνχο. Φαίλεηαη φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηελ 

παξάδνζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα ζέκαηα πγείαο θαηά ηελ αγνξά κειηνχ, ελψ νη 

αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο φπσο π.ρ. ε γεχζε είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. Ο δείθηεο 

απφδνζεο ηεο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο κειηνχ είλαη 88,42%, επηβεβαηψλνληαο  φηη 

νη Έιιελεο θαηαλαιψλνπλ κέιη πνιχ ζπρλά. Οη κεγαιχηεξνη δείθηεο απφδνζεο 

ιακβάλνληαη απφ ηε δηαηξνθή, ηελ πγεία θαη ηε γεχζε, ελψ νη ιηγφηεξν ηζρπξνί 

δείθηεο απφδνζεο ιακβάλνληαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο παξαγσγνχο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε παξάδνζε επεξεάδεη ην κείγκα marketing σο κέξνο ηεο κε πιηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο (Becut, 2015), ελψ ε γεχζε θαη ε πγεία είλαη κέξε ηεο 

πιηθήο ηνπ δηάζηαζεο.    
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Έξεπλα ηνπ 2020 απφ ηνλ Σζαπξάδε Διεπζέξην ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο εξγαζίαο 

ζην Διιεληθφ κεζνγεηαθφ Παλεπηζηήκην ζην Ζξάθιεην, ζε δείγκα 150 αηφκσλ, έδεημε 

φηη νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη απφ ην ρξψκα ηνπ κειηνχ ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 

77%, κε ην 59,33% λα πξνηηκά ηα ζθνπξφρξσκα κέιηα, ην 88% έρεη σο βαζηθφ 

θξηηήξην ην άξσκα, ελψ από ηε γεύζε επεξεάδεηαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

κε πνζνζηό 91%. Σν 57,33% επεξεάδεηαη από ηελ ηηκή. Παξαηεξήζεθε επίζεο 

φηη ην 60% πξνκεζεχεηαη κέιη απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ, κε ην 82% λα πξνηηκά 

ην ζπκαξίζην κέιη. Δπηπιένλ,  ην 88,67%  επεξεάδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

κειηνχ. Σέινο, ην 72% δήισζε πξφζπκν λα μνδέςεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ 

αγνξά ελφο πηζηνπνηεκέλνπ κειηνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 80,67% δήισζε όηη 

αθνινπζεί ή πξνζπαζεί λα αθνινπζεί κηα πγηεηλή δηαηξνθή. 

Αθφκα κία έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Ρέζπκλν (2020), απφ ηελ Καηζνχιε Μαξία 

θνηηήηξηα ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

ζε δείγκα 130 αηφκσλ, ην 44% απάληεζε φηη θαηαλαιψλεη κέιη γηα εμαηηίαο ηεο 

ζξεπηηθήο αμίαο, ηεο γεχζεο ηνπ, αιιά θαη γηαηί γλσξίδεη φηη είλαη θαιή ηξνθή. 

Δπίζεο, ην 51% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη επεξεάδεηαη απφ ην ρξψκα, ην 

72% επεξεάδεηαη απφ ην είδνο/πνηθηιία, ελψ απφ ηελ ηηκή επεξεάδεηαη ην 47% εθ 

ησλ νπνίσλ κφλν ην 10% δήισζε φηη επεξεάδεηαη πάξα πνιχ. ε εξψηεζε πνπ ηνπο 

έγηλε ζρεηηθά κε ην πνηνλ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα, ην 58% δήισζε ην 

είδνο/πνηθηιία, ην 15% ηελ  ηηκή θαη ην 10% ην ρξώκα. Σέινο, φπσο πξνείδακε 

θαη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, 

ζπλήζσο, αγνξάδνπλ ηππνπνηεκέλν κέιη απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ, ηνλ νπνίν 

επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ.  

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο 

(500 άηνκα) ην 2018, απφ ηελ θνηηήηξηα Πεξηκέλε Παξαζθεπή ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σξνθίκσλ 

Γηαηξνθήο,  ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 68% ζέηεη σο πξώην θξηηήξην 

επηινγήο κειηνύ ηε γεύζε, αθνινπζεί ε ηηκή κε 18%, ε εηαηξεία/παξαγσγφο κε 

πνζνζηφ 12,4% θαη ηέινο ην 1,6% ησλ θαηαλαισηψλ επηιέγεη κέιη κε βάζε ηε 

ζπζθεπαζία. Δπίζεο, κεγάιν θάλεθε λα είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ κε 

θξηηήξην ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπ κειηνχ (58,4%), κε πξνηίκεζε ζην επψλπκν 

κέιη. Σέινο, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο, νη θαηαλαισηέο δείρλνπλ λα  
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επηιέγνπλ λα αγνξάδνπλ κέιη απφ ηα super markets ζε πνζνζηφ 49,2%, ελψ απφ 

ηνλ παξαγσγφ πξνηηκά λα πξνκεζεχεηαη ην 41.4% . 

ε έξεπλα πνπ έγηλε ην 2017 απφ ηνλ Νηθφιαν Πέηξνπ ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο 

κειέηεο γηα ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο, θάλεθε φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ην ζπκαξίζην κέιη θαη ην 

πεπθφκειν, ζε ζρέζε κε ην κέιη αλζέσλ θαη πξνζπκνπνηνύληαη λα μνδέςνπλ 4,48 

€ πεξηζζόηεξα γηα λα πξνκεζεπηνύλ ζπκαξίζην κέιη θαη 3,85€ πεξηζζόηεξα 

γηα λα πξνκεζεπηνύλ πεπθόκειν.  Όζνλ αθνξά ην βηνινγηθφ κέιη, θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδεη ην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  Δπνκέλσο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

νη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα έρνπλ σο βαζηθό θξηηήξην επηινγήο ην είδνο ηνπ 

κειηνύ. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζπλνπηηθά  ηα θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ 

νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ ιακβάλνληαο ππφςηλ ηε βηβιηνγξαθία είλαη: 1. ηα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο (γεχζε-άξσκα-ρξψκα), 2. ε δηαηξνθή 

ηνπ θαηαλαισηή, 3. Ο ηφπνο πξνέιεπζεο θαη ην είδνο ηνπ, 4. ε ηηκή ηνπ, 5. ε 

ζπζθεπαζία ηνπ, 6. ην θαηλφκελν ηεο θξπζηάιισζήο ηνπ, 8. ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη 9. ηα ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ζε 

έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα 

ηελ αγνξά ελφο κειηνχ είλαη ε ηηκή ηνπ θαη αθνινπζνχλ ηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (γεχζε/ρξψκα), ελψ ζηε ρψξα καο ν θαηαλαισηήο θαίλεηαη φηη δίλεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην ρξψκα, ην άξσκα θαη ηε γεχζε ηνπ, φπσο επίζεο ζηελ 

πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπ κειηνχ θαη ην είδνο ηνπ, θαζψο  θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή, ρσξίο λα ηνλ αθήλεη αδηάθνξν ε ηηκή ηνπ πξντφληνο. Σέινο, λα 

ζεκεηψζνπκε ηε ζχλδεζε  κε ηελ παξάδνζε, θξηηήξην πνπ έρεη αξθεηά κεγάιε 

βαξχηεηα γηα ην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 
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Κεθάιαην 6. Ζ αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε 

(perceptual mapping) 
 

 

6.1 Ση είλαη ε αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε  

 
 
