
Κώδικας Ορθής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς  

Ενό ψει τόυ εμπόρικόυ  θεσμόυ  τόυ Black Friday, ό πόυ εκατόμμυ ρια κατα-

ναλωτε ς σε ό λό τόν κό σμό εισρε όυν στα καταστή ματα πρόκειμε νόυ να 

εκμεταλλευτόυ ν τις χαμήλε ς τιμε ς, ό Κυπριακό ς Συ νδεσμός Καταναλω-

τω ν, εξε δωσε ειδικό  δελτι ό με τό όπόι ό πρότρε πει α παντες να ει ναι ιδιαι-

τε ρως πρόσεκτικόι .   

Εμει ς, ως μαθήτε ς/τριες τόυ Λυκει όυ Κόκκινόχωρι ων Φω τή Πι ττα με σα 

στα πλαι σια τόυ μαθή ματός των Νε ων Ελλήνικω ν και τής Θεματική ς Ενό -

τήτας «Διαφή μισή-Καταναλωτισμό ς» εκδι δόυμε τόν πιό κα τω Κω δικα 

Ορθή ς Καταναλωτική ς Συμπεριφόρα ς. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! 

 Αγόρα ζω κα τι μό νό αν τό χρεια ζόμαι πραγματικα  και ό χι γιατι  βρι σκε-

ται σε πρόσφόρα . 

 Κα νω από  πριν ε ρευνα για τις αγόρε ς πόυ πρότι θεμαι να κα νω.  Δήλα-

δή  συγκρι νω τις τιμε ς σε δια φόρα καταστή ματα και σιγόυρευ όμαι ό τι 

ή ε κπτωσή ει ναι πραγματική . 

 Βεβαιω νόμαι ό τι τα πρόι ό ντα, πόυ ει ναι σε πρόσφόρα  ει ναι φετινε ς 

παραλαβε ς και δεν απότελόυ ν από θεμα, πόυ απλα  θε λόυν όι καταστή-

ματα ρχες να «ξεφόρτωθόυ ν». 

 Ελε γχω τήν πόλιτική  πόυ ακόλόυθει  τό κατα στήμα (ακό μή και για δια-

δικτυακε ς αγόρε ς) σχετικα  με αλλαγή  τόυ πρόι ό ντός, επιστρόφή  χρή-

μα των ή  εγγυ ήσή. 

 Ελε γχω τήν πόιό τήτα και τα χαρακτήριστικα  τόυ πρόσφερό μενόυ α-

γαθόυ , πόυ ει ναι σε ε κπτωσή (γιατι  τό πιό φθήνό  δεν ει ναι πα ντα και 

τό πιό καλό ).  

 Δεν κα νω παρόρμήτικε ς αγόρε ς αλλα  ψωνι ζω υπευ θυνα και ως συνει-

δήτόπόιήμε νός καταναλωτή ς.  

 Κα νω λι στα αγόρω ν (ιεραρχω  τις ανα γκες μόυ) και τήν τήρω .  

 Δεν παρασυ ρόμαι από  τή διαφή μισή για τό BLACK FRIDAY, γιατι  κα -

πότε όι πρόσφόρε ς συνόδευ όνται από  πρόυ πόθε σεις, πόυ συνή θως 

ει ναι γραμμε νες με μικρα  γρα μματα. 

 Θε τω ό ριό στα χρή ματα, πόυ θα ξόδε ψω και δεν παρεκκλι νω από  τόν 

αρχικό  μόυ πρόυ πόλόγισμό .  

 Ψωνι ζω όικόλόγικα .  Δεν επιβαρυ νω τό περιβα λλόν με πλαστικε ς σα-

κόυ λες.  Επιλε γω να αγόρα σω πρόι ό ντα φιλικα  πρός τό περιβα λλόν 

(πρόσόχή  στις ενεργόβό ρες ήλεκτρικε ς συσκευε ς). 

 Κα νω αγόρε ς με συνει δήσή.  Δεν υπόστήρι ζω αλυσι δες πόυ εξακριβω-

με να πρόωθόυ ν τήν παιδική  εργασι α. 

  Επιλε γω, ό σό ει ναι αυτό  εφικτό , να στήρι ζω με τις αγόρε ς μόυ τα κα-

ταστή ματα τής περιόχή ς μόυ και τα εγχω ρια πρόι ό ντα, (ακό μή κι αν 

ει ναι λι γό πιό ακριβα  τό ό φελός θα ει ναι μακρόπρό θεσμό). 

 Γενικό τερα εκμεταλλευ όμαι πρός ό φελό ς μόυ τήν περι όδό πρόσφόρω ν 

BLACK FRIDAY και συμβα λλω με τις αγόρε ς μόυ στό να κινήθει  ή αγό-

ρα  τόυ τό πόυ μόυ με όδήγό  μόυ τό «με τρόν α ριστόν». 

 Τέλος μην ξεχνάς: αν ο προϋπολογισμός σου δεν στο επιτρέπει...  
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