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Αυτή την εργασία µου θα ήθελα να την αφιερώσω στην οικογένειά µου, τον 

άντρα µου που µε παρότρυνε σ΄ αυτήν την προσπάθεια από την πρώτη στιγµή 

και ιδιαίτερα στα παιδιά µου Σπύρο και Όλγα που για την ολοκλήρωσή της 

στερήθηκαν αρκετές ώρες παιχνιδιού µε την µαµά τους. Η αγάπη τους και το 

χαµόγελό τους µου έδιναν δύναµη να διαβάζω , και θα µου δίνουν για όλη µου 

την ζωή. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολύ καλή µου φίλη Ευαγγελία 

Μαρινάκου που µου πρόσφερε την πλούσια βιβλιογραφία της και µε βοήθησε να 

ολοκληρώσω κάποια κενά που συνάντησα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Μέσα από αυτή την εργασία, µας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουµε µία µερίδα 

τουρισµού πού ίσως ποτέ δεν είχε περάσει από το µυαλό µας πόσο σηµαντική µπορεί 

να είναι για την χώρα µας.  

Οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας που συναντάµε καθηµερινά γύρω µας, µέσα από τις 

εκδροµές και τα ταξίδια τους είναι σε θέση να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό την 

ανάπτυξη του τουρισµού.  

Η χώρα µας που η οικονοµία της στηρίζεται κατά το πλείστον στον τουρισµό, οφείλει 

να µελετήσει όλες τις παραµέτρους που θα µπορούσαν να αυξήσουν την ποιότητα 

αλλά και την δυναµικότητα του τουρισµού.   

Όπως αποδεικνύεται µέσα από αυτήν την εργασία, ο τουρίστας Γ’ ηλικίας έχει το 

δικαίωµα αλλά και την δύναµη να κάνει διακοπές και να συµβάλλει και αυτός στην 

αύξηση του τουρισµού, της χώρας µας. Εδώ θα συναντήσουµε όλες τις παραµέτρους 

που πρέπει να λάβουµε υπ΄ όψιν, προκειµένου να µπορεί να ταξιδεύει µε άνεση και 

ασφάλεια. Θα γνωρίσουµε καλύτερα τις ανάγκες τους, τις προτιµήσεις τους και µε 

την έρευνα που γίνεται θα δούµε καλύτερα τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να δώσει 

έµφαση ο τουρισµός για να µπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο και να βελτιωθεί η 

ποιότητά του.  
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται ο ορισµός του Τουρισµού και γίνεται µία γενική 

περιγραφή του, από τα παλαιότερα χρόνια µέχρι σήµερα. Αναλύουµε τον στόχο και 

τους σκοπούς της εργασίας µας και παρουσιάζουµε τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού καθώς και την συµβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη. 

 

1.2  Έννοια Τουρισµού – Ιστορική αναδροµή 

 

Ο τουρισµός σήµερα αποτελεί οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα 

που κινείται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και για πολλές εθνικές οικονοµίες 

αποτελεί την πρωταρχική παραγωγική διαδικασία που λειτουργεί σα βασική πηγή 

εισοδήµατος
1.. Καλύπτει σχεδόν όλα τα εισοδηµατικά στρώµατα και προσπαθεί να 

ικανοποιήσει τη βασική πλέον ανάγκη του ανθρώπου που είναι η δυνατότητα 

αλλαγής περιβάλλοντος και τρόπου ζωής, για ένα χρονικό διάστηµα, που σε ποιότητα 

ποικίλει ανάλογα µε τη διάθεση και το µέγεθος της δαπάνης που ο κάθε άνθρωπος 

έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει. 

Η κίνηση αυτή δηµιουργεί πολλά γεγονότα θετικού ή αρνητικού προβληµατισµού. 

Θετικά όσον αφορά τη δυνατότητα γνωριµίας µε άλλες κοινωνικές οµάδες και 

αρνητικά όσον αφορά την αποµάκρυνση για πολλούς από το µόνιµο περιβάλλον τους. 

Τι εννοούµε όµως µε τον όρο «τουρισµός»; απάντηση θα δοθεί από την παράθεση 

µερικών ορισµών του όρου που θα ακολουθήσουν µαζί µε µια σύντοµη ανάλυση-

κριτική τους. 

 

� Τουρισµός, όπως ορίζει ο World Tourism Organization 2 είναι το σύνολο των 

ανθρωπίνων µετακινήσεων και οι δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτές. 

∆ηλαδή ορίζεται ότι κάθε µετακίνηση γενικά του ανθρώπου εµπεριέχει την έννοια 

του τουρισµού και αφήνει αδιευκρίνιστο το είδος δραστηριοτήτων. 

 

� Τουρισµός,3 καλείται η από χώρα σε χώρα ή από τόπο σε τόπο µετάβαση ατόµων 

σε οµάδες ή µεµονωµένα, µε σκοπό µικρή ή µεγάλη, όχι όµως µόνιµη διαµονή, 

                                                           
1 Ηγουµενάκης (2007:65) 
2 www.wto.org 
3
Ακριβός και Σαλεσιώτης (2007:9) 
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χωρίς άσκηση επαγγέλµατος, για λόγους γενικά αναψυχής. Με τον ορισµό αυτό 

αρχίζουν να εµφανίζονται αρκετοί περιοριστικοί όροι όσον αφορά το 

µετακινούµενο άτοµο αλλά και τις ενέργειες του κατά τη µετακίνηση αυτή. Έτσι 

έχουµε περιορισµό στη διάρκεια, στη δραστηριότητα και στο σκοπό 

πραγµατοποίησης της µετακίνησης. Χρονικά περιορισµένη διαµονή στο άλλο 

µέρος (τόπος ή χώρα), απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος µε οικονοµικά 

προφανώς οφέλη και την αναψυχή σαν µοναδικό σκοπό της µετακίνησης. 

 

� Τουρισµός,4, καλείται η από το γεωγραφικό περιβάλλον της µόνιµης διαµονής σε 

άλλο, πρόσκαιρη διακίνηση ατόµων σε οµάδες ή µεµονωµένα, που αποσκοπεί στη 

µε τέρψη ικανοποίηση ψυχικής επιθυµίας ή πνευµατικής περιέργειας γενικά, και 

που προκαλεί τη δηµιουργία οικονοµικών δραστηριοτήτων. Εδώ έχουµε στοιχεία 

που αναφέρθηκαν στον προηγούµενο ορισµό, αλλά παρουσιάζονται και νέα όπως 

η εκπλήρωση της ψυχικής επιθυµίας ή περιέργειας και η δηµιουργία 

συγκεκριµένων πλέον δραστηριοτήτων, των οικονοµικών, δηλαδή των 

συναλλαγών. 

 

Αυτοί είναι µερικοί από τους ορισµούς που έχουν κατά καιρούς δοθεί σε αυτό το 

κοινωνικό-οικονοµικό φαινόµενο που ονοµάζεται τουρισµός, και που τον 

προσεγγίζουν αρκετά. 

 

1.2.1 Ιστορική αναδροµή 

 

Οι πρώτες µετακινήσεις του ανθρώπου για λόγους τουριστικούς, µε τη σηµερινή 

έννοια του όρου, άρχισαν να εµφανίζονται στην περίοδο της αρχαίας Ελλάδας. Η 

µετακίνηση σε άλλους τόπους µακριά από τον µόνιµο τόπο κατοικίας τους 

πραγµατοποιείτο για λόγους εµπορικούς, θρησκευτικούς, αθλητικούς και 

ικανοποίησης της έµφυτης περιέργειας του ανθρώπου για κάτι νέο 5. 

 

Στην αρχαία Ελλάδα το αίσθηµα της φιλοξενίας ήταν έντονα αναπτυγµένο. Αυτό το 

παρατηρούµε στα πολλά γραπτά κείµενα των αρχαίων συγγραφέων όπου οι αναφορές 

για ταξίδια είναι πάρα πολλές. Ο Ηρόδοτος έκανε περιηγήσεις στις ελληνικές πόλεις, 

                                                           
4 Ηγουµενάκης κ.α (1999:35) 
 
5 (Ηγουµενάκης & Κραβαρίτης, 2004:15) 
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ταξίδεψε στη Σικελία, στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες µε σκοπό να γνωρίσει τα ήθη 

και έθιµα τους, τα ιστορικά µνηµεία, τον πολιτισµό τους κ.α. Πολλά άτοµα επίσης 

ταξίδευαν για ευχαρίστηση αλλά και για να γνωρίσουν νέες φιλοσοφικές δοξασίες, 

τρόπο ζωής άλλων κοινωνικών οµάδων που στηρίζονταν σε άλλα συστήµατα. 

Τουριστικές περιοχές γνωστές της εποχής εκείνης, µε τα σηµερινά δεδοµένα, 

µπορούν να χαρακτηρισθούν η Ολυµπία, οι ∆ελφοί, η Επίδαυρος, η Αιδηψός δηλαδή 

περιοχές που αποτελούσαν πόλο έλξης ταξιδιωτών λόγω των διαφόρων γεγονότων 

που αποτελούσαν κατά διάφορες χρονικές στιγµές µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, 

όπως αθλητικές, θρησκευτικές εκδηλώσεις ή λόγω αποκατάστασης υγείας. Παρόλα 

αυτά η συχνότητα των ταξιδιωτών και η συµµετοχή των ταξιδιωτών δεν πλησιάζει σε 

κανένα σηµείο τη σηµερινή κινητικότητα και συµµετοχή 6. 

 

Οι ίδιοι συνεχίζουν λέγοντας ότι στα ρωµαϊκά και βυζαντινά χρόνια οι µετακινήσεις 

γίνονται περισσότερες και αρχίζουν να υπάρχουν κανόνες όσον αφορά την ασφάλεια 

του ταξιδιού και τα διάφορα καταλύµατα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση 

των ταξιδιωτών, που είναι ο χαρακτηρισµός του µετακινούµενου της εποχής εκείνης. 

Στην περίοδο του µεσαίωνα και της αναγέννησης οι µετακινήσεις γίνονται 

περισσότερες σε µια προσπάθεια να γνωρίσουν οι άνθρωποι  άλλους λαούς και 

περιοχές αλλά πάντα µε τις δυσκολίες της µετακίνησης της εποχής εκείνης. Υπήρχαν 

µετακινήσεις που είχαν σχέση µε τη ψυχαγωγία, τη µόρφωση, τη θρησκεία και τα 

επαγγέλµατα. Μεγάλη βοήθεια στον τουρισµό έδωσαν τα διάφορα σωµατεία που 

ιδρύθηκαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, τα οποία στις δραστηριότητες τους 

περιελάµβαναν και τουριστικές µετακινήσεις, αποδεικνύοντας ότι άρχιζε µια ανοδική 

πορεία για την εξέλιξη του τουρισµού. 

 

Οι νέες αυτές συνθήκες δηµιουργούν µετακινήσεις, η δε συνεχής ανάπτυξη των 

συγκοινωνιακών µέσων  παρέχει τις δυνατότητες για την πραγµατοποίηση τους. Έτσι 

την εποχή αυτή παρατηρείται, σε σχέση µε το παρελθόν, «οργασµός» µετακίνησης 

ατόµων για λόγους τέρψης και ικανοποίησης πνευµατικών ανησυχιών. Η µετάβαση 

ατόµων από χώρες της Ευρώπης προς την Αίγυπτο, την εγγύς Ανατολή και την 

Ελλάδα για λόγους κυρίως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή εθνολογικής έρευνας 

είναι πλέον γεγονός. 

 

                                                           
6 (Ηγουµενάκης & Κραβαρίτης, 2004:17) 
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Από το 18ο αιώνα ειδικά µετά την επικράτηση της αστικής τάξης, ο τουρισµός αν και 

αρχίζει να σηµειώνει κάποια ποσοτική και ποιοτική άνοδο, παραµένει προνόµιο των 

ατόµων µε υψηλά εισοδήµατα και ελάχιστων επιστηµόνων και φιλοσόφων. Η 

τουριστική εξέλιξη, παρατηρώντας την διαχρονικά, διαπιστώνουµε ότι έχει µια 

βραδεία πορεία µέχρι το τέλος του Β' παγκόσµιου πόλεµου. Τα βασικά αίτια 

βρίσκονται στο ότι ο τουρισµός αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο και σαν κοινωνικό 

φαινόµενο άρχισε να αναπτύσσεται στις οργανωµένες κοινωνίες και επόµενο ήταν να 

επιτευχθεί η ανάπτυξη αυτή συγχρόνως µε την κοινωνική.    

 

Σύµφωνα µε όλες τις προβλέψεις, στις αρχές του 21ου αιώνα, τον οποίο και διανύουµε 

πλέον, οι µεγάλες και συνεχώς αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες και παραγωγικές 

διαδικασίες, σε παγκόσµιο επίπεδο, θα είναι ο τουρισµός, οι µεταφορές, η 

πληροφορική και η βιοτεχνολογία. Όπως διαφαίνεται ο τουρισµός θα παίξει 

σηµαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονοµιών πολλών περιοχών του 

κόσµου που τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα τις βοηθούν προς την κατεύθυνση 

αυτή. 

Η χώρα µας διαθέτει ένα µοναδικό τουριστικό προϊόν που στηρίζεται στα 

αναµφισβήτητα  συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα διαθέτοντας µια µοναδική 

αρχαιολογική, πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονοµιά, αξιόλογες φυσικές 

οµορφιές  και έναν τρόπο ζωής ιδιαίτερα επιθυµητό στους επισκέπτες µας. Το 1995, η 

ετήσια αύξηση του τουρισµού στην Ελλάδα ήταν 12,2% 7. Γενικά, ο τουρισµός 

θεωρείται ότι συνεισφέρει σηµαντικά στην Ελληνική οικονοµία. «Ο τουρισµός 

συνεισφέρει στο ισοζύγιο πληρωµών, ενώ είναι µία δραστηριότητα οικονοµική που 

µπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να αποκτήσει και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµά της ακόµη και µέσα από την ανακατανοµή της εργασίας στην Ευρώπη» 
8. Ο τουρισµός στην Ελλάδα το 2007 αποτελεί το 17,2% του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (ΑΕΠ) µε έσοδα 11,3 δισεκατοµµύρια ευρώ από την τουριστική 

δραστηριότητα 9. 

                                                           
7 (Ακριβός και Σαλεσιώτης 2007:11) 
8 (1993:5-6) 
9 (www.sete.gr, 2009). 
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1.3  Στόχοι και σκοποί της εργασίας 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθεί η µορφή του εναλλακτικού 

τουρισµού που είναι για τους ηλικιωµένους στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. 

Πιο συγκεκριµένα, το όφελος που µπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις και οι προορισµοί 

για την ανάπτυξη αυτής της µορφής τουρισµού στην Κρήτη. 

Οι κύριοι σκοποί αυτής της εργασίας είναι: 

1. Να µελετήσει την έννοια του τουρισµού Γ’ ηλικίας.  

2. Να προσδιορίσει τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη αυτής 

της µορφή τουρισµού στην Κρήτη.  

3. Να προσδιορίσει τις ανάγκες αυτού του τµήµατος της αγοράς. 

4. Να ερευνήσει την επιρροή αυτής της αγοράς στην Κρητική βιοµηχανία 

τουρισµού.  

5. Να εξερευνήσει εάν υπάρχουν µερικοί προορισµοί για αυτό το είδος 

τουρισµού στην Κρήτη.  

 

Οι ερευνητικές ερωτήσεις  της εργασίας είναι: 

1. Τι είναι τουρισµός; Τι είναι εναλλακτικός τουρισµός;  

2. Πόσα είδη εναλλακτικού τουρισµού υπάρχουν στην Ελλάδα;  

3. Τι είναι ο τουρισµός Γ΄ ηλικίας;  

4. Υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό το είδος τουρισµού;  

5. Ποιος είναι ο ρόλος του ∆ιαδικτύου στον τουρισµό Γ΄ ηλικίας, βοηθάει;  

6. Ποιες περιοχές έχουν αναπτύξει αγορά για τουρισµό Γ’ ηλικίας;  

7. Υπάρχει υποδοµή για τους ηλικιωµένους ανθρώπους που δεν µπορούν να 

µεταφερθούν εύκολα;  

8. Ποιες είναι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που αναζητούν οι τουρίστες Γ΄ 

ηλικίας στον τουρισµό; 
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 1.4 Μαζικός τουρισµός - Επιπτώσεις στον τουρισµό 

 

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µέχρι και τα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας 

το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθούνταν σε όλη την Ελλάδα ήταν το 

µοντέλο του συµβατικού µαζικού τουρισµού 10. Το µοντέλο αυτό στα πρώτα χρόνια 

της εφαρµογής του ενίσχυσε την εθνική και τοπική οικονοµία, δηµιουργώντας 

υποδοµές και εγκαταστάσεις αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να αποφέρει τα 

προσδοκώµενα µακροχρόνια αποτελέσµατα γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις 

έµεινε ανεξέλεγκτο. Σε µερικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε µικρούς προορισµούς όπως 

τα νησιά των Κυκλάδων (βλ. Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη) το συγκεκριµένο µοντέλο 

τουριστικής ανάπτυξης από τη µια πλευρά έδωσε ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξή 

τους και συγκράτησε τους τοπικούς πληθυσµούς, από την άλλη όµως τους ώθησε να 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις διεκδικήσεις των µεγάλων tour operators και 

των πολυεθνικών εταιριών, που πιέζουν ολοένα και περισσότερο για χαµηλότερες 

αµοιβές των επιχειρηµατιών όταν την ίδια στιγµή η ποιότητα των τουριστών δεν είναι 

τέτοια που να µπορεί µακροχρόνια να στηρίξει µε την κατανάλωσή της την τοπική 

οικονοµία 11. Παράλληλα το περιβάλλον κάθε προορισµού δέχεται σε µικρό χρονικό 

διάστηµα ισχυρές πιέσεις οι οποίες συχνά έχουν µη αναστρέψιµες συνέπειες που 

τελικά, υποβαθµίζουν το συνολικό τουριστικό προϊόν (π.χ. η υπέρµετρη δόµηση 

αλλάζει τον χαρακτήρα παραδοσιακών οικισµών).  