Καζώο νη άλζξωπνη επεμεξγάδνληαη εηθόλεο πην γξήγνξα από ην θείκελν (Paivio et 

al., 1968), είλαη επθνιόηεξν λα δνύκε θαη λα εξκελεύζνπκε ηηο ζρέζεηο όηαλ 

παξνπζηάδνληαη γξαθηθά παξά ζε πίλαθεο κε αξηζκνύο (Cahill, 1995) 

 
 

Μηα θαζηεξσκέλε κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αληίιεςεο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ηνπνζέηεζε (positioning) πξντφλησλ είλαη ε αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε 

(perceptual mapping) (Schiffman, Reynolds and Young, 1981, Green, Garmone and 

Smith, 1989), ε νπνία είλαη έλα ζεκαληηθφ αλαιπηηθφ εξγαιείν ζηελ έξεπλα 

κάξθεηηλγθ (1929.  Ζ αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε ζεσξήζεθε ηζηνξηθά σο έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά εξγαιεία αλάιπζεο ζηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ (Chadha & Kapoor, 2008; 

Green et al., 1998; Steenkamp et al., 1994), θαη είλαη νπζηαζηηθά θαηάιιειν γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ πεγψλ ηεο επσλπκίαο (Chadha & Kapoor, 2008). Ζ αληηιεπηηθή 

ραξηνγξάθεζε πεξηγξάθεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα ζε έλαλ 

ράξηε ή ζε ζεηξά ρσξηθψλ ραξηψλ, έηζη ψζηε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ λα 

είλαη εχθνια νξαηή (Chadha & Kapoor,2008). 

χκθσλα κε ηνλ Dallakyan (2014), ν αληηιεπηηθφο ράξηεο είλαη ε ζπλάξηεζε ηεο 

πνιπδηάζηαηεο θιηκάθσζεο (MDS) θαη δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηερληθψλ, φπσο 

αλάιπζε βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ (PCA), αλάιπζε αιιεινγξαθίαο (CA) θαη αλάιπζε 

δηαθξίζεσλ (DA).  Απφ απηή ηελ άπνςε, ν αληηιεπηηθφο ράξηεο είλαη κηα γξαθηθή 

απεηθφληζε ζηελ νπνία κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ δηαθνξεηηθέο κάξθεο/πξντφληα, 

έηζη ψζηε νη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο λα δείρλνπλ ηηο δηαθνξέο, ηηο νκνηφηεηεο ή ηηο 

αλνκνηφηεηέο ηνπο θαη απηφ κεηξάηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα 

είλαη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηαμηλνκήζεσλ θαηάηαμεο, πνπ αμηνινγνχληαη 
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απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

επσλπκίεο/πξντφληα (Dallakyan, 2014).  

Οη Hair et al. (1995) φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Gower et al. (2010), φξηζαλ έλαλ 

αληηιεπηηθφ ράξηε σο "νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αληηιήςεσλ ελφο εξσηεζέληνο γηα 

αληηθείκελα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο". Έλαο άιινο νξηζκφο πεξηγξάθεη 

έλαλ αληηιεπηηθφ ράξηε σο "γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζηελ νπνία ζρεδηάδνληαη 

αληαγσληζηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηνλ Δπθιείδεην ρψξν" (Lilien & Rangaswamy 

(2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Gower et al., 2010). 

 

ρήκα 1. Αληηιεπηηθφο Υάξηεο           

 

 

 

Πεγή:www.nicepng.com 

 

Ζ ρξήζε ηερληθψλ αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ζηελ 

πνζνηηθή έξεπλα κάξθεηηλγθ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, κε ηε ζεκαζία ησλ 

κεζνδνινγηψλ αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ λα ζπλερίδεηαη 

(Green et al., 2003).  Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη αληηιεπηηθνχο ράξηεο γηα 

αληηθείκελα ηφζν δηαθνξεηηθά φζν νη ρψξεο, λέεο έλλνηεο πξντφλησλ, κάξθεο 

κπχξαο, πφιεηο, απηνθίλεηα θ.α. 



48 
 

 Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ αγνξαζηψλ (Green 

et al., 2003, 1988; Neal, 1988; Hauserand Koppelman, 1979) θαη κπνξεί επίζεο λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ. Υξεζηκνπνηείηαη πξσηίζησο 

φηαλ είλαη επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ, θαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ζχλδεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε απηέο ηηο ζρέζεηο 

(Lawless et al. 1995; Nestrud and Lawless 2008b; Kennedy and Heymann 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Shocker (1987), ν ζηφρνο ηεο αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη λα 

„‟απνθαιχςεη‟‟ ζηνπο ππεπζχλνπο marketing, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα αγνξά 

κπνξεί λα  βιέπεη έλα ζχλνιν αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Ζ ηερληθή ηεο 

αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη ηθαλή λα αληηπξνζσπεχεη ηελ αληαγσληζηηθή 

δνκή ησλ αγνξψλ κε (νπηηθφ) ηξφπν πνπ δηεπθνιχλεη ηηο απνθάζεηο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηνπνζέηεζεο (Lilien and Rangaswamy, 2003). Οη ζηξαηεγηθέο 

πνπ βαζίδνληαη ζε αληηιεπηηθνχο ράξηεο έρνπλ νδεγήζεη ζε απμεκέλα θέξδε, 

θαιχηεξν έιεγρν ηεο αγνξάο θαη πην ζηαζεξή αλάπηπμε. 

Ζ κέζνδνο απηή (perceptual map), ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, θπξίσο επεηδή έρεη 

επνπηηθφ ραξαθηήξα θαη παξνπζηάδεη δηαγξακκαηηθά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ 

ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ αγνξά. Πξφθεηηαη γηα ηνπνζέηεζε 

πξντφλησλ ζε δηάγξακκα δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ, αλάινγα κε ηε κεηαμχ ηνπο 

νκνηφηεηα. Απεηθνλίδεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζε απνζηάζεηο ζην ρψξν (Lilien and 

Rangaswamy, 1997). Ο θαζνξηζκφο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν πξντφλησλ ζην 

ράξηε, βάζεη ηνπ βαζκνχ νκνηφηεηαο/δηαθνξάο πνπ έρνπκε κεηξήζεη, ζηεξίδεηαη ζε 

κία απιή αξρή. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν πξντφλησλ (ΑΒ) πξέπεη λα είλαη 

αλάινγε ηνπ βαζκνχ νκνηφηεηαο/δηαθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 

επθιείδεηεο απνζηάζεηο θαη βξίζθνπκε ζπληεηαγκέλεο γηα ηα δχν πξντφληα, νη νπνίεο 

λα δίλνπλ απνζηάζεηο φζν πεξηζζφηεξν ζχκθσλεο κε ηηο κεηξήζεηο 

νκνηφηεηαο/δηαθνξάο. Δπθιείδεηα απφζηαζε είλαη ε απφζηαζε δχν ζεκείσλ (εδψ 

πξντφλησλ),  ππνινγηζκέλε κε βάζε ηηο ηέζζεξηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο (δχν γηα θάζε 

έλα ζεκείν - πξντφλ), ζηελ απιή θαη ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε ελφο αληηιεπηηθνχ 

ράξηε δχν δηαζηάζεσλ. ηελ πξάμε, ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ 

γηα θάζε πξντφλ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε θαη δηεμάγεηαη πάληα κε ηε ρξήζε 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (π.ρ., SPSS). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ηνπ ράξηε πξέπεη λα εξκελεχνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη λα εμεγνχληαη απφ έλαλ εξεπλεηή ηη αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκείν. 
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Ο αληηιεπηηθφο ράξηεο κπνξεί λα απνθαιχςεη αλεθπιήξσηα θελά ζηελ αγνξά, ηα 

ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, ηελ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

επθαηξίεο γηα απφθηεζε δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεο. Δπηπιένλ, «ε γξαθηθή ηεο 

απιφηεηα απεπζχλεηαη ζε αλψηεξα ζηειέρε θαη κπνξεί λα δηεγείξεη ζπδήηεζε θαη 

ζηξαηεγηθή ζθέςε ζε φια ηα επίπεδα φισλ ησλ ηχπσλ νξγαλψζεσλ» 

(Wittenschlaeger and Fiedler, 1997). Μαδί απηέο νη ηδηφηεηεο έρνπλ θάλεη ηελ 

αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο. 

