
Η  άποψη των νέων για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου 
Ποια η αντίληψή τους για τη συγκεκριμένη γιορτή, η στάση τους, οι 
αντιλήψεις τους και οι αξίες τους  
 
 
Έρευνα αγοράς και καταναλωτικής συμπεριφοράς πραγματοποίησε το τμήμα 
marketing & ερευνών του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, με αφορμή τη γιορτή του Αγ. Βαλεντίνου, σε 
ένα δείγμα 500 νέων, ηλικίας 18-24. Το δείγμα συμπεριλαμβάνει 60% γυναίκες και 
40% άνδρες. 
Το δείγμα περιλαμβάνει νέους άνδρες και γυναίκες, που δήλωσαν ναι στην ύπαρξη 
συντρόφου κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι χαρακτηριστικά. 
 
Τα περισσότερα καταστήματα προσπαθούν να προτείνουν τα προϊόντα τους ως 
εναλλακτικές λύσεις δώρου την ημέρα αυτή και ενόψει των εκπτώσεων, αλλά 
σύμφωνα με την έρευνα οι ηλικίες 18-24, δεν είναι διατεθειμένες να βάλλουν το χέρι 
στην τσέπη την ημέρα αυτή. 
 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το 60% των νέων, αντιλαμβάνονται την 
προσπάθεια εμπορευματοποίησης της γιορτής και αντιδρούν, εφόσον απαντούν ότι θα 
γιορτάσουν μεν, ειδικά αυτοί που έχουν σύντροφο αλλά χωρίς να ανταλλάξουν δώρα, 
ενώ το 40%  θα ανταλλάξει κάποιο δώρο. Οι περισσότεροι  βλέπουν ένα συμβολισμό 
στη γιορτή αλλά προτιμούν να εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους με ένα λιγότερο 
στημένο τρόπο και μέσα στην καθημερινότητα περισσότερο παρά μια φορά το χρόνο. 
 
Θα χαρίσετε κάποιο δώρο στο/στην σύντροφό σας  την ημέρα των ερωτευμένων; 
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Στους άνδρες το ποσοστό που έχει πρόθεση δώρου ανέρχεται στο 65% ενώ στις 
γυναίκες μόλις το 35%. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα δώρα θα κυμανθούν κατά μέσο όρο ως εξής, 
όσον αφορά τον κλάδο του καταστήματος: 
 
Ευχετήριες Κάρτες: 22% 
Κινητή Τηλεφωνία: 16% 
Ένδυση: 13% 
Αξεσουάρ: 12% 
Υπόδηση: 10% 
Γλυκά:8% 
Λουλούδια: 7% 
Έξοδο: 5% 
Kόσμημα: 4% 
Άλλο: 3% 
 
¨Όσον αφορά τις επιλογές σχετικά με την έξοδο τη βραδιά της γιορτής, οι 
προτιμήσεις έχουν ως εξής, στο μεγαλύτερο ποσοστό που δηλώνει ότι θα βγουν μαζί 
(αφορά το 85%): 
 
Club: 40% 
Ρεμπετάδικο: 35% 
Πίστες: 10% 
Σπίτι με άλλα ζευγάρια: 15% 
 
 
Εκείνο όμως που παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον στην έρευνα, είναι οι 
αντιλήψεις τους, η στάση τους και η άποψη γύρω από τη συγκεκριμένη γιορτή και 
την αντίληψή τους για την έκφραση του έρωτα του συντρόφου τους και γενικότερα 
για τα αισθήματά του. 
 
 
Δείτε τις απαντήσεις των νέων σε ποσοστά επί τοις εκατό σχετικά με το 
πώς νιώθουν, πως αισθάνονται και τη στάση τους απέναντι στη γιορτή 
 
 
Πιστεύω ότι η γιορτή του Αγ. Βαλεντίνου είναι ένα εμπορικό τρικ για την 
προώθηση εναλλακτικών προτάσεων δώρων κάποιων καταστημάτων. 
 



1                              2                    3                    4                        5                        6                      7  
 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
                                  10%        5%            25%         32%           28%  
 

Οταν κάνω δώρο , νιώθω ότι εκφράζω τα συναισθήματά μου. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
30%            15%        10%        5%           15%          20%          5%     
 

Η αίσθηση του ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου  βασίζεται στο πόσο θα μου 
χαρίσει κάτι. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
35%             20%       8%           2%         10%          15%            10%   
 
Αισθάνομαι ότι αξίζω για το σύντροφό μου όταν μου χαρίζει κάτι. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
15%            18%        12%         5%         15%           25%          10% 
 
Τα αισθήματά μου για εκείνον/η δεν σχετίζεται με το αν θα μου κάνει δώρο. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
2%            5%             6%        3%             24%         25%           35%          
 
Οταν κάνω κάποιο δώρο στο σύντροφό μου το κάνω γιατί ξέρω ότι το 
χρειάζεται. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
                                                                  20%           35%        45% 
 
Δεν με νοιάζει τι θα σκεφτεί για μένα αν δεν του χαρίσω κάποιο δώρο. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
3%               2%         15%        10%          20%         22%          28%    
 
Γνωρίζοντας ότι ο σύντροφός μου με αγαπά δεν νιώθω την ανάγκη λήψη 
κάποιου δώρου για να επιβεβαιωθώ. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
                                   3%          2%            25%         30%         40%  
 
Αισθάνομαι πως αξίζω, όταν μου χαρίζει κάποιο δώρο. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
15%            20%       22%        3%          15%          18%           7%              
 
 



Το να μου χαρίσει κάποιο δώρο, ανεβάζει την αυτο-εκτίμηση μου. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
12%             18%       20%         6%          14%          16%         14%  
 
 
 
 
Η γνώμη μου για τον αν εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος/η μαζί μου δεν 
συνδέεται με το αν θα μου χαρίσει κάποιο δώρο 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
                                                                 25%           45%           30%  
 
Δεν θεωρώ ότι του/τηςεκφράζω τα συναισθήματά μου, αν δεν του/της χαρίσω 
κάποιο δώρο. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
  28%          17%        10            5 %         12%         23%           5%    
 
Δεν με νοιάζει τι θα πουν οι φίλοι μας αν δεν μου κάνει κάποιο δώρο. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
                                                  5%          15%           35%         45%  
 
Αισθάνομαι ότι δεν με σκέφτεται όσο θα έπρεπε, αν δεν μου κάνει κάποιο 
δώρο. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
38%            27%        12%         3%          5%            10%          5%  
 
Οταν του/της χαρίσω κάποιο δώρο,  νιώθω περισσότερο καλά με τον εαυτό 
μου. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
15%            25%       20%         5%            15%         18%         2%            
 
Το αν θα μου χαρίσει κάποιο δώρο δεν έχει καμιά επίδραση στο τι νιώθω  εγώ 
για εκείνον/η. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
                                                                                   40%          60%     
 
Eίναι σημαντικό για τον αυτο-σεβασμό μου, να νιώσω ότι με σκέφτηκε. 
1                  2            3              4              5              6               7 
διαφωνώ          διαφωνώ      διαφωνώ      ουδέτερο         συμφωνώ        συμφωνώ        συμφωνώ  
απόλυτα   κάπως                κάπως   απόλυτα 
25%            20%       28%          2%          5%            12%         8% 



 
(Η δόμηση του ερωτηματολογίου έγινε με τη συνδρομή των σπουδαστών της 
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Mediterranean College) 
 
 
 
 
 
 


