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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η διερεύνηση του τμήματος της τουριστικής 
αγοράς που αποτελείται από άτομα άνω των πενήντα ετών. Στη διερεύνηση αυτή 
δόθηκε έμφαση στην σχετική ηλικία των ατόμων αυτών, δηλαδή στην ηλικία που 
αντιλαμβάνονται και νιώθουν ότι είναι, σε αντιδιαστολή με την πραγματική τους 
ηλικία. Η διαφορά αυτή μεταξύ πραγματικής και σχετικής ηλικίας χρησιμοποιήθηκε 
μαζί με άλλες μεταβλητές όπως το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα κλπ σε 
διάφορα υποδείγματα διακριτικής ανάλυσης (discriminant analyses) με στόχο να 
διαπιστωθεί αν με βάση τις συγκεκριμένες μεταβλητές μπορεί να γίνει σαφής 
διάκριση μεταξύ τριών ομάδων ταξιδευτών μέσης και τρίτης ηλικίας: τους non users 
που πραγματοποιούν λιγότερο από ένα ταξίδι το χρόνο, τους light users που 
πραγματοποιούν από ένα έως πέντε και τους heavy users που πραγματοποιούν πάνω 
από πέντε ταξίδια αναψυχής ετησίως. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαρκώς αυξανόμενη προσδοκώμενη διάρκεια ζωής έχει οδηγήσει στην ταχύτατη 

αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων σε ολόκληρο τον πλανήτη, τάση που 

αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του παρόντος αιώνα (National 

Research Council, 2001). Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Rand, όπως 

αναφέρουν οι Jang και Wu (2004), ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 65 ετών έχει 

υπερτριπλασιαστεί από το 1950, από περίπου 130 εκατομμύρια (περίπου το 4% του 

παγκόσμιου πληθυσμού) σε 419 εκατομμύρια (6,9%) το 2000. Ειδικά στις 

βιομηχανοποιημένες χώρες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) (www.sete.gr), τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών ήδη 

υπολογίζονται στο 20% του πληθυσμού (από 12% το 1950). Έως το 2050 η αναλογία 

αυτή αναμένεται να αυξηθεί, περίπου στο 33%, και στην Ιαπωνία θα φτάνει το 40%. 

 

Ο αριθμός των ηλικιωμένων ανθρώπων (δηλαδή άνω των 65 ετών) αυξάνεται κατά 8 

εκατομμύρια το χρόνο και η αύξηση αυτή αναμένεται να πλησιάσει τα 24 

εκατομμύρια μέχρι το 2030 (Jang και Wu, 2004). Η ταχύτερη όμως αύξηση του 

ηλικιωμένου πληθυσμού θα παρουσιαστεί από το 2010 και μετά, όταν η πολυπληθής 

ομάδα των μεταπολεμικών baby boomers θα φτάσει στην ηλικία των 65. Μια ακόμα 

σημαντική επισήμανση είναι ότι το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 65 στην Ασία, η 

οποία είναι και η περιοχή της μεγαλύτερης αύξησης του αριθμού τους, αναμένεται να 

τριπλασιαστεί έως το 2050 (Kinsella & Velkoff, 2001). Με μια τέτοιου μεγέθους 

δημογραφική μεταβολή, η «ώριμη αγορά», δηλαδή η αγορά που αποτελείται από 

άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα 

σημαντικότερα τμήματα της συνολικής αγοράς (Shoemaker, 2000). 

 

Εκτός όμως από το μεγάλο μέγεθος του τμήματος αυτού, το διαρκώς αυξανόμενο 

διαθέσιμο εισόδημα των ηλικιωμένων πολιτών δημιουργεί πολλές προοπτικές για τις 

επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών (Marvel, 1999). 

Οι ηλικιωμένοι εκτός από πλουσιότεροι είναι και υγιέστεροι από ποτέ, και η γενιά 

τους είναι αποφασισμένη να ψυχαγωγείται έως το τέλος (ΣΕΤΕ, 2005). Οι 

περισσότεροι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται σήμερα προσβλέπουν σε ένα 

ορίζοντα 15-20 ετών ζωής κατά τη διάρκεια των οποίων, χάρη στις προόδους της 

ιατρικής και τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής, μπορούν να παραμένουν ενεργητικοί σε 

http://www.sete.gr/
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ποικίλες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν μετά την 

συνταξιοδότησή τους σημαντική ελαστικότητα χρόνου, την οποία δεν μπορούν να 

έχουν όσοι ακόμα εργάζονται. 

 

Ο ελεύθερος χρόνος και η υγεία σε συνδυασμό με την σχετική οικονομική άνεση και 

διάθεση για περισσότερες ανέσεις και απολαύσεις, δημιουργούν μια ώριμη αγορά 

έτοιμη να ανακαλύψει και να καταναλώσει (ΣΕΤΕ, 2005). Είναι λοιπόν προφανές ότι 

η τρίτη ηλικία αποτελεί μια πρόκληση σε επίπεδο μάρκετινγκ. Είναι όμως δύσκολο 

για τους νέους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να αντιληφθούν πλήρως τους 

ηλικιωμένους καταναλωτές και να βρουν τρόπους επικοινωνίας μαζί τους. Σήμερα οι 

επιχειρήσεις δαπανούν το 95% των προϋπολογισμών μάρκετινγκ και διαφήμισης 

στοχεύοντας σε αγοραστικό κοινό ηλικίας κάτω των 50 ετών, αγνοώντας με τον 

τρόπο αυτό τους πιο ηλικιωμένους καταναλωτές, οι οποίοι, σύμφωνα με τα παραπάνω 

στοιχεία αποτελούν μια πολύ ελκυστική αγορά-στόχο. Ιδιαίτερα για την αγορά 

τουριστικών υπηρεσιών, αυτό αποτελεί σημαντική παράλειψη, καθώς οι ηλικιωμένοι 

είναι σε θέση να ενισχύσουν σημαντικά το τμήμα αυτό της οικονομικής 

δραστηριότητας, το οποίο ιδιαίτερα στην Ελλάδα αποτελεί πυλώνα της οικονομίας. 



 7

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Δημογραφική εξέλιξη 

Η ηλικιακή διάρθρωση του παγκόσμιου πληθυσμού άρχισε να εξελίσσεται ήδη από 

την έναρξη του δευτέρου ημίσεως του εικοστού αιώνα υπέρ των μεγαλυτέρων 

ηλικιών (http://www.money-tourism.gr). Με βάση στοιχεία του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών ο πληθυσμός ολόκληρου του πλανήτη σταδιακά γηράσκει. Η 

αύξηση του πληθυσμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας κατά την περίοδο 2000/20 

εκτιμάται ότι θα είναι ίση με 590 εκ. άτομα, δηλαδή, αναμένεται ότι θα λάβει χώρα 

μια μέση ετήσια αύξηση των ατόμων άνω των 65 ετών κατά 2,75%. Επισημαίνεται 

ότι κατά την ίδια περίοδο (2000/20) το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού 

αναμένεται ότι θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό ίσον με 1,13%. Επιπλέον, ο 

Ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει με ρυθμό ταχύτερο του παγκοσμίου. 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. Στον 

παρακάτω πίνακα 2.1 φαίνεται η ποσοστιαία κατανομή της ηλικιακής σύνθεσης του 

πληθυσμού σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως υπολογίστηκε το 2000 και όπως 

αναμένεται να είναι το 2010 και το 2020 

 

Το γεγονός της σταδιακής γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού έχει επηρεάσει μαζί 

με τις άλλες διαστάσεις-πτυχές της ανθρώπινης ζωής και το υπόδειγμα της 

τουριστικής ζήτησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι και η αντίστοιχη προσφορά 

τουριστικού προϊόντος πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Απαραίτητο βήμα προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι ο ακριβής προσδιορισμός των διαφόρων τμημάτων 

(τμηματοποίηση) της αγοράς τουριστικών υπηρεσιών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την 

ακριβέστερη στόχευση και την κατάλληλη προσαρμογή των υπηρεσιών τουρισμού 

στις ανάγκες των πελατών. 

 

http://www.money-tourism.gr/
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Πίνακας 2.1: Ηλικιακή Σύνθεση Παγκόσμιου Πληθυσμού 
Ποσοστιαία Κατανομή της Ηλικιακής Σύνθεσης του Πληθυσμού κατά περιοχές 

(ΕΥΡΩΠΗ, ΚΑΝΑΔΑΣ, Η.Π.Α., ΚΙΝΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ) 
Έτος 2000         
Περιοχές 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Σύνολο 

55+ 
Σύνολο 
Πληθυσμού 
(χιλ.) 

ΚΟΣΜΟΣ 3,47% 3,09% 2,52% 1,96% 1,29% 1,14% 13,47% 6056,7 
ΕΥΡΩΠΗ 5,05% 5,54% 4,53% 4,19% 2,99% 2,95% 25,30% 727,3 
ΚΑΝΑΔΑΣ 5,19% 4,18% 3,79% 3,33% 2,68% 1,23% 20,40% 30,7 
Η.Π.Α. 4,85% 3,85% 3,35% 3,11% 2,,,60% 3,24% 21,00% 283,2 
ΚΙΝΑ 3,67% 3,25% 2,75% 1,97% 1,24% 0,90% 13,78% 1275,1 
ΙΑΠΩΝΙΑ 6,87% 6,05% 5,58% 4,62% 3,22% 3,75% 30,09% 127,1 
         
Έτος 2010*         
Περιοχές 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Σύνολο 

55+ 
Σύνολο 
Πληθυσμού 
(εκ.) 

ΚΟΣΜΟΣ 4,49% 3,49% 2,59% 2,08% 1,46% 1,48% 15,59% 6825,7 
ΕΥΡΩΠΗ 6,79% 5,86% 4,45% 4,44% 3,25% 4,15% 28,94% 713,2 
ΚΑΝΑΔΑΣ 6,57% 5,94% 4,37% 3,30% 2,68% 3,80% 26,96% 33,2 
Η.Π.Α. 6,46% 5,43% 4,00% 2,96% 2,30% 3,63% 24,78% 308,6 
ΚΙΝΑ 5,92% 4,13% 2,89% 2,29% 1,61% 1,33% 18,17% 1366,2 
ΙΑΠΩΝΙΑ 6,76% 7,79% 6,31% 5,30% 4,52% 4,13% 34,81% 128,2 
         
Έτος 2020*         
Περιοχές 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Σύνολο 

55+ 
Σύνολο 
Πληθυσμού 
(εκ.) 

ΚΟΣΜΟΣ 5,05% 4,10% 3,47% 2,47% 1,50% 1,70% 18,56% 7570,3 
ΕΥΡΩΠΗ 7,40% 7,02% 6,00% 4,01% 3,35% 5,05% 33,00% 604,9 
ΚΑΝΑΔΑΣ 7,61% 7,08% 5,95% 4,24% 3,23% 4,20% 32,92% 35,6 
Η.Π.Α. 6,82% 6,50% 5,43% 4,28% 2,86% 1,72% 29,60% 334,2 
ΚΙΝΑ 6,73% 5,14% 4,84% 3,05% 1,81% 1,84% 23,41% 1446,1 
ΙΑΠΩΝΙΑ 6,24% 5,85% 6,46% 7,12% 5,39% 8,92% 39,97% 125,9 
* Εκτίμηση από τα Ην. Έθνη 
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2.2 Τμηματοποίηση 

2.2.1 Εισαγωγή 

Από την εποχή που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1956 το πρώτο άρθρο του W. Smith 

(1956) για την τμηματοποίηση, αυτή επικράτησε στη θεωρία του marketing και 

σήμερα διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής 

marketing (Σιώμκος, 1999). 

 

Σύμφωνα με τον Hopkins (1968), τμήμα της αγοράς είναι «μια αναγνωρίσιμη ομάδα 

καταναλωτών με κοινές απαιτήσεις, οι οποίες είναι ή μπορούν να γίνουν σημαντικές 

στον καθορισμό μιας ξεχωριστής στρατηγικής προϊόντος». Επομένως, είναι πολύ 

σημαντικός ο εντοπισμός των διαφορετικών τμημάτων της αγοράς και ο 

προσδιορισμός των διαφορών στα χαρακτηριστικά τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

καλύτερος στρατηγικός σχεδιασμός για την επιχείρηση. Βέβαια, οι διαφορές στα 

χαρακτηριστικά δεν πρέπει να είναι οποιεσδήποτε διαφορές, αλλά πρέπει να 

δημιουργούν μια ομάδα ατόμων με κοινά γνωρίσματα που επηρεάζουν την 

κατανάλωση του εκάστοτε προϊόντος. 