 

 

 

ρήκα 2. Αληηιεπηηθφο Υάξηεο  

             

.Πεγή: www.slideshare.net 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/
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ρήκα 3. Αληηιεπηηθφο Υάξηεο 

 
 

                          
 
 
Πεγή: www.slideplayer.gr 

 
 
 

6.2 Δθαξκνγέο ηεο αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο 

 
Οη εθαξκνγέο ηεο αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη εθηεηακέλεο θαη πνηθίιεο. Οη 

θπξηφηεξεο είλαη νη αθφινπζεο:  

1.  Αλαγλψξηζε ζηελψλ ππνθαηάζηαησλ θαη θχξησλ αληαγσληζηψλ. Ζ ππνθαηάζηαζε 

ησλ πξντφλησλ πεγάδεη απφ ηελ νκνηφηεηα. Ο αλαιπηήο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ράξηε (ζπλήζσο 2 ή 3). Δίλαη πξνθαλέο φηη 

ραξηνγξαθήζεηο κε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ είλαη ειάρηζηα 

πξαθηηθέο θαη έρνπλ δπζρεξή θαηαλφεζε. Σα πξντφληα πνπ ηνπνζεηνχληαη πην θνληά 

είλαη ζηελφηεξα ππνθαηάζηαηα θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο. 

 2. Ολνκαζία θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ πξντφλησλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ απηή είλαη εθηθηή θαη νπζηψδεο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη, 

νπζηαζηηθά, ππνθεηκεληθή θαη αξθεηά απζαίξεηε. 

 3. Δληνπηζκφο ησλ πνιχ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, δειαδή, απηψλ πνπ 

θαηέρνπλ ζρεηηθά απνκνλσκέλε ζέζε ζην ράξηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ίδηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ραξηνγξαθήζεηο ιφγσ 

δηαθνξεηηθψλ κεηξήζεσλ νκνηφηεηαο/δηαθνξάο ή/θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ 

αιγνξίζκσλ. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αιγφξηζκνπ θαζνδεγείηαη απφ δηάθνξνπο 

http://www.slideplayer.gr/
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παξάγνληεο, φπσο είλαη ε θχζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ην είδνο ησλ 

ιχζεσλ.  

4. Αηνκηθνί ή ζπιινγηθνί ράξηεο. Απεηθφληζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο  ηεο αγνξάο θαζψο 

θαη εληνπηζκφο θελψλ ζηελ αγνξά, γηα λέα πξντφληα, κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο δνκήο 

ηνπ ράξηε. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα αληαλαθινχλ αηνκηθέο (individual) ή ζπιινγηθέο 

(aggregate) αληηιήςεηο γηα ηε δνκή ηεο αγνξάο. 

 Όπσο είδακε, φκσο, ε βαζηθή ηεο αξρή είλαη απιή θαη καο επηηξέπεη λα θαηαλννχκε 

ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηνπο ράξηεο πνπ ιακβάλνπκε έηνηκνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα ή 

βιέπνπκε ζε έξεπλεο αγνξάο. ην εηδηθφ πξφγξακκα πνιπδηάζηαηεο θιηκάθσζεο 

(multidimensional scaling) εηζάγνληαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ 

νκνηφηεηαο. Σν ζεκειηψδεο θξηηήξην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρεηηθψλ αιγνξίζκσλ είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζην ράξηε, ψζηε νη επθιείδεηεο απνζηάζεηο ηνπο λα 

ζπκθσλνχλ, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, κε ηηο κεηξήζεηο νκνηφηεηαο. Σα φκνηα 

πξντφληα ηνπνζεηνχληαη θνληχηεξα. Σα αλφκνηα πξντφληα ηνπνζεηνχληαη καθξχηεξα.  

 
 

 

6.3  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο  αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο 

 
 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

Οη κέζνδνη αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο απνηππψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ζε 

αληηιεπηηθνχο ράξηεο κε ιίγεο ζηξαηεγηθέο δηαζηάζεηο. Κάζε άμνλαο αληηπξνζσπεχεη 

κηα βαζηθή δηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πειάηεο γηα λα αληηιεθζνχλ θαη 

λα θξίλνπλ αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο.  Ζ αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ή ηελ επαλαηνπνζέηεζε κηαο 

πξνζθνξάο, γηα ηε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο ηεο ηνπνζέηεζεο ή επαλαηνπνζέηεζεο θαη 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηνπνζέηεζεο αληαγσληζηηθψλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Neal,1980). Οη θχξηεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο γηα 

ηελ αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε είλαη δηαζέζηκεο εδψ θαη δεθαεηίεο, αιιά 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε απηέο ηηο ηερληθέο κεηαμχ ησλ 

εμαζθνχλησλ επαγγεικαηηψλ (Blake et al., 2003). 
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Rekettye & Liu (2001), ε κεζνδνινγία θαη νη ηερληθέο 

ηεο αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη πεξίπινθεο θαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ 

απφ ηνπο δηεπζπληέο marketing, νη νπνίνη ζπλήζσο απαηηνχλ γξήγνξε θαη γξήγνξε 

αλάιπζε. Άιισζηε, πνιιά εξεπλεηηθά έγγξαθα παξνπζηάδνπλ ηνλ ράξηε ρσξίο λα 

δείρλνπλ πψο είρε θαηαζθεπαζηεί (Rekettye & Liu, 2001). 

Οη αλαιπηηθέο κέζνδνη γηα ηελ αλάπηπμε αληηιεπηηθψλ ραξηψλ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ζπλζεηηθέο θαη απνζπλζεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Green et al., 

1988).  

Οη κέζνδνη ζχλζεζεο πξνυπνζέηνπλ φηη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα απνζπλζέζνπλ 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο κάξθεο ζε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξνχλ 

λα αμηνινγήζνπλ θάζε πξντφλ ζχκθσλα κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη κέζνδνη απνζχλζεζεο ππνζέηνπλ φηη νη άλζξσπνη έρνπλ παγθφζκηεο αληηιήςεηο 

γηα αληηθείκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα απνζπληεζνχλ. Ο ζηφρνο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη ζρεηηθέο ζέζεηο ηνπ πξντφληνο βάζεη ησλ θξίζεσλ ησλ πειαηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ νκνηφηεηα / δηαθνξνπνίεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 Οη αληηιεπηηθνί ράξηεο ρξεζηκεχνπλ σο έλαο απνηειεζκαηηθφο νπηηθφο νδεγφο γηα 

ηνπο δηαρεηξηζηέο κάξθεηηλγθ, θαζψο ζε πεξίπησζε πνπ έλα πξντφλ έρεη κφλν δχν 

ραξαθηεξηζηηθά (ζπαλίσο),  αμηνινγνχληαη απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ θαη εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε έλα γξάθεκα. Ωζηφζν, ηα 

πεξηζζφηεξα πξντφληα έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, αμηνινγνχληαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, 

πξνηείλνληαη δχν κέζνδνη γηα ηελ αλάπηπμε αληηιεπηηθψλ ραξηψλ: ε κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε κέζνδνο ζπλνιηθήο νκνηφηεηαο (Dolan, 1990; 

Rekettye & Liu, 2001). 