 

Ο µαζικός τουρισµός διασφαλίζει τη διακίνηση µεγάλου όγκου τουριστών που 

σίγουρα ενισχύουν την τουριστική κατανάλωση 12. Όµως, επειδή κατά κανόνα 

καλύπτει περιόδους µεγάλης ζήτησης – όταν η ζήτηση µειώνεται (στους 

φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες), οι επιχειρηµατίες έρχονται συχνά αντιµέτωποι 

µε το φαινόµενο του να αδειάζουν κυριολεκτικά τα νησιά από κόσµο το χειµώνα και 

οι δραστηριότητές σε συνδυασµό µε τα κέρδη να περιορίζονται επειδή  µειώνεται το 

αγοραστικό κοινό και περιορίζεται στους ντόπιους κατοίκους.  

 

                                                           
10 (Ηγουµενάκης, 2007:46) 
11 (Σωτηριάδης και Φαρσάρη, 2009) 
12 (Ηγουµενάκης, 2000:77) 
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Για χρόνια δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασµός της τουριστικής ανάπτυξης της 

Ελλάδας. Σύµφωνα µε τους Σωτηριάδη και Φαρσάρη 13  η ιδιωτική πρωτοβουλία και 

ο περιορισµένος έλεγχος κάθε δραστηριότητας ανεξάρτητα αν αυτή έφτανε και 

ξεπερνούσε τα όρια της αυθαιρεσίας, δηµιούργησαν ένα πολύπλοκο άτυπο καθεστώς 

το οποίο δυσκόλευε κάθε συντονισµένη προσπάθεια αλλαγής. Παρ’ όλα αυτά και σε 

συνδυασµό µε τα κονδύλια για την ανάπτυξη της περιφέρειας τα οποία διατέθηκαν 

και διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν σηµαντικές προσπάθειες µε στόχο 

να ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη µε όρους µακροχρόνιας βιωσιµότητας και µε 

σεβασµό στο περιβάλλον και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει 

προστεθεί νέα κατεύθυνση, προς άλλες ηπιότερες µορφές τουριστικής ανάπτυξης 

(ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού) που αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της 

Ελλάδας και των µικρών προορισµών. Παράλληλα, οι κεντρικοί φορείς τουριστικού 

σχεδιασµού (ΕΟΤ, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης) προσπαθούν να 

διασφαλίσουν την ενηµέρωση, την ανάπτυξη και τη συνέργια περισσότερων δυνητικά 

εµπλεκόµενων φορέων – ιδιωτικής και δηµόσιας πρωτοβουλίας 14. 

 

Η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών στη νησιωτική Ελλάδα έγινε µε την ανάπτυξη 

µονάδων αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και αγροτικών συνεταιρισµών (συνήθως 

σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν παράκτιες και επειδή δεν υπήρχε έντονη τουριστική 

κίνηση), αυτός ήταν ένας τρόπος να προσελκύσουν τουρίστες (Σβορώνου, 2010). 

Συντονισµένες προσπάθειες τώρα πια επεκτείνονται και για την ανάπτυξη άλλων 

µορφών τουρισµού ειδικού ενδιαφέροντος. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) του µαζικού τουρισµού 

καθώς και κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

στον τοµέα αυτό. 

 

1.4.1Χαρακτηριστικά µαζικού τουρισµού 

 

Με τον όρο «µαζικός τουρισµός» αναφερόµαστε στη µετακίνηση µεγάλου αριθµού 

ανθρώπων µέσα από τυποποιηµένα πακέτα διακοπών σε περιοχές (τουριστικά 

θέρετρα) που έχουν σχεδιαστεί ειδικά ή έχουν προσαρµοστεί έτσι, ώστε να 

εξυπηρετούν αυτό το σκοπό 15. Ο τουρισµός αυτός συνδέεται µε µεγάλο όγκο 

                                                           
13 Σωτηριάδης και Φαρσάρη (2009:123) 
14 (Βενετσανοπούλου, 2006:53) 
15 (Ηγουµενάκης, 2000; Σωτηριαδης & Φαρσάρη 2009; Ακριβός & Σαλεσιώτης 2007) 
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επισκεπτών, οι οποίοι απολαµβάνουν το τουριστικό προϊόν σε χαµηλές τιµές, σε 

αντίθεση µε τον εναλλακτικό τουρισµό που συνήθως συνδέεται µε µικρότερο όγκο 

επισκεπτών και υψηλότερες τιµές των σχετικών υπηρεσιών και προϊόντων 16. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του µαζικού τουρισµού  είναι17: 

� Οι εκτεταµένες και οργανωµένες υποδοµές και υπηρεσίες που προσφέρει σε 

µεγάλη κλίµακα (π.χ. µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες). 

� Η καθοριστική σηµασία του προτύπου (του µαζικού τουρισµού) στην 

παραγωγική δοµή µιας περιοχής- προορισµού, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα 

το σύνολο σχεδόν των υπόλοιπων κλάδων (οικονοµίας κτλ.) να εξαρτώνται 

σταδιακά από τον τουρισµό. 

� Οι συχνά δυσάρεστες επιπτώσεις της ανάπτυξής του στην τοπική κοινωνία, το 

περιβάλλον και την οικονοµία, ανάλογα µε την τοποθέτηση του προορισµού 

στον κύκλο ζωής του. Οι επιπτώσεις διαφέρουν ανάλογα µε το στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται ο προορισµός  

� Μεγάλο µέρος της τουριστικής ζήτησης καλύπτεται µε οργανωµένα 

τουριστικά πακέτα τα οποία προωθούν οι tour operators. Οι tour operators δεν 

καλύπτουν απλά τις ανάγκες των τουριστών αλλά σε µεγάλο βαθµό πλέον τις 

δηµιουργούν προωθώντας κερδοφόρα για αυτούς πακέτα και προορισµούς. 

Εάν ο προορισµός δεν έχει δικό του, συγκεκριµένο σχέδιο ανάπτυξης και εάν 

δεν υπάρχουν συνέργειες οι οποίες να διασφαλίζουν τα συµφέροντα των 

ντόπιων επιχειρηµατιών (σε θέµατα εκπαίδευσης, προώθησης του τουριστικού 

τους προϊόντος κτλ.), τότε οι tour operators έχουν απεριόριστη 

διαπραγµατευτική ικανότητα εις βάρος του συµφέροντος του προορισµού.  

� Οι περισσότερες περιοχές οι οποίες ακολουθούν το µαζικό µοντέλο ανάπτυξης 

του τουρισµού αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα εποχικότητας της 

ζήτησης (π.χ. τα ελληνικά νησιά καλούνται να ικανοποιήσουν µεγάλο όγκο 

τουριστών τους καλοκαιρινούς µήνες, ενώ το χειµώνα η τουριστική κίνηση 

είναι σχεδόν µηδαµινή).  

� Εδώ και δεκαετίες οι εθνικές στρατηγικές σε θέµατα τουριστικής ανάπτυξης 

των χωρών µε πλούσιους περιβαλλοντικούς και πολιτισµικούς πόρους 

                                                           
16 (Ηγουµενάκης, 2000; Σωτηριάδης & Φαρσάρη 2009; Ακριβός & Σαλεσιώτης 2007) 
17 Κοκκώσης & Τσάρτας  (2001:126) 



 15 

βασίζονται στον µαζικό τουρισµό και τον προωθούν µέσω στρατηγικών 

marketing σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα η στρατηγική 

τουριστικής προβολής κατά κύριο λόγο είχε επικεντρωθεί στην προσέλευση 

τουριστών για «παραλία- ήλιο- θάλασσα» και µόνο τα τελευταία χρόνια λόγω 

ισχυρού διεθνούς ανταγωνισµού αρχίσαµε να προσέχουµε και να 

προβάλλουµε τα εξειδικευµένα χαρακτηριστικά και τις άλλες ιδιαιτερότητες 

της χώρας µας. 

 

Ο µαζικός τουρισµός αναπτύχθηκε ταχύτατα µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, 

οπότε και έλαβε τον οργανωµένο χαρακτήρα του. Τα χαρακτηριστικά τα οποία 

συνέβαλαν στον µαζικό, οµαδικό και διεθνή χαρακτήρα είναι τα εξής18: 

� Η βελτίωση των όρων εργασίας και της αµοιβής των εργαζοµένων. 

� Η γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη των δυτικών χωρών. 

� Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζοµένων σε συνδυασµό µε το 

θεσµό της άδειας µετ’ αποδοχών. 

� Η ταχύτατη εξέλιξη των µέσων µαζικής µεταφοράς (π.χ. αεροπλάνο). 

� Η αποφασιστική δραστηριοποίηση των tour operators και των ταξιδιωτικών 

πρακτόρων. 

� Η οργάνωση ταξιδιών µε το σύστηµα των ναυλωµένων πτήσεων (charter 

flights) σε συνδυασµό µε την εξάπλωση των τουριστικών πακέτων. 

� Η ανάδειξη νέων τουριστικών αγορών/ προορισµών (π.χ. Νοτιοανατολική 

Ασία) 

� Η εξάπλωση των νέων τεχνολογικών εφαρµογών και η εξέλιξη της 

τεχνολογίας της πληροφόρησης (χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

συστήµατα ηλεκτρονικών κρατήσεων, internet κτλ,) 

� Η παραγωγή, προώθηση, διαφήµιση και κατανάλωση του τουριστικού 

προϊόντος σε µεγάλη κλίµακα (µε µαζικούς όρους µέσα από την τηλεόραση, 

το ραδιόφωνο κτλ.). 

� Η απελευθέρωση των περιορισµών στις αεροµεταφορές.  

                                                           
18 Λαγός (2005:34) 
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Φαίνεται από τα παραπάνω ότι ο µαζικός τουρισµός συνδέεται µε την καίρια 

συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη άλλα και την έντονη, κάποτε, υποβάθµιση των 

τουριστικών προορισµών µε αρκετές επιπτώσεις σε αυτούς από την ανάπτυξη του 

µαζικού τουρισµού που αναλύονται παρακάτω. 

 
 

1.4.2 Επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού 

 

Για 40 περίπου χρόνια το µοντέλο ανάπτυξης του µαζικού τουρισµού κυριαρχούσε 

στην παγκόσµια αγορά 19. Οι κύριες χώρες αποστολής τουριστών ήταν οι δυτικές 

αναπτυγµένες χώρες, οι οποίες διακινούσαν όγκο τουριστών παγκοσµίως, και κυρίως 

προς αναπτυσσόµενες περιοχές. Ο µαζικός χαρακτήρας όµως και η εγγενής 

ισοπεδωτική του ορµή η οποία χαρακτήριζε την ανάπτυξή του οδηγεί στην ποιοτική 

υποβάθµιση των περιοχών όπου κατευθύνεται. Η παλαιότερη εφαρµογή του µοντέλου 

του µαζικού τουρισµού σε συνδυασµό µε την υπεράντληση και υπερεκµετάλλευση 

των πόρων ενός τουριστικού προορισµού,  µέσα σε µερικές δεκαετίες εξαντλεί τα 

τοπικά χαρακτηριστικά και υποβαθµίζει την περιοχή για τους ντόπιους κατοίκους 

(αυτό φαίνεται έντονα και στην οπτική εµφάνιση νησιών µε πολύ µαζικό τουρισµό, 

όπου οι τουρίστες και συναφείς επιχειρήσεις κλείνουν για αρκετούς µήνες δίνοντας 

εικόνα ερήµωσης) 20. 

 

Οι επιπτώσεις δεν είναι µια αόριστη έννοια που αφορά έναν προορισµό γενικά. 

Αποτυπώνονται στη λειτουργία συγκεκριµένων τµηµάτων και φορέων της τοπικής 

τουριστικής αγοράς. Έτσι τις συνέπειες, καλές ή κακές, τις αντιµετωπίζουν πρώτα 

από όλα οι επιχειρηµατίες της περιοχής, όπως είναι οι ιδιοκτήτες καταλυµάτων, 

εστιατορίων (µονάδων εστίασης), τουριστικών γραφείων κ.α.  

 

Στην Ελλάδα, οι συνέπειες της άναρχης ανάπτυξης του µαζικού τουρισµού έγιναν 

ήδη ορατές από τις αρχές της δεκαετίας του 199021. Παραδοσιακοί προορισµοί όπως 

περιοχές της Κρήτης, η Ρόδος, η Πάρος και άλλα νησιά του Αιγαίου γρήγορα ήρθαν 

αντιµέτωποι µε σοβαρά προβλήµατα (οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά) τα 

οποία ακόµα δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν µε συνέπεια να κινδυνεύει η 

                                                           
19 (Σβορώνου, 2010) 
20 (Σιταράς και Τζένος, 2007:45) 
21 (Σιταράς και Τζένος, 2007:65) 
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υποβάθµιση της ποιότητας του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος και το επίπεδο 

της ανταγωνιστικής τους θέσης. 

 

Σε καµία περίπτωση η τουριστική δραστηριότητα και ανάπτυξη δεν θα πρέπει να 

θεωρείται πως προκαλεί περισσότερες δυσµενείς επιπτώσεις παρά οφέλη για έναν 

προορισµό. Το αντίθετο µάλλον συµβαίνει, δίνοντας ώθηση στις τοπικές και εθνικές 

οικονοµίες. Τα νησιά για παράδειγµα δεν θα είχαν ιδιαίτερες επιλογές όσον αφορά τις 

οικονοµικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να αναπτύξουν αν δεν στρέφονταν οι 

ντόπιοι επιχειρηµατίες σε τουριστικές δραστηριότητες. Οι όροι αυτής της ανάπτυξης 

είναι εκείνοι που θα καθορίσουν την βιωσιµότητα και την αειφορία της. Ακολουθεί 

αναφορά στα οφέλη και στις αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 

ανάλογα µε τον χαρακτήρα και τους ρυθµούς αυτής 22.  

 

1.5  Εναλλακτικός τουρισµός (ορισµός – έννοια) 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο βασικότερος σκοπός τουριστικής µετακίνησης 

είναι για ψυχαγωγία και αναψυχή. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για την κλασσική 

µορφή που καθορίζει την τουριστική µετακίνηση που για τον περισσότερο κόσµο 

αφορά τον τουρισµό των διακοπών και ότι όλοι οι άλλοι σκοποί ή λόγοι καθορίζουν 

µια οµάδα τουριστικών µετακινήσεων που ονοµάζονται εναλλακτικές ή ειδικές ή 

ήπιες µορφές τουρισµού. 

 

Οι εναλλακτικές ή ειδικές ή ήπιες µορφές τουρισµού είναι αυτές στις οποίες 

στηρίζουν οι αρµόδιοι τη µεγάλη επανάσταση στον τουρισµό και προσπαθούν να τις 

περάσουν στο τουριστικό καταναλωτικό κοινό ώστε να επιτευχθεί µια συνεχής ροή 

τουριστών στις τουριστικές περιοχές µε όλες τις θετικές συνέπειες της και ίσως 

απεµπλακεί ένα µεγάλο µέρος της πελατείας της κλασσικής µορφής τουρισµού , και 

απαλύνει το µεγάλο πρόβληµα της εποχικότητας 23. Κύριο χαρακτηριστικό των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού είναι η αντίθεση τους προς τον κλασσικό τουρισµό 

και κύριος στόχος τους η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, καθώς και η ανάπτυξη νέων θεµατικών τρόπων προσέλκυσης 

τουριστών και δηµιουργία καινούριων τουριστικών πόλων και αντιστοιχών 

τουριστικών ρευµάτων.  

                                                           
22 (Middleton & Hawkins, 2004:111) 
23 (Σβορώνου, 2010) 
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Πρόγραµµα ανάπτυξης του συνόλου των µορφών αυτών δεν υπάρχει σε καµία χώρα 

ώστε να λειτουργήσει πιλοτικά και για τις υπόλοιπες 24. Ο προγραµµατισµός ξεκινά 

συνήθως από το τοπικό επίπεδο και συνήθως από ιδιωτικές εταιρίες που προσπαθούν 

να επιµηκύνουν την τουριστική περίοδο και λειτουργεί σαν συµπλήρωµα του µαζικού 

τουρισµού διακοπών. Σε πολλές περιπτώσεις οι µορφές αυτές µπορούν ανάλογα µε 

την  προώθηση τους και τα ενδιαφέροντα των πελατών να µετατραπούν σε µαζικής 

µορφής τουρισµό. Οι χώρες που στήριξαν την τουριστική τους ανάπτυξη στα 

πρότυπα του µαζικού τουρισµού άργησαν να αναπτύξουν τις εναλλακτικές µορφές. 

Σε αυτές τις χώρες η ανάπτυξη των ειδικών µορφών συνδέθηκε µε το κορεσµό της 

κλασσικής µορφής του τουρισµού και την επίπτωσή του στην υποβάθµιση του 

φυσικού περιβάλλοντος και της αρνητικής επιρροής στις τοπικές κοινωνίες. 

 

Στην Ελλάδα οι ειδικές µορφές τουρισµού άρχισαν να γίνονται αντικείµενο µελέτης 

στα µέσα της δεκαετίας του 1970 25. Αποτέλεσµα αυτής της µελέτης ήταν ένα 

πρόγραµµα ανάπτυξης για ορισµένες µορφές που επιλέχτηκαν σύµφωνα µε τις 

κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες της εποχής. 

 

Στη χώρα µας οι µορφές αυτές διακρίνονται σε: α) ειδικές µορφές τουρισµού που 

λειτουργούν σαν συµπλήρωµα του κλασσικού µαζικού τουρισµού όπως ο θαλάσσιος 

και ο υπαίθριος τουρισµός, και β) ειδικές µορφές που έχουν παράδοση παρουσίας 

αιώνων όπως ο θρησκευτικός και ο πολιτιστικός τουρισµός λόγω του πολιτιστικού 

και ιστορικού πλούτου της χώρας. 