 

Οι βασικές αρχές τμηματοποίησης, σύμφωνα με τους Rao and Wang (1995) είναι οι 

εξής: 

 

• A priori προσέγγιση, όπου οι μεταβλητές της τμηματοποίησης και τα τμήματα 

αποφασίζονται πριν από την συγκέντρωση των στοιχείων. Παραδείγματα 

αποτελούν οι παραδοσιακοί τρόποι τμηματοποίησης με βάση τα δημογραφικά, 

γεωγραφικά κ.α. χαρακτηριστικά των καταναλωτών. 

• A posteriori προσέγγιση, όπου τα τμήματα που προκύπτουν καθορίζονται 

συνήθως μέσω ανάλυσης ομάδων (cluster analysis) πάνω σε ένα σύνολο 

σχετικών μεταβλητών, για παράδειγμα η τμηματοποίηση με βάση το 

αναμενόμενο από τους χρήστες ενός προϊόντος όφελος (benefit segmentation). 

2.2.2 Οφέλη Τμηματοποίησης 

Σύμφωνα με τον Doyle (1998, στο Σιώμκος 1999), τα οφέλη από την τμηματοποίηση 

συνοψίζονται ως εξής: 
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1. οι επιχειρήσεις μπορούν να ταιριάξουν καλύτερα το μίγμα μάρκετινγκ (θα 

αναφέρεται στο εξής ως ΜΚΤ για λόγους συντομίας) με τις ανάγκες των 

καταναλωτών 

2. Επιτυγχάνεται βελτιωμένη κερδοφορία 

3. Δημιουργούνται βελτιωμένες ευκαιρίες για ανάπτυξη 

4. Διατηρείται ευκολότερα η πελατεία της επιχείρησης 

5. η επικοινωνία του ΜΚΤ γίνεται στοχευμένα και επικεντρωμένα 

6. Ενθαρρύνεται η καινοτομία 

7. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους και επομένως 

και την κερδοφορία τους. 

2.2.3 Τμηματοποίηση Καταναλωτικών Αγορών 

Οι βασικότερες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση των 

καταναλωτικών αγορών ομαδοποιούνται σε  τέσσερις κύριες κατηγορίες: 

 

- Γεωγραφικές 

- Δημογραφικές 

- Συμπεριφοράς 

- Ψυχογραφικές 

 
Πίνακας 2.1: Μεταβλητές τμηματοποίησης καταναλωτικών αγορών 

Γεωγραφικές Δημογραφικές 
Περιοχή Ηλικία 
Μέγεθος περιφέρειας Φύλο 
Πόλη Μέγεθος οικογένειας 
Πυκνότητα πληθυσμού Κύκλος ζωής οικογένειας 
Κλίμα Εισόδημα 
 Επάγγελμα 
 Μόρφωση 
 Θρησκεία 
 Φυλή 
 Εθνικότητα 

Συμπεριφοράς Ψυχογραφικές 
Περιστάσεις χρήσης προϊόντος Κοινωνική τάξη 
Οφέλη Τρόπος ζωής 
Συχνότητα χρήσης προϊόντος προσωπικότητα 
Βαθμός προσήλωσης στο προϊόν  
Βαθμός ετοιμότητας  
Στάση καταναλωτή για το προϊόν  
Πηγή:Kotler (1994), Marketing Management, p. 271  
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Οι κατηγορίες αυτές παρουσιάζονται σχηματικά στον παραπάνω πίνακα. 

2.3 Μεταβλητές Τμηματοποίησης της Τουριστικής Αγοράς 

Οι μεταβλητές σύμφωνα με τις οποίες καλούνται οι marketers να τμηματοποιήσουν 

την αγορά τουριστικών προϊόντων, αποτελούν ουσιαστικά τους παράγοντες οι οποίοι 

περιορίζουν ή επιτρέπουν στους ανθρώπους να πραγματοποιούν ταξίδια. Σύμφωνα 

λοιπόν με τη βιβλιογραφία, μερικοί από τους βασικότερους παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν τους ανθρώπους στην απόφαση για πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, 

και οι οποίοι θα αποτελέσουν τις κύριες μεταβλητές τη παρούσας έρευνας είναι οι 

παρακάτω: 

2.3.1 Διαθέσιμο εισόδημα 

Το εισόδημα είναι ένας παράγοντας που αυταπόδεικτα μπορεί να επηρεάσει την 

τουριστική συμπεριφορά των ατόμων (Toinoven, 2001). Όπως έχει διαπιστωθεί από 

παλαιότερες έρευνες, η κατανάλωση τουριστικών προϊόντων είναι ελαστική στις 

διακυμάνσεις του εισοδήματος. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όσο αυξάνεται το 

διαθέσιμο εισόδημα, τόσο αναλογικά μεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση της 

κατανάλωσης υπηρεσιών αναψυχής και αντίστροφα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης στη Φινλανδία στις 

αρχές της δεκαετίας του 90, η μέση συνολική κατανάλωση μειώθηκε κατά 12% 

μεταξύ του 1990 και του 1994, ενώ την ίδια περίοδο η κατανάλωση τουριστικών 

προϊόντων μειώθηκε σε ποσοστό άνω του 30%.  

 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1997 στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με στόχο να διαπιστωθεί ποιες είναι εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που 

πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής στον ελεύθερο χρόνο τους (Toinoven, 2001), το 

87% των ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού εισοδήματος είχαν 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι αναψυχής εκείνη τη χρονιά, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για την κατηγορία του χαμηλότερου εισοδήματος ήταν μόλις 

31%. Η ίδια έρευνα απέδειξε ότι κάτι ανάλογο ισχύει ακόμα και σε επίπεδο χωρών, 

όπου οι κάτοικοι πλούσιων χωρών όπως της Δανίας, της Ολλανδίας της Σουηδίας και 
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της Φινλανδίας βρέθηκε ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι αναψυχής το 

1997 σε ποσοστό 75%, 70%, 68% και 65% αντίστοιχα, ενώ στις φτωχότερες χώρες 

όπως στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, μόνο το 34% και 42% αντιστοίχως των 

κατοίκων πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα τέτοιο ταξίδι. 

 

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, στην παρούσα έρευνα αναμένεται 

να βρεθεί θετική συσχέτιση του εισοδήματος με τον αριθμό ταξιδιών αναψυχής που 

πραγματοποιούν τα άτομα. 

2.3.2 Διαθέσιμος χρόνος 

Ανάλογη είναι και η σχέση ελεύθερου χρόνου και πραγματοποίησης ταξιδιών. Έτσι, 

τα άτομα που έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους έχουν και τη 

δυνατότητα να ταξιδεύουν περισσότερο 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί το «Παράδοξο του Ελεύθερου Χρόνου», όπως 

έχει διατυπωθεί από τους Cooper et al (1998). Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτούς, σε 

ότι αφορά τα ταξίδια αναψυχής, «όταν έχει κανείς το χρόνο δεν έχει το χρήμα και 

όταν έχει το χρήμα δεν έχει το χρόνο». Το μοντέλο αυτό, εκφρασμένο 

επιστημονικότερα, υποστηρίζει ότι όταν είναι κανείς νέος έχει στη διάθεσή του πολύ 

ελεύθερο χρόνο για ταξίδια αναψυχής. Παρόλα αυτά, η ικανότητά του να τα 

πραγματοποιήσει περιορίζεται σημαντικά από την έλλειψη των απαραίτητων 

οικονομικών πόρων. Καθώς το άτομο πλησιάζει την μέση ηλικία, η οικονομική του 

κατάσταση περιορίζει ολοένα και λιγότερο την ικανότητα πραγματοποίησης ταξιδιών 

αναψυχής, καθώς η εδραιωμένη καριέρα του αποφέρει τα χρήματα που χρειάζονται. 

Όμως η ίδια αυτή καριέρα περιορίζει ταυτόχρονα τον ελεύθερο χρόνο του, και έτσι 

πάλι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ταξίδια αναψυχής. 

 

Το «Παράδοξο του Ελεύθερου Χρόνου» χρησιμοποιείται συχνά από τους marketers 

τουριστικών προϊόντων, οι οποίοι βασίζουν σε αυτό πολλές αποφάσεις τους. Σε 

σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, αμφισβητήθηκε η 

εγκυρότητα του μοντέλου αυτού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνάς αυτής, 

ακόμα και οι πλέον πολυάσχολοι άνθρωποι που διαθέτουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, 

καταφέρνουν να τον κατανείμουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να «βρουν» χρόνο για 
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ταξίδια αναψυχής. Αυτοί όμως που δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς 

πόρους, αδυνατούν εντελώς να πραγματοποιήσουν τέτοια ταξίδια, τα οποία τα 

θεωρούν απλώς έξω από τις δυνατότητές τους. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω 

το διαθέσιμο εισόδημα αποτελεί σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα 

πραγματοποίησης ταξιδιών αναψυχής απ’ ότι ο ελεύθερος χρόνος και θα πρέπει να 

εισάγεται με μεγαλύτερο συντελεστή σε οποιοδήποτε μοντέλο προσπαθεί να εξηγήσει 

την συχνότητα πραγματοποίησης τέτοιων ταξιδιών. 

 

Τα ευρήματα αυτά βεβαίως πρέπει να διασταυρωθούν και με αντίστοιχα ευρήματα 

ανάλογων ερευνών σε άλλες χώρες. Παρόλα αυτά, μας δίνουν μια εικόνα για το πώς 

πρέπει να αντιμετωπίζονται τα άτομα μέσης ηλικίας από τους marketers τουριστικών 

προϊόντων καθώς τα άτομα αυτά διαθέτουν στην πλειοψηφία τους το «χρήμα» και, αν 

έχουν τη διάθεση, μπορούν να βρουν και το χρόνο για την πραγματοποίηση ταξιδιών 

αναψυχής. 

2.3.3 Κατάσταση της υγείας 

Η κατάσταση της υγείας των ατόμων σε γενικές γραμμές χειροτερεύει με το πέρασμα 

της ηλικίας. Από την τα 50-55 χρόνια αρχίζουν να εμφανίζονται παθήσεις όπως 

υπέρταση, διαβήτης, καρδιαγγειακές νόσοι, ασθένειες του αναπνευστικού 

συστήματος και διάφορες άλλες παθήσεις οι οποίες μειώνουν περισσότερο ή λιγότερο 

την δραστηριότητά των ατόμων. Επιπλέον, οι άμυνες του ανθρώπινου οργανισμού 

μειώνονται με την πάροδο των ετών, και έτσι οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο 

ευαίσθητοι σε παθογόνα μικρόβια και μικροοργανισμούς. 

 

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ταξιδιωτική συμπεριφορά των 

ατόμων μέσης και τρίτης ηλικίας, καθώς μειώνει όχι μόνο την ικανότητα αλλά και τη 

διάθεσή τους για πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

του περιορισμού που αποτελεί η κατάσταση της υγείας αποτελούν οι προετοιμασίες 

και οι προφυλάξεις που κατά τους Penn και Tan (2003) πρέπει να λαμβάνουν οι 

ηλικιωμένοι πριν συμμετάσχουν σε μια κρουαζιέρα (τρόπος αναψυχής που θεωρείται 

από τους ασφαλέστερους για τους ώριμους ταξιδιώτες). Σύμφωνα λοιπόν με τους 

επιστήμονες αυτούς, πριν από την πραγματοποίηση μιας κρουαζιέρας τα ηλικιωμένα 

άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας θα πρέπει να φροντίσουν να ασφαλιστούν σε 
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κάποιο ασφαλιστικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα, να έχουν πάντα μαζί τους λίστα με τα 

φάρμακα που λαμβάνουν, να έχουν στις χειραποσκευές τους φάρμακα, αντίγραφα 

ιατρικών εξετάσεων καθώς και το τηλέφωνο του προσωπικού τους γιατρού για 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ακόμα, προτείνεται ο εμβολιασμός τους για τον ιό 

της γρίπης και κατά περίπτωση εμβολιασμός για άλλες ιογενείς ασθένειες οι οποίες 

μπορεί να προσβάλλουν έναν εξασθενημένο οργανισμό. 

 

Όπως λοιπόν γίνεται φανερό από τα παραπάνω, αναμένεται ότι όσο χειρότερη θεωρεί 

κανείς ότι είναι η κατάσταση της υγείας του, τόσο μικρότερος θα είναι ο αριθμός 

ταξιδιών που πραγματοποιεί ετησίως. 

2.3.4 Οικογενειακή κατάσταση 

Η οικογενειακή κατάσταση συνδέεται άμεσα με δυο άλλους παράγοντες: τον 

ελεύθερο χρόνο και το διαθέσιμο εισόδημα. Ο τύπος του νοικοκυριού, για 

παράδειγμα μονογονεϊκή οικογένεια, άτεκνο ζευγάρι, εργένης κλπ, είναι σημαντική 

μεταβλητή που επηρεάζει τη τουριστική συμπεριφορά των ατόμων (Toinoven, 2001). 