1. Ζ  κέζνδνο αμηνιφγεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ: απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο είλαη εχθνιν λα 

αλαγλσξηζηνχλ θαη λα δηαηππσζνχλ. Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηε κέζνδν, ζηνπο 

θαηαλαισηέο παξνπζηάδεηαη ε πιήξεο ιίζηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θαινχληαη λα 

αμηνινγήζνπλ θάζε πξντφλ ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο, ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε (είηε αλάιπζε παξαγφλησλ, είηε πνιιαπιή αλάιπζε κε 

δηαθξίζεηο) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηζδηάζηαηνπ 

αληηιεπηηθνχ ράξηε. (Rekettye & Liu, 2001) 

2. Ζ ζπλνιηθή κέζνδνο νκνηφηεηαο: απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε 

πξντφλησλ φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη δχζθνιν λα δηαηππσζνχλ. Γελ έρνπλ 
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θαζνξηζηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα πξντφληα παξνπζηάδνληαη ζηνπο εξσηεζέληεο θαηά 

δεχγε θαη ηνπο δεηείηαη λα ηα θξίλνπλ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Απηή ε 

κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηε ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη πνιπδηάζηαηε 

θιηκάθσζε (MDS: multidimensional scaling) γηα λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή ελφο 

δηζδηάζηαηνπ ράξηε.  

Σν MDS (Multidimensional Scaling) ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κάξθεηηλγθ, θαη ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο, γηα ηελ νπνία ζθνπφο είλαη λα αληιήζεη κηα νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο αγνξάο (Bijmolt & Wedeu, 1999) 

Σν MDS είλαη "κηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ εξεπλεηή λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

αληηιεπηή ζρεηηθή εηθφλα ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ" (Hair et al. 1998 as cited in 

Kim, 2002). 

Σαθηνπνηεί έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ ζε έλαλ θνηλφ ρψξν κε βάζε ηηο νκνηφηεηεο ή ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ MDS είλαη φηη παξέρεη νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ νκνηφηεηαο ή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ (Kim, 

2002). 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ 

ηελ πξάμε, έλαο εξεπλεηήο αγνξάο δελ έρεη νχηε ην ρξφλν νχηε ηελ νηθνλνκηθή 

επρέξεηα  γηα ηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή θαη ησλ ηξηψλ ηερληθψλ. Γηα λα απνθαζίζεη ν 

marketer πνηα είλαη ε θαηάιιειε ηερληθή δεκηνπξγίαο ηνπ ράξηε πξέπεη λα ηηο 

ζπγθξίλεη. πλήζσο βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα θαη εκπεηξηθέο αλαιχζεηο, 

ψζηε λα πξνζδηνξίζεη πνηα ηερληθή έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη πξνρσξά ζε 

ζηελ εκπεηξηθή δνθηκή αλαθαιχπηνληαο έηζη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο 

ηερληθήο. 

 

 

Οη ηξεηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη: 

1. Αλάιπζε παξαγφλησλ 

2. Γηαθξηηηθή αλάιπζε  θαη 

3. Πνιπδηάζηαηε θιηκάθσζε 
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ε γεληθέο γξακκέο, νη έκπνξνη έρνπλ θαηά λνπ δχν κεγάινπο ζηφρνπο φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχλ αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε. Έλαο ζηφρνο είλαη λα θαζνξηζηεί πνχ 

ηνπνζεηείηαη έλα πξντφλ/ ζηφρνο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο άιινο ζηφρνο είλαη ν 

εληνπηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ επεξεάζνπλ  

ηελ επηινγή ησλ πειαηψλ γηα ηελ θαηεγνξία πξντφλησλ. Σα θαζνξηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη εθείλα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο πειάηεο/θαηαλαισηέο θαη 

επίζεο εκθαλίδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επσλπκηψλ. 

 

1. Αλάιπζε Παξαγφλησλ 

Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη νπζηαζηηθά κηα ηερληθή κείσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζηελ νπνία ν ζηφρνο είλαη λα αληηπξνζσπεχζεη ηελ αξρηθή νκάδα 

ραξαθηεξηζηηθψλ έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο ππνθείκελσλ δηαζηάζεσλ ή 

παξαγφλησλ. Αθνχ εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο, νη αμηνινγήζεηο ησλ πξντφλησλ 

ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηα πξντφληα 

ζηνλ αληηιεπηηθφ ρψξν.  

 

2. Γηαθξηηηθή Αλάιπζε  

Ζ δηαθξηηηθή αλάιπζε απαηηεί επίζεο βαζκνινγίεο ραξαθηεξηζηηθψλ. Όπσο θαη ε 

αλάιπζε παξαγφλησλ, έλαο ζηφρνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα κεηψζεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε κηθξφηεξν αξηζκφ ππνθείκελσλ δηαζηάζεσλ. 

Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ, ε δηαθξηηηθή αλάιπζε 

επηθεληξψλεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ δείρλνπλ δηαθνξέο κεηαμχ πξντφλησλ. 

 

3. Πνιπδηάζηαηε Κιηκάθσζε  

Μαο επηηξέπεη λα ραξηνγξαθήζνπκε αληηθείκελα (επσλπκίεο) ρσξηθά, έηζη ψζηε νη 

ζρεηηθέο ζέζεηο ζηνλ ραξηνγξαθεκέλν ρψξν λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην βαζκφ 

αληηιεπηήο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ (φζν πην θνληά ζην δηάζηεκα, ηφζν 

πην παξφκνηεο είλαη νη κάξθεο). Όηαλ δεκηνπξγεζεί ν ράξηεο, ε ζρεηηθή ηνπνζέηεζε 

ησλ επσλπκηψλ, καδί κε ηε γλψζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επσλπκηψλ, 

επηηξέπνπλ ζηνλ αλαιπηή λα ζπκπεξάλεη ηηο ππνθείκελεο δηαζηάζεηο ηνπ ράξηε. Οη 

εξσηεζέληεο αμηνινγνχλ ηηο κάξθεο ζε δεχγε, θξίλνληαο ηε ζπλνιηθή νκνηφηεηα 

κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ. Οη εξσηεζέληεο κπνξνχλ είηε λα βαζκνινγήζνπλ (κεηξηθή 

θιίκαθα) είηε λα ηαμηλνκήζνπλ θαηάηαμε (κε κεηξηθή θιηκάθσζε) ηελ νκνηφηεηα γηα 

θάζε δεχγνο εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ηφζν απφ ηελ 
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αλάιπζε παξαγφλησλ φζν θαη απφ δηαθξηηηθή αλάιπζε. ε αληίζεζε κε απηέο ηηο 

κεζφδνπο, ε Πνιπδηάζηαηε Κιηκάθσζε (MDS) δεηά απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα 

αμηνινγήζνπλ ηα  πξντφληα κε ζπλνιηθή νκνηφηεηα θαη φρη κεκνλσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Ο Pessemier (1977) εθαξκφδεη δηαθξηηηθή αλάιπζε γηα ηελ παξαγσγή ραξηψλ θνηλνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κνληέιν DESIGNR γηα λέν ζρεδηαζκφ 