                                                           
24 (Βενετσανοπούλου, 2006:22) 
25 (Βενετσανοπούλου, 2006:20). 
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1.6 Εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού που υπάρχουν και έχουν αναπτυχθεί ή 

συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη  είναι οι εξής 26:  

� Φυσιολατρικός ή φυσιογνωστικός τουρισµός: ο τουρισµός της µορφής αυτής έχει 

σαν σκοπό την απόλαυση και τη γνώση της φύσης µε απώτερο όφελος τη ψυχική 

και φυσική ευεξία του ατόµου από τις καλύτερες συνθήκες ζωής κοντά στο 

φυσικό περιβάλλον µακριά από την καθηµερινότητα των αστικών κέντρων και 

την επιβάρυνση του περιβάλλοντος τους. (πχ φαράγγι Σαµαριάς) 

� Μορφωτικός ή γνωστικός τουρισµός: η µορφή αυτού του τουρισµού έχει σαν 

σκοπό να δώσει την δυνατότητα στον τουρίστα να αποκτήσει ή να εµπλουτίσει τις 

γνώσεις του που θα προέλθουν από το χώρο του πνεύµατος, της επιστήµης και 

της τεχνικής της περιοχής που επισκέπτεται, όχι σαν τακτικός ακροατής αλλά από 

την επικοινωνία του µε τους φορείς και τους µεµονωµένους ανθρώπους της 

περιοχής.(πχ πολυήµερες σχολικές εκδροµές, συνέδρια κλπ) 

� Αθλητικός τουρισµός: ο αθλητικός τουρισµός είναι ο τουρισµός που έχει σαν 

σκοπό την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων ή τη συµµετοχή, 

επαγγελµατική ή ερασιτεχνική σε αθλητικές δραστηριότητες.(πχ Ολυµπιακοί 

αγώνες κλπ) 

� Ιαµατικός τουρισµός ή θερµαλισµός: η υγεία, το πολυτιµότερο αγαθό του 

ανθρώπου, δηµιούργησε µια νέα µορφή τουρισµού, γνωστή από αρχαιοτάτων 

χρόνων, τον ιαµατικό τουρισµό ή θερµαλισµό. Αυτό συνέβη µε την αξιοποίηση 

των διαφόρων ιαµατικών, θερµών κυρίως, πηγών τα νερά των οποίων έχουν 

θεραπευτικές ιδιότητες.(πχ Αιδηψός, Λουτράκι κλπ) 

� Επαγγελµατικός ή εµπορικός τουρισµός: όταν µιλάµε για επαγγελµατικό τουρισµό 

εννοούµε τις µετακινήσεις που σαν σκοπό έχουν να δώσουν στον επαγγελµατία ή 

στον έµπορο τη δυνατότητα να αποκοµίσει οφέλη για την άσκηση του 

επαγγέλµατος του µε τη συµµετοχή του σε διάφορες εκθέσεις αντίστοιχου 

ενδιαφέροντος. (πχ. Ηµερίδες, εκθέσεις κλπ.)  

� Συνεδριακός τουρισµός: ο συνεδριακός τουρισµός,  η πλέον δυναµική 

εναλλακτική µορφή τουρισµού, είναι η συµµετοχή διαφόρων ατόµων σε κάθε 

είδους συνέδριο, σεµιναρίου, σύσκεψης ή συνεδρίασης µε επιστηµονικό ή άλλο 

                                                           
26 Ηγουµενάκη κ.α. (1999:123) ; Σωτηριάδη & Φαρσάρη (2009:53) 
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ενδιαφέρον µε σκοπό την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και την 

ενηµέρωση. 

� Τουρισµός κινήτρων: είναι η µορφή που αφορά προσφορά διαφόρων εταιριών και 

επιχειρήσεων δωρεάν ταξιδιών σε στελέχη τους σαν είδος αµοιβής για την καλή 

τους απόδοση ή για να τους προτρέψουν να έχουν καλύτερη απόδοση στην 

εργασία τους. 

� Εκθεσιακός τουρισµός: είναι ο τουρισµός που έχει σχέση µε την επίσκεψη σε 

διάφορες εµπορικές εκθέσεις ατόµων που έχουν άµεσο ή έµµεσο κέρδος (πχ 

∆ιεθνείς έκθεση Θεσσαλονίκης). 

� Θαλάσσιος τουρισµός: θαλάσσιος τουρισµός µε την ευρύτερη έννοια του όρου θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί κάθε τουριστική δραστηριότητα που έχει σχέση µε τη 

θάλασσα και τις ακτές τις. Συνήθως όµως θαλάσσιος τουρισµός νοείται κάθε 

θαλάσσια περιήγηση µε κρουαζιερόπλοια, θαλαµηγούς καθώς επίσης και κάθε 

ναυταθλητική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο. (πχ αγώνες ιστιοπλοΐας, 

κρουαζιέρες κλπ). 

� Οικολογικός τουρισµός: το οικολογικό πρόβληµα που εµφανίστηκε τα τελευταία 

χρόνια µε τη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος δεν άφησε αδιάφορο τον 

άνθρωπο που στην προσπάθεια του για καλύτερη ζωή προσπαθεί να περιορίσει 

την υποβάθµιση του περιβάλλοντος του λαµβάνοντας τα κατάλληλα κατά 

περίπτωση µέτρα. Ο οικολογικός τουρισµός είναι ο τουρισµός που αναπτύσσεται 

στο φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 

υψηλής οικολογικής αξίας, προστατευόµενες ή µη.  

� Αγροτοτουρισµός: ο αγροτοτουρισµός αναφέρεται στις δραστηριότητες υπαίθριας 

αναψυχής και τουρισµού που αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο και 

εντάσσονται στα πλαίσια του αγροτικού περιβάλλοντος και της αγροτικής ζωής. 

Συγκεκριµένα αναφέρεται σε µορφές τουριστικών δραστηριοτήτων που 

εντάσσονται οργανικά και αρµονικά στον αγροτικό χώρο και περιλαµβάνει 

τουριστικές δραστηριότητες που είναι συµπληρωµατικές ή δεν έρχονται σε 

σύγκρουση µε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγµα οικονοµικές και 

κοινωνικές που χαρακτηρίζουν τον αγροτικό χώρο. 

� Τουρισµός περιπέτειας: τουρισµός περιπέτειας χαρακτηρίζονται οι διακοπές µε 

έντονο το στοιχείο του απρόσµενου, του άγνωστου και της έκπληξης. Το ανήσυχο 

που διακρίνει τον άνθρωπο και ειδικά τους νέους, δηµιούργησε τον τουρισµό 

περιπέτειας, που συνίσταται σε προγράµµατα έξω από τα καθιερωµένα µε 
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συνεχείς εκπλήξεις που τονώνουν τη φαντασία και οδηγούν σε δράση για φυγή 

από την καθηµερινότητα.(πχ. µε τροχόσπιτα, σε κάµπινγκ κλπ) 

� Τουρισµός παραχείµασης: µε τον όρο παραχείµαση εννοούµε την παραµονή 

ατόµων, που προέρχονται από µέρη µε χαµηλές θερµοκρασίες τους χειµερινούς 

µήνες και προβλήµατα υγείας που πηγάζουν από αυτές, σε περιοχές που τη 

συγκεκριµένη περίοδο οι θερµοκρασίες είναι ηπιότερες. Η παραµονή είναι 

συνήθως µακράς διάρκειας( 4 εβδοµάδες τουλάχιστον).  

� Τουρισµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες: η µορφή αυτή απευθύνεται στα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες και στους συνοδούς τους. 

� Ορεινός τουρισµός- δασοτουρισµός - χιονοδροµικός τουρισµός: αυτές οι µορφές 

τουρισµού σχετίζονται µε δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σε ορεινές 

περιοχές, και µε την πραγµατοποίηση πολλών δραστηριοτήτων σε συσχετισµό µε 

το ορεινό περιβάλλον. Ουσιαστικά, οι µορφές αυτές αποτελούν την ευρύτερη 

µορφή του χειµερινού τουρισµού. (πχ. Παρνασσός) 

� Οικογενειακός τουρισµός: είναι γνωστό ότι η ύπαρξη παιδιών σε µια οικογένεια 

δηµιουργεί πρόβληµα στον τρόπο επιλογής του τόπου των διακοπών αλλά και της 

χρονικής διάρκειας αυτών. Οι µεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισµοί υπολόγισαν τις 

οικογενειακές διακοπές σαν ένα ικανοποιητικό κοµµάτι των συνολικών 

διακοπών, προσφέρουν τουριστικά προγράµµατα σε προσιτές τιµές που 

πλησιάζουν τους ετήσιους οικογενειακούς οικονοµικούς προϋπολογισµούς. 

� Τουρισµός για νέους: µια ειδική µορφή τουρισµού διακρινόµενη από πλευράς, 

ηλικιακής σύνθεσης του τουριστικού πλήθους στο οποίο αναφέρεται είναι ο 

τουρισµός για νέους. Όπως προκύπτει και από την ονοµασία του, αφορά 

τουριστικές δραστηριότητες για νέους. 

� Τουρισµός Γ’ ηλικίας : τα άτοµα που ανήκουν στην τρίτη ηλικία είναι αυτά που 

ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους και αποτελούν µια καλή πελατεία για το 

λόγο ότι τα περισσότερα εκτός του ελεύθερου χρόνου τους διαθέτουν ένα πολύ 

καλό εισόδηµα και κυρίως έχουν τη διάθεση να ταξιδέψουν. 

� Κοινωνικός τουρισµός : ο κοινωνικός τουρισµός αναφέρεται στην προσπάθεια  

των κρατικών φορέων να δώσουν σε ορισµένες οµάδες ατόµων µε χαµηλή ή 

µέτρια εισοδηµατική στάθµη να κάνουν τουρισµό. Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται 

και την συνεργασία των ιδιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων που θα 

προσπορίσουν το όφελος από την αύξηση των πωλήσεων τους, ιδιαίτερα σε 

χρονικές περιόδους από τις αντίστοιχες της αιχµής. 
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� Λαϊκός τουρισµός: ο λαϊκός τουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού που 

χαρακτηρίζεται για την πελατεία του και πιο συγκεκριµένα για το ότι αυτή 

αποτελείται από άτοµα κατά το πλείστον χαµηλής εισοδηµατικής στάθµης και 

ακόµη ότι τα άτοµα αυτά ταξιδεύουν συνήθως οικογενειακά και µε κάθε είδους 

µεταφορικό µέσο, όπως µε I.X. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, µοτοσικλέτες κ.α. 

� Κοσµοπολίτικος τουρισµός: ο αριστοκρατικός τουρισµός, όπως αλλιώς ονοµάζεται 

απευθύνεται σε άτοµα υψηλών εισοδηµάτων που συνήθως σε εργασίες µε 

χρονικά όρια και έτσι έχουν ελεύθερο χρόνο να ταξιδεύουν και οι απαιτήσεις 

είναι υψηλών προδιαγραφών σε υπηρεσίες και αγαθά. 

� Γυµνιστικός τουρισµός : ο γυµνισµός είναι είδος φυσιολατρείας που συνδυάζεται 

µε περιοχές που υπάρχει θάλασσα και κατάλληλες κλιµατολογικές συνθήκες. Οι 

τουρίστες που προτιµούν να χαρούν τις διακοπές τους εµφανιζόµενοι γυµνοί 

πρέπει να είναι απελευθερωµένοι και να µη διακατέχονται από προκαταλήψεις. 

� Θεµατικός τουρισµός : είναι µια µορφή τουρισµού που συνδυάζεται µε άλλες 

εναλλακτικές µορφές και αναφέρεται στον τουρισµό που γίνεται σε ορισµένο 

τόπο και µε συγκεκριµένο θέµα. (π.χ. Disney Land). 

� Χρονοµετρική Μίσθωση : η χρονοµετρική µίσθωση αποτελεί τα τελευταία χρόνια 

µια επανάσταση στη χωροκατανοµή αλλά και στη σωστή διάθεση του χρόνου µε 

τη δυνατότητα που έχουν τα µέλη της να αγοράζουν µακροχρόνια χώρους 

διαµονής και να τους συναλλάζουν µε τα άλλα µέλη έχοντας την ευκαιρία να 

επισκεφτούν περισσότερες περιοχές. 

� Πολιτιστικός τουρισµός : στον πολιτιστικό τουρισµό συµπεριλαµβάνεται και ο 

θρησκευτικός τουρισµός. Είναι το είδος του τουρισµού που είναι γνωστό από τα 

πανάρχαια χρόνια, µε µετακινήσεις που γίνονται για επίσκεψη σε κάποια άλλη 

περιοχή µε σκοπό την γνωριµία µε τον πολιτισµό της εκάστοτε περιοχής και τα 

πολιτιστικά του στοιχεία, µνηµεία, ήθη και έθιµα.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό σε πόσο µεγάλο βαθµό ο 

τουρισµός έχει εξελιχθεί και εξελίσσεται, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών για 

κάθε είδους επιθυµία, τουριστικής φύσεως, το γεγονός αυτό ίσως µπορεί να εξηγήσει 

γιατί η δυναµική για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού στην Ελλάδα γίνεται 

περισσότερο αντιληπτή απ’ ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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1.7  Συµβολή των εναλλακτικών µορφών στην τουριστική ανάπτυξη 

Η συµβολή των  εναλλακτικών µορφών στην τουριστική ανάπτυξη έχει θετικές αλλά 

και αρνητικές επιπτώσεις σε διάφορους τοµείς. Παρακάτω θα αναλύσουµε αυτές τις 

επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν από διάφορες πηγές27.  

 

1.7.1 Περιβάλλον 

Λέγοντας περιβάλλον, εννοούµε τόσο το φυσικό περιβάλλον (παραλίες, θάλασσα, 

δάση κτλ.), όσο και το δοµηµένο, αυτό δηλαδή που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος. 

Το περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί έναν από τους 

σπουδαιότερους τουριστικούς πόρους αλλά και δέχεται τις µεγαλύτερες πιέσεις από 

την τουριστική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα:  

 

1.7.1.1. Θετικές επιπτώσεις  

� Το ενδιαφέρον που έχουν οι επισκέπτες είτε για φυσικούς πόρους (π.χ. 

καταρράχτες, αισθητικά δάση, σπήλαια, κλπ) είτε για ανθρωπογενείς (π.χ. 

µνηµεία, παραδοσιακά κτήρια, τοπικά ήθη και έθιµα) ωθεί τις τοπικές 

κοινωνίες και τις τοπικές αρχές, µε τη συνδροµή τις Πολιτείας (ή και χωρίς  

αυτή) να προστατεύσουν και να αναδείξουν αυτούς τους πόρους και να τους 

προβάλλουν σαν χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα. 

� Η αυξηµένη ευαισθησία που έχουν οι τουρίστες σαν διεθνείς πολίτες, 

ιδιαίτερα για το περιβάλλον (χαρακτηριστικό παράδειγµα οι Γερµανοί και οι 

Σκανδιναβοί) ωθεί τις τουριστικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρότυπα και 

να πιστοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέµατα, όπως τα διεθνώς 

αναγνωρισµένα πρότυπα ποιότητας (π.χ. ISO 14001, EMAS κ.α.). Για 

παράδειγµα τα ξενοδοχεία µπορούν να αποκτήσουν τέτοιου είδους 

πιστοποιητικά τα οποία υποδηλώνουν την καλή λειτουργία τους και την 

ανώτερη ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών αλλά και περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον, π.χ. βάζοντας στις εγκαταστάσεις συστήµατα εξοικονόµησης 

ενέργειας, βιολογικό καθαρισµό µε χρήση των επεξεργασµένων υδάτων για 

πότισµα, κλπ... 

                                                           
27 (Βενετσανοπούλου, 2006; Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001. 
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1.7.1.2. Αρνητικές επιπτώσεις   

� ∆ιάβρωση του φυσικού τοπίου και εδάφους λόγω της κατασκευής έργων 

υποδοµής που θα στηρίξουν την τουριστική δραστηριότητα (π.χ. αεροδρόµια, 

δρόµοι, λιµάνια, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις). 

� Άσκηση υπερβολικών πιέσεων στους περιβαλλοντικούς πόρους (φυσικούς και 

δοµηµένους) από τη διέλευση και παραµονή µεγάλου όγκου επισκεπτών σε 

ιδιαίτερα µικρά χρονικά διαστήµατα - π.χ. τους χειµερινούς µήνες σε 

χιονοδροµικά κέντρα (Παρνασσός), τους θερινούς µήνες σε παραλίες και 

παραδοσιακούς µικρούς οικισµούς (Μύκονος), σε ιστορικά µνηµεία 

(Ακρόπολη, ∆ήλος). 

� ∆ηµιουργία κυκλοφοριακής συµφόρησης και ηχορρύπανσης που καταπατούν 

την χλωρίδα ενώ εξαναγκάζουν την πανίδα να αποµακρυνθεί από την περιοχή 

για να προστατευθεί (η περίπτωση της Λαγανά στη Ζάκυνθο µε τη αλλαγή 

των συνθηκών διαβίωσης της χελώνας caretta-caretta, είναι χαρακτηριστικό 

παράδειγµα – εκεί η τουριστική ανάπτυξη δεν αφήνει την χελώνα να 

γεννήσει). 

� Παραγωγή µεγάλου όγκου απορριµµάτων από τη διαµονή των τουριστών τα 

οποία δεν µπορούν να τα διαχειριστούν οι τοπικές κοινωνίες (σε όλα τα νησιά 

των Κυκλάδων υπάρχουν παράνοµες χωµατερές), αλλά και ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης λόγω της αυξηµένης κυκλοφορίας µέσων µεταφοράς (αεροπλάνα, 

αυτοκίνητα κτλ.). Παράλληλα η εκτεταµένη χρήση χηµικών ουσιών για τη 

καθαριότητα των χώρων επιβαρύνει το περιβάλλον. 

� Υποβάθµιση της αισθητικής του τοπίου όταν η ανάπτυξη του µαζικού 

τουρισµού δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της τον ιδιαίτερο τοπικό αρχιτεκτονικό 

χαρακτήρα, αλλά υιοθετεί την κατασκευή µεγάλων κατασκευών για µαζική 

φιλοξενία και διακίνηση τουριστών. 