Είναι φυσικό οι μοναχικοί άνθρωποι να έχουν πολύ λιγότερους περιορισμούς στην 

απόφαση για διακοπές από ότι μια οικογένεια με μικρά παιδιά Όταν υπάρχουν στην 

οικογένεια εξαρτημένα μέλη, αυτά οποία περιορίζουν τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης ταξιδιών αναψυχής καθώς απορροφούν σημαντικό μέρος του 

διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και του ελεύθερου χρόνου. Επομένως στην παρούσα 

έρευνα αναμένεται ότι τα ώριμα άτομα που δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις με 

τη μορφή εξαρτημένων μελών θα ταξιδεύουν συχνότερα από τα άτομα που έχουν 

αυτού του είδους τις δεσμεύσεις. 

2.3.5 Μορφωτικό επίπεδο 

Τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια, μια από τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον χώρο 

της πολιτικής οικονομίας έχει υπάρξει η ιδέα ότι η έννοια του κεφαλαίου, όπως αυτό 

ενσωματώνεται σε εργαλεία, μηχανήματα και γενικότερα στον παραγωγικό 

εξοπλισμό, μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει και το ανθρώπινο 

κεφάλαιο (Becker, 1964). Το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει αντιμετωπιστεί σαν 

σημαντικός οικονομικός πόρος (Toinoven, 2001). Συνήθως προσδιορίζεται ως 

επίπεδο μόρφωσης ή χρόνια εκπαίδευσης. 
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Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα (Toinoven, 2001), η συχνότητα πραγματοποίησης 

ταξιδιών αναψυχής συσχετίζεται θετικά με το μορφωτικό επίπεδο. Όπως είναι λοιπόν 

επόμενο, και στην παρούσα έρευνα αναμένονται αντίστοιχα αποτελέσματα, δηλαδή 

ότι τα πιο μορφωμένα άτομα θα κάνουν περισσότερα ταξίδια αναψυχής από τα 

λιγότερο μορφωμένα. 

2.3.6 Ηλικία 

Διάφορες μελέτες στο παρελθόν έχουν αποδείξει ότι οι ηλικιακές ομάδες οι οποίες 

ταξιδεύουν συχνότερα με σκοπό την αναψυχή αποτελούνται από νεότερα άτομα, 

σίγουρα όχι από ηλικιωμένους άνω των 60 ετών και συνταξιούχους (Dardis et al., 

1994). Σε έρευνα όμως του Toinoven (2001), βρέθηκε πέραν κάθε προσδοκίας ότι η 

μεγαλύτερη κατανάλωση για τουριστικές υπηρεσίες, μεταξύ των νοικοκυριών που 

είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια αναψυχής έγινε από την ηλικιακή ομάδα άνω των 65 

ετών. Είναι σε γενικές γραμμές φανερό ότι παρά το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι έχουν 

περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής, έχουν ωστόσο και 

πολλούς περιορισμούς (π.χ. οικονομικούς, σωματικούς και πνευματικούς). 

 

Σε κάθε περίπτωση, βασιζόμενοι σε προηγούμενες μελέτες δεν μπορούμε να πούμε με 

βεβαιότητα αν αναμένουμε να βρούμε θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

ηλικίας και της συχνότητας πραγματοποίησης ταξιδιών αναψυχής. Η διερεύνηση 

αυτής της συσχέτισης θα αποτελέσει παρακάτω το κυριότερο θέμα της παρούσας 

έρευνας. 

2.4 Τμηματοποίηση της «Ώριμης» Αγοράς Τουριστικών Προϊόντων 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Bartos (1980, στο Βασιλειάδης,1996), 

στις Η.Π.Α. σε άτομα άνω των 49 ετών, τρεις είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες 

τμηματοποίησης της λεγόμενης «ώριμης» αγοράς: 

 

1. Ο διαθέσιμος χρόνος 

2. Η κατάσταση της υγείας 

3. Το διαθέσιμο εισόδημα 
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Οι τρεις αυτοί παράγοντες υποδιαιρούν τα άτομα ηλικίας άνω των 49 και σε 

ειδικότερες υποομάδες καταναλωτών, απορρίπτοντας τη φιλοσοφία της ομοιογενούς 

ομάδας “older Americans”. Οι υποομάδες είναι έξι σε αριθμό και διαχωρίζονται με 

βάση τη σημαντικότητά τους για τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ σε: “active 

affluents”, “active retired’s”, και“homemakers” και σε “disadvantaged”, “poor health” 

και “so-called others”. 

 

Οι τρεις πρώτες ομάδες ενδιαφέροντος όσον αφορά τα ταξίδια, συμπεριφέρονται 

κατά τον παρακάτω τρόπο: 

 

Οι “active affluents”, περίπου το 49% των ατόμων άνω των 49 ετών, εξακολουθούν 

να εργάζονται και έχουν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους . έχουν σχετικά καλή υγεία και 

διαθέτουν σημαντικό εισόδημα. Όσον αφορά την αναψυχή και τα ταξίδια, προτιμούν 

τα ταξίδια πολυτελείας (luxury travel), εστιατόρια και θέατρα. Δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στα ταξίδια και στην ψυχαγωγία. Το 90% είναι κάτω των 65 ετών, κυρίως 

βρίσκονται στα 50 έτη και κατά 60% είναι άντρες. Είναι κατά πλειοψηφία 

παντρεμένοι, και το 75% έχουν «άδεια φωλιά», δηλαδή δεν έχουν πια παιδιά στο 

σπίτι. 

 

Οι “active retired’s”, περίπου το 15% των άνω των 49 ετών ατόμων, δεν 

εξακολουθούν να εργάζονται, και έχουν χρόνο στη διάθεσή τους. Έχουν σχετικά 

καλή υγεία και διαθέτουν εισόδημα στην αναψυχή και τα ταξίδια μακράς περιόδου. 

Ένας στους πέντε είναι κάτω των 65 ετών, κυρίως βρίσκονται στα 60 έτη και άνω και 

τέσσερις στους πέντε είναι άντρες. Είναι κατά πλειοψηφία παντρεμένοι (δύο στους 

τρεις). 

 

Οι “homemakers”, περίπου το 20% του πληθυσμού άνω των 49 ετών, δεν εργάζονται 

και είναι κυρίως γυναίκες που ασχολούνται με το νοικοκυριό. Έχουν σχετικά καλή 

υγεία και διαθέτουν σημαντικό εισόδημα (ιδιαίτερα αυτές που είναι παντρεμένες με 

τους “active affluents, δηλ. το 40%). Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ταξίδια και στην 

ψυχαγωγία. Το 84% είναι κάτω των 65 ετών και λιγότερο από 2% άνω των 75 ετών. 

Είναι κατά πλειοψηφία γυναίκες παντρεμένες (κατά 70%), ενώ το 25% είναι χήρες. Η 

οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, άγαμος) επηρεάζει την αγοραστική τους απόφαση 
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η οποία κυμαίνεται από επιλογές ακριβών εστιατορίων, κοσμημάτων και ρούχων 

μέχρι και σε πενιχρές καταστάσεις διαβίωσης. 

 

Οι τρεις άλλες ομάδες ατόμων άνω των 49 ετών δηλαδή οι “disadvantaged”, “poor 

health” και “so-called others” δεν παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την παρούσα 

ανάλυση καθώς είναι οι ομάδες εκείνες που είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για 

λόγους υγείας, είτε ακόμα για διάφορους άλλους λόγους, δεν ενδιαφέρονται για την 

πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής. 

2.4.1 Προηγούμενες Προσπάθειες Τμηματοποίησης 

Ο ευκολότερος τρόπος τμηματοποίησης του ηλικιωμένου πληθυσμού είναι με βάση 

την ηλικία (Treguer, 1998). Παρά το γεγονός αυτό όμως, υπάρχει έντονη κριτική για 

τη μέθοδο αυτή καθώς η ηλικία μπορεί να είναι μια έννοια πολύ σχετική (Gunter, 

1998). Αποδεκτοί εναλλακτικοί τρόποι τμηματοποίησης είναι η τμηματοποίηση 

σύμφωνα με τον τρόπο ζωής (lifestyle segmentation), τα «γεροντογραφικά» 

χαρακτηριστικά (“Gerontographics”), και διάφορους άλλους συνδυασμούς 

μεταβλητών προσαρμοσμένων στην τρίτη ηλικία (Weijters & Geuens, 2003). 

 

Σε ότι αφορά ψυχογραφικά εργαλεία τμηματοποίησης, οι κλίμακες VALS και LOV 

έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον (Wedel & Kamakura, 2000). To πιο 

σημαντικό μειονέκτημα της τμηματοποίησης της τρίτης ηλικίας με βάση τις γενικά 

χρησιμοποιούμενες lifestyle κλίμακες είναι ότι αυτές δεν είναι κατάλληλα 

προσαρμοσμένες για τη συγκεκριμένη αυτή ηλικιακή ομάδα. Η κλίμακα LAVOA 

(Lifestyles and Values of Older Adults) (Gollub & Javitz, 1989), ξεπερνά αυτό το 

πρόβλημα αλλά αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν, τη στέγαση στις Η.Π.Α., και έτσι 

δεν μπορεί να γενικευτεί σε άλλα οικονομικά πεδία. 

2.5 Περιορισμοί της Πραγματικής (Χρονολογικής) Ηλικίας 

Σύμφωνα με τους Hendricks & Hendricks (1976), η πραγματική (χρονολογική) ηλικία 

ορίζεται ως ο αριθμός των ετών που έχει ζήσει ένα άτομο. Με έναν άλλο ορισμό 

(Jarvik, 1975), είναι η απόσταση από την γέννησή του. Με οποιονδήποτε τρόπο και 

να οριστεί η πραγματική ηλικία, είναι γεγονός ότι ως δημογραφική μεταβλητή 
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ξεχωρίζει από όλες τις άλλες με την έννοια ότι είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

(Barak & Schiffman, 1981). Στις έρευνες για τη συμπεριφορά καταναλωτή, συχνά 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή αυτής της συμπεριφοράς, όπως επίσης συχνότατα 

χρησιμοποιείται για την τμηματοποίηση της αγοράς ενός προϊόντος. 

 

Παρά την μεγάλη συχνότητα χρήσης της, η πραγματική (χρονολογική) ηλικία 

δημιουργεί προβλήματα στους ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με μελέτες σχετικές 

με την ηλικία, ειδικότερα δε σε αυτούς που μελετούν τα μοντέλα συμπεριφοράς των 

ηλικιωμένων ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, η πραγματική ηλικία δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή, καθώς είναι ολοένα και πιο δύσκολο να 

δικαιολογηθεί η χρήση σχεδόν οποιασδήποτε μεταβλητής συμπεριφοράς ως 

προβλεπτικός της πραγματικής ηλικίας παράγοντας. Δηλαδή είναι πλέον δύσκολο να 

συνδεθεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με μια συγκεκριμένη ηλικία. Με άλλα 

λόγια, η ίδια η φύση της πραγματικής ηλικίας περιορίζει την χρησιμότητά της στις 

έρευνες για τη συμπεριφορά του καταναλωτή. 

 

Επιπλέον, για την επιστήμη της συμπεριφοράς καταναλωτή, το ανυπέρβλητο εμπόδιο 

που δημιουργεί η χρήση της πραγματικής (χρονολογικής) ηλικίας είναι το γεγονός ότι 

δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι άνθρωποι πολύ συχνά αισθάνονται να είναι σε 

διαφορετική ηλικία από αυτή που τους αντιστοιχεί βάσει του βιολογικού τους 

κύκλου, και η αντιληπτή (ή σχετική) αυτή ηλικία τους, τους επηρεάζει στην 

αγοραστική τους συμπεριφορά. Ένα παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης είναι αυτό 

της Ford, η οποία αναγνώρισε τη σημασία της σχετικής ηλικίας (Cognitive Age) στην 

τοποθέτηση (positioning) του αυτοκινήτου τύπου Mustang: 

 

Το αυτοκίνητο ήταν σχεδιασμένο για να προσελκύσει νέους ανθρώπους οι οποίοι 

ήθελαν ένα οικονομικό και ταυτόχρονα σπορ αυτοκίνητο. Η Ford έκπληκτη 

ανακάλυψε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο το αγόραζαν όλες οι ηλικιακές ομάδες. 

Έτσι συνειδητοποίησαν ότι η αγορά–στόχος τους δεν ήταν οι νέοι σύμφωνα με 

την πραγματική τους ηλικία, αλλά όλοι όσοι αισθάνονταν νέοι (Kotler, 1976) 

 

Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο σκέψης, οι καταναλωτές αναμένεται να καταναλώνουν 

προϊόντα ανάλογα με την ηλικία που αισθάνονται ότι είναι και όχι με την πραγματική 

τους ηλικία. Έτσι, η συμπεριφορά των ατόμων ενδεχομένως να επηρεάζεται εξίσου, 



 19

αν όχι περισσότερο, από την σχετική (αντιληπτή) τους ηλικία, παρά από την 

πραγματική. Επομένως, ένας ευέλικτος και εύχρηστος τρόπος υπολογισμού της 

σχετικής ηλικίας μπορεί να δώσει στους marketers μια εναλλακτική μεταβλητή στις 

έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτή, καθώς και ένα διαφορετικό τρόπο 

τμηματοποίησης της αγοράς. 