πξντφλησλ. Οη Hauser θαη Urban (1977) ρξεζηκνπνηνχλ αλάιπζε παξαγφλησλ γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο επθαηξίεο θαηλνηνκίαο ζηε 

κέζνδν ηνπο γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ 

θαηλνηνκία. Όινη απηνί νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ εκπεηξηθέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ε αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα εληνπίζεη 

επθαηξίεο, λα εληζρχζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα θαηεπζχλεη ηε ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο πνπ πηζαλφηαηα ζα πξνζειθχζνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 

6.4 Ζ πεξίπησζε ηνπ κειηνύ 

Γηα ηελ απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ην κέιη ζα 

δεκηνπξγήζνπκε πέληε (5) αληηιεπηηθνχο ράξηεο. Όπσο είδακε ζην θεθάιαην 5.2.1, 

κεηά απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε  ζηα πέληε (5) βαζηθά θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε  γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ αληηιεπηηθψλ ραξηψλ (2 θξηηήξηα ζε θάζε ράξηε), ψζηε λα 

απεηθνλίζνπκε  ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Αξρηθά, έγηλε έξεπλα ην Μάην ηνπ 2021 ζε ηξία (3) κεγάια super markets ηεο 

Θεζζαινλίθεο (φπσο είδακε ζε έξεπλα ζην 4.2.1, νη θαηαλαισηέο ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα, σο επί ην πιείζηνλ, πξνκεζεχνληαη κέιη απφ ην super market), πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαγξάςνπκε ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη απηή ηε ζηηγκή ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Καηαγξάθεθαλ ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο Έιιελεο 

θαηαλαισηέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ραξηψλ, θαζψο θαη 
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θάπνηα δεπηεξεχνληα πνπ θάλεθε απφ ηηο έξεπλεο  φηη απαζρνινχλ ζε αξθεηά 

κεγάιν βαζκφ.  Σα super markets πνπ έγηλε ε έξεπλα είλαη ν θιαβελίηεο, ν 

Γηακαληήο Μαζνχηεο Α.Δ. θαη ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο θαη ηα επξήκαηα παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

 

Δπσλπκί
α 

Δίδνο Γεχζε Υξψκα Μέγεζνο 

ζπζθεπα
ζίαο 

Σηκή 
(€) 

Σηκή/k
g (€) 

Melinda Αλζέσλ 

Κσλνθ.& 
ζπκαξ. 

 

Γιπθφ Αλνηρηφ 920gr. 6,42 6,98 

Melissim
o 

Αλζέσλ Πνιχ 
γιπθφ 

Αλνηρηφ 900gr. 5,30 5,98 

Υξπζή 
Κξήηε 

Θπκαξίζην Μέηξηα 
γιπθφ 
(θάςηκν) 

Αλνηρηφ 450gr.&  

900gr. 

6,34 & 

12,45 

13,83 

14,09 

Attiki Γελ 
αλαγξάθεηαη 

 Αλνηρηφ 1kg, 
470gr.,  
250gr., 
100gr., 
5x30gr.         

13,10 
7,56 
3,18 
2,20 
1,80 

13,10 
16,09 
15,92 
22,00 
12,00 

Attiki 
Φίλν 

Γάζνπο Γιπθφ θνχξν    250gr.        3,75 15,00 

ίζσλ Αλζέσλ Πνιχ 
γιπθφ 

Αλνηρηφ  450 gr., 
950gr. 

6,23 
10,98 

13,84 
11,56 

ίζσλ Πεπθφκειν  Όρη πνιχ 
γιπθφ 

θνχξν  450gr., 
950gr. 

6,10 
11,23 
 

13,56 
11,82 

Βνλαξη Αλζέσλ Πνιχ 
γιπθφ 

Αλνηρηφ  350gr., 
500gr., 
1kg 
 

2,70 
2,60 
4,45 
 

7,71 
5,20 
4,45 

Μειηζζν
χια  

Αλζέσλ 
(θσλνθφξα) 

Γιπθφ  θνχξν  900gr. 5,30 5,89 

Κπςέιε  Πεπθφκειν  Όρη πνιχ 
γιπθφ 

θνχξν  900gr. 5,98 6,64 


Κ

Λ
Α

Β
Δ

Ν
ΗΣ

Ζ
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Φηιεληέκ  Θπκαξίζην  Γιπθφ  Αλνηρηφ  420gr 10,45 24,88 

πλεξγα
ζία  

Πεπθνζπκα
ξφ- 

κειν  
(Π.Ο.Π.) 

Όρη πνιχ 
γιπθφ 

Αλνηρηφ  450gr. 6,00 13,33 

Γαζθαιά
θεο  

Γελ 
αλαγξάθεηαη  

 Αλνηρηφ  450gr. 
930gr. 

7,48 
3,95 

8,04 
8,78 

Αγηαζκέλ
ν 

Έιαην & 
βφηαλα 

Οχηε 
γιπθφ, 
νχηε 
πηθξφ 

θνχξν  450γξ. 5,64 12,53 

Δπσλπκί
α 

Δίδνο Γεχζε Υξψκα Μέγεζνο 
ζπζθεπαζί

αο 

Σηκή € Σηκή 
€/kg 

Υξπζή 
Κξήηε  

Θπκαξίζην Γιπθφ  Όρη πνιχ 
αλνηρηφ  

900γξ. 12,45 13,83 

Attiki Γελ 
αλαγξάθεηα
η  

  455γξ. 7,90 17,36 

ίζσλ  Αλζφκειν  Πνιχ 
γιπθφ 

Αλνηρηφ  5x20γξ. 
450γξ., 
950γξ., 
1kg 

1,83 
6,23 
10,98 
11,53 
 

18,30 
13,84 
 
11,53 

ίζσλ Πεπθφκειν Όρη πνιχ 
γιπθφ 

θνχξν  450γξ., 
455γξ., 
950γξ. 
 

6,10 
6,15 
11,23 

13,89 
13,52 
11,82 

Μνχζεο Γελ 
αλαγξάθεηα
η 

 Ανοιχτό  450γρ., 
720γρ. 

5,85 
8,63 

13,00 
11,99 

Υξπζφ 
Γσδεθαλ
εζηαθφ 

Θπκαξίζην Γιπθφ  Αλνηρηφ  800γξ. 14,92 18,65 

Μαζνχηε
ο 

Θπκαξίζην  Γιπθφ  Αλνηρηφ  450γξ. 4,99 11,09 


Κ

Λ
Α

Β
Δ

Ν
ΗΣ

Ζ


 
Γ

ΗΑ
Μ

Α
Ν

Σ
Ζ


 Μ

Α


Ο
Τ

Σ
Ζ


 Α

.Δ
. 
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Μαζνχηε
ο  

Πεπθφκειν  Όρη πνιχ 
γιπθφ 

θνχξν 450γξ 4,99 11,09 

Mr. 
Grand  

Αλζέσλ  Πνιχ 
γιπθφ  

Πνιχ 
αλνηρηφ  

450γξ., 
480γξ., 
900γξ., 
1kg. 