� Ο τοπικός πληθυσµός αναγκάζεται να µοιράζεται τους τοπικούς – και συχνά 

περιορισµένους πόρους, όπως είναι το νερό, η γη, οι παραλίες µε τους 

τουρίστες, αντιµετωπίζοντας συχνά το φαινόµενο της έλλειψής τους ή της 

ποιοτικής τους υποβάθµισης (π.χ. πολλά νησιά των Κυκλάδων - Τήνος, 

Πάρος, Ίος-  αντιµετωπίζουν έντονο το φαινόµενο της λειψυδρίας του 

καλοκαιρινούς µήνες και είναι αναγκαία η αποστολή υδροφόρων από την 

ενδοχώρα στα νησιά αυτά).  
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1.7.2 Κοινωνία – πολιτισµός 

Ο κοινωνικός και πολιτιστικός χαρακτήρας του τουριστικού προορισµού 

επηρεάζεται από τη δραστηριότητα του µαζικού τουρισµού, περισσότερο στα 

µικρά νησιά όπου τελικά ο αριθµός των τουριστών είναι κατά πολύ µεγαλύτερος 

του αριθµού των ντόπιων κατοίκων.   Ερχόµενοι σε επαφή, οι ντόπιοι και οι 

τουρίστες αντιµετωπίζουν µια νέα πραγµατικότητα ενώ και οι δύο υφίστανται τις 

επιπτώσεις οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο ζωής και σκέψης τους (ιδιαίτερα των 

ντόπιων). Πιο συγκεκριµένα αυτές οι επιπτώσεις περιλαµβάνουν: 

 

1.7.2.1. Θετικές επιπτώσεις  

� Με τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τουριστικό τοµέα δίνεται η 

δυνατότητα όχι µόνο να αυξηθεί το εισόδηµα της τοπικής οικονοµίας αλλά 

και να βρουν εργασία ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες όπως είναι οι νέοι αλλά 

και οι γυναίκες. Έτσι αναλαµβάνουν νέους ρόλους στην τοπική κοινωνία και 

την οικογένεια βελτιώνοντας την ποιότητα του βιοτικού τους επιπέδου. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των γυναικών σε πολλά νησιά των 

Κυκλάδων (όπως η Σύρος και η Νάξος), οι οποίες δηµιούργησαν 

συνεταιρισµούς παραγωγής αγροτουριστικών παραδοσιακών προϊόντων 

ενισχύοντας το εισόδηµά τους αλλά και προστατεύοντας την τοπική τους 

παράδοση. 

� Ο τουρισµός µπορεί να γίνει µέσο προώθησης της ειρήνης µεταξύ των λαών 

καθώς χάρη σε αυτόν οι λαοί έρχονται σε επαφή, µαθαίνουν ο ένας τον 

πολιτισµό του άλλου και ανοίγουν νέους δρόµους επικοινωνίας και 

συνεργασίας (για οικονοµικά οφέλη αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις).  

� Για την ικανοποίηση των αναγκών της τουριστικής αγοράς οι ντόπιοι κάτοικοι 

στρέφονται σε εξειδικευµένες σπουδές προκειµένου να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικοί και αποτελεσµατικοί και το µορφωτικό τους επίπεδο 

ανεβαίνει σχετιζόµενο άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό. 

 

1.7.2.2. Αρνητικές Επιπτώσεις 

� Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται από την τουριστική δραστηριότητα σε 

έναν προορισµό καλύπτονται πολλές φορές από «εισαγόµενο» από άλλες 

περιοχές ή χώρες προσωπικό, εισάγοντας έτσι στην τοπική περιοχή και άλλες 
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πολιτιστικές και κοινωνικές συνήθειες, ενώ κάποιες θέσεις εργασίας που θα 

µπορούσαν να καλυφθούν από ντόπιους, µε την έλευση «ξένου» προσωπικού, 

αποκτούν χαρακτήρα «κοινωνικά µειονεκτικής εργασίας» 

� Παρατηρούνται φαινόµενα αυξηµένης εγκληµατικότητας σε προορισµούς 

όπου δεν µπορούν να ελεγχθούν οι µεγάλοι αριθµοί τουριστών η καλύπτονται 

από την ανωνυµία του µεγάλου πλήθους (πορνεία, ναρκωτικά, κλοπές, 

βιασµοί κτλ.). Χαρακτηριστικά είναι τα φαινόµενα παραβάσεων διαφόρων 

κανόνων και νόµων  που παρατηρούνται στη Μύκονο και στη Χερσόνησο της 

Κρήτης. 

� Κατά την επαφή των ντόπιων µε τους τουρίστες η πιο δυναµική κουλτούρα θα 

επικρατήσει παραγκωνίζοντας την πιο αδύναµη. Όταν η τοπική κοινωνία δεν 

είναι προετοιµασµένη και εκπαιδευµένη στο να αντιµετωπίσει την νέα 

κατάσταση παρατηρούνται φαινόµενα απόρριψης της παραδοσιακής 

κουλτούρας από τους ντόπιους και υιοθέτησης των δυτικών (συνήθως) 

προτύπων συµπεριφοράς και ζωής των επισκεπτών (κυρίως από τους ντόπιους 

νεότερης ηλικίας). Σε αυτή την περίπτωση οι τουρίστες είναι πιο 

προστατευµένοι καθώς ταξιδεύουν µαζικά σε γκρουπ και δεν επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό από την τοπική κουλτούρα. Οι µόνιµοι κάτοικοι ενός 

προορισµού οι οποίοι όµως έρχονται σε συνεχή επαφή µε νέες συµπεριφορές 

και κουλτούρες δεν µπορούν να διαχειριστούν το πολιτισµικό σοκ που συχνά 

νιώθουν και τότε αρχίζουν ακόµα και  εντάσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις 

µέσα στην οικογένεια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του φαινόµενου 

είναι η Μύκονος, η οποία αν και αρχιτεκτονικά έχει διατηρήσει τον 

παραδοσιακό της χαρακτήρα (τα σπίτια χτίζονται µε τον παραδοσιακό τρόπο 

όπως γινόταν στο παρελθόν), ο τοπικός πληθυσµός έχει απορρίψει τις 

εκδηλώσεις της τοπικής κουλτούρας και έχει υιοθετήσει τα αστικά πρότυπα 

ζωής και συµπεριφοράς (π.χ. στον τρόπο διασκέδασης). 

� Συχνό είναι το φαινόµενο οι σχέσεις µεταξύ ντόπιων και τουριστών να είναι 

τεταµένες σε περιοχές όπου αναπτύσσεται ο µαζικός τουρισµός. Όταν οι 

τουρίστες επεµβαίνουν ανεξέλεγκτα στο βιώσιµο χώρο των ντόπιων κατοίκων 

τότε δηµιουργείται εχθρότητα και ένταση µεταξύ τους που πολλές φορές 

καταλήγει σε ακραία φαινόµενα βίας και συµπλοκών. Αντίστοιχα, όταν οι 

ντόπιοι δεν µεριµνούν για την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών που 

προσφέρουν και δρουν κερδοσκοπικά εις βάρος των τουριστών, πάλι 
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παρατηρούνται φαινόµενα βίαιων συµπεριφορών και απαξίωσης των σχέσεων 

µεταξύ των δύο πλευρών. ∆εν υπάρχει πια εµπιστοσύνη αλλά καχυποψία. 

� Τις περισσότερες φορές η ιστορία και η παράδοση ενός προορισµού γίνονται 

αντικείµενα εµπορευµατοποίησης, ιδίως όταν χάνουν την αυθεντικότητά τους 

και η προβολή τους µόνο σκοπό έχει το κέρδος. Η τοπική κουλτούρα γίνεται 

εµπόρευµα το οποίο πρέπει να προωθηθεί σαν προϊόν σύµφωνα µε τις ανάγκες 

της ζήτησης, οπότε χάνει την αρχική της αξία και σηµασία. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι το ότι στην Κρήτη σε πολλά χωριά κάνουν ψεύτικους 

γάµους (µε τη µορφή µικρών θεατρικών παραστάσεων), και οι τουρίστες 

µπορούν να πληρώσουν για να τους παρακολουθήσουν.  

 

1.7.3 Οικονοµία 

Η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται κυρίως µε την οικονοµική ανάπτυξη ενός 

προορισµού. Ανάλογα µε τα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης που επιλέγει κάθε 

προορισµός και το µακροχρόνιο σχεδιασµό (αν αυτός υπάρχει) οι συνέπειες 

διαφέρουν σε µορφή αλλά και σε ένταση. Έτσι έχουµε:  

 

1.7.3.1. Θετικές Επιπτώσεις  

� Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αυξάνει το εισόδηµα των κατοίκων ενός 

τουριστικού προορισµού, δίνοντας διεξόδους ιδιαίτερα όταν δεν προσφέρεται 

για άλλες δραστηριότητες (π.χ. βιοµηχανία κτλ.). Από αυτό το δεδοµένο 

ωφελούνται οι κάτοικοι ακόµα και των πιο µικρών νησιών (π.χ. Ανάφη) οι 

οποίοι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης. 

� ∆ηµιουργούνται έσοδα (π.χ. τέλη παρεπιδηµούντων) τα οποία µε το σωστό 

προγραµµατισµό θα µπορούσαν να προωθηθούν σε επενδύσεις οι οποίες θα 

προστατέψουν το περιβάλλον, τοπικούς οικισµούς και την τοπική 

κληρονοµιά.  

� Η εισαγωγή συναλλάγµατος και γενικότερα η τουριστική κατανάλωση 

συνεπάγεται αύξηση του εισοδήµατος το οποίο µπορεί να προωθηθεί σε νέες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις αλλά και συντελεί στην 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου των ντόπιων κατοίκων.  
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� Ο τουρισµός δίνει το κίνητρο αλλά και τα χρήµατα για δραστηριοποίηση νέων 

επιχειρήσεων, δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων και υποδοµών που 

σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε αυτόν (π.χ. εστιατόρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, κέντρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, µέσα µεταφοράς, κτλ.) 

� Το κράτος ωφελείται και κατ΄ επέκταση οι πολίτες καθώς µπορεί να επιβάλλει 

φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων και να τα επιστρέψει µε 

ανταποδοτικά έργα (να πάρει τα έσοδα από τους φόρους και να παρέχει στο 

λαό παιδεία, υπηρεσίες υγείας κτλ.).  

 

1.7.3.2. Αρνητικές επιπτώσεις  

� Απώλειες από τα κέρδη των επενδύσεων: Όταν η τουριστική δραστηριότητα 

δεν καλύπτεται από τους πόρους και το δυναµικό µιας περιοχής και όταν οι 

επενδύσεις δεν έχουν γίνει από τοπικούς φορείς και επιχειρηµατίες, τότε τα 

εισοδήµατα από τον τουρισµό δεν παραµένουν στον τόπο για να 

τροφοδοτήσουν µια περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη αλλά αντίθετα 

προορίζονται προς τις χώρες/περιοχές από όπου προέρχονται τα χρήµατα των 

επενδύσεων και οι εργαζόµενοι. Έτσι µια τουριστική οικονοµία γίνεται 

εξαρτηµένη από εξωτερικούς φορείς (π.χ. πολυεθνικές εταιρίες, διεθνείς 

αλυσίδες ξενοδοχείων κτλ.). Η περίπτωση του µαζικού τουρισµού είναι 

χαρακτηριστική. Συνήθως οι ασχολούµενοι µε τον τουρισµό στους 

τουριστικούς προορισµούς όταν δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους και τις 

γνώσεις, χρειάζονται και επιτρέπουν σε πολυεθνικές εταιρίες να αναλάβουν 

την εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων τους µέσα από τις επενδύσεις τους, 

και οι επενδυτές διεκδικούν  τη µερίδα του λέοντος από τα κέρδη.  Αυτό το 

φαινόµενο παρατηρείται στα νησιά καθώς δεν µπορούν να είναι εξ’ ορισµού 

αυτόνοµες ισχυρές οικονοµίες που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες ενός 

επιχειρηµατικού τολµήµατος. Έτσι, είναι αναπόφευκτη η εµπλοκή «ξένων» οι 

οποίοι κατέχουν την εµπειρία, την τεχνογνωσία αλλά και τα απαραίτητα 

κεφάλαια. Οι ντόπιοι επιχειρηµατίες, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να τις 

ανταγωνιστούν, συµβιβάζονται µε περιορισµένα περιθώρια ανάπτυξης ή 

ακόµα και αποµάκρυνση από την τουριστική αγορά (αναγκάζονται να 

ασχοληθούν µε κάτι άλλο, π.χ. το εµπόριο).  
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� Απώλειες από την µείωση κατανάλωσης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών: 

Το παράδειγµα των all inclusive πακέτων είναι χαρακτηριστικό των µεγάλων 

µονάδων οι οποίες δελεάζοντας τους τουρίστες τους µε φθηνές τιµές τους 

«κρατούν» στα όρια των εγκαταστάσεών τους και απορροφούν όλη την 

κατανάλωση η οποία θα µπορούσε να διαχυθεί στην υπόλοιπη αγορά της 

περιοχής και να την στηρίξει. Σε τοπικό επίπεδο δεν είναι εύκολη η 

αντιµετώπιση του all inclusive πακέτου, επειδή η νοοτροπία του τουρίστα που 

το έχει αγοράσει είναι ότι δεν θα έχει άλλες δαπάνες. Συνεπώς οι ντόπιοι 

επιχειρηµατίες πρέπει να λειτουργήσουν συλλογικά, να συνεργαστούν µε 

γνώµονα το κοινό συµφέρον και διαφοροποιώντας ποιοτικά το προϊόν τους, 

να προσπαθήσουν είτε να το εντάξουν στο all inclusive επικοινωνώντας µε 

τον tour operator (ή τον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα) είτε να το 

ανακοινώσουν/ προβάλλουν έτσι ώστε να είναι πληροφορηµένοι οι τουρίστες 

(µε την ελπίδα ότι µερικοί από αυτούς θα το αγοράσουν). 

� Απώλειες από τις «εισαγωγές» προϊόντων και υπηρεσιών: Οι εισαγωγές 

προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των τουριστών (ποτά, τρόφιµα, 

κατασκευαστικά υλικά κτλ.) και η εισαγωγή ανθρώπινου δυναµικού (κυρίως 

για την κάλυψη εποχιακών αναγκών) συµβάλλουν στη διαρροή του 

τουριστικού εισοδήµατος έξω από την τοπική οικονοµία.  

� Άντληση φυσικών πόρων: Η γη και οι τοπικοί φυσικοί πόροι (π.χ. το νερό) 

στο πλαίσιο των πρακτικών ανάπτυξης του µαζικού τουρισµού µπορεί να 

γίνουν αντικείµενο διεκδίκησης και ανταγωνισµού ανάµεσα στους 

επιχειρηµατίες του τουρισµού και αυτούς των άλλων κλάδων (π.χ. τους 

αγρότες). Η αγροτική  γη αλλάζει χρήση και χρησιµοποιείται για τουριστική 

ανάπτυξη και ο πρωτογενής τοµέας είτε συρρικνώνεται, είτε κινδυνεύει να 

εξαλειφθεί πλήρως. Αυτός ο ανταγωνισµός συνεπάγεται πολλές φορές 

αθέµιτες πρακτικές και, το σηµαντικότερο, έχει σαν συνέπεια την αύξηση των 

τιµών σε τέτοιο βαθµό που, πόροι όπως η «γη», να γίνουν απλησίαστοι για 

την τοπική κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της αξίας της γης 

στο νησί της Μυκόνου και της Πάρου, η οποία έχει φτάσει σε πολύ υψηλά 

επίπεδα, προσελκύοντας κυρίως ξένους επενδυτές. 

� Αύξηση τιµών προϊόντων: Η αυξηµένη ζήτηση προϊόντων την τουριστική 

περίοδο ευνοεί φαινόµενα πληθωρισµού, αύξησης του γενικού επιπέδου τιµών 
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η οποία επιβαρύνει συχνά τον τοπικό πληθυσµό, καθώς οι τιµές αυτές 

διατηρούνται και πέρα από την τουριστική σαιζόν (τους χειµερινούς µήνες). 

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από διάφορες πηγές 28.  

 

1.8  Επίλογος 

Αν η υπόθεση της αειφορικότητας κρινόταν µόνον από την ποιότητα των φυσικών 

πόρων και του περιβάλλοντος, γενικότερα, θα ήταν εύκολο να βρεθεί ένας «µαγικός 

αριθµός» επισκεπτών που µπορεί να δεχτεί ένας τόπος. Η διαθεσιµότητα νερού, λ.χ., 

θα µπορούσε να καθορίσει το όριο αυτό. Ο τουρισµός, όµως, πρέπει να είναι 

βιώσιµος και ως πεδίο επιχειρηµατικής δράσης γι’ αυτό χρειάζεται και ένα ελάχιστο 

όριο ανάπτυξης. Η αειφορικότητα αφορά όχι µόνο τη διατήρηση του περιβάλλοντος 

αλλά και τη βιωσιµότητα του τουρισµού ως τοµέα επιχειρηµατικής δράσης. Για να 

αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης, επί παραδείγµατι, ο τουρισµός σε µια περιοχή 

πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο υποδοµών και υπηρεσιών.  

                                                           
28 Ακριβός & Σαλεσιώτης (2007:26-37), Σωτηριάδης & Φαρσάρη (2009:229) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ 
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µία περιγραφή του τουρισµού στην Ελλάδα. Σε 

αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται ο τουρισµός και η σηµασία του στην Ελλάδα, καθώς 

και ο τουρισµός Γ’ ηλικίας. Στη συνέχεια, γίνεται η κατανόηση των αναγκών αυτής 

της µορφής τουρισµού, παρουσιάζεται η αγορά του τουρισµού Γ’ ηλικίας, ποιά είναι 

η συνήθως ηλικία των ταξιδιωτών, τα έσοδά τους, τα διακινούµενα έξοδά τους καθώς 

και άλλα σχετικά θέµατα όπως οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις, υπάρχοντα προϊόντα 

και άλλα. Τέλος γίνεται µία αξιολόγηση, παρουσιάζοντας τις προϋποθέσεις ή τις 

προκλήσεις για την ανάπτυξη του τουρισµού Γ’ ηλικίας στην Ελλάδα. 

 

2.2 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Ο τουρισµός µπορεί να είναι µια σειρά ατόµων, επιχειρήσεις, οργανώσεις και 

θέσεις που συνδυάζονται µε κάποιο τρόπο για να δηµιουργήσουν ένα ταξίδι 29. Ο 

τουρισµός είναι µια πολυδιάστατη πολύπλευρη δραστηριότητα, η οποία αγγίζει 

πολλές ζωές και πολλές διαφορετικές οικονοµικές δραστηριότητες. Καλύπτει σχεδόν 

όλα τα εισοδηµατικά στρώµατα και προσπαθεί να ικανοποιήσει τη βασική πλέον 

ανάγκη του ανθρώπου που είναι η δυνατότητα αλλαγής περιβάλλοντος και τρόπου 

ζωής, για ένα χρονικό διάστηµα,  που σε ποιότητα ποικίλει ανάλογα µε τη διάθεση 

και το µέγεθος της δαπάνης που ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιήσει. 

 

Παρατηρώντας διαχρονικά την τουριστική εξέλιξη, διαπιστώνουµε ότι έχει µια 

βραδεία πορεία µέχρι το τέλος του Β' παγκόσµιου πόλεµου. Τα βασικά αίτια 

βρίσκονται στο ότι ο τουρισµός αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο και σαν κοινωνικό 

φαινόµενο άρχισε να αναπτύσσεται στις οργανωµένες κοινωνίες και επόµενο ήταν να 

επιτευχθεί η ανάπτυξη αυτή συγχρόνως µε την κοινωνική.  