2.6 Σχετική Ηλικία 

Η σχετική ηλικία (που πολλές φορές αναφέρεται και ως αντιληπτή) είναι το στοιχείο 

εκείνο του αυτοπροσδιορισμού το οποίο αποκαλύπτει πόσο χρονών αισθάνεται 

κανείς, ανεξάρτητα από την πραγματική (χρονολογική) του ηλικία (George et Al, 

1980). Αυτή η αντίληψη για την ηλικία δείχνει πώς οι άνθρωποι τοποθετούν τον 

εαυτό τους μέσα στον βιολογικό κύκλο ζωής τους. Έτσι, η σχετική ηλικία μπορεί να 

συμβάλει περισσότερο από την πραγματική στην κατανόηση του τρόπου που οι 

ηλικιωμένοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και επομένως και του τρόπου 

συμπεριφοράς τους (Wilkes, 1992). 

 

Σύμφωνα με τους Neugarten και Neugarten (1986), «οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την 

ηλικία τους για να προσαρμόσουν σύμφωνα με αυτή τη συμπεριφορά τους προς τους 

άλλους, να διαμορφώσουν και να αναμορφώσουν την εικόνα του εαυτού τους, να 

δώσουν νόημα στην πορεία της ζωής τους και να διαλογιστούν τον καιρό που πέρασε 

και αυτόν που θα έρθει» 

 

Oι άνθρωποι όλων των ηλικιών αξιολογούν τη σχετική τους ηλικία ως διαφορετική 

από την πραγματική, και συχνότερα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους νεότερο απ’ ότι 

πραγματικά είναι (Markides και Boldt, 1983). Και η απόσταση μεταξύ της σχετικής 

και της πραγματικής ηλικίας διευρύνεται όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν. Οι μεσήλικες 

(45-60 ετών) κατά μέσο όρο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως 5-15 χρόνια 

νεότερο, ενώ πάνω από το 50% των ατόμων άνω των 60 αισθάνονται 16-17 χρόνια 

νεότεροι (Underhill και Caldwell, 1983). Άλλες μελέτες υποστηρίζουν τη σημασία 

της υποκειμενικής ηλικίας, αναφέροντας ότι 60-75 τοις εκατό των ανθρώπων ηλικίας 

πάνω από 60 αισθάνονται νεώτεροι από τη χρονολογική τους ηλικία (Blau, 1956, 

Bultena και Power, 1978, Markides και Boldt, 1983). 
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Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο εξηγεί μόνο κατά ένα βαθμό την διαφορά της 

αντιληπτής από την πραγματική ηλικία, αλλά και ψυχολογικοί παράγοντες 

συμβάλλουν σημαντικά στην ύπαρξη αυτής της διαφοράς (Henderson et al, 1995). 

Επιπλέον, η νεώτερη σχετική ηλικία σχετίζεται με το πόσο ικανοποιημένα 

αισθάνονται τα άτομα από τη ζωή τους καθώς και τον ίδιο τον τρόπο ζωής τους 

(lifestyle) (Bultena και Power, 1978, Wilkes, 1992). Οι μελέτες δείχνουν ότι οι 

ηλικιωμένοι που είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση, εξωστρεφείς, κοινωνικά τολμηροί, 

σωματικά ενεργοί και ισχυροί όταν συναναστρέφονται με άλλους, αισθάνονται 

νεότεροι απ’ ότι αυτοί που έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση και αποφεύγουν το ρίσκο 

(Sorce et al., 1989). Επιπλέον, οι άνθρωποι που επιδιώκουν την ανεξαρτησία τους και 

επιδιώκουν την κοινωνική συμμετοχή, είναι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και 

απολαμβάνουν μια νεότερη εικόνα του εαυτού τους (Gollub και Javitz, 1989). 

 

Η σχετική ηλικία φαίνεται επίσης να έχει επιπτώσεις στην οικονομική συμπεριφορά 

των ατόμων. Οι άνθρωποι που αισθάνονται νεότεροι από την πραγματική 

(χρονολογική) τους ηλικία είναι περίπλοκοι και οξυδερκείς καταναλωτές (Age Wave, 

Inc., 1990). Είναι καταναλωτές που συγκρίνουν πριν αγοράσουν (Schiffman και 

Sherman, 1991), συγκεντρώνουν προσεκτικά πληροφορίες για τα προϊόντα και 

θεωρούν τα ψώνια ως ψυχαγωγία και ευκαιρία για άσκηση (Tongren, 1988). 

Σύμφωνα με τον Stephens (1991), οι άνθρωποι που αισθάνονται νεότεροι είναι κατά 

κανόνα πιο εύποροι και επομένως λιγότερο επιφυλακτικοί στον καταναλωτικό 

πειραματισμό, με αποτέλεσμα να δέχονται ευκολότερα νέα προϊόντα υπηρεσίες. 

Επίσης, παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μόδα (Wilkes, 1992). Τέλος, οι 

γυναίκες 60-79 ετών που αισθάνονται νεότερες είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες και να ψυχαγωγηθούν (Wilkes, 1992). 

2.6.1 Έρευνες γύρω από τη σχετική ηλικία 

2.6.1.1 Έρευνες στις Η.Π.Α. 

Οι σημαντικότερες έρευνες με αντικείμενο τη σχετική ηλικία έχουν πραγματοποιηθεί 

στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ηλικιωμένοι 

αμερικάνοι δεν αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως «ηλικιωμένους» (elderly), ή 

«γέρους» (old), αλλά προτιμούν να θεωρούν ότι βρίσκονται ακόμα στη μέση ηλικία 

(Sudbury, 2004). Αυτό ισχύει ακόμη και για τους ανθρώπους πέρα από την ηλικία 
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συνταξιοδότησης(όταν πια αναμφισβήτητα κρίνονται από την κοινωνία ως 

ηλικιωμένοι). Μόνο όταν οι άνθρωποι ξεπερνούν τα εβδομήντα, αρχίζουν όλο και 

περισσότερο να αναγνωρίζουν ότι είναι ηλικιωμένοι (Blau, 1956). 

 

Οι έρευνες στις ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει πολυδιάστατες κλίμακες για να 

μετρήσουν την σχετική (αντιληπτή) ηλικία των ηλικιωμένων. Η πλέον γνωστή και 

ευκολότερα εφαρμόσιμη είναι αυτή των Barak & Schiffman (1981), που μετράει 

τέσσερις διαστάσεις της σχετικής (αντιληπτής) ηλικίας: feel, look, act, think, δηλαδή 

πόσο αισθάνομαι, φαίνομαι, ενεργώ και σκέπτομαι. Η κλίμακα αυτή έχει εφαρμοστεί 

με επιτυχία σε πολλές μελέτες στις Η.Π.Α. και θεωρείται σε γενικές γραμμές πολύ 

αξιόπιστη ως προς τα αποτελέσματά των ερευνών που την χρησιμοποιούν. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνεται η κλίμακα σχετικής ηλικίας των Barak & Schiffman. 

 

Πίνακας 2.2: Κλιμακα Σχετικής Ηλικίας 
 teens 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s
I FEEL as though I’m in my …         
I LOOK as though I’m in my …         
I DO most things as though I were 
in my … 

        

My INTERESTS are mostly those 
of a person in his/her … 

        

Πηγή: Barak & Schiffman (1981), 

 

Η παραπάνω κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες. Ανεξάρτητα όμως να 

από τη κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε, στην πλειοψηφία τους οι μελέτες έχουν 

καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Για παράδειγμα οι Kastenbaum et al. (1972) 

Barak & Schiffman (1981), Mathur, Sherman & Schiffman (1998), Goldsmith & 

Heiens (1992), και Wilkes (1992), συμφωνούν γενικές γραμμές στα παρακάτω 

(Sudbury, 2004): 

 

• Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ πραγματικής και σχετικής ηλικίας, παρόλο που 

τα δυο μεγέθη συσχετίζονται μεταξύ τους. 

• Υπάρχει πολύ ισχυρή τάση προς μια νεότερη σχετική ηλικία (δηλαδή στην 

πλειοψηφία τους οι ηλικιωμένοι αισθάνονται νεότεροι, όχι μεγαλύτεροι) 

(youth bias) 
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• Αυτή η τάση γίνεται εντονότερη όσο μεγαλώνει η πραγματική τους ηλικία 

• Η διάσταση look είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματική ηλικία 

από οποιαδήποτε άλλη διάσταση της σχετικής ηλικίας. 

 

Οι ίδιες μελέτες κατέληξαν στο ότι οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους 

κατά μέσο όρο ως δέκα χρόνια νεότερο απ’ ότι πραγματικά είναι. Εντούτοις, τα 

αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να γενικευτούν και σε άλλες χώρες. Για 

παράδειγμα, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Φιλανδία (Uotinen, 1998), 

διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι ηλικίας 55-69 ετών αισθάνονταν λιγότερο από τρία 

χρόνια νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία, παρόλο που θα περίμενε κανείς να 

υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές μεταξύ των αμερικανών και 

Φιλανδών ερωτώμενων. 

2.6.1.2 Έρευνες στη Μ. Βρετανία 

Στη Μ. Βρετανία, η μοναδική γνωστή έρευνα γύρω από τη σχετική ηλικία η οποία 

χρησιμοποίησε κλίμακα σχετικής ηλικίας ήταν αυτή των Szmigin &Carrigan (2000). 

Οι ίδιοι ερευνητές το 2001 συνέδεσαν την αντιληπτή ηλικία των ηλικιωμένων 

καταναλωτών με τις τουριστικές υπηρεσίες. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη εξειδικευμένης έρευνας στη Μ. Βρετανία γύρω από 

την σχετική ηλικία, η Sudbury (2004) διεξήγαγε έρευνα για να διαπιστώσει το κατά 

πόσο τα αποτελέσματα των ερευνών στην αμερικανική ήπειρο ισχύουν και για τους 

ηλικιωμένους της Μεγάλης Βρετανίας. Επιλέγοντας την κλίμακα της σχετικής 

ηλικίας των Barak & Schiffman, συνέλεξε 356 ερωτηματολόγια, κυρίως σε εμπορικά 

κέντρα της περιοχής Merseyside, και κατέληξε σε αποτελέσματα συγκρίσιμα με αυτά 

των τεσσάρων κύριων αμερικανικών ερευνών: Barak & Schiffman (1981), 

Kastenbaum et al (1972), Goldsmith & Heiens (1992) και Johnson (1995). 

 

Λόγω της έλλειψης προηγούμενων σχετικών ερευνών στην Μ. Βρετανία, δεν 

υπήρχαν συγκεκριμένες προσδοκίες ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας της 

Sudbury. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φαινόμενο της σχετικής 

(self-perceived) ηλικίας είναι τουλάχιστον εξίσου εκτενές όσο και στις Η.Π.Α.. Αυτό 

ισχύει τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό των ατόμων των οποίων η σχετική ηλικία 
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διαφέρει από την πραγματική τους, όσο και στο γεγονός ότι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται νεότεροι και όχι μεγαλύτεροι (youth 

bias). Επιπλέον, στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε και η γνωστή από τις αμερικανικές 

μελέτες τάση του να βρίσκεται η αντίληψη της εμφάνισης (look dimension) πιο κοντά 

στην πραγματική ηλικία απ’ ότι οι άλλες διαστάσεις της σχετικής ηλικίας. Αυτή η 

διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρόλο που ο καθρέφτης υπενθυμίζει στον 

άνθρωπο το πέρασμα των χρόνων, ωστόσο η πραγματική ηλικία και τα σημάδια του 

χρόνου δεν αντιστοιχούν στον πώς αισθάνεται μέσα του. Αυτό βεβαίως έχει 

σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς που προσφέρουν υπηρεσίες στους 

ηλικιωμένους. 

2.6.2 Το Στερεότυπο του «Ηλικιωμένου» 

Η τάση των ανθρώπων να δηλώνουν ότι αισθάνονται νεότεροι απ’ ότι πραγματικά 

είναι συνδέεται και με ένα είδος άρνησης, ιδίως στις Η.Π.Α., όπου το να γερνά 

κανείς, να προχωρά στη μέση και αργότερα στην τρίτη ηλικία, είναι σαν να περνά σε 

ένα τμήμα του πληθυσμού που δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης (Kuhlen, 1959). 