2,99 
3,99 
4,99 
8,69 

6,54 
5,31 
5,54 
8,69 

Μέιη 
Μάλεο  

Αλζέσλ  Πνιχ 
γιπθφ  

Πάξα 
πνιχ 
αλνηρηφ  

920γξ. 10,90 11,85 

Bio 
Farma 
Βνπιγαξί
αο 

Βηνινγηθφ  Γιπθφ  Πνιχ 
αλνηρηφ  

675γξ. 8,18 16,36 

Βίνο 
γιπθχο 
Βνπιγαξί
αο 

Αλζέσλ  Πνιχ 
γιπθφ  

Πάξα 
πνιχ 
αλνηρηφ 

650γξ. 8,93 13,74 

Θεάξεζην
λ  

Θπκάξη & 
θσλνθ. 
άλζε 

Γιπθφ  Πάξα 
πνιχ 
αλνηρηφ  

250γξ. 4,24 16,96 

Μαζνχηε
ο Θάζνπ  

 

Αλζέσλ  Πνιχ 
γιπθφ  

Αλνηρηφ  900γξ. 6,24 6,93 

Δπσλπκία  Δίδνο  Γεχζε  Υξψκα  Μέγεζνο 
ζπζθεπαζίαο 

Σηκή 
€ 

Σηκή 
/kg€ 

AB Θπκαξίζην Γιπθφ  Αλνηρηφ  400γξ., 
750γξ. 

6,35 
9,90 

15,88 
13,2 

ΑΒ Άλζε, θσλνθ. 
& ζπκάξη 

Γιπθφ  Πνιχ 
αλνηρηφ  

450γξ. 
950γξ. 

3,99 
8,73 

8,87 
9,19 

ΑΒ Αγξηνινχινπδα 
& θσλνθφξα 

 Πνιχ 
αλνηρηφ  

450γξ. 4,05 9,00 

ΑΒ Δξείθεο  Όρη 
πνιχ 
γιπθφ 

Αλνηρηφ  750γξ. 8,35 11,13 

Attiki  Γελ   5x30γξ. 
250γξ. 

1,80 
3,98 

12,00 
15,92 

Γ
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Αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέιηα πνπ εχθνια κπνξεί λα 

βξεη ν θαηαλαισηήο ζηελ αγνξά, επηιέρζεθαλ ηα κέιηα πνπ ζπλαληψηαη πην ζπρλά 

θαη εχθνια, θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε πέληε (5) αληηιεπηηθνχο  ράξηεο. 

ηνλ πξψην ράξηε, ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζηνλ άμνλα x, ζε θιίκαθα 1 έσο 5, 

ζχκθσλα κε ηε δήηεζε πνπ θάλεθε απφ ηηο έξεπλεο φηη έρεη ην θάζε είδνο κειηνύ 

απφ ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο  (βι. 4.2.1). ηνλ άμνλα y ηνπνζεηήζεθαλ ηα 

δηάθνξα επψλπκα κέιηα, ζχκθσλα κε ηελ ηηκή (€/kg) πνπ θπθινθνξνχλ ζηα ζνχπεξ 

κάξθεη. Ζ ηηκή ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπζθεπάδνπλ ηα κέιηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ζπζθεπαζίεο βγήθε απφ ην κέζν φξν απηψλ.  

 

αλαγξάθεηαη  455γξ., 
470γξ. , 
1kg 

7,20 
7,56 
13,10 

15,82 
16,09 
13,10 

Attiki Φίλν  Κσλνθφξσλ  Γιπθφ   1kg 10,34 10,34 

πλεξγαζία  Θπκαξίζην  Γιπθφ  Αλνηρηφ  450γξ.  

900γξ. 

6,34 
12,45 

14,09 
13,83 

Aroma 
melissas 

Θπκαξίζην  Γιπθφ  Αλνηρηφ  900γξ. 11,80 13,11 

Aroma 
melissas 

Πεχθν, 
βειαληδηά, 
βφηαλα 

Όρη 
πνιχ 
γιπθφ 

θνχξν 900γξ. 8,50 9,44 

Διιεληθφ 
κέιη 

δάζνπο 

Πεχθν & 
βειαληδηά 

Όρη 
πνιχ 
γιπθφ 

Αλνηρηφ  460γξ. 5,50 11,96 

365 Αλζέσλ  Πνιχ 
γιπθφ 

Πνιχ 
αλνηρηφ 

500γξ. 
900γξ. 

2,99 
4,29 

5,98 
4,77 

Α
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Αληηιεπηηθφο ράξηεο 1. 

 

 

 

 

] 
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 ηνλ δεχηεξν αληηιεπηηθφ ράξηε ηνπνζεηήζεθαλ νη ίδηεο αθξηβψο εηαηξείεο 

ιακβάλνληαο ππφςηλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, ηε «γεχζε» θαη ην  «ρξψκα». ηνλ άμνλα 

x ηνπνζεηήζεθε ην θξηηήξην «ρξψκα» ζε θιίκαθα 1 έσο 5 ζχκθσλα κε ην πφζν 

ζθνχξν ή αλνηρηφ επηζπκνχλ ην κέιη νη θαηαλαισηέο θαη ζηνλ άμνλα y ηνπνζεηήζεθε 

ην θξηηήξην «γεχζε» επίζεο ζε θιίκαθα 1 έσο 5, ζχκθσλα κε ην πφζν γιπθφ ή πηθξφ 

είλαη έλα κέιη.  

Όπσο θάλεθε ζε έξεπλα ζην 5.2.1, νη θαηαλαισηέο δήισζαλ φηη πξνηηκνχλ ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ηα ζθνπξφρξσκα κέιηα, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Υαξηδάλεο Π. 

θαη  αξαληνπιάθεο  ., (κειηζζνθφκν πνπ παξάγεη ην «Οξεηλφ Μέιη»), νη 

θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηα αλνηρηφρξσκα κέιηα. Απφ ηελ πξνηίκεζε 

πνπ δείρλνπλ νη θαηαλαισηέο ζην ζπκαξίζην κέιη, ην νπνίν έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

θερξηκπαξέλην ρξψκα (δει. νχηε πνιχ ζθνχξν, αιιά νχηε πνχ αλνηρηφ) θαη απφ ηελ 

θαθή πξαθηηθή πνπ ζχκθσλα κε ηνλ θ. Νίθν Καηζαξφ (π. Γηεπζπληή Δξεπλψλ 

ΔΚΔΦΔ, π. Πξφεδξν ΔΦΔΣ θαη Γηεπζπληή Σκήκαηνο Γηαηξνθνινγίαο New York 

College) ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε θαξακεινρξψκαηνο ζηα πνιχ 

αλνηρηφρξσκα θαη ακθηβφινπ πνηφηεηαο κέιηα, ψζηε λα γίλνπλ πην ζθνχξα θαη λα 

πξνσζεζνχλ ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο, δηαθαίλεηαη,  φηη ην ζε κεγάιν πνζνζηφ , 

επηζπκεηφ κέιη δελ είλαη νχηε ην πνιχ αλνηρηφ, νχηε ην πάξα πνιχ ζθνχξν. Όζνλ 

αθνξά ηε γεχζε, έλα κέιη ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ γιπθφ, γιπθφ, ππφγιπθν, 

ππφπηθξν θαη πηθξφ. 
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Αληηιεπηηθφο Υάξηεο 2. 
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ηνλ ηξίην αληηιεπηηθφ ράξηε, ηνπνζεηήζεθαλ ηα επψλπκα κέιηα, κε βάζε ηα 

θξηηήξηα «ηηκή» (άμνλαο  x) θαη «ρξψκα» (άμνλαο y). 

Αληηιεπηηθφο Υάξηεο 3.  
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ηνλ ηέηαξην αληηιεπηηθφ ράξηε ηνπνζεηήζεθαλ νη επσλπκίεο κε βάζε ηα θξηηήξηα 

«ηηκή» (άμνλαο x) θαη «γεχζε» (άμνλαο y). 

 

Αληηιεπηηθφο Υάξηεο 4. 
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ηνλ πέκπην αληηιεπηηθφ ράξηε έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε βάζε ηα θξηηήξηα «ηηκή» 

(άμνλαο x) θαη «πγεία» (άμνλαο y). Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην «πγεία» ιήθζεθαλ 

ππφςηλ νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο κειηνχ (αληηνμεηδσηηθέο, 

αληηθιεγκνλψδεηο θιπ.), θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θαηαλάισζεο απφ δηαβεηηθνχο 

ιφγσ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζαθράξσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ έρεη ζθνπφ λα 

ραξαθηεξίζεη θάπνην είδνο κειηνχ σο αλζπγηεηλφ, παξά κφλν λα ζπγθξίλεη ηα 

δηάθνξα είδε  κεηαμχ ηνπο.   Καη γηα ην θξηηήξην απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα 1 

έσο 5.  

Αληηιεπηηθφο Υάξηεο 5.  
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Σν κέγεζνο ηεο θπζαιίδαο, απεηθνλίδεη θαηά πξνζέγγηζε, ην κέγεζνο ηεο πνζφηεηαο απφ ην θάζε κέιη 

πνπ βξέζεθε ζηα ξάθηα ησλ ζνχπεξ κάξθεη. Δμαηξείηαη ν αληηιεπηηθφο ράξηεο 2, δηφηη παξνπζηάζηεθε 

δπζθνιία ζηελ εκθάληζε φισλ ησλ επσλπκηψλ. 
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Κεθάιαην 7 
 

 

Απνηειέζκαηα – πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 
 

Μειεηψληαο ηνπο αληηιεπηηθνχο ράξηεο κπνξνχκε δηαθαίλνληαη ηα εμήο: φζνλ αθνξά 

ηνλ πξψην ράξηε, ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη επσλπκίεο ησλ κειηψλ πνπ 

εχθνια κπνξεί λα βξεη θάπνηνο ζηα ζνχπεξ κάξθεη θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα 

απνηειέζκαηα  ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 5.2.1 θεθάιαην, παξαηεξείηαη 

φηη ε αγνξά απηή ηε ζηηγκή πξνζθέξεη ζε θάπνην βαζκφ  απηφ πνπ ζέιεη ν „Έιιελαο 

θαηαλαισηήο.  Ζ δήηεζε φκσο γηα έλα κέιη θαηά πξνηίκεζε ζπκαξίζην (δεχηεξν ζε 

πξνηίκεζε βξίζθεηαη ην πεπθφκειν), φρη ππεξβνιηθά αθξηβφ, ελδερνκέλσο δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ πνζφηεηα πνπ νη εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ή κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ απηή ηε ζηηγκή (βι. Αληηιεπηηθφο Υάξηεο 1). 

Όζνλ αθνξά ηνλ αληηιεπηηθό ράξηε 2, ιακβάλνληαο θαη πάιη ππφςηλ ηηο έξεπλεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (βι. 5.2.1), ηνπνζεηήζεθαλ νη ίδηεο επσλπκίεο κε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ε γεχζε (γιπθφ – πηθξφ) θαη ην ρξψκα 

(αλνηρηφ – ζθνχξν) ηνπ θάζε κειηνχ.  Κη εδψ θαίλεηαη φηη παξφιν πνπ ε επηζπκία ηνπ 

θαηαλαισηή γηα αγνξά ελφο θαηά πξνηίκεζε ζπκαξίζηνπ κειηνχ ή ελφο κειηνχ κε φρη 

ηφζν ζθνχξν ρξψκα θαη φρη πάξα πνιχ γιπθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεπθφκειν, 

κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί, αιιά θαη πάιη ρσξίο ε αγνξά λα πξνζθέξεη ηελ αλάινγε 

πνζφηεηα ή/θαη πνηθηιία. (βι. αληηιεπηηθφο ράξηεο 2). 

ηνλ αληηιεπηηθό ράξηε 3, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θξηηήξηα «ηηκή» θαη «ρξψκα» γηα 

λα απεηθνλίζνπλ ηηο ίδηεο επσλπκίεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη  ππάξρνπλ κέιηα 

πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ (φρη πνιχ αλνηρηφρξσκα θαη φρη 

πνιχ αθξηβά), παξφια απηά δελ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία  θαη φπσο δηαθξίλεηαη 

απφ ην κέγεζνο ησλ θπζαιίδσλ, ε πνζφηεηα πνπ δηαηίζεηαη δελ είλαη ε δεηνχκελε. 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνζθέξεη ε απεηθφληζε  ησλ κειηψλ ζηνλ αληηιεπηηθό 

ράξηε 4  (ηηκή – γεχζε), είλαη ηα ίδηα, θαζψο ε γεχζε ηνπ κειηνχ ζρεηίδεηαη κε ην 

ρξψκα ηνπ θαη παξάιιεια ε ηηκή παξακέλεη ε ίδηα. 

ηνλ αληηιεπηηθό ράξηε 5, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα θξηηήξηα «ηηκή» θαη «πγεία», 

ηνπνζεηήζεθαλ θαη πάιη φιεο νη επσλπκίεο εθηφο ηνπ κειηνχ «πλεξγαζία 

Πεπθνζπκαξφκειν Κξήηεο Π.Ο.Π.», δηφηη δελ βξέζεθαλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηηο 

ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη έλα πγηεηλφ κέιη δελ 

είλαη απαξαίηεηα θαη ην πην αθξηβφ, αληηζέησο κάιηζηα ηα δχν πην πγηεηλά κέιηα ,απφ 

ηα κέιηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,  βξίζθνληαη ζε ζέζεηο θάησ ηνπ κέζνπ, φζνλ αθνξά 

ηελ ρξεκαηηθή αμία.  Σα δχν απηά κέιηα αλήθνπλ ζην είδνο νπ κειηνχ απφ πεχθν. 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηα ζθνπξφρξσκα  κέιηα, είλαη πινχζηα ζε ηρλνζηνηρεία θαη 

θαηά ζπλέπεηα έρνπλ κεγαιχηεξε ζξεπηηθή αμία, αιιά θαη πην έληνλε γεχζε. 

Παξάιιεια φκσο, ηα πην αλνηρηφρξσκα κέιηα είλαη απηά κε ηελ θαιχηεξε γεχζε, πνπ 

είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηινγήο ελφο κειηνχ απφ ηνλ θαηαλαισηή. Σν 

ζπκπέξαζκα, ινηπφλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηα 

ηξία κεγάια ζνχπεξ κάξθεη (βι. 6.4), είλαη φηη ππάξρεη πιεζψξα κειηνχ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ζε ζρεηηθή πνηθηιία ηηκψλ, πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηνπ 

Έιιελα  θαηαλαισηή, ρσξίο φκσο λα ηθαλνπνηείηαη πιήξσο ε επηζπκία ηνπ. Τπάξρεη 

κελ ζηελ αγνξά ην «ηδαληθφ» κέιη, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ, αιιά 

ζε πνιχ κηθξή πνζφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ελ κέξεη θπζηνινγηθφ, δηφηη φπσο 

ήδε αλαθέξζεθε,  ην ζπκαξίζην κέιη πνπ είλαη θαη ην πην επηζπκεηφ, απνηειεί κφιηο 

ην 8-10% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο κειηνχ ζηελ Διιάδα. Δληχπσζε θάλεη ην γεγνλφο 

φηη αλ θαη ην πεπθφκειν είλαη ην δεχηεξν ζε δήηεζε είδνο, κεηά ην ζπκαξίζην κέιη (βι. 

5.2.1) θαη παξάιιεια απνηειεί θαη ην 65% πεξίπνπ ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ηεο 

ρψξαο καο, δηαηίζεηαη ζηα ζνχπεξ κάξθεη ζε πνιχ κηθξή πνζφηεηα.  

πλνςίδνληαο, νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ζε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 100% ησλ 

πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβάλνπλ ην κέιη ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο,  

αλαγλσξίδνληαο ηελ κεγάιε ζπκβνιή ηεο ηξνθήο απηήο ζηε δηαηήξεζε κηαο πγηνχο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο. Πνιινί απφ απηνχο, κάιηζηα, δειψλνπλ φηη πξνηίζεληαη λα 

δαπαλήζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ελ θαηξψ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ψζηε λα 

πξνκεζεπηνχλ ην κέιη πνπ επηζπκνχλ.  Γλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη αλαγλσξίδνληαο ηε κηθξή πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε, πξνηείλνληαη 
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νξηζκέλνη ρεηξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα θαιπθζεί απηφ ην 

θελφ.  

ρεηηθά κε ην ρξψκα ηνπ κειηνχ, νη παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ είλαη κελ θπζηθνί 

(ην ρξψκα εμαξηάηαη απφ ην θπηφ θαη απφ ην κέξνο ηνπ θπηνχ πνπ ζπιιέρζεθε ε 

πξψηε χιε απφ ηε κέιηζζα), αιιά είλαη θαη απνηέιεζκα ησλ κειηζζνθνκηθψλ 

ρεηξηζκψλ, ηφζν θαηά ηε ζπιινγή, φζν θαη θαηά ηε κεηέπεηηα κεηαρείξηζε ηνπ 

πξντφληνο.  Όζνλ αθνξά ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν κειηζζνθφκνο γηα 

λα δηαθνξνπνηήζεη ην ρξψκα ρσξίο λα επεξεαζηνχλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 

πνηνηηθή αμία ηνπ , ζχκθσλα κε ηνλ θ. Θξαζπβνχινπ (1995), είλαη νη παξαθάησ: 

1. Σαρύηεηα ζπιινγήο: Σν κέιη πνπ ζπιιέγεηαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

είλαη πην αλνηρηφρξσκν απφ ην κέιη πνπ ζπιιέγεηαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ 

αθφκα θη αλ ζπιιέγεηαη απφ ην ίδην θπηφ. 

 

2. Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί:  Όηαλ ν κειηζζνθφκνο αθήλεη ζηελ θπςέιε ηηο 

παιηέο θεξήζξεο, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ην ρξψκα ηνπ κειηνχ, γίλεηαη 

ζθνχξν θαη δελ δηαηεξεί ηε δηαχγεηα ηνπ αξρηθνχ ηνπ ρξσκαηηζκνχ ιφγσ ησλ 

ρξσζηηθψλ πνπ απνξξνθά απφ ηα ηνηρψκαηα. 

 

3. Τγξαζία: Αλ ην κέιη ηξπγεζεί κεηά ηελ πιήξε σξίκαλζε, ζα είλαη πην 

αλνηρηφρξσκν, ζα έρεη ην ηππηθφ ρξψκα ηνπ 

 

4. Σν θηιηξάξηζκα: ζνα πολφ καλό φιλτράριςμα μετά τον τρφγο διαςφαλίηει τθ 

διατιρθςθ ενόσ πιο ανοιχτοφ χρϊματοσ ςτο μζλι.  

 

5. Ζ δηαύγαζε ηνπ κειηνύ:  ε δηαδηθαζία ηεο δηαχγαζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηαηήξεζε ην ηππηθνχ ρξψκαηνο ηνπ κειηνχ.   

 

6. Ζ έθζεζε ηνπ κειηνύ ζηνλ αέξα:  δελ πξέπεη λα πθίζηαηαη , θαζψο 

ζπκβάιιεη ζηνλ πην ζθνχξν ρξσκαηηζκφ ηνπ κειηνχ.   

 

7. Απνζήθεπζε:  δεν πρζπει να αποκθκεφεται για καιρό και ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ  διότι αποκτά πιο ςκοφρο χρωματιςμό.   
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Anklam, (1998) θαη Cuevas-Glory et al. (2007), ηα 

δνρεία θαη ν ρψξνο πνπ απνζεθεχνληαη, κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηε γεχζε 

ηνπ κειηνχ, έλα επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ κειηνχ. 

Δπνκέλσο, απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο απφ ηνλ παξαγσγφ, ψζηε ην 

πξντφλ λα θαηαιήμεη ζην ξάθη θαη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

θαηάζηαζε, ρσξίο παξαβαηηθή επέκβαζε. 

 

ε άιιν επίπεδν, νη εηαηξείεο, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ αξρηθά ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, φρη ηφζν γηα ηελ ίδηα ηε ζπζθεπαζία, 

θαζψο νη έξεπλεο έδεημαλ φηη δελ απνηειεί θχξην παξάγνληα επηξξνήο θαηά 

ηελ αγνξά, αιιά θπξίσο γηα ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο φζνλ αθνξά ρξσκαηηζκφ 

ηνπ κειηνχ. Σν ρξψκα ηνπ γπάιηλνπ δνρείν ζε ζπλδπαζκφ κε ην θσηηζκφ ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνλ φγθν ηνπ κειηνχ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο, 

επνκέλσο ε επηινγή ηνπ δνρείνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή. 

 

 

Έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, ην νπνίν θαίλεηαη λα παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην, βάζε ηεο εηθφλαο πνπ 

παξνπζίαζαλ ηα ζνχπεξ κάξθεη, είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ θαηαλαισηή λα εληάμεη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ κηα πην πγηεηλή δηαηξνθή.  Οη  κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, 

έρνπλ δείμεη φηη ηα πην ζθνπξφρξσκα κέιηα είλαη πνιχ «πινχζηα» ζε ηρλνζηνηρεία, 

βηηακίλεο, κέηαιια θαη ινηπά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη παξάιιεια παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλεο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα αλνηρηφρξσκα κέιηα. Έλα 

επηπιένλ κεγάιν πιενλέθηεκα, απνηειεί ην ρακειφ πνζνζηφ ζαθράξσλ ησλ 

ζθνπξφρξσκσλ κειηψλ, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά θαηάιιεια πξνο θαηαλάισζε 

αθφκε θαη απφ δηαβεηηθνχο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη δεδνκέλεο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο, εθ θχζεσο, παξαγσγήο ηνπ ζπκαξίζηνπ κειηνχ, πξνηείλεηαη ε 

παξαπάλσ δηεξεχλεζε θαη εθαξκνγή ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πεπθφκεινπ ζηελ αγνξά, δεδνκέλεο βεβαίσο θαη ηεο δήηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαηαλαισηψλ (πξνζπκία γηα δαπάλε κεγαιχηεξνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ, βι.4.2.1 θαη 

παξάιιεια ρακειή ηηκή, βι. αληηιεπηηθφο ράξηεο 5). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

απνξξνθεζεί απφ ηνπο θαηαλαισηέο έλα πςειήο αμίαο πξντφλ, ην νπνίν δχλαηαη λα 
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θαιχςεη κεγάιν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, εθφζνλ απνηειεί ην 65% ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο. Ζ ελ ιφγσ δηαηχπσζε απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη 

ζρεδηαζκφ ηεο αλάινγεο ζηξαηεγηθήο. 
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