Ο βασικότερος σκοπός τουριστικής µετακίνησης είναι για ψυχαγωγία και αναψυχή 

γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη της µορφής τουρισµού που σήµερα είναι 

γνωστός ως µαζικός τουρισµός. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για την κλασσική 

µορφή που καθορίζει την τουριστική µετακίνηση που για τον περισσότερο κόσµο 

αφορά τον τουρισµό των διακοπών 30. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, η ανάπτυξη του µαζικού τουρισµού καθώς και η έντονη εποχικότητα που 

                                                           
29 Cooper et al. (2005:24) 
30 (Ηγουµενάκης κ.α. 1999:33) 
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είναι το κύριο χαρακτηριστικό του τουρισµού στην Ελλάδα, οδήγησαν στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών και άλλων µορφών τουρισµού.  Οι εναλλακτικές ή ειδικές ή 

ήπιες µορφές τουρισµού είναι αυτές στις οποίες στηρίζουν οι αρµόδιοι τη µεγάλη 

επανάσταση στον τουρισµό και προσπαθούν να τις περάσουν στο τουριστικό 

καταναλωτικό κοινό, ώστε να επιτευχθεί µια συνεχής ροή τουριστών στις τουριστικές 

περιοχές µε όλες τις θετικές συνέπειες της και ίσως απεµπλακεί ένα µεγάλο µέρος της 

πελατείας της κλασσικής µορφής τουρισµού,  και απαλύνει το µεγάλο πρόβληµα της 

εποχικότητας. Οι πιθανοί λόγοι και αιτίες που ερµηνεύουν το ενδιαφέρον  για την 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού είναι 31 : 

 

• Η ωρίµανση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος και το πέρασµα του στη 

φάση της ωρίµανσης/παρακµής από απόψεως κύκλου ζωής. 

• Τα διάφορα χρηµατοδοτικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Η αναγκαιότητα εµπλουτισµού της Ελληνικής τουριστικής προσφοράς 

προκειµένου να ξεπεραστεί το ηλιοκεντρικό αναπτυξιακό µοντέλο µε το 

τρίπτυχο "θάλασσα - ήλιος - αρχαιότητες". 

 

 Κύριο χαρακτηριστικό των εναλλακτικών µορφών τουρισµού είναι η αντίθεση τους 

προς τον κλασσικό τουρισµό και κύριος στόχος τους η διαφύλαξη του περιβάλλοντος 

και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και η ανάπτυξη νέων θεµατικών τρόπων 

προσέλκυσης τουριστών και δηµιουργία καινούριων τουριστικών πόλων και 

αντίστοιχων τουριστικών ρευµάτων.  

 

Πρόγραµµα ανάπτυξης του συνόλου των µορφών αυτών δεν υπάρχει σε καµία χώρα 

ώστε να λειτουργήσει πιλοτικά και για τις υπόλοιπες. Ο προγραµµατισµός ξεκινά 

συνήθως από το τοπικό επίπεδο και συνήθως από ιδιωτικές εταιρίες που προσπαθούν 

να επιµηκύνουν την τουριστική περίοδο και λειτουργεί σαν συµπλήρωµα του µαζικού 

τουρισµού διακοπών. Σε πολλές περιπτώσεις οι µορφές αυτές µπορούν ανάλογα µε 

την  προώθηση τους και τα ενδιαφέροντα των πελατών να µετατραπούν σε µαζικής 

µορφής τουρισµό. Οι χώρες που στήριξαν την τουριστική τους ανάπτυξη στα 

πρότυπα του µαζικού τουρισµού άργησαν να αναπτύξουν τις εναλλακτικές µορφές. 

Σε αυτές τις χώρες η ανάπτυξη των ειδικών µορφών συνδέθηκε µε το κορεσµό της 
                                                           
31 Σωτηριάδης & Φαρσάρη (2009:47,76) 
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κλασσικής µορφής του τουρισµού και την επίπτωσή του στην υποβάθµιση του 

φυσικού περιβάλλοντος και της αρνητικής επιρροής στις τοπικές κοινωνίες . 

Στην Ελλάδα οι ειδικές µορφές τουρισµού άρχισαν να γίνονται αντικείµενο µελέτης 

στα µέσα της δεκαετίας του 1970. Αποτέλεσµα αυτής της µελέτης ήταν ένα 

πρόγραµµα ανάπτυξης για ορισµένες µορφές που επιλέχτηκαν σύµφωνα µε τις 

κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες της εποχής. Στη χώρα µας οι µορφές αυτές 

διακρίνονται σε: α) ειδικές µορφές τουρισµού που λειτουργούν σαν συµπλήρωµα του 

κλασσικού µαζικού τουρισµού όπως ο θαλάσσιος και ο υπαίθριος τουρισµός, και β) 

ειδικές µορφές που έχουν παράδοση παρουσίας αιώνων όπως ο θρησκευτικός και ο 

πολιτιστικός τουρισµός λόγω του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της χώρας. Ο 

τουρισµός Γ’ ηλικίας είναι η µορφή τουρισµού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια και αποτελεί το αντικείµενο µελέτης αυτής της εργασίας. 

 

2.3 Ο τουρισµός Γ΄ ηλικίας 

 

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών, η εµφάνιση του νέου τουρίστα που συνεχώς 

ενηµερώνεται αλλά και οι νέες συνθήκες που επικρατούν στην ξενοδοχειακή και 

τουριστική βιοµηχανία έχουν επιφέρει αλλαγές στο τουριστικό τοπίο32. Κάνοντας µία 

σύγκριση του παλαιού µε το «νέο» τουρίστα φαίνεται ότι «ενώ ο παλαιός είχε 

περιορισµένες δυνατότητες για τουριστικές εµπειρίες ο «νέος» είναι πλήρης 

εµπειριών και ώριµος» 33. Ο «νέος» τουρίστας δεν επιδιώκει διακοπές σε περιοχές 

οπωσδήποτε µε ηλιοφάνεια, αλλά επεκτείνει τα ενδιαφέρονται και το σκοπό του 

ταξιδιού του και σε άλλα θέµατα όπως οι τέχνες, ο πολιτισµός, το περιβάλλον και 

γενικά σε όσα θα του καλύψουν την ανάγκη για ψυχική ανανέωση και την 

ικανοποίηση της επιθυµίας για µάθηση και κατανόηση 34 Ο «νέος» λοιπόν τουρίστας 

είναι ενηµερωµένος, επιδιώκει καλές υπηρεσίες, είναι ευέλικτος, αλλά παρουσιάζει 

και αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία του. Οι 

πληθυσµοί γηράσκουν, «δηλαδή τα ανώτερα ηλικιακά στρώµατα αυξάνουν την 

αναλογία στο σύνολο του πληθυσµού» 35. Αυτή η αλλαγή είναι σηµαντική για τον 

τουρισµό γιατί έχει δηµιουργηθεί µία νέα αγορά που αποτελείται από πιο ηλικιωµένα 

άτοµα. Σε αυτή την αλλαγή έχει συµβάλει η επιµήκυνση του µέσου όρου ζωής και η 

σµίκρυνση του µεγέθους της οικογένειας ώστε να δηµιουργείται αυτή η αγορά µε 
                                                           
32 (2004:36) 
33 (Κάτσος 2004:36) 
34 (Κάτσος 2004:37; Σωτηριάδης και Φαρσάρη 2009:19). 
35 (Κάτσος 2004:37). 
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ιδιαίτερες τουριστικές προτιµήσεις, δυνατότητες και τάσεις. Έτσι έχει δηµιουργηθεί η 

ανάγκη να αξιολογηθεί αυτή η αγορά, να βρεθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

και οι προοπτικές ανάπτυξης τους στην Ελλάδα.  

 

Ο τουρισµός Γ’ ηλικίας αφορά στους τουρίστες που έχουν εκείνες τις ηλικίες που 

τους επιτρέπουν να έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, σταθερό εισόδηµα, υψηλή 

οικονοµική επιφάνεια ή καλή αποταµίευση, λόγω του τρόπου ζωής, αλλά 

περισσότερο από άλλες που έχουν µια µεγάλη επιθυµία για τα ταξίδια και γενικά για 

τον τουρισµό
36. Σύµφωνα µε µια εκτίµηση των ειδικών το ποσοστό  από τη 

συµµετοχή των ηλικιωµένων τουριστών του συνολικού πληθυσµού στη γη, θα 

αυξηθεί στο µέλλον. Χωρίς αµφιβολία, ο τουρισµός Γ΄ ηλικίας έχει επιπτώσεις στο 

τµήµα της ανάπτυξης και διατήρησης στον τουρισµό. Οι τουρίστες ταξιδεύουν 

συνήθως στους εσωτερικούς προορισµούς ή στις χώρες πλησίον της χώρας τους, µη 

µακρινές από εκεί. Η µεταφορά που συνήθως χρησιµοποιούν είναι τα τρένα τα 

αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και ως τελευταία επιλογή το αεροπλάνο 37. Τα 

χαρακτηριστικά του τουρίστα Γ’ ηλικίας αναλύονται παρακάτω. 

 

2.4. Χαρακτηριστικά και τουριστική ζήτηση του τουρίστα Γ΄ ηλικίας 

 

Ο νέος αυτός τουρίστας και η αύξηση της ηλικίας των τουριστών οδήγησε στον 

τουρισµό Γ’ ηλικίας. Αυτή η αύξηση, η οποία είναι παρόµοια και σε άλλες 

ανεπτυγµένες χώρες, δεν προκύπτει µόνο από µια δηµογραφική µετατόπιση προς 

µεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και από το γεγονός ότι οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους 

διατηρούν πλέον τις συνήθειες ταξιδιού τους, καθώς µεγαλώνουν σε ηλικία. Αυτό δεν 

αφορά µόνο τη διάθεση ταξιδιού, αλλά και τους προορισµούς και τα ενδιαφέροντα 

των διακοπών που αυτοί οι άνθρωποι είχαν ως νέοι, τα οποία φαίνεται ότι 

διατηρούνται αναλλοίωτα µε την πάροδο των χρόνων. 

 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO 2000) επιβεβαιώνει την τάση 

γήρανσης του πληθυσµού, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό φαινόµενο µε σηµαντικές 

επιπτώσεις, ένα φαινόµενο που έχει βάθος χρόνου και δεν είναι ένα παροδικό 

φαινόµενο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 1950 το 11,2% του πληθυσµού 

δηλαδή 281,2 εκατοµµύρια άνθρωποι ήταν ηλικιωµένοι, ενώ το 2000 ήταν το 12,3% 

                                                           
36 Σιταράς και Τζένος (2007:68) ; Reece (2004:13) 
37 (Κάτσος 2004:15) 
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του πληθυσµού και έφτασαν τους 746,8 εκατοµµύρια ανθρώπους. Το ποσοστό αυτό 

αναµένεται να φτάσει το 16,77% του πληθυσµού δηλαδή 1.270,7 εκατοµµύρια 

άνθρωποι. 

 

Οι σηµερινοί 60άρηδες δεν αισθάνονται τόσο γέροι όσο οι προκάτοχοί τους. Η γενιά 

των σηµερινών 60άρηδων, είναι η γενιά στόχος των περισσότερων διαφηµιστικών 

µηνυµάτων τα τελευταία 40 χρόνια. Η παράδοση ήθελε τους 60άρηδες µε γυαλιά 

πρεσβυωπίας, µε εγγονάκια και παραµύθια. Ωστόσο, οι σηµερινοί 60άρηδες έχουν 

ταξιδέψει πολύ, βλέπουν πολλά και γνωρίζουν πολλά. Ένα από αυτά που γνωρίζουν 

είναι ότι δεν µπορεί κανείς να γυρίσει πίσω το χρόνο, αλλά µπορεί να τον 

«ξεγελάσει» 38. 

 

Με βάση αυτή τη σκέψη οι σηµερινοί 60άρηδες έχουν ζητήσει τη βοήθεια της 

επιστήµης, της διατροφής, της άθλησης και της ψυχολογίας για να µην δείχνουν 

γέροι. Στον τουρισµό, αυτό µεταφράζεται σε µη αλλαγή των ταξιδιωτικών συνηθειών 

που είχαν ως 30άρηδες ή και 40άρηδες. Σύµφωνα µε τις Αµερικανικές στατιστικές, η 

ηλικιακή αυτή οµάδα δαπανά περισσότερο από 5 τρις. δολάρια ετησίως. Το 30% έχει 

τουλάχιστον ένα πτυχίο πανεπιστηµίου, το 70% εργάζεται µε πλήρες ωράριο και 

περισσότερο από το 70% των νοικοκυριών διαθέτουν δύο εισοδήµατα. Το 20% του 

συνόλου είναι τακτικά µέλη σε γυµναστήρια και health club. Μελέτες από 

Αµερικανικούς ασφαλιστικούς φορείς αποδεικνύουν ότι το 80% δηλώνει ότι δεν 

σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη, καθώς οι baby 

boomer έχουν ζήσει όλη τη ζωή τους εργαζόµενοι. Πολλοί δεν µπορούν να αντέξουν 

οικονοµικά το βάρος της συνταξιοδότησης, καθώς έχουν µεγάλο χρέος, πάρα πολύ 

µικρή αποταµίευση και περιορισµένη πρόσβαση σε υγειονοµική περίθαλψη 39. 

 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο πληθυσµός ολόκληρου του πλανήτη γηράσκει, καθώς µε την 

πάροδο του χρόνου το ποσοστό των ατόµων που υπερβαίνουν τα 55 έτη, βαίνει 

συνεχώς αυξανόµενο. Αυτό οφείλεται στη µείωση του ρυθµού των γεννήσεων, στην 

καταπολέµηση των ασθενειών και στο υψηλότερο επίπεδο ευηµερίας συγκριτικά µε 

τις παλαιότερες γενεές. Μάλιστα, ο σχετικός ρυθµός µεταβολής αυξάνεται µε την 

πάροδο του χρόνου. Σηµειώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο (2000/20) το σύνολο του 

                                                           
38 (Καψή 2006:22). 
39 (Κάτσος 2004:66; Καψή 2006:23; Dann 2008:236) 
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παγκόσµιου πληθυσµού αναµένεται ότι θα αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό ίσον µε, µόνο, 

1,13% 40. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός πληθυσµός γηράσκει µε ρυθµό 

ταχύτερο του παγκοσµίου. Η Ευρώπη µετά την Ιαπωνία είναι η περιοχή που 

παρουσίασε κατά το παρελθόν, και θα συνεχίσει να παρουσιάζει και στο µέλλον, 

σχετικά µεγάλη τάση γήρανσης. Το φαινόµενο θα είναι περισσότερο έντονο στις 10 

ευρωπαϊκές χώρες από όπου προέρχεται µέχρι σήµερα το µεγαλύτερο µέρος του 

αλλοδαπού τουρισµού για τη χώρα µας. Στην Ευρώπη αναµένεται ότι θα υπάρχουν 

253,6 εκατ. άτοµα άνω των 55 ετών κατά το έτος 2020, έναντι 184 εκατ. που 

µετρήθηκαν το 2000 41. 

 

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα οι εκτιµήσεις αναφέρουν ότι ενώ ο συνολικός πληθυσµός 

των 10 ευρωπαϊκών χωρών, από όπου η χώρα µας αντλεί το 75% περίπου του 

αλλοδαπού τουρισµού της, θα αυξάνεται µε ρυθµό πολύ µικρό (0,04%) κατά τη 

10ετία 2000/10, αντίθετα ο πληθυσµός των ηλικιωµένων ατόµων θα αυξάνεται µε 

ρυθµό 1,3% ετησίως. Τα ταξίδια όµως των ηλικιωµένων σε αντίθεση µε τις 

πληθυσµιακές εξελίξεις, θα αυξάνονται µε ρυθµό 4,8% ετησίως. Παρόµοιες είναι 

περίπου οι εξελίξεις και για την περίοδο 2010/2020 42 (www.disabled.gr, 2009). 

 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός γηράσκει και µεταβάλλεται συνεχώς 

ως προς τη σύνθεση του επιφέροντας συνέπειες στον τουρισµό και τη ζήτηση του. 

Εκτιµάται ότι στη χώρα µας ήρθαν, το έτος 2000, περίπου 3 εκατ. τουρίστες ηλικίας 

από 55 χρόνια και πάνω από 10 ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, 

Ολλανδία, Ιταλία, Σουηδία, ∆ανία, Φινλανδία, Αυστρία, Βέλγιο) 43.  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και 

Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) (2004 αναφέρεται στον Κάτσο 2004), όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, ένα σηµαντικό στοιχείο που οδηγεί µαζί µε άλλους παράγοντες στην τάση 

αυτή είναι και οι δηµογραφικές µεταβολές, µε κύριο χαρακτηριστικό τη µεταβολή της 

ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσµού ολοκλήρου του πλανήτη κατά την τελευταία 

50ετία (1950-2000). Οι µεταβολές αυτές έχουν ως συνέπεια τη µεγαλύτερη 

                                                           
40 (www.disabled.gr, 2009) 
41 (Κάτσος 2004:48). 
42 (www.disabled.gr, 2009). 
43 Reece 2004:17) 
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συγκέντρωση του πληθυσµού στα ανώτερα ηλικιακά στρώµατα. Έτσι, 

δηµιουργούνται τουρίστες «πολυταξιδεµένοι» και πλέον έµπειροι, µε ειδικότερες 

απαιτήσεις αναφορικά µε την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Οι ηλικιωµένοι 

άνθρωποι επιδιώκουν για την ασφάλεια στα ταξίδια τους και προτιµούν συνήθως να 

συµµετέχουν στις συνοδευµένες οµάδες. Έχουν συγκεκριµένο προϋπολογισµό 

ταξιδιού και αισθάνονται νεώτεροι από την πραγµατική τους ηλικία. Οι ηλικίες των 

ηλικιωµένων ανθρώπων είναι: 55 - 59, 60 - 64,  65 - 69,  70 - 74, 75 - 79, 80 + όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 44: 

 

Πίνακας 1: Μερικές στατιστικές όσον αφορά πόσοι άνθρωποι αυτών των ηλικιών 

ταξίδεψαν γενικά 

 

  ∆ιεθνής τουρισµός Τάση από τον ευρωπαϊκό πρεσβύτερο Τουρισµό 

Κλίµακα των 

ηλικιών 
1990 2000 

Ύφος της αλλαγής: 

 1990/00% 
2010 

55-59 0,6 1,0 5,2 1,66 

60-64 0,5 0,9 6,1 1,63 

65-69 0,4 0,8 7,2 1,60 

70-74 0,4 0,7 5,8 1,23 

75+ 0,3 0,6 7,2 1,27 

Μέση   (55+) 0,5 (50%) 0,8 (80% 4,8 1,44 

Πηγή: Κάτσος (2004:46) 

 

Γενικά, οι ανάγκες, οι επιθυµίες των τουριστών Γ’ ηλικίας παρουσιάζονται από τον 

WTO (1997). Αναφέρεται λοιπόν, ότι οι ηλικιωµένοι άνθρωποι, λόγω της έλλειψης 

εξάρτησης από την οικογένεια ή τα παιδιά τους και από τις επαγγελµατικές 

υποχρεώσεις, µπορούν να ταξιδεύουν συχνότερα από τους νέους και να κάνουν πιο 

µικρής διάρκειας ταξίδια. Επιπλέον, έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο να συµµετέχουν, και 

να επισκέπτονται διαφορετικές εκθέσεις. Επίσης, ενδιαφέρονται για τον πολιτισµό 

όπως τα µουσεία, τα µνηµεία κ.λπ. Επιθυµούν να έχουν µερικούς άλλους 

επαγγελµατίες για να φροντίζουν τις λεπτοµέρειες ταξιδιού τους. Είναι περισσότερο 

«ευαίσθητοι» µε τις δαπάνες του ταξιδιού δεδοµένου ότι, προγραµµατίζουν µε 

                                                           
44 Κάτσο (2004:42) 
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µεγάλη ακρίβεια κάθε είδος δαπάνης. Σύµφωνα µε τους Faulkner και Tideswell, 45 οι 

ηλικίες µεταξύ 55 και 80 ετών, ταξιδεύουν πολύ συχνά γιατί θέλουν να αποδείξουν 

ότι δεν έχουν γεράσει ακόµα και η ζωή µπορεί να τους προσφέρει πολλά πράγµατα 

ακόµα. Για να αντιµετωπίζουν την µοναξιά τους συνηθίζουν να ταξιδεύουν τις πιο 

νεκρές περιόδους και συνηθίζουν να ακολουθούν οργανωµένες περιηγήσεις χωρίς 

φυσικά να χάνουν και την ανεξαρτησία τους. 

 

Η πλειοψηφία τους είναι συνήθως γυναίκες και είναι συνήθως εκείνες που προτιµούν 

να πάνε για τις αγορές και τα ψώνια στους διαφόρους τουριστικούς προορισµούς. 

Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί ότι ένα µεγάλο δείγµα εκείνων των τουριστών 

επιστρέφει στη χώρα τους µε αναµνηστικά και άλλα πράγµατα που είναι δώρα για 

την οικογένειά τους 46. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που δείχνουν ότι, πολλοί 

προορισµοί έχουν επιλεγεί από αυτούς επειδή υπάρχει ένα καλό και οργανωµένο 

κέντρο αγοράς 47. 

 

Έχει χωρίσει την ηλικιωµένη αγορά σύµφωνα µε την ανάγκη τους, ο WTO (1997) 

έχει χωρίσει εκείνες τις ανάγκες µε δύο µορφές ανάλογα µε τις ηλικίες όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα48. 

 

Πίνακας 2: Ηλικίες 

Η πρώτη περιλαµβάνει τις ηλικίες µεταξύ πενήντα πέντε (55) και εβδοµήντα εννέα 

(79) έτη, αυτό είναι βασισµένο στη ζήτηση του τουρισµού εκείνων των ηλικιών, λόγω 

του ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν µια µεγαλύτερη µετακίνηση, µια καλύτερη 

κατάσταση υγείας και µια διαφορετική τάση στον τουρισµό, ειδικά στον ξένο 

τουρισµό. 

Η δεύτερη κλίµακα περιλαµβάνει τους ηλικιωµένους, συνήθως ογδόντα-συν (80+), 

επειδή οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές έναντι πριν, έχουν µια συµπεριφορά λόγω 

του λόγου της βραδύτητας και της εύθραυστης υγείας. Για αυτόν τον λόγο κάνουν 

συνήθως εσωτερικό τουρισµό και όχι περισσότερο µακριά από την περιοχή εστίασής 

τους.            

Πηγή: Κάτσος (2004:42) 

 

                                                           
45 Faulkner και Tideswell (1997:8) 
46 (Σιταράς και Τζένος 2007:68) 
47 (Κάτσος 2004:63). 
48 (2004:42) 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι όσο µεγαλύτερο είναι το επίπεδο της 

εκπαίδευσης τους τόσο περισσότερες απαιτήσεις έχουν 49.  Τέλος, όταν επιστρέφουν 

από το ταξίδι τους περιγράφουν όλη την εµπειρία και ωθούν άλλους για να κάνουν το 

ίδιο πράγµα. Ο τουρισµός Γ’ ηλικίας συσχετίζεται επίσης µε τον τοµέα των 

κρουαζιερών. Ειδικά, οι µορφωµένοι ηλικιωµένοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για να 

µάθουν για τα νέα στοιχεία κληρονοµιάς  που υπάρχουν στις περιοχές που 

επισκέπτονται όταν ταξιδεύουν στα σκάφη κρουαζιέρας. 

 

Επιπλέον οι ηλικιωµένοι άνθρωποι επισκέπτονται προορισµούς για τουρισµό υγείας. 

Οι ηλικιωµένοι δίνουν µια σηµαντική αξία στην υγεία κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους. Πολλοί από αυτούς έχουν τον ιδιωτικό γιατρό τους που παίρνουν 

συµβουλές ιατρικής του πριν από οποιοδήποτε ταξίδι 50. Εκτός όµως από το λόγο 

ταξιδιού που αφορά στην υγεία τους, τους απασχολούν και διάφορα θέµατα που 

σχετίζονται µε την υγεία τους. Ενδιαφέρονται κυρίως για το χρόνο του ταξιδιού, την 

ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια των διακοπών του, αλλά και για τη δυνατότητα 

ιατρικής περίθαλψης. Για παράδειγµα ένα ταξίδι µε µεγάλη διάρκεια µπορεί να τους 

φανεί κουραστικό ή να τους δηµιουργήσει αίσθηµα δυσφορίας. Μερικές από τις 

συνηθισµένες ασθένειες 51 που µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τις διακοπές ενός 

ηλικιωµένου τουρίστα είναι: 

- Θρόµβωση αίµατος από τις πολλές ώρες που κάθονται στο αεροπλάνο στο ίδιο 

κάθισµα. 

- Ατύχηµα από τους µεταβλητούς παράγοντες ή τους σεισµούς και την ώθηση. 

- Μεταδοτικές ασθένειες ως κατανάλωση λόγω του κακού εξαερισµού των 

αεροσκαφών. 

- Προβλήµατα του αναπνευστικού από το σύστηµα του κλιµατισµού. 

- Μολυσµατική ασθένεια. 

- Μείωση αντοχής στις υψηλές θερµοκρασίες. 

 

Το συναίσθηµα της ασφάλειας και της ακεραιότητας τους είναι πολύ σηµαντικός 

παράγοντας, και επηρεάζει σηµαντικά τις επιλογές τους. Ο τουρίστας Γ’ ηλικίας 

επηρεάζεται και από την γαστρονοµία, τον πολιτισµό και την ιστορία στο ταξίδι 52. 

Ένα µικρό ποσοστό προτιµά να κάνει δραστηριότητες όπως γκολφ και αλιεία που 

                                                           
49 (Σωτηριάδης και Φαρσάρη 2009:253). 
50 (Σιταράς και Τζένος 2007:68) 
51  Κάτσος (2004:73) 
52 (Littrell και Paige 2004:349). 
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είναι τάσεις των ηλικιωµένων 53. Άλλες δραστηριότητες που οι τουρίστες Γ’ ηλικίας 

προτιµούν να κάνουν στις διακοπές τους είναι 54,55: 

- Επαφή µε τη φύση  

- Απολαύσεις µαζί µε την οικογένεια και τους φίλους  

- ∆ραστηριότητες στον ήλιο  

- Νέες και διαφορετικές εµπειρίες  

- χαλάρωσης και απόλαυσης  

- ∆ραστηριότητες βελτίωσης της υγείας  

- Επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα. 

Μερικά από τα ανωτέρω συµπεριλαµβάνονται στις συνήθειες των ηλικιωµένων, 

εκείνοι είναι συνήθως µερικοί από τους λόγους που κάνουν τους τουρίστες για να 

ταξιδέψουν και να επισκεφτούν άλλους προορισµούς (δείτε εικόνες 1-2). 

Εικόνα 1: ∆ραστηριότητες για τουρίστες Γ’ ηλικίας 

 

Πηγή: www.travelsenior.eu 

Εικόνα 2: ∆ραστηριότητες για τουρίστες Γ’ ηλικίας 

 

Πηγή: www.travelsenior.eu 

                                                           
53 (Κάτσος 2004:75). 
54 Swarbrooke (1995:34) 
55 (2004:72) 
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Συνήθως, τα γηρατειά τους κάνουν να αναζητούν ποιότητα και χαµηλές τιµές. Οι 

τουρίστες Γ’ ηλικίας είναι πολύ ευαίσθητοι στην ποιότητα, στη συνολική ποιότητα 

ενός προϊόντος τουρισµού 56. Γενικά ο καταναλωτικός τουρίστας θέλει να πάρει την 

ποιότητα και την αξία για τα χρήµατα και θεωρεί ότι η καλή ποιότητα έχει την τιµή 

λογικής. Έτσι για παράδειγµα για να µπορέσει κάποιος να τους πουλήσει κάποιο 

τουριστικό προϊόν θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτόν τον παράγοντα..  

 

Για παράδειγµα οι προτιµήσεις των Ευρωπαίων ηλικιωµένων όταν βρίσκονται σε 

διακοπές συνοψίζονται στα παρακάτω 57 .  

- να γευµατίσουν σε ένα καλό εστιατόριο (86%),  

- να κάνουν ψώνια κατά τις περιηγήσεις τους (67%),  

- να επισκεφθούν µια ιστορική τοποθεσία (67%),  

- να επισκεφθούν µια µικρή πόλη (54%),  

- να δουν τα αξιοθέατα της πόλης (52%) 

- να περιηγηθούν στην εξοχή (47%),  

- να επισκεφθούν µια γκαλερί τέχνης ή ένα µουσείο (40%),  

- να επισκεφθούν ένα µέρος µε πολιτισµικό ενδιαφέρον (38%).  

 

Μικρότερα ποσοστά προτίµησης (από 10% έως 20%) παρουσιάζουν δραστηριότητες 

όπως να κάνουν ένα tour µε οδηγό, να επισκεφτούν ένα εθνικό πάρκο, ή ένα πάρκο 

διασκέδασης. Ποσοστά κάτω του 10% παρατηρούνται για δραστηριότητες όπως: 

επίσκεψη σε καζίνο, πραγµατοποίηση ενός tour µε κρουαζιερόπλοιο, άθληση στο σκι, 

ψάρεµα, κυνήγι, συµµετοχή σε µια οικολογική εκδροµή, κτλ. Φαίνεται από αυτά τα 

στοιχεία ότι για να επηρεασθεί αυτή η αγορά θα πρέπει να προβάλλονται σε αυτή την 

αγορά. 

 

Οι µελλοντικοί «ηλικιωµένοι» όχι µόνο θα έχουν την τάση να ταξιδεύουν πιο πολύ 

από τους σηµερινούς, αλλά και θα έχουν διαφοροποιηµένες απαιτήσεις σε σχέση µε 

τις διακοπές τους. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, τα άτοµα που σήµερα είναι 40-59 

ετών, θα ταξιδεύουν στο µέλλον περισσότερο και πιο διαφορετικά µετά τη σύνταξή 

τους από τα άτοµα που σήµερα είναι συνταξιούχοι. Η µακροχρόνια ταξιδιωτική 

εµπειρία τους, οι οικονοµικές τους δυνατότητες και η καλή κατά µέσον όρο 
                                                           
56 Παυλόπουλος (2001), 
57 Κάτσος (2004:75): 
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κατάσταση της υγείας τους καθιστούν τους µελλοντικούς «πρεσβυτέρους» πολύ 

απαιτητικούς καταναλωτές µε πολύ σαφή εικόνα για το πώς θα ήθελαν να είναι οι 

διακοπές τους 58. 

 

Οι τουρίστες Γ’ ηλικίας ταξιδεύουν συχνά, αλλά κάνουν ταξίδια µικρής διάρκειας, 

ενώ έχουν αυξηµένο ενδιαφέρον για τον πολιτισµό των τουριστικών προορισµών που 

επισκέπτονται. Είναι ευαίσθητοι ως προς το κόστος του ταξιδιού το οποίο προτιµούν 

να το προγραµµατίζουν άλλοι, π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, ταξιδεύουν εκτός της 

τουριστικής περιόδου, ενώ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ασφάλεια τους. 

Παρακάτω δίνεται ένα παραδείγµα τουριστών όπου παρουσιάζονται οι προτιµήσεις 

τους. 

 

Πίνακας 3: Γερµανοί τουρίστες 

Κίνητρα για τουρισµό Ποσοστό % 

Επαφή µε τη φύση 57 

Να απολαύσουν ένα ωραίο φαγητό 55,1 

Να βρεθούν µαζί µε την οικογένεια, τους φίλους και τις παρέες τους 54,7 

Καινούριες εµπειρίες που ενθουσιάζουν 47,8 

Ήλιος – αποφυγή του άσχηµου καιρού 47,7 

Νέες και διαφορετικές εµπειρίες 46,1 

Απραξία και ρελάξ 45,1 

Απόλαυση, κυνηγητό της ηδονής 43,7 

Να κινείται, να οδηγεί συνεχώς 33,5 

Μόρφωση, διεύρυνση του πνεύµατος 31 

Βελτίωση οµορφιάς, µαύρισµα 30,2 

Βελτίωση υγείας 27 

Συνάντηση συγγενών και φίλων 25,9 

Εκγύµναση 18 

Να φλερτάρει 11 

Πηγή: Κάτσος (2004:76-77) 

 

Το παραπάνω παράδειγµα επιβεβαιώνει την παραπάνω ανάλυση των προτιµήσεων 

και γενικότερα των παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση του τουριστικού 

                                                           
58 (Καψή 2006:29) 
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προϊόντος από τους τουρίστες Γ’ ηλικίας. Οι επαγγελµατίες του κλάδου φιλοξενίας σε 

µια προσπάθεια να κατακτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, στρέφονται τώρα προς 

την Τρίτη Ηλικία, αναθεωρώντας τους τρόπους προσέγγισης και σχεδιάζοντας ειδικά 

προϊόντα για αυτήν.  

 

 

2.5 Η προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων για τον τουρισµό Γ΄ 

Ηλικίας στην Ελλάδα 

 

Από τα παραπάνω φαίνονται τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος από τους τουρίστες Γ’ ηλικίας. Φαίνεται ότι θα 

πρέπει να γίνει µία διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος για να ικανοποιηθούν 

οι ανάγκες και οι απαιτήσεις αυτών των τουριστών. Θα πρέπει αυτά τα προϊόντα να 

είναι ελκυστικά ώστε να ικανοποιούν τις ιδαίτερες ανάγκες αυτών των πελατών, και η 

διαφοροποίηση µπορεί να γίνει σε διάφορα σηµεία στο µίγµα του προϊόντος, από το 

ίδιο το προϊόν, την  υπηρεσία ακόµη και τις τιµές.  

 

Έτσι, θα πρέπει οι επαγγελµατίες στο χώρο να αναγνωρίσουν αυτά τα ιδαίτερα 

χαρακτηριστικά και να προσφέρουν προϊόντα που θα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον 

στον πολιτισµό αλλά και στη γαστρονοµία αλλά και τη θρησκεία. Για να είναι η 

Ελλάδα ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες τουριστικές χώρες θα πρέπει να 

προωθηθούν στοιχεία όπως ο πολιτιστικός τουρισµός, η καταπολέµιση του 

συνωστιµού στους δρόµους και τα µέσα µεταφοράς, η προστασία του περιβάλλοντος 

κ.α. 59. 

 

Η Ελλάδα είναι µία χώρα όπου έχει παραδοσιακά αναπτυχθεί ο τουρισµός και 

προωθείται η πλούσια ιστορία της και ο πολιτισµός της. Μάλιστα στην Ελλάδα 

γίνονται πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, δίνοντας έτσι ζωή στα µνηµεία 

και τις παραδόσεις δηµιουργώντας την επιθυµία στον τουρίστα να επαναλάβει το 

ταξίδι και να βιώσει ξανά την ίδια εµπειρία 60. Παρόλα αυτά δεν έχει συνδυαστεί 

αυτή η πολιτική µε την πολιτική και τη στρατηγική σχετικά µε την ανάπτυξη 

τουρισµού Γ’ ηλικίας. Είναι σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότι θα πρέπει 

να γίνουν σηµαντικές ενέργειες ώστε να αναπτυχθεί αυτή η µορφή τουρισµού και να 

                                                           
59 (Κάτσος 2004:68). 
60 (Βενετσανοπούλου 2006:76). 
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επηρεαστεί µε αυξητικές τάσεις το τουριστικό ρεύµα των ατόµων τρίτης ηλικίας προς 

την Ελλάδα 61. Άλλωστε, στην Ελλάδα ήδη υπάρχει το πρόγραµµα «Τουρισµός για 

όλους» όπου υπάρχουν ειδικά προγράµµατα για τους τουρίστες Γ’ ηλικίας.  

 

Θα πρέπει οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν αυτή τη µορφή τουρισµού να 

δηµιουργήσουν µία υπηρεσία που θα ασχολείται µε την υγιεινή και την ασφάλεια των 

τουριστών, η οποία θα µπορεί να συνεργάζεται µε την Τουριστική Αστυνοµία, ένας 

θεσµός που ήδη υπάρχει στην Ελλάδα62.  

 

Επίσης θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε αυτή τη µορφή τουρισµού από την τουριστική 

διαφήµιση και προώθηση του ελληνικού προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού 63. Το 

ίδιο βέβαια προτείνεται και στην ιδιωτική πρωτοβουλία ώστε να µπορέσουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα.  

 

Αρκετές επιχειρήσεις πλέον προσφέρουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες για τους 

τουρίστες Γ’ ηλικίας, από απλές ασκήσεις γυµναστικής, οµαδικά παιχνίδια, λαϊκούς 

χορούς αλλά και ασκήσεις χαλάρωσης, πεζοπορία, και συναντήσεις µεταξύ οµάδων 

ηλικιωµένων 64. Μάλιστα, στη Ρόδο προωθείται έντονα αυτή η µορφή τουρισµού 

καθώς το κλίµα ευνοεί. Εκτός όµως από το κλίµα η Ρόδος έχει και έντονο ενδιαφέρον 

από άποψη αρχιτεκτονικής, µνηµείων και παράδοσης. Το ίδιο συµβαίνει και το 

Ηράκλειο της Κρήτης που µε τις περιοχές του αρχαίου Μινωϊκού πολιτισµού και το 

ήπιο χειµερινό κλίµα προσελκύει αυτούς τους τουρίστες και τους χειµερινούς 

µήνες
65. 

 

Εκτιµάται ότι στη χώρα µας ήρθαν, το έτος 2000, περίπου 3 εκατ. τουρίστες ηλικίας 

από 55 χρόνια και πάνω από 10 ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, 

Ολλανδία, Ιταλία, Σουηδία, ∆ανία, Φινλανδία, Αυστρία, Βέλγιο). Το έτος 2010 

αναµένεται να έρθουν 4,7 εκατ. τουρίστες από τις παραπάνω χώρες. Αυτές οι 

εξελίξεις θα συµβούν εάν σταµατήσει η διολίσθηση της ανταγωνιστικότητας του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος και συντελεστεί κάποια ανάκαµψη στη φθίνουσα 

ποιότητα, ιδιαίτερα την εξωξενοδοχειακή66.  

                                                           
61 (Σβορώνου 2010) 
62 (Lockwood & Medlik 2001:41) 
63 Παυλόπουλος  (2003:84) 
64 (Κάτσος 2004:73; Βενετσανοπούλου 2006:76). 
65 (Κοκκώσης & Τσάρτας 2001:126). 
66 (ΙΤΕΠ 2009). 
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2.5.1  Το µάρκετινγκ του τουρισµού Γ΄ ηλικίας 

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτό το σηµείο καθώς η προώθηση του 

τουρισµού σε αυτούς τους τουρίστες προϋποθέτει να έχει γίνει σωστή τµηµατοποίηση 

της αγοράς και σαφής καθορισµός των χαρακτηριστικών τους και των αναγκών τους. 

Μάλιστα οι Morgan και Pritchard (2000) αναφέρουν ότι δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη 

σηµασία σε αυτό που ονοµάζουν senior tourism, δηλαδή στον τουρισµό Γ’ ηλικίας. 

Παρόλα αυτά αναφέρουν ότι αυτοί οι τουρίστες δεν πείθονται εύκολα από 

διαφηµίσεις, ενώ έχουν πληθώρα εµπειριών από διαφηµίσεις. Μάλιστα, δεν θεωρούν 

τον εαυτό τους ηλικιωµένο και δεν θέλουν να τους αντιµετωπίζουν έτσι, προσπαθούν 

να κάνουν ότι και οι νέοι. 

 

Τα στοιχεία στα οποία οι ηλικιωµένοι δείχνουν προτίµηση προτιµώνται και από τα 

άλλα ηλικιακά στρώµατα και καθώς αποτελούν πόλο έλξης και των νεοτέρων, 

επιβάλλεται η προώθησή τους διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα τονωθεί το συνολικό 

τουριστικό ρεύµα προς τη χώρα µας. Έτσι, ο ελληνικός τουρισµός για να γίνει 

διεθνώς ανταγωνιστικότερος θα πρέπει να εµπλουτιστεί και µε εναρµονισµένα µεταξύ 

τους πολιτισµικά στοιχεία (Μνηµεία, Μουσεία, Θεµατικά Πάρκα, Εκδηλώσεις, κτλ). 

 

2.6 Επίλογος 

 

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι η επιστήµη της πληροφορικής, η µείωση του χρόνου 

ταξιδιού και η κοινωνία της πληροφορίας παρέχουν τη δυνατότητα στους τουρίστες 

να ενηµερώνονται και να ταξιδεύουν, αλλά και να συγκρίνουν τις πληροφορίες 

ανάµεσα στα προσφερόµενα προϊόντα των τουριστικών προορισµών. Η πρόοδος αυτή 

βοηθά και στην ανάπτυξη του τουρισµού Γ’ ηλικίας και τους τουρίστες να είναι 

ανεξάρτητοι, να µπορούν να επιλέγουν τους προορισµούς που θα επισκεπτούν και να 

συµβάλουν έτσι στον τουρισµό των χωρών.  

 

Η τουριστική ζήτηση αυτής της αγοράς επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως 

το εισόδηµά τους, η διάρκεια ταξιδιού, οι προσφερόµενες υπηρεσίες, η ασφάλεια, και 

το ενδιαφέρον του ταξιδιού όπως ο πολιτιστικός χαρακτήρας. Το κράτος πρέπει να 

γίνει αρωγός της προσπάθειας ανάπτυξης και προσέλκυσης αυτής της αγοράς στην 

Ελλάδα, ώστε να γίνει το ελληνικό προϊόν αρεστό στα άτοµα τρίτης ηλικίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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3.1 Εισαγωγή στη µεθοδολογία. 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις µεθόδους έρευνας που χρησιµοποιούνται 

προκειµένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής. «Έρευνα είναι κάτι 

που οι άνθρωποι αναλαµβάνουν, για να µάθουν τα πράγµατα µε συστηµατικό τρόπο, 

µε αποτέλεσµα να αυξήσουν τις γνώσεις τους» 67. Έτσι, ερευνητικές µέθοδοι έχουν 

εφαρµοστεί µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τη διεξαγωγή 

συστηµατικής έρευνας, όπως έχει γίνει και για την ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής 

και παρουσιάζονται παρακάτω. ∆ίνεται η φιλοσοφία της έρευνας, ο σχεδιασµός, η 

προσέγγιση καθώς και η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των 

στοιχείων. 

Πολλοί συγχέουν τους όρους µεθοδολογία µε τη µέθοδο έρευνας. Ωστόσο, υπάρχει 

µια διαφορά µεταξύ των δύο αυτών όρων. «Η µεθοδολογία αναφέρεται στη συνολική 

προσέγγιση της ερευνητικής διαδικασίας, από τη θεωρητική υποστήριξη του θέµατος 

έως τη συλλογή και την ανάλυση των δεδοµένων»68. Περιλαµβάνει όχι µόνο τη 

φιλοσοφία πίσω από την έρευνα, τις µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν αλλά και τη 

στρατηγική που θα ακολουθηθεί για να πραγµατοποιηθεί η έρευνα από τον 

καθορισµό του θέµατος έως και τα τελικά συµπεράσµατα. Από την άλλη πλευρά, οι 

«µέθοδοι έρευνας αναφέρονται µόνο σε διάφορα µέσα που χρησιµοποιούνται για 

γίνει η συλλογή των δεδοµένων και η ανάλυση τους»69. Η προσέγγιση αυτής της 

πτυχιακής είναι ποσοτική. 

 

3.2 Ποσοτική έρευνα 

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις στην έρευνα, η ποιοτική και η ποσοτική70. Η 

Ποιοτική έρευνα διερευνά τη στάση, τη συµπεριφορά και τις εµπειρίες µέσω των 

µεθόδων όπως συνεντεύξεις ή οµάδες εστίασης. Επιχειρεί να πάρει µια σε βάθος 

κοινής γνώµης από τους συµµετέχοντες. Όπως είναι στάσεων, συµπεριφορών και 

εµπειρίες που είναι σηµαντικές, λιγότεροι άνθρωποι παίρνουν µέρος στην έρευνα, 

αλλά η επαφή µε αυτούς τους ανθρώπους τείνει να διαρκέσει πολύ περισσότερο. 

Κάτω από την οµπρέλα της ποιοτικής έρευνας, υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

µεθοδολογίες. Από την άλλη µεριά η Ποσοτική έρευνα παράγει στατιστικά στοιχεία 
                                                           
67 Saunders et al. (2003:3) 
68 Collis and Hussey (2003:55) 
69 Collis and Hussey (2003:55). 
70 Collis and Hussey (2003:53) 
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µέσω της χρήσης των ευρείας κλίµακας έρευνα, χρησιµοποιώντας µεθόδους όπως τα 

ερωτηµατολόγια ή δοµηµένες συνεντεύξεις 71. Αυτό το είδος της έρευνας φθάνει 

πολύ περισσότερους ανθρώπους, αλλά η επαφή µε αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ 

ταχύτερη από ό, τι στην ποιοτική έρευνα. Γενικότερα µε την πάροδο των ετών έχει 

υπάρξει µεγάλη επιχειρηµατολογία για το πως πρέπει να γίνει η έρευνα, και ότι δεν 

υπάρχει σωστός τρόπος αρκεί η µέθοδος να απαντά στο σκοπό και τους στόχους της 

έρευνας
72.  

 

3.3 Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο 

Η χρήση των ερωτηµατολογίων έχει µερικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες 

µεθόδους συλλογής πληροφοριών. Για παράδειγµα, σε σύγκριση µε την µέθοδο της 

συνέντευξης ένα ερωτηµατολόγιο είναι πιο αποτελεσµατικό ως προς το ότι απαιτεί 

λιγότερο χρόνο, είναι λιγότερο δαπανηρό και επιτρέπει συλλογή στοιχείων από ένα 

µεγαλύτερο δείγµα. Τα ερωτηµατολόγια µπορεί να δίνονται απευθείας στους 

ερωτώµενους, αλλά συνήθως ταχυδροµούνται. Στην περίπτωση αυτής της έρευνας τα 

ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους συµµετέχοντες και συλλέχθηκαν από την 

ερευνήτρια.  

 

Τα ερωτηµατολόγια έχουν µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα όπως73: 

 

Πλεονεκτήµατα : άµεση αποδελτίωση, δυνατότητα συλλογής πολλών δεδοµένων, 

συνθήκες παραγωγής λόγου που ευνοούν την αντικειµενικότητα της έρευνας αφού 

είναι οι ίδιες για όλους τους συµµετέχοντες και είναι γνωστές εκ των προτέρων. 

 

Μειονεκτήµατα : άγνωστοι µεσολαβητές, άγνωστες συνθήκες συµπλήρωσης των 

ερωτηµατολογίων τις οποίες και δεν µπορούµε να ελέγξουµε και να καθορίσουµε 

εκτός και αν οργανώσουµε εµείς οι ίδιοι την περίσταση κατά την οποία θα 

συµπληρωθούν, µη κατανόηση των ερωτηµάτων. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω74 , τα ερωτηµατολόγια δηµιουργήθηκαν µε γνώµονα τα 

παρακάτω:  

⇒ Πληρότητα (exhaustivité): αφορά το σύνολο του πληθυσµού 

                                                           
71 (http://e-articles.info/t/i/295/l/gr/). 
72 Bryman & Bell (2003:29) 
73 Ανδρουλάκης κ.α  (2010:1) 
74 Ανδρουλάκης κ.α  (2010:3) 
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⇒ Αντιπροσωπευτικότητα (représentativité): σηµαντικός αριθµός 

ερωτηθέντων, όχι όµως το σύνολο του πληθυσµού, άρα δείγµα 

⇒ Ενδεικτικότητα (significativité): µε σκοπό τη διαφοροποίηση των απόψεων 

επιλέγουµε ένα ενδεικτικό αλλά όχι αντιπροσωπευτικό δείγµα. 

 

Παραδείγµατα ερωτηµατολογίου δίνονται στο παράρτηµα. 

 

3.4 ∆είγµα 

Όποια και αν είναι η φιλοσοφία πίσω από την έρευνα το δείγµα θα πρέπει να επιλεγεί 

πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για τη δειγµατοληψία. Στην παρούσα 

έρευνα χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος snowball ή convenience sampling. Η επιλογή των 

ξενοδοχείων έγινε µε τη µέθοδο snowball ή convenience sampling 75. Σε αυτή την 

περίπτωση η ερευνήτρια επικοινώνησε µε γνωστούς στον χώρο ώστε να της δώσουν 

πρόσβαση σε πελάτες του ξενοδοχείου όπου δόθηκαν τα ερωτηµατολόγια. Έτσι τα 

ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε 6 ξενοδοχεία στην περιοχή των Χανίων. Συνολικά 

µοιράστηκαν 75 ερωτηµατολόγια και απαντήθηκαν 64.  Επίσης µοιράστηκαν 20 

ερωτηµατολόγια σε Tour Operators που είχαν τη διάθεση να συµµετάσχουν στην 

έρευνα.  

 

3.5 Περιορισµοί στην έρευνα 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί που θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε αυτήν την πτυχιακή και είναι: 

⇒ Ο διαθέσιµος χρόνος, καθώς όλη η έρευνα έγινε σε διάστηµα 2 µηνών 

⇒ Ο διαθέσιµος χρόνος των managers καθώς ήταν πολυάσχολοι και το γεγονός 

ότι η σεζόν δεν είχε αρχίσει κανονικά όταν έγινε η έρευνα, οπότε το δείγµα 

επιλέχθηκε ανάµεσα στους τουρίστες Γ’ ηλικίας που υπήρχαν στα ξενοδοχεία 

του δείγµατος τη συγκεκριµένη περίοδο. 

                                                           
75 (Bryman and Bell, 2003). 
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3.6 Επίλογος 

Έτσι για αυτήν την πτυχιακή έγινε ποσοτική έρευνα µε ερωτηµατολόγια τα οποία 

µοιράστηκαν σε πελάτες ξενοδοχείων στα Χανιά ώστε να διαπιστωθούν οι 

προτιµήσεις τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν 

και σε πράκτορες που διακινούν τουρίστες αυτής της ηλικίας για να διερευνηθεί κατά 

πόσο υπάρχουν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητούν αυτοί οι τουρίστες, καθώς 

και να ερευνηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης αυτής της µορφής τουρισµού στα Χανιά 

και ενδεχοµένως και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. 



 52 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα 

ερωτηµατολόγια. Τα δεδοµένα δίνονται µε τη µορφή γραφηµάτων ενώ οι ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις παρουσιάζονται στο σύνολό τους.  

 

4.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία 

 

Γράφηµα 4.1: Ηλικία 

 

 

Από το παραπάνω φαίνεται ότι το 30% των ερωτηθέντων είναι 45-50, 30% είναι 51-

55, 27% είναι 56-60, και ένα µικρότερο ποσοστό είναι πάνω από 60 ετών. 

 

Γράφηµα 4.2: Φύλο δείγµατος 

 

Το 41% είναι άνδρες και το 59% γυναίκες. 
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Γράφηµα 4.3: Κατάσταση 

 

 

 

Ενώ από αυτούς οι περισσότεροι είναι παντρεµένοι και µόλις 3% είναι χήρος/α, και 

6% χωρισµένοι. 

 

4.3 Γενικότερα για τα ταξίδια 

Τα παρακάτω δεδοµένα προκύπτουν από τα ερωτηµατολόγια ενώ κάποια άλλα 

θέµατα προέκυψαν σαν απαντήσεις στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις τα οποία δίνονται 

στο παράρτηµα 1. 

 

Γράφηµα 4.4: Ταξιδεύουν... 

 

Το 59% του δείγµατος ταξιδεύουν µεµωνοµένα ενώ το 41% οργανωµένα σε γκρουπ. 

Μερικοί συµπλήρωσαν ότι προτιµούν «ήσυχες περιοχές κοντά στη θάλασσα για να 

µπορούν να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις διακοπές τους». Ανάµεσα στις 

περιοχές που δήλωσαν ότι προτιµούν είναι η Σαντορίνη ή και τα Ζαγοροχώρια. 
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Γράφηµα 4.5: Περιοχή ταξιδιού 

 

 

Από ότι φαίνεται το 52% ταξιδεύει και εκτός Ελλάδος. Εντός Ελλάδας, τους αρέσουν 

εξίσου τα νησιά µε ορεινές περιοχές ανάλογα µε την εποχή του χρόνου.  

 

Γράφηµα 4.6: Συχνότητα 

 

 

Και µάλιστα ταξιδεύουν τουλάχιστον µία φορά το µήνα είτε σε µακρινά είτε σε 

κοντινές εκδροµές.  

 

4.4 Παράγοντες επιλογής ταξιδιού 

 

Από ότι φαίνεται στα προηγούµενα κεφάλαια υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τους τουρίστες Γ’ ηλικίας να ταξιδέψουν, ενώ σε αυτή την έρευνα οι 

παράγοντες φαίνονται στο παρακάτω γράφηµα. 
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Γράφηµα 4.7: Σηµαντικότερος παράγοντας 

 

 

 

Ο προορισµός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτοί οι τουρίστες ταξιδεύουν. Από 

τους πιο σηµαντικούς παράγοντες είναι η τιµή του εισιτηρίου, στη συνέχεια το µέσο 

µεταφοράς, έπειτα η ξενάγηση και τέλος άλλοι παράγοντες που δεν αναφέρθηκαν 

λεπτοµερώς.  Επίσης τους αρέσουν τα ταξίδια που έχουν εκπαιδευτικό περιεχόµενο 

µε αξιοθέατα, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Ακόµη και τα ιαµατικά λουτρά όπου 

συνδυάζουν το ταξίδι µε θέµατα υγείας αναφέρθηκαν, και πιο συγκεκριµένα σε 

περιοχές όπως η Ικαρία, ή η Αιδηψός. Εξίσου όµως τους ενδιαφέρουν οι εµπειρίες 

που προσφέρονται σε διάφορες περιοχές. Έτσι φαίνεται ότι ο προορισµός και οι 

δραστηριότητες εκεί είναι βασικός παράγοντας για την επιλογή ταξιδιού. Ένας ακόµη 

παράγοντας που αναφέρθηκε είναι να νιώθουν ασφαλείς από πλευράς νοσοκοµειακής 

περίθαλψης.  
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Γράφηµα 4.8: Εισόδηµα 

 

 

Παρόλα αυτά, το 52% των ερωτηθέντων αναφέρουν πως το εισόδηµα του τουρίστα 

παίζει σηµαντικό ρόλο στον τουρισµό, ενώ το 38% λέει ότι παίζει πολύ µεγάλο ρόλο. 

 

 

Γράφηµα 4.9: Μόρφωση 

 

 

Και η εκπαιδευτική µόρφωση παίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο για το 73%, καθώς 

σχετίζεται άµεσα µε την απόφαση ενός τουρίστα αυτών των ηλικιών να ταξιδέψουν. 

Πολλοί επισήµαναν ότι τους αρέσουν τα παραλιακά µέρη σε συνδυασµό µε 

αρχαιολογικές περιοχές, µοναστήρια. 
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4.5 ∆εδοµένα από τουριστικά γραφεία 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδοµένα που προκύπτουν από το ερωτηµατολόγιο 

στους τουριστικούς πράκτορες στην περιοχή που ασχολούνται ή έχουν πελάτες Γ΄ 

ηλικίας. 

 

Πίνακας 4.1: Ηλικίες πελατών 

 

1. Περίπου τι ηλικίες είναι αυτές για τις οποίες οργανώνετε πακέτα διακοπών; 

15–25   26–40 41-55 56-80 81+ 

0 2 6 12 0 

0% 10% 30% 60% 0% 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό πελατών τους είναι ηλικίας 

56-80 ετών, ενώ το 30% είναι 41-55, γεγονός που δείχνει ότι έχουν αρκετά καλή 

εικόνα των πελατών τους και των αναγκών τους. 

 

Γράφηµα 4.10: Φύλο  

 

Γράφηµα 4.11: Οικογενειακή κατάσταση 
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Φαίνεται λοιπόν ότι στην πλειψηφία τους είναι ζευγάρια, µε ένα µικρό ποσοστό που 

είναι χήροι/ες (29%) και µόλις το 10% είναι ελεύθεροι. Τα δεδοµένα αυτά 

συµφωνούν µε τις απαντήσεις των ίδιων των τουριστών Γ’ ηλικίας. 

 

 

Πίνακας 4.2: Τρόπος ταξιδιού 

Σε γκρουπ  Μεµονωµενα 

18 2 

90% 10% 

 

Και αυτός ο πίνακας ωστόσο δεν συµφωνεί µε τα στοιχεία από τους ίδιους τους 

τουρίστες που σε αντίθεση ανέφεραν ότι συνήθως ταξιδεύουν µεµονωµένα. Στην 

περίπτωση των πρακτόρων οι πελάτες τους προτιµούν να ταξιδεύουν σε οργανωµένα 

γκρουπ. 

 

 

Πίνακας 4.3: Προτιµήσεις – παράγοντες 

 

Έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή ο σηµαντικότερος παράγοντας για την επιλογή του 

ταξιδιού είναι η τιµή, έπειτα ο προορισµός, η διαµονή και η ξενάγηση. 

5. Σε τι εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους οι ηλικιωµένοι;  

Στην 
τιµή 

Στον 
προορισµό 

Στο µέσο 
µεταφοράς 

Στην 
διαµονή 

Στην 
ξενάγηση Άλλο 

Εάν άλλο 
παρακαλώ 

διευκρινήστε  

13 12 0 3 1 0 0 

45% 41% 0% 10% 3% 0% 0% 
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Γράφηµα 4.12: Περιοχή 

 

 

Οι πράκτορες δηλώνουν ότι η πλειοψηφία των πελατών τους αυτής της ηλικίας (75%) 

δεν ταξιδεύουν εκτός Ελλάδος, ενώ στο δείγµα των τουριστών αναφέρεται το 

αντίθετο.  

 

 

Γράφηµα 4.13: Ηλικία και ταξίδι 

 

 

Τα γραφεία συνήθως δεν ζητούν κάποια βεβαίωση ιατρική από τους πελάτες τους, 

καθώς όπως ανέφεραν κάποιοι οι ταξιδιώτες καλύπτονται από ταξιδιωτική ασφάλεια. 
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Γράφηµα 4.14: Εισόδηµα 

 

 

 

Γράφηµα 4.15: ∆ιαθέσιµο εισόδηµα 

 

 

 

Από τα δύο παραπάνω γραφήµατα φαίνεται ότι το εισόδηµα τους επηρεάζει τα 

ταξίδια που θα κάνουν, παρόλα αυτά αν και µερικές φορές δεν είναι υψηλό το 

διαθέτουν µερικές φορές για να ταξιδέψουν. 
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Γράφηµα 4.16: Ζήτηση 

 

 
12. Υπάρχει γενικώς ζήτηση στον τουρισµό από άτοµα τρίτης ηλικίας; 

Πολλές φορές Μερικές φορές Σπάνια Καθόλου  

3 12 5 0 

14% 57% 24% 0% 

 

Οι πράκτορες θεωρούν ότι γενικά υπάρχει ζήτηση για αυτή την µορφή τουρισµού 

(57%). 

 

 

Γράφηµα 4.17: Προσφορά τουρισµού Γ’ ηλικίας 
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Στην απάντηση αυτή φαίνεται ότι οι πράκτορες πιστεύουν σε αυτή τη µορφή 

τουρισµού και στη συγκεκριµένη αγορά. Θεωρούν τους τουρίστες Γ’ ηλικίας ένα 

σηµαντικό κοµµάτι τουριστών που προσφέρουν σηµαντικά στη βιοµηχανία του 

τουρισµού στην Ελλάδα. 

 

Πίνακας 4.4: Σηµαντικότητα τουρισµού Γ’ ηλικίας 

 

14. Θεωρείτε ως µέλλος στον τουρισµό της Ελλάδας και 
σύµφωνα µε την εµπειρία σας, πως ο τουρισµός τρίτης ηλικίας 
(senior tourism) προσφέρει σηµαντικό κέρδος στη βιοµηχανία 

του τουρισµού στην Ελλάδα;  

Ναι Όχι Και γιατί; 

1     

1     

1   Τονώνει τον τουρισµό. 

1     

1     

1   Ταξιδεύουν συχνά σε Low season 

1   Ταξιδεύουν τον χειµώνα 

1     

1     

1   
Εχουν πολύ ελεύθερο χρόνο και σταθερό 
εισόδηµα 

1   Ταξιδεύουν στην χαµηλή περίοδο. 

1   Γιατί ταξιδεύουν στην Low season 

1   Είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού  

1   Γιατί έχουν σταθερό εισόδηµα 

1   Γιατί έχουν σταθερό εισόδηµα 

1   Αποτελούν µεγάλο µέρος του τουρισµού 

1     

1     

  1 ∆εν ξοδεύουν πολύ χρήµα 

1   Γιατί ταξιδεύουν στην Low season 

19 1 0 

90% 5% 0% 

 

Τέλος οι τουριστικοί πράκτορες επισηµαίνουν ότι αυτή η µορφή τουρισµού τονώνει 

τον τουρισµό, καθώς αυτοί οι τουρίστες ταξιδεύουν συχνά σε low season, τον 

χειµώνα. Μπορεί να µην ξοδεύουν πολλά χρήµατα όµως τονώνουν την αγορά στην 

χαµηλή περίοδο, καθώς έχουν ελεύθερο χρόνο αλλά και σταθερό εισόδηµα. 
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Πίνακας 4.5: Αλλαγές 

 

13. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να 
αναπτυχθεί  περισσότερο ο τουρισµός τρίτης ηλικίας για να 

υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση στο µέλλον; 

  

  

Καλύτερες παροχές υπηρεσιών απέναντι σε πελάτες 
Γ΄ηλικίας 

Η οικονοµική κατάσταση 

Πιο οικονοµικά πακέτα 

Πιο οικονοµικά πακέτα 

Μεγαλύτερες συντάξεις 

Καλύτερα µέσα µεταφοράς, άνετα ταξίδια 

Οικονοµικότερα πακέτα 

Παροχές 

Υπηρεσίες των ξενοδοχείοων 

Εγκαταστάσεις ξενοδοχείων 

Να είναι εξοπλισµένα τα ξενοδοχεία έτσι ώστε να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους 

Ποιότητα σε συνδυασµό µε καλή τιµή. 

Η οικονοµία του τόπου 

Υπηρεσίες των ξενοδοχείοων 

Καλύτερες τιµές 

Καλύτερα µέσα µεταφοράς 

Καλύτερες τιµές 

Ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

Η οικονοµική κατάσταση 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ναι µεν θεωρούν τον τουρισµό Γ’ ηλικίας σηµαντικό 

όµως προτείνουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν τόσο από πλευράς της 

πολιτείας, π.χ. µεγαλύτερες συντάξεις, καλύτερα µέσα µεταφοράς, αλλά και από 

πλευράς των εµπλεκοµένων στον τουρισµό όπως να δίνονται καλύτερες τιµές, να 

βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες αυτών 

των πελατών, οι προσφερόµενες υπηρεσίες αλλά και να προσφέρεται καλή ποιότητα.  



 65 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ 
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5.1 Συµπεράσµατα 

Συνοψίζοντας φαίνεται ότι η κύρια µορφή τουρισµού στην Ελλάδα είναι ο µαζικός 

τουρισµός που όµως καλύπτει κυρίως γνωστούς τουριστικούς προορισµούς, και 

δηµιουργεί περιόδους τουριστικές, γεγονός που οδηγεί στο έντονο για τη χώρα µας 

φαινόµενο της εποχικότητας. Οι περισσότεροι τουριστικοί προορισµοί αδειάζουν την 

χειµερινή περίοδο.  

 

Τα τελευταία χρόνια µόλις άρχισε η δηµιουργία κεντρικού σχεδιασµού τουριστικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο της οποίας άρχισαν να δηµιουργούνται εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού. Παρόλο που ο µαζικός τουρισµός συνδέεται µε τη συµβολή στην 

οικονοµική ανάπτυξη έχει αρκετές αρνητικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης και της νέας τουριστικής πολιτικής της χώρας δόθηκε έµφαση στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, που έχουν κυρίως θετικές συνέπειες για 

τη ροή τουριστών προς τους τουριστικούς προορισµούς ακόµη και εκτός της 

τουριστικής περιόδου. 

 

 

5.2 Συµπεράσµατα της έρευνας στον τουρισµό Γ΄ Ηλικίας. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο τουρίστας πλέον διαφέρει από τον παλιό τουρίστα. Ο 

νέος τουρίστας είναι πιο ενηµερωµένος, επιθυµεί κυρίως ποιοτικές υπηρεσίες αλλά 

επιδιώκει να µαθαίνει από τα ταξίδια του. Από ότι φαίνεται από τα δεδοµένα της 

έρευνας οι τουρίστες Γ΄ ηλικίας του δείγµατος έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά 

που αναφέρονται στην σχετική βιβλιογραφία.  

 

Οι τουρίστες Γ΄ ηλικίας έχουν ελεύθερο χρόνο, καθώς είναι κυρίως συνταξιούχοι, 

σταθερό εισόδηµα το οποίο διαθέτουν στα ταξίδια. Προτιµούν να ταξιδεύουν στο 

εσωτερικό της χώρας και κυρίως σε κοντινούς προορισµούς. Αν και αυτό 

διαφοροποιείται εν µέρη από τις απαντήσεις των ίδιων των τουριστών οι οποίοι 

ταξιδεύουν και στο εξωτερικό είτε µεµονωµένα είτε µε οργανωµένα γκρουπ και 

πακέτα που αγοράζουν από τουριστικούς πράκτορες. ∆εν νιώθουν τόσο γέροι, έτσι 

ενδιαφέρονται για διάφορες δραστηριότητες στα µέρη που επισκέπτονται. Προτιµούν 

τουριστικούς προορισµούς µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως αρχαιολογικούς χώρους, 
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µνηµεία, αρχιτεκτονική ή ακόµη και µε ιαµατικά λουτρά οπότε και κάνουν τουρισµό 

υγείας.  

Είναι ευαίσθητοι στις δαπάνες τους, και προγραµµατίζουν χωρίς όµως να σηµαίνει 

ότι δεν πειραµατίζονται ως προς τους προορισµούς ή τις δραστηριότητες στην 

περιοχή όπως ψάρεµα, γυµναστική, χοροί, γαστρονοµία. Θέλουν να έρχονται σε 

επαφή µε τη φύση και τον πολιτισµό.  

 

Οι τουριστικοί πράκτορες συµφωνούν µε τα παραπάνω και συµπληρώνουν ότι είναι 

σηµαντικό να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των τουριστών ως προς τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις. Θεωρούν τον τουρισµό Γ΄ ηλικίας µία σηµαντική 

µορφή τουρισµού που συνεισφέρει στην τουριστική βιοµηχανία στην Ελλάδα.  

 

5.3 Προτάσεις – συµπεράσµατα. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω προτάσεις: 

� Θα πρέπει να γίνουν σηµαντικές ενέργειες τόσο από την πολιτεία όσο και από 

τους εµπλεκόµενους στην τουριστική βιοµηχανία για την ενίσχυση και 

ανάπτυξη του τουρισµού Γ΄ ηλικίας, µε κατάλληλες εγκαταστάσεις αλλά και 

αύξηση στην σύνταξη τους για να µπορούν να ταξιδεύον πιο άνετα και 

περισσότερο. (Βέβαια µετά τα τελευταία οικονοµικά µέτρα και τη µείωση των 

συντάξεων θα αργήσει να συµβεί κάτι τέτοιο). 

� Θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο τα προγράµµατα όπως «Τουρισµός για 

όλους». 

� Μπορεί να δηµιουργηθεί υπηρεσία υγιεινής και ασφάλειας στους 

τουριστικούς προορισµούς για να νιώθουν αυτοί οι τουρίστες πιο ασφαλείς. 

� Να γίνει πιο εντατική και στοχευµένη τουριστική διαφήµιση σε αυτή την 

αγορά ακόµη και στο εξωτερικό για την προσέλκυση ξένων τουριστών Γ΄ 

ηλικίας στη χώρα µας καθώς φαίνεται καλύπτει αρκετές βασικές ανάγκες 

τους. 

� Τέλος να γίνει εµπλουτισµός των δραστηριοτήτων στα προσφερόµενα πακέτα 

αλλά και ξενοδοχεία όπως χορός, γυµναστική κ.α. για να έχει περισσότερο 

ενδιαφέρον για τους τουρίστες.  
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

1. Οι τουρίστες της Τρίτης Ηλικίας προτιµούν ήσυχες περιοχές κοντά σε 
θάλασσα για να µπορούν να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις διακοπές 
τους. 

2. Σαντορίνη, Ζαγοροχώρια. 
3. Εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε όµορφα αξιοθέατα, µοναδικότητα σε είδος 

παραγωγής, κατασκευών κλπ 
4. Ρόδος Κέρκυρα, φυσική οµορφιά. 
5. Τα νησιά, οι ορεινές περιοχές, τα ορεινά χωριά, οι πόλεις. 
6. Όλοι για τις διαφορετικές εµπειρίες που προσφέρουν. 
7. Νησιά  
8. Παραλιακά µέρη µε συνδυασµό αρχαιολογικές περιοχές, µοναστήρια και να 

αισθάνεται ασφαλής από πλευράς νοσοκοµειακής περίθαλψης. 
9. Τα πανέµορφα νησιά µας. 
10. Μύκονος 
11. Με ιαµατικές πηγές. 
12. Όλοι 
13. Το χωριό µου και τίποτα άλλο.  
14. Κρήτη 
15. Νησιά, θάλασσα 
16. Τα νησιά και γενικά παραθαλάσσιες περιοχές για µπάνια. 
17. Εντός Ελλάδας και περιορισµένων ηµερών 
18. Νησιά, µπορείς να ξεκουραστείς και να απολαύσεις θάλασσα και αξιοθέατα. 
19. Όλα τα νησιά µας. 
20. ∆εν αισθάνοµαι ότι λειτουργώ σαν τουρίστας τρίτης ηλικίας. Μ΄ αρέσει το 

πρωί να απολαµβάνω τη φύση και τα αξιοθέατα µιας πόλης και το βράδυ να 
πίνω το ποτό µου µε µουσική και κουβεντούλα. 

21. Τα νησιά διότι συνδυάζουν µπάνια, ηλιοθεραπεία- διασκέδαση - χόµπι κλπ. 
22. Τα νησιά λόγω θάλασσας και ήλιου. 
23. Νησιά. 
24. Τα νησιά διότι η πρόσβαση είναι πιο εύκολη και η παραµονή πιο ξεκούραστη.  
25. Σε µικρά νησιά 
26. Αρχαιολογικοί χώροι, νησιά 
27. Περιήγηση σε φυσικές οµορφιές συνήθως ορεινές. 
28. Ορεινοί τόποι που µπορεί να περπατήσει και αν όχι να απλώσει τα µάτια του 

µέχρι πέρα µακριά. 
29. Οι αρχαίοι ή θρησκευτικοί χώροι για να γνωρίσουν την αρχαία Ελλάδα, τον 

πολιτισµό της και για να γνωρίσουν πιο πολύ τον Θεό, να συνδεθούν µε 
αυτόν. 

30. Οι προορισµοί µε αξιοθέατα. 
31. Νησιά για την θάλασσα. 
32. Τα νησιά για την θάλασσα, τον ήλιο την οµορφιά τους, τον καθαρό αέρα την 

φιλοξενία των κατοίκων τους. 
33. Προορισµοί σε συνδυασµό µε ιαµατικά λουτρά, θρησκευτικά ενδιαφέροντα 

(µοναστήρια κλπ) 
34. Νησιά Αιγαίου 
35. Παραθαλάσσιοι χώροι και το καλοκαίρι 
36. Η Κρήτη µόνο 
37. Νησιά 
38. Ηπειρωτική Ελλάδα (φύση)  
39. Τα Νησιά 
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40. Κοντά σε θάλασσα 
41. Νησιά – θάλασσα 
42. Προορισµοί κοντά σε θάλασσα, σε αρχαιολογικούς χώρους. 
43. Kαλοκαίρι νησιά και χειµώνα ηπειρωτική Ελλάδα. 
44. Προορισµοί µε αρχαιολογικούς χώρους, καλή φιλοξενία, θάλασσα, φυσικές 

οµορφιές. 
45. Πελοπόννησος, Β. Ελλάδα, Θράκη, Λέσβος, Χίος, Ρόδος. Για το φυσικό 

περιβάλλον, Ιστορία, Πολιτισµό. 
46. Αιδηψό, Ικαρία για τα ιαµατικά λουτρά, Κέρκυρα, Ρόδος, όµορφα νησιά µε 

λιγότερες µετακινήσεις. 
47. Εξωτερικού αφού τα έξοδα διαµονής και τα εισιτήρια είναι πολύ µικρότερα 

από ότι σε ένα ταξίδι εσωτερικό. 
48. Νησιά. 
49. Η Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, και γενικά τα µεγάλα νησιά που διαθέτουν 

αεροδρόµιο-νοσοκοµείο. 
 

 