Πράγματι, υπάρχουν πολυάριθμοι μύθοι και αρνητικά στερεότυπα τα οποία 

υπαινίσσονται ότι η νεότητα έχει αξία ενώ τα γηρατειά είναι υποτιμητικά από πολλές 

απόψεις (Guy et al. 1994). Όμως η ιδεολογία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην 

κουλτούρα των Η.Π.Α.. Και στη Βρετανία υπάρχουν αναρίθμητες αποδείξεις ότι η 

τρίτη ηλικία είναι συνδεδεμένη με αρνητικά χαρακτηριστικά. Μια εμπειρική μελέτη 

σχετικά με το πώς διαφοροποιείται η σημασία του ελεύθερου χρόνου στην ηλικία της 

συνταξιοδότησης σημειώνει ότι υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση στους ηλικιωμένους ότι 

το να είναι κανείς συνταξιούχος ισοδυναμεί με το να είναι πολίτης δευτέρας 

κατηγορίας (Long, 1987). 

 

Υπάρχει πλήθος αρνητικών στερεότυπων στις κουλτούρες των περισσοτέρων χωρών, 

τα οποία αποδεικνύουν ότι η τρίτη ηλικία αντιμετωπίζεται ως μια περίοδος 

αναπόφευκτης επιδείνωσης και μη αναστρέψιμης παρακμής (Sudbury 2004). Έτσι, το 

προφίλ του ηλικιωμένου διαμορφώνεται ως εξής: ένα γερασμένο άτομο, κοινωνικά 

απομονωμένο, άρρωστο, που αντιστέκεται σε κάθε είδους αλλαγή και ζει ως επί το 

πλείστον στο παρελθόν (Byrne, 1994). Τέτοια αρνητικά στερεότυπα είναι εμφανή και 

στην παιδική λογοτεχνία, όπου γενναίοι νέοι ήρωες και ευγενικές νεαρές κοπέλες 
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θριαμβεύουν ενάντια σε κακιές ηλικιωμένες θετές μητέρες και γριές μάγισσες. 

Καθημερινά σύμβολα στη Βρετανική (και όχι μόνο) κοινωνία, ενισχύουν αυτή τη 

θεώρηση των ηλικιωμένων. Για παράδειγμα, το σήμα το οποίο προειδοποιεί τους 

αυτοκινητιστές στην Αγγλία ότι υπάρχει διάβαση ηλικιωμένων, απεικονίζει δυο 

σκυφτές φιγούρες με μπαστούνια. Σύμφωνα με τον Johnson (1990), ακόμα και τα δυο 

πιο δυναμικά λόμπι ηλικιωμένων στην Αγγλία, «Help the Aged» και «Age Concern», 

έχουν ονόματα τα οποία προσδίδουν αρνητική χροιά στο τι σημαίνει να είναι κανείς 

ηλικιωμένος. 

 

Τέτοια αρνητική εικόνα μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία της έννοιας «ageism» 

(κατά το racism και sexism) την οποία ο Butler όρισε ως τη «συστηματική διαδικασία 

στερεοτυποποίησης και διάκρισης των ατόμων σύμφωνα με την ηλικία τους, ακριβώς 

όπως ο ρατσισμός και ο σεξισμός διακρίνουν τα άτομα ανάλογα με το χρώμα του 

δέρματος και το φύλο τους» (Butler, 1975). Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με μια 

τέτοιου είδους αντιμετώπιση της γήρανσης αφορούν τις αποφάσεις επιχειρήσεων σε 

πολλούς κλάδους. Πραγματικά, η δομή των επιχειρήσεων, οι δραστηριότητές τους, τα 

στάνταρ τους και η προσπάθεια ελέγχου του προϋπολογισμού τους, όλα συμβάλλουν 

στη δημιουργία σχέσεων στις οποίες το φαινόμενο του «ageism» μπορεί να ανθίσει. 

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς για «ageism» είναι ο τύπος 

και γενικά τα ΜΜΕ, η πολιτική, το ασφαλιστικό σύστημα, η αγορά εργασίας και 

διάφοροι τομείς της βιομηχανίας που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό προϊόντων και το 

marketıng. 

 

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει μόνο να εξαλείψουν την έννοια του «ageism». Πρέπει να 

αντιληφθούν καλύτερα και να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες αυτής της μοναδικής 

γενιάς. Παρόλο που η σημασία της «ώριμης» αγοράς έχει καταγραφεί επανειλημμένα, 

οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν στοχεύουν ειδικά σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Και 

παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι άνω των 50 πραγματοποιούν το 63% της 

κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ελεύθερο χρόνο στη 

Μ. Βρετανία, λιγότερο από το 10% των εξόδων για marketing στοχεύουν στους άνω 

των 50. Οι επιχειρήσεις λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούν αν μπορούν να συνεχίζουν να 

αγνοούν τις ανάγκες αυτού του σημαντικού τμήματος της αγοράς. 
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2.6.3 Τουρισμός και Σχετική Ηλικία 

Η έννοια της σχετικής ηλικίας βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς των ατόμων σε ότι αφορά την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, 

καθώς παρατηρούνται πολύ διαφορετικές συμπεριφορές στον τρόπο αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου από άτομα που ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Οι Cleaver & 

Muller (2002), σε σχετική έρευνα προσπάθησαν να συσχετίσουν τα κίνητρα που 

ωθούν τους ηλικιωμένους ή τους αποτρέπουν από την πραγματοποίηση ταξιδιών 

αναψυχής με την ηλικία που αισθάνονται. Στα αποτελέσματα 256 περιπτώσεων, 

τέσσερις φάνηκαν να είναι οι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν τη διαφορά 

μεταξύ πραγματικής και σχετικής ηλικίας, οι οποίες καταγράφονται παρακάτω σε 

σειρά σημαντικότητας. 

 

Ο πρώτος παράγοντας που συσχετίζεται θετικά με τη διαφορά μεταξύ της 

πραγματικής και σχετικής ηλικίας είναι η «διασκέδαση και απόλαυση της ζωής». 

Έτσι, οι ηλικιωμένοι για τους οποίους αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος τείνουν να 

αισθάνονται νεώτεροι κατά τουλάχιστον 9 χρόνια από την πραγματική τους ηλικία, 

πράγμα που δεν ισχύει για εκείνους για τους οποίους η διασκέδαση και η απόλαυση 

είναι λιγότερο σημαντικές. Ακόμα, οι ηλικιωμένοι αυτοί τείνουν να προτιμούν κατά 

τη διάρκεια των διακοπών τους δραστηριότητες που σχετίζονται με άτομα 

τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερα. Τέλος, τα κίνητρα πραγματοποίησης ταξιδιών των 

ηλικιωμένων που αντικατοπτρίζουν την επιθυμία τους για περιπέτεια, για 

ενθουσιασμό και νέες εμπειρίες, χαρακτηρίζουν άτομα που αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους τουλάχιστον ως 9 χρόνια νεότερο απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα. 

 

Η αντίληψη σχετικά με την προσωπική κατάσταση της υγείας είναι ο δεύτερος 

παράγοντας που μπορεί να εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ πραγματικής και σχετικής 

ηλικίας. Οι ηλικιωμένοι που πιστεύουν ότι έχουν καλή υγεία, σε γενικές γραμμές 

αισθάνονται σημαντικά νεότεροι απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, 

αυτοί που πιστεύουν ότι η υγεία τους είναι κακή, τείνουν να αισθάνονται πολύ κοντά 

στην πραγματική τους ηλικία. 

 

Ο παράγοντας «escapism», ο οποίος καταγράφει την τάση φυγής από την 

καθημερινότητα ως κίνητρο για την πραγματοποίηση ταξιδιών (απομάκρυνση από 
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ένα απαιτητικό περιβάλλον με στόχο την χαλάρωση), έχει αρνητικό συντελεστή 

συσχέτισης με την διαφορά σχετικής-πραγματικής ηλικίας. Έτσι, οι ηλικιωμένοι που 

ταξιδεύουν για να διαφύγουν από τα καθημερινά καθήκοντα και να χαλαρώσουν είναι 

πιθανότερο να αισθάνονται περίπου τόσο ηλικιωμένοι όσο είναι στην 

πραγματικότητα. 

 

Τέλος, εκείνοι για τους οποίους η ασφάλεια είναι σημαντική αξία γενικά στη ζωή 

τους αλλά και ειδικότερα κατά την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού, τείνουν να 

αισθάνονται πιο κοντά στην πραγματική τους ηλικία (και υποκειμενικά μεγαλύτεροι 

από τους ηλικιωμένους για τους οποίους η ασφάλεια δεν είναι τόσο σημαντική). 

 

Τα παραπάνω συμπεράσματα της έρευνας των Cleaver & Muller (2002) αποτελούν 

χρήσιμο εργαλείο για τους marketers που ασχολούνται με τα τουριστικά προϊόντα, 

κατά την προσέγγιση της «ώριμης» αγοράς. Εφόσον τα τουριστικά προϊόντα που 

προσφέρουν ενθουσιασμό και νέες εμπειρίες είναι πολύ πιθανό να προτιμώνται από 

ηλικιωμένους που αισθάνονται νέοι κι θέλουν να συμπεριφέρονται σαν νέοι, δίνεται η 

ευκαιρία να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι κάποια συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα 

αντικατοπτρίζουν αυτή την αίσθηση της νεότητας στους ηλικιωμένους. Με άλλα 

λόγια, να δοθεί στους ηλικιωμένους που θέλουν να συμπεριφέρονται σαν νέοι κατά 

τη διάρκεια των διακοπών τους η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αυτή τη επιθυμία 

τους. 
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Σκοπός της Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η τμηματοποίηση της αγοράς των 

τουριστικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στους καταναλωτές άνω των 50 

ετών, δηλαδή στους μεσήλικες και ηλικιωμένους. Κατά την διαδικασία 

τμηματοποίησης εισάγεται στο παρόν, η έννοια της σχετικής ηλικίας, δηλαδή της 

ηλικίας που αισθάνονται ότι είναι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την πραγματική, 

βιολογική τους ηλικία. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο υπάρχει ένας 

συνδυασμός μεταβλητών με τη χρήση των οποίων να μπορεί να γίνει κατάταξη των 

ατόμων άνω των πενήντα σε τρεις διακριτές κατηγορίες καταναλωτών τουριστικών 

προϊόντων. 

 

Στην συνέχεια αναλύονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την διεκπεραίωση της 

παρούσας μελέτης. 

3.2 Διαδικασία της Έρευνας 

Η διαδικασία για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας ακολούθησε αυτή που 

περιγράφεται από τους Mc Daniel & Gates (2002). Σύμφωνα με αυτούς, το πρώτο 

βήμα στην έρευνα marketıng είναι ο προσδιορισμός των στόχων τη έρευνας. Τα 

βήματα που ακολουθούν είναι η δημιουργία του σχεδίου έρευνας, επιλογή της 

ερευνητικής μεθόδου, επιλογή της δειγματοληπτικής μεθόδου, συλλογή των 

στοιχείων, ανάλυση των δεδομένων, συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

και τέλος παρακολούθηση των όποιων συστάσεων και σχολίων προκύπτουν κατά την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται 

συνοπτικά και στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 3.1: Διαδικασία της έρευνας 

 
 

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε τόσο με πρωτογενή όσο και με 

δευτερογενή έρευνα στο διάστημα από το Φεβρουάριο του 2005 ως τον Ιούνιο του 

ίδιου χρόνου. Χρονικά προηγήθηκε η δευτερογενής συλλογή δεδομένων, η οποία 

αποτέλεσε το υπόβαθρο για να ακολουθήσει η πρωτογενής συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγια. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατόν να διερευνηθεί τόσο σε ότι 

αφορά τη βιβλιογραφία – αρθρογραφία, όσο και με πραγματικά στοιχεία η έννοια της 

σχετικής ηλικίας και το εάν και κατά πόσο αυτή μπορεί να ευθύνεται για τις 

αποφάσεις των ηλικιωμένων κυρίως για πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται σχηματικά τα στάδια που ακολουθήθηκαν 

κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

 

1. 
Προσδιορισμός 

Στόχων

8. 
Παρακολούθηση 

7. 
Παρουσίαση 

Αποτελεσμάτων 

6. 
Ανάλυση 
Δεδομένων 

5. 
Συλλογή 
Στοιχείων

4. 
Επιλογή Μεθόδου 
Δειγματοληψίας

3. 
Επιλογή Μεθόδου 

Έρευνας 

2. 
Δημιουργία 

Σχέδιου Έρευνας
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Διάγραμμα 3.2 Διάγραμμα παρουσίασης των σταδίων της έρευνας 

 

3.2.1 Η δευτερογενής έρευνα συλλογής δεδομένων. 

Αρχικά υπήρξε μια δευτερογενής αναζήτηση πληροφοριών γύρω από την έννοια της 

σχετικής ηλικίας καθώς και σχετικά με τον τουρισμό της τρίτης ηλικίας, κυρίως μέσω 

του διαδυκτύου (internet) αλλά και μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Αυτή η αναζήτηση είχε ως στόχο τον καλύτερο προσδιορισμό του υπό 

εξέταση θέματος μέσω των σχετικών προηγουμένων μελετών διακεκριμένων 

επιστημόνων. Οι κύριες πηγές στο διαδύκτυο ήταν οι συλλογές ηλεκτρονικών 

περιοδικών Science Direct (www.sciencedirect.com), Scirus (www.scirus.com) και 

Emerald (www.emerald.com), καθώς και η μηχανή αναζήτησης επιστημονικών 

άρθρων του Google (www.scholar.google.com), οι οποίες δίνουν πρόσβαση σε 

έγκυρα διεθνώς επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού αντικειμένου του Marketıng, 

ΕΡΕΥΝΑ 

Δευτερογενής 
(Φεβρ.- Απρ. 2005) 

Πρωτογενής 
(19 Μαΐου - 10 Ιουν. 2005) 

Διαδίκτυο. 
Συλλογές 

ηλεκτρονικών 
περιοδικών 

Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 
Έντυπο και 

Ηλεκτρονικό υλικό 

Προσδιορισμός πληθυσμού 

Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

Επιλογή δείγματος 

Δοκιμαστική εφαρμογή 

Τελική εφαρμογή 

Εισαγωγή δεδομένων στο 
SPSS 

Επεξεργασία δεδομένων και 
Συμπεράσματα 

Διατύπωση Υποθέσεων 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scirus.com/
http://www.emerald.com/
http://www.scholar.google.com/
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όπως τα Journal of Travel Research, Advances in Consumer Research, International 

Journal of Hospitality Management, κλπ. 

 

Η δευτερογενής αυτή έρευνα διεξήχθη στο διάστημα από το Φεβρουάριο ως τον 

Απρίλιο του 2005, αλλά συνεχίστηκε και καθ’ όλη τη διάρκεια του υπολοίπου της 

έρευνας. Από την αναζήτηση αυτή (desk research) προέκυψε το υλικό της σχετικής 

με το θέμα αρθρογραφίας η οποία περιλάμβανε προηγούμενες έρευνες σε χώρες του 

εξωτερικού (πρωτογενείς και δευτερογενείς). Οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν τη βάση 

για την υποστήριξη της παρούσας έρευνας καθώς και για τη μορφή και το 

περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. Να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός που διερευνήθηκε 

αποτελείται από ώριμους καταναλωτές άνω των πενήντα ετών που κατοικούν στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

3.2.2 Η πρωτογενής έρευνα συλλογής δεδομένων. 

3.2.2.1 Υποθέσεις 

Η πρωτογενής έρευνα συλλογής δεδομένων ξεκινά συνήθως με τη διατύπωση των 

υποθέσεων της οποίες εκφράζει ο ερευνητής και έπειτα καλείται να τις επιβεβαιώσει 

ή να τις διαψεύσει, ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας. 

 

Η βασική εναλλακτική υπόθεση που η παρούσα έρευνα έχει σαν στόχο να 

διερευνήσει είναι ότι με τη χρήση διαφόρων μεταβλητών διάκρισης, μεταξύ των 

οποίων και η σχετική ηλικία, τα άτομα άνω των πενήντα μπορούν να καταταχθούν – 

κατηγοριοποιηθούν σωστά σε τρεις ομάδες σε ότι αφορά τη συχνότητα 

πραγματοποίησης ταξιδιών αναψυχής: στους non users, light users και heavy users. 

 

Επίσης, επιδιώκεται να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο άλλες μεταβλητές, όπως το 

εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας, το μορφωτικό 

επίπεδο και βεβαίως η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

προβλεπτικές του σε ποια κατηγορία θα καταταγεί κάποιος μεσήλικας – ηλικιωμένος. 

 

Η πρωτογενής συλλογή δεδομένων για την παρούσα έρευνα έγινε μέσω ποσοτικής 

έρευνας σε πληθυσμό ατόμων άνω των πενήντα ετών, στην ευρύτερη περιοχή του 
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νομού Θεσσαλονίκης, με ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε με τον παρακάτω 

τρόπο: 

3.2.2.2 Ερωτηματολόγιο 

Το σημαντικότερο εργαλείο της παρούσας μελέτης που χρησιμοποιήθηκε κατά τον 

σχεδιασμό του ερωτηματολογίου είναι αυτό που προτάθηκε από τους Barak & 

Schiffman (1981) για τον προσδιορισμό της σχετικής ηλικίας (cognitive age) και 

αποτελείται από τις τέσσερις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

1) Αισθάνομαι σαν να είμαι…………………….χρονών 

2) Η εμφάνισή μου είναι εμφάνιση ατόμου………………….χρονών 

3) Ενεργώ τις περισσότερες φορές σαν να είμαι.………………χρονών 

4) Τα ενδιαφέροντά μου είναι ενδιαφέροντα ατόμου………………..χρονών 

 

Οι ερωτήσεις αυτές ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας στο οποίο 

προστέθηκαν και ερωτήσεις βασισμένες στην έρευνα των Mathur, Sherman & 

Schiffman (1998) με θέμα το marketing τουριστικών προϊόντων σε ηλικιωμένους, 

καθώς και ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται τακτικά σε 

παρόμοιες έρευνες. 

 

Το ερωτηματολόγιο που προέκυψε (βλ σελ. 61-62 του παραρτήματος), δοκιμάστηκε 

σε ένα δείγμα 5 ατόμων του φάσματος ηλικίας διερεύνησης, για να διαπιστωθούν 

τυχόν ατέλειες στη διατύπωση των ερωτήσεων που θα έκαναν δύσκολη τη 

συμπλήρωσή του. Το αποτέλεσμα της δοκιμής συζητήθηκε από τους υπεύθυνους της 

έρευνας και προέκυψαν κάποιες διορθώσεις που έγιναν με στόχο την πιο εύκολη 

κατανόηση του ερωτηματολογίου από τους ερωτηθέντες. Στην τελική του μορφή το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά, 

ψυχογραφικά στοιχεία καθώς και στοιχεία συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εννέα πρώτες είναι δημογραφικού χαρακτήρα και αναζητούν πληροφορίες σχετικά με 

το φύλλο, την ηλικία (πραγματική, βιολογική), το μορφωτικό επίπεδο, την 

οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση τόσο του ερωτώμενου όσο και του/της 

συζύγου, αν υπάρχει. Έπειτα ακολουθούν οι τέσσερις ερωτήσεις των Barak & 

Schiffman που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και δυο ακόμα ερωτήσεις 

ψυχογραφικού χαρακτήρα που διερευνούν την αντίληψη του ερωτώμενου για την 
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κατάσταση της υγείας του καθώς και για τον ελεύθερο χρόνο του. Ο ελεύθερος 

χρόνος θεωρείται εδώ ως ψυχογραφικού περιεχομένου ερώτηση γιατί η αντίληψη του 

κάθε ανθρώπου για τον χρόνο είναι διαφορετική (πχ κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι 3 

ώρες την ημέρα είναι ελάχιστος ελεύθερος χρόνος και κάποιος άλλος να θεωρεί το 

ίδιο διάστημα αρκετό) Τέλος, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις συμπεριφοράς, σε σχέση με 

το πόσο συχνά ταξιδεύει για αναψυχή ο ερωτώμενος, από πού λαμβάνει πληροφορίες 

για τον σχεδιασμό του ταξιδιού του και από ποιους επηρεάζεται όταν πρόκειται να 

αποφασίσει για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού αναψυχής. 

 

Όλες οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο είναι κλειστού τύπου, 

έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάλυση των δεδομένων. Οι ερωτήσεις για το φύλλο και 

για την ύπαρξη συντηρούμενων (εξαρτημένων) μελών είναι δυο απαντήσεων ενώ οι 

άλλες ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων έχουν από τέσσερις έως έξι εναλλακτικές 

απαντήσεις από τις οποίες έπρεπε να επιλεγεί μόνο μία. Οι τέσσερις ερωτήσεις των 

Barak & Schiffman για την σχετική ηλικία καθώς και οι ερωτήσεις για τη συχνότητα 

πραγματοποίησης ταξιδιών αναψυχής μπορούσαν να πάρουν οποιαδήποτε (ακέραια) 

τιμή ήθελε ο ερωτώμενος, ενώ η ερώτηση για την πραγματική ηλικία μπορούσε να 

πάρει ακέραιες τιμές άνω των 50, εφόσον το δείγμα διερεύνησης αποτελούνταν εξ 

ορισμού από άτομα αυτού του φάσματος ηλικίας. Οι ερωτήσεις για την κατάσταση 

της υγείας και τον ελεύθερο χρόνο παίρνουν τιμές από ένα έως πέντε  σε πενταβάθμια 

κλίμακα του Likert. (για την κατάσταση της υγείας το 1 αντιστοιχεί σε «πολύ κακή» 

και το 5 σε «πολύ καλή», ενώ για τον ελεύθερο χρόνο το 1 αντιστοιχεί σε «ελάχιστο» 

και το 5 σε «πάρα πολύ»).Τέλος υπάρχουν και δυο ερωτήσεις στις οποίες οι 

εναλλακτικές απαντήσεις πρέπει να καταταγούν σε σειρά σημαντικότητας. Οι 

ερωτήσεις αυτές αφορούν στις πηγές πληροφόρησης κατά τον σχεδιασμό ενός 

ταξιδιού αναψυχής και τα άτομα που επηρεάζουν την απόφαση για τη 

πραγματοποίησή του. 

 

Το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή καθώς και ο πίνακας με την ανάλυση των 

ερωτήσεών του βρίσκονται στο παράρτημα. 

 

Το τελικό ερωτηματολόγιο δόθηκε αρχικά για συμπλήρωση σε είκοσι άτομα για να 

διαπιστωθεί ο χρόνος που θα έπρεπε να διαθέσει ο κάθε ερωτώμενος για τη 

συμπλήρωσή του, καθώς και για να γίνουν οι πρώτες δοκιμές σχετικά με τα 
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αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το στατιστικό πρόγραμμα. Από τη 

χρονομέτρηση φάνηκε ότι χρειάζονται από πέντε έως επτά λεπτά για τη συμπλήρωση 

κάθε ερωτηματολογίου, χρόνος που κρίθηκε ικανοποιητικός, καθώς οι μεσήλικές 

αλλά κυρίως οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να χάνουν την συγκέντρωσή και την 

υπομονή τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τέλος, η έρευνα προχώρησε στο 

επόμενο στάδιο, δηλαδή την επιλογή του δείγματος και την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων. 

3.2.2.3 Δείγμα 

Εφόσον ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι άνθρωποι άνω των πενήντα ετών που 

κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το δείγμα έπρεπε βεβαίως να 

αποτελείται από άτομα που να πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Περαιτέρω 

δημογραφικοί περιορισμοί στην επιλογή του δείγματος δεν υπήρχαν, καθώς στόχος 

ήταν να ερωτηθούν άτομα με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία εκ 

των υστέρων θα κατηγοριοποιούνταν ανάλογα με τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις 

δημογραφικού περιεχομένου του ερωτηματολογίου. 

 

Το δείγμα λοιπόν του πληθυσμού που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της 

παρούσας έρευνας είναι τυχαίο, σύμφωνα με τον ορισμό της τυχαιότητας δείγματος 

της Ζαχαροπούλου (1992). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, απλή τυχαία 

δειγματοληψία είναι η διαδικασία λήψης του δείγματος κατά την οποία κάθε δυνατό 

δείγμα n στοιχείων έχει την ίδια πιθανότητα εμφάνισης. Περιορισμοί δεν υπήρξαν και 

δεν έγινε επιλογή παρατηρήσεων. 

 

Για την παρούσα ανάλυση το μέγεθος του δείγματος υπολογίστηκε σύμφωνα με τη 

τεχνική αυτόματου υπολογισμού δείγματος που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα www.surveysystem.com (15/05/2005). Ο πληθυσμός της ευρύτερης 

περιοχής της Θεσσαλονίκης που αποτελείται από άτομα άνω των 50 ετών 

υπολογίζεται περίπου στο 25% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής, επομένως ο 

αριθμός αυτός δεν ξεπερνά τα 380.000 άτομα. Με διάστημα εμπιστοσύνης 6 και σε 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, υπολογίστηκε ότι το δείγμα θα πρέπει να αποτελείται 

από περίπου 267 άτομα. 

 

http://www.surveysystem.com/
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Τα ερωτηματολόγια που διαμοιράστηκαν προς συμπλήρωση ήταν 360, καθώς λόγω 

της επιλογής των συνεντεύξεων ως τρόπου συλλογής των δεδομένων, αναμενόταν να 

υπάρχει υψηλός βαθμός ανταπόκρισης. Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα 

(www.surveysystem.com, 15/05/2005), εφόσον τα ερωτηματολόγια που ήταν 

αξιοποιήσιμα ανέρχονται σε 330, το διάστημα εμπιστοσύνης που προκύπτει για την 

παρούσα έρευνα είναι 5,39. 

3.2.2.4 Συνεντεύξεις 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν οι 

προσωπικές συνεντεύξεις. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας δόθηκε σε προπτυχιακούς 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι οποίοι ανέλαβαν τη διαδικασία 

συμπλήρωσής του από άτομα άνω των πενήντα ετών. Η επιλογή της μεθόδου των 

προσωπικών συνεντεύξεων έγινε διότι παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: δίνει τη 

δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας του ερωτώμενου και διευκολύνει την 

ολοκλήρωση της συνέντευξης. Οι οδηγίες προς τους φοιτητές για τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων ήταν οι εξής: 

 

• Η επιλογή των ερωτηθέντων δεν έπρεπε να γίνει από συγκεκριμένο τόπο 

συγκέντρωσης ατόμων άνω των 50, πχ ΚΑΠΗ. Ο περιορισμός αυτός μπήκε διότι τα 

άτομα που ανήκουν σε τέτοιου είδους ομάδες κάνουν μαζί ταξίδια, άρα έχουν 

παρόμοια ταξιδιωτική συμπεριφορά και επομένως θα χανόταν η τυχαιότητα του 

δείγματος 

• Δεν έπρεπε να απαντηθεί το ερωτηματολόγιο από παραπάνω από ένα άτομο 

του κάθε νοικοκυριού. 

• Οι ερωτώμενοι έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό 

έτος της ηλικίας τους. 

• Οι φοιτητές δεν έπρεπε να συμπληρώνουν μόνοι τους τα ερωτηματολόγια 

• Παρά το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονταν ανώνυμα, ο κάθε 

ερωτώμενος έπρεπε να δίνει κάποια στοιχεία του (κατά προτίμηση τηλέφωνο, κινητό 

ή σταθερό), έτσι ώστε να υπάρξει κάποιος δειγματοληπτικός έλεγχος της εγκυρότητας 

των απαντήσεων. 

• Οι φοιτητές έπρεπε να διευκολύνουν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

εξηγώντας και απαντώντας σε ενδεχόμενες απορίες των ερωτώμενων, έτσι ώστε να 

http://www.surveysystem.com/
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αποφευχθούν τα πολλά σφάλματα στις απαντήσεις και να υπάρξουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα έγκυρα ερωτηματολόγια. 

 

Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων έγινε από τους φοιτητές σε διάστημα τριών 

εβδομάδων, από τις 19 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου 2005. Στο διάστημα αυτό 

συγκεντρώθηκαν 352 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 330, δηλαδή 

ποσοστό 93,75%, ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα. Το ποσοστό 

αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό και οφείλεται στην επιλογή των συνεντεύξεων ως τρόπου 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και στον κατάλληλο σχεδιασμό του δείγματος. 

Από τα υπόλοιπα, τα 15 δεν ήταν αξιοποιήσιμα διότι δεν είχαν απαντήσεις με τη 

μορφή ακέραιου αριθμού στις μεταβλητές V16 – V22, ,όπως ήταν προσδιορισμένο 

κατά τη σχεδίαση του ερωτηματολογίου και επομένως δεν ήταν δυνατόν να 

εισαχθούν στο στατιστικό πρόγραμμα με κάποια συγκεκριμένη τιμή. Τέλος, επτά 

απαντημένα ερωτηματολόγια δεν εισήχθησαν στο στατιστικό πρόγραμμα καθώς ήταν 

ημιτελή. 

3.2.2.5 Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων 

Τα ερωτηματολόγια εξετάστηκαν δειγματοληπτικά για την εγκυρότητά τους μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάποιους ερωτηθέντες και κατόπιν τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν από αυτά κωδικοποιήθηκαν και εισήχθησαν στο στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS για να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας τους. 

 

Τα δεδομένα επανακωδικοποιήθηκαν μέσα στο στατιστικό πρόγραμμα και 

προέκυψαν νέες μεταβλητές οι οποίες θεωρήθηκαν σημαντικότερες για την ανάλυση 

των δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία της μεταβλητής 

«μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα», η οποία προκύπτει από τη άθροιση των 

μεταβλητών «ατομικό εισόδημα» και «εισόδημα συζύγου» και τη διαίρεση του 

αποτελέσματος δια δύο. Η νέα μεταβλητή που προέκυψε έχει περισσότερη 

χρησιμότητα στην παρούσα ανάλυση από τις δυο από τις οποίες προκύπτει, διότι 

παρουσιάζει στην ουσία το διαθέσιμο ατομικό εισόδημα κάθε ερωτώμενου, 

ανεξάρτητα με το αν έχει το ίδιο το άτομο προσωπικό εισόδημα ή αν μπορεί να έχει 

στη διάθεσή του μέρος του εισοδήματος του/της συζύγου. 
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Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προέκυψαν από διακριτική ανάλυση 

(discriminant analyses) η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διαπιστωθεί το κατά 

πόσο μια εξίσωση αυτής της μορφής (δηλαδή μια εξίσωση διακριτικής ανάλυσης) 

μπορεί να διερευνήσει τη διάκριση μεταξύ τριών ομάδων μεσήλικων και 

ηλικιωμένων. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

 

- Non users: αυτοί που δεν πραγματοποιούν καθόλου ή σχεδόν καθόλου 

ταξίδια αναψυχής ετησίως, δηλαδή αυτοί που ταξιδεύουν για αναψυχή λιγότερο από 

μια φορά το χρόνο. 

- Light users: αυτοί που πραγματοποιούν λίγα ταξίδια αναψυχής ετησίως, 

δηλαδή αυτοί που ταξιδεύουν για αναψυχή από μια έως πέντε φορές το χρόνο. 

- Heavy users: αυτοί που πραγματοποιούν πολλά ταξίδια αναψυχής ετησίως, 

δηλαδή από πέντε και πάνω ταξίδια. 

 

Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε διερευνά το εάν οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές που εισάγονται σε ένα μοντέλο διακριτικής ανάλυσης δικαιολογούν την 

ύπαρξή τους σε μια πιθανή εξίσωση της παρακάτω μορφής. 

 

Z=b1X1+b2X2+b3X3+…+bnXn  (α) 

 

όπου: Ζ το αποτέλεσμα της διακριτικής ανάλυσης. 

X1, Χ2, Χ3…Χn οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εισάγονται κάθε φορά στο μοντέλο. 

b1, b2, b3…bn τα διακριτικά βάρη της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής 

 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την διακριτική ανάλυση είναι 

οι μεταβλητές V1, V3, V5α, V6 έως V9, V13β, καθώς και οι V14 και V15. Αναλυτικότερα, 

ως ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρήθηκαν οι εξής: 

 

V1: Φύλο 

V3: Επίπεδο μόρφωσης 

V5α: Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

V6: Οικογενειακή κατάσταση 

V7: Ύπαρξη εξαρτημένων μελών στην οικογένεια 

V8: Ατομική εργασιακή κατάσταση 
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V9: Εργασιακή κατάσταση συζύγου 

V13c: Διαφορά Πραγματικής – Σχετικής ηλικίας 

V14: Κατάσταση της υγείας 

V15: Ελεύθερος χρόνος 

 

Οι παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές εισήλθαν σε μοντέλα της μορφής (α) σε 

διαφορετικούς συνδυασμούς, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πιο μοντέλο συνεπάγεται τη 

καλύτερη (μεγαλύτερη) διάκριση μεταξύ των ομάδων  που διερευνώνται, δηλαδή 

μεταξύ non users, light users και heavy users. 

 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν δεν παρουσίασαν υψηλή 

λοξότητα και ως εκ τούτου δεν χρειάστηκε να μετατραπούν σε λογαριθμικές για να 

γίνουν συμμετρικές οι κατανομές. 

 

Οι μεταβλητές από V16 έως και V22, οι οποίες αφορούν στη συχνότητα 

πραγματοποίησης ταξιδιών αναψυχής με διάφορα μεταφορικά μέσα κατά τη διάρκεια 

των πέντε τελευταίων ετών, προστέθηκαν μεταξύ τους και διαιρέθηκαν δια πέντε, 

έτσι ώστε να βρεθεί ο «ετήσιος δείκτης μετακίνησης», δηλαδή ο αριθμός ταξιδιών 

αναψυχής που πραγματοποίησε ο κάθε ερωτώμενος ετησίως τα πέντε τελευταία 

χρόνια. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν οι τρεις ομάδες προς διερεύνηση που 

αναφέρθηκαν παραπάνω: οι non users, οι light users και οι heavy users. 

 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν διάφορα υποδείγματα διάκρισης, με την εισαγωγή 

διαδοχικά διαφόρων ανεξάρτητων μεταβλητών και με διάφορους συνδυασμούς 

αυτών, με στόχο να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσο ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα 

εξηγεί καλύτερα τη διάκριση μεταξύ των μεσήλικων και ηλικιωμένων σε τρεις 

διακριτές ομάδες, δηλαδή σε non users, light users και heavy users υπηρεσιών 

ταξιδιών αναψυχής. 

 

Η επιλογή των μεταβλητών έγινε σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

αναπτύχθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, όπου από 

προηγούμενες έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν τους ανθρώπους στην πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής είναι: 

 



 38

- Το διαθέσιμο εισόδημα 

- Ο διαθέσιμος χρόνος 

- Η κατάσταση της υγείας 

- Η οικογενειακή κατάσταση 

- Το μορφωτικό επίπεδο 

- Η ηλικία 

 

Έτσι, οι μεταβλητές αυτές που υπήρχαν και στο ερωτηματολόγιο της παρούσα 

έρευνας εισήλθαν σε διάφορους συνδυασμούς και μαζί με άλλες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και δημιούργησαν μοντέλα προς διερεύνηση, τα αποτελέσματα των 

οποίων παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Περιγραφική ανάλυση των δεδομένων 

Σύμφωνα με μια πρώτη περιγραφική ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα 

παρακάτω στοιχεία για το δείγμα των ερωτώμενων: 

4.1.1 Μέση τιμή 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέσες τιμές κάποιων από τις 

μεταβλητές, για τις οποίες έχει νόημα η μέση τιμή. Οι μεταβλητές αυτές είτε είναι 

αριθμητικές, είτε μπορούν να αποκωδικοποιηθούν και να δώσουν ένα συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα. 

 
Πίνακας 4.1.1: Μέσες τιμές 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Πραγματική ηλικία 330 50 86 59,90 9,083 
Επίπεδο μόρφωσης 330 1 5 2,45 1,161 
Μέσο μηνιαίο 
ατομικό εισόδημα 330 1 3 1,80 ,614 

Σχετική ηλικία 330 23 86 48,90 11,992 
Πραγματική-Σχετική 
Ηλικία 330 -11 44 11,00 9,770 

Κατάσταση Υγείας 330 1 5 3,86 ,978 
Ελεύθερος χρόνος 330 1 5 3,28 1,362 
Valid N (listwise) 330     

 
Από τον πίνακα αυτόν βλέπουμε λοιπόν ότι ο μέσος όρος της ηλικίας των 

ερωτηθέντων ήταν 59,9 έτη, ενώ η σχετική τους ηλικία ήταν 48,9 έτη, δηλαδή κατά 

μέσο όρο 11 χρόνια μικρότερη. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει μελέτες που 

αναφέρονται στο βιβλιογραφικό τμήμα της έρευνας και που καταγράφουν ότι κατά 

μέσο όρο η σχετική ηλικία των ατόμων είναι περίπου 10 χρόνια μικρότερη από την 

πραγματική. 

 

Η κατάσταση της υγείας όπως την αντιλαμβάνονται οι ερωτηθέντες έχει μέση τιμή 

3,86, η οποία σύμφωνα με την 5βάθμια κλίμακα του Lıkert που χρησιμοποιήθηκε, 

αντιστοιχεί σε κατάσταση καλύτερη της μέτριας, σχεδόν καλή. Κάτι ανάλογο ισχύει 

και για τον ελεύθερο χρόνο που έχει μέση τιμή 3,28, άρα λίγο πάνω από το μέτριο. 
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Το μέσο επίπεδο μόρφωσης έχει τιμή 2,45 και επομένως βρίσκεται περίπου στο 

επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, το μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

έχει κωδικοποιημένη τιμή 1,8, βρίσκεται δηλαδή μεταξύ €501 και €1500, και μάλιστα 

βρίσκεται πιο κοντά στη περιοχή των €1000. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό διότι 

δείχνει ότι κατά μέσο όρο το διαθέσιμο εισόδημα είναι αρκετό στις υπό εξέταση 

κατηγορίες, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης κάποιων 

κατηγοριών ταξιδιών αναψυχής. 

4.1.2 Συχνότητα 

Οι συχνότητες με τις οποίες εμφανίστηκαν οι διάφορες απαντήσεις στις κύριες 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω. 

4.1.2.1 Φύλο 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το δείγμα των ερωτηθέντων αποτελείται κατά 

53,6% από άντρες και κατά 46,4% από γυναίκες. 

 
Πίνακας 4.1.2.1: Φύλο 

  Frequency Valid Percent 
1. Άντρες   177 53,6 
2. Γυναίκες 153 46,4 
Σύνολο  330 100,0 

4.1.2.2 Ηλικία 

Η πραγματική ηλικία ομαδοποιήθηκε για ευκολότερη ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Έτσι, οι ηλικίες από 50 έως και 65 πήραν την τιμή 1, από 66 έως και 75 την τιμή 2 

και από 76 και πάνω την τιμή 3. σύμφωνα με την παραπάνω ομαδοποίηση, το 75,8% 

των ερωτηθέντων είναι μεταξύ 50 και 65 ετών, το 16,1% μεταξύ 66 και 75 και μόνο 

το 8,2% είναι άνω των 76 ετών, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 4.1.2.2: Ηλικία 

 Frequency Valid Percent 
1. Έως και 65  250 75,8 
2. 66-75  53 16,1 
3. 76 και άνω  27 8,2 
Σύνολο   330 100,0 
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4.1.2.3 Μορφωτικό επίπεδο 

Σε ότι αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, το 36,1 του δείγματος έχει τελειώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μόνο το 0,9% έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όπως 

φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 4.1.2.3: Μορφωτικό επίπεδο 

  Frequency Valid Percent 
1. 1βάθμια  80 24,2 
2. 2βάθμια  119 36,1 
3. Άλλες σχολές 36 10,9 
4. 3βάθμια  92 27,9 
5. Μεταπτυχιακή 3 ,9 
Σύνολο  330 100,0 

4.1.2.4 Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

Το μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα στο δείγμα παρουσίασε τις παρακάτω 

συχνότητες. 

Πίνακας 4.1.2.4: Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

  Frequency Valid Percent 
1. Έως και €500  101 30,6 
2. €501-€1500  193 58,5 
3. €1501 και άνω 36 10,9 
Σύνολο  330 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το 58,5% των ερωτηθέντων έχουν μέσο 

μηνιαίο εισόδημα μεταξύ €501-€1500, ενώ μόλις το 10,9% έχει εισόδημα που 

ξεπερνά τα €1501. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο εύρημα για την παρούσα ανάλυση, 

καθώς το εισόδημα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης που αφορά την πραγματοποίηση ταξιδιών, και 

τέτοιου είδους ταξίδια χρειάζονται σε γενικές γραμμές μια σχετική οικονομική 

επιφάνεια για να πραγματοποιηθούν. 

4.1.2.5 Οικογενειακή κατάσταση 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, σε ποσοστό 80,9% οι ερωτώμενοι είναι 

παντρεμένοι. 10,6% είναι χήροι/ες, πράγμα που δικαιολογείται αν ληφθεί υπόψη ότι 

περίπου το 25% του δείγματος αποτελείται από άτομα άνω των 65 που έχουν 
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μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν χάσει τον /την σύζυγό τους απ’ ότι είναι σε 

μικρότερες ηλικίες. 

 
Πίνακας 4.1.2.5: Οικογενειακή κατάσταση 

 Frequency Valid Percent 
1. Ανύπαντρος/η 9 2,7 
2. Παντρεμένος/η 267 80,9 
3. Διαζευγμένος/η 19 5,8 
4. Χήρος/α 35 10,6 
Σύνολο 330 100,0 

 

Τέλος το ποσοστό των ανύπαντρων και των διαζευγμένων είναι πολύ μικρό, 2,7% και 

5,8% αντίστοιχα. 

4.1.2.6 Ύπαρξη εξαρτημένων μελών 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 4.1.2.6, το 63% των ερωτηθέντων έχουν 

στην οικογένεια εξαρτημένα μέλη και το 37% δεν έχουν. Το εύρημα είναι σημαντικό 

αν ληφθεί υπόψη ότι τα εξαρτημένα μέλη επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό 

προϋπολογισμό αλλά μειώνουν και τον ελεύθερο χρόνο των ατόμων 

 

Πίνακας 4.1.2.6: Ύπαρξη εξαρτημένων μελών 

  Frequency Percent Valid Percent 
1. Υπάρχουν  208 63,0 63,0 
2. Δεν υπάρχουν 122 37,0 37,0 
Σύνολο 330 100,0 100,0 

4.1.2.7 Εργασιακή κατάσταση ατομική και του/της συζύγου 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.1.2.7, το 45,5% των ερωτηθέντων είναι 

εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και το 31,8% συνταξιούχοι. ένα πολύ μικρό 

ποσοστό, 1,2% είναι άνεργοι ενώ μόνο το 7,3% είναι εργαζόμενοι μερικής 

απασχόλησης. Ακόμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ίδιου πίνακα, το 35,2% των 

συζύγων των ερωτηθέντων είναι απασχολούμενοι πλήρους απασχόλησης και μόνο το 

17,9% είναι συνταξιούχοι. Σχετικά σημαντικό είναι και το ποσοστό αυτών που 

ασχολούνται με τα οικιακά (14%), ενώ και για το 18,2% δεν υπάρχει καθόλου 

σύζυγος (περιπτώσεις χηρείας, διαζυγίου και ανθρώπων που έχουν παραμείνει 

ανύπαντροι). 
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Πίνακας 4.1.2.7: Εργασιακή κατάσταση ατομική και του/της συζύγου 

 
Frequency 
ατομική 

Valid Percent 
ατομικό 

Frequency 
συζύγου 

Valid Percent 
συζύγου 

0. Δεν υπάρχει σύζυγος   60 18,2 
1. Πλήρης απασχ. 150 45,5 116 35,2 
2. Μερική απασχ. 24 7,3 26 7,9 
3. Συνταξιούχος 105 31,8 59 17,9 
4. Άνεργος 4 1,2 11 3,3 
5. Οικιακά 32 9,7 48 14,5 
6. Άλλοι πόροι 15 4,5 10 3,0 
Σύνολο 330 100,0 330 100,0 

4.1.2.8 Κατάσταση της υγείας 

Η κατάσταση της υγείας των ερωτηθέντων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

4.1.2.8. 

 

Πίνακας 4.1.2.8: Κατάσταση της υγείας 
 Frequency Percent Valid Percent 
1. Πολύ κακή 5 1,5 1,5 
2. Κακή 27 8,2 8,2 
3. Μέτρια 72 21,8 21,8 
4. Καλή 130 39,4 39,4 
5. Πολύ καλή 96 29,1 29,1 
Σύνολο 330 100,0 100,0 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αποτελέσματα, στην πλειοψηφία τους (39,4%) οι 

ερωτώμενοι θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Ακολουθούν όσοι 

θεωρούν την υγεία τους πολύ καλή με ποσοστό 29,1% και έπειτα αυτοί που 

πιστεύουν ότι η υγεία τους είναι μέτρια (21,8%). Τέλος, αισθητά μικρότερα είναι τα 

ποσοστά αυτών που θεωρούν την υγεία τους πολύ κακή και κακή (1,5% και8,2% 

αντιστοίχως). 

4.1.2.9 Ελεύθερος χρόνος 

Σύμφωνα λοιπόν με τον παρακάτω πίνακα, οι περισσότεροι ερωτώμενοι θεωρούν ότι 

έχουν αρκετό, πολύ και πάρα πολύ διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο με αντίστοιχα ποσοστά 

24,8%, 21,2% και 24,8%. Πολύ λιγότεροι είναι εκείνοι οι μεσήλικες και ηλικιωμένοι 

που θεωρούν ότι ο ελεύθερος χρόνος τους είναι ελάχιστος ή λίγος (14,2% και 14,8% 

αντίστοιχα) 
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Πίνακας 4.1.2.9: Ελεύθερος χρόνος 
 Frequency Percent Valid Percent 
1. Ελάχιστο 47 14,2 14,2 
2. Λίγο 49 14,8 14,8 
3. Αρκετό 82 24,8 24,8 
4. Πολύ 70 21,2 21,2 
5. Πάρα πολύ 82 24,8 24,8 
Σύνολο 330 100,0 100,0 

4.1.2.10 Διαφορά πραγματικής – σχετικής ηλικίας 

Η διαφορά πραγματικής και σχετικής ηλικίας ουσιαστικά δείχνει πόσο γηραιότερο ή 

νεότερο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους οι ερωτώμενοι. Σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα, το 26,7% των ερωτηθέντων στην παρούσα έρευνα αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους από 11 χρόνια γηραιότερο έως και 5 χρόνια νεότερο. 35,8% από 6 έως και 

16 χρόνια νεότερο και το υπόλοιπο 27,6% ως πάνω από 17 χρόνια νεότερο. 

 

Πίνακας 4.1.2.10: Διαφορά πραγματικής – σχετικής ηλικίας 
Πόσα έτη 

νεότεροι νιώθουν Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1. -11 έως και 5 121 36,7 36,7 36,7 
2. 6 έως και 16 118 35,8 35,8 72,4 
3. 17 και άνω 91 27,6 27,6 100,0 
Σύνολο 330 100,0 100,0   

4.1.2.11 Αριθμός ετήσιων ταξιδιών αναψυχής 

Ο ετήσιος αριθμός ταξιδιών αναψυχής που πραγματοποιούν οι ερωτηθέντες 

παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1.2.11. 

 

Πίνακας 4.1.2.11: ετήσια ταξίδια αναψυχής 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0. Έως 1  57 17,3 17,3 17,3 
1. από 1 έως 5 206 62,4 62,4 79,7 
2. πάνω από 5 67 20,3 20,3 100,0 
Σύνολο  330 100,0 100,0   

 

Όπως φαίνεται λοιπόν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ( 62,4%) οι μεσήλικες και 

ηλικιωμένοι ταξιδεύουν με σκοπό την αναψυχή από μια έως πέντε φορές το χρόνο 

(lıght users). 17,3% ταξιδεύουν το πολύ μια φορά ετησίως (non users), ενώ το 20,3% 

ταξιδεύει πάνω από 5 φορές το χρόνο (heavy users).  
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Επομένως είναι σημαντικό να βρεθούν οι μεταβλητές εκείνες (μεταβλητές διάκρισης) 

των οποίων οι τιμές διαφοροποιούνται όταν μετακινούμαστε από τη μια ομάδα 

ταξιδευτών στην άλλη. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να κατατάσσουμε με 

ακρίβεια τα άτομα στις τρεις αυτές ομάδες, ανάλογα με τις τιμές που δίνουν στις 

μεταβλητές διάκρισης. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να γίνει 

διακριτική ανάλυση (discriminant analyses). 

4.2 Διακριτική ανάλυση 

Για την διακριτική ανάλυση αναπτύχθηκαν έξι διαδοχικά υποδείγματα, με την 

προσθήκη κάθε φορά κάποιων ανεξάρτητων μεταβλητών που σύμφωνα με την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορούν να επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή. 

Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσματα αυτών των υποδειγμάτων στα οποία 

πραγματοποιήθηκε διακριτική ανάλυση: 

4.2.1 Πρώτο υπόδειγμα 

Στο πρώτο υπόδειγμα που αναπτύχθηκε, η μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η V13c, δηλαδή αυτή που αφορά στη διαφορά μεταξύ 

πραγματικής και σχετικής ηλικίας. Οι έγκυρες περιπτώσεις (valid cases) ήταν 330, 

δηλαδή ποσοστό 100%, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου άκυρες (missing cases), όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα αποτελεσμάτων Π2 στο παράρτημα (βλ. σελ. 67) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσιάζει τα στατιστικά της κάθε υπό διερεύνηση 

ομάδας (non users=0, light users=1, heavy users=2) (βλ. πίνακα αποτελεσμάτων Π3 

στο παράρτημα, σελ. 67), η μέση τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής μεγαλώνει καθώς 

πηγαίνουμε από την κατηγορία non users στους light users και στους heavy users. 

Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν εύρημα που υποδηλώνει ότι όσο πιο νέος 

πιστεύει κανείς ότι είναι σε σχέση με την πραγματική του ηλικία, τόσο πιο μεγάλες οι 

πιθανότητές του να κατατάσσεται στις ομάδες των light και heavy users. 

 

Αποδεικνύεται όμως ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς ο συντελεστής Wilks’ Lambda που 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 4.2.1, είναι πάνω από 0,9 και εξαιρετικά κοντά στη 
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μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

τριών υπό εξέταση ομάδων σε ότι αφορά την διαφορά πραγματικής και σχετικής 

ηλικίας των ατόμων. 

 

Πίνακας 4.2.1: Συντελεστής Wilks' Lambda 

Test of Function(s) 
Wilks' 

Lambda Chi-square df Sig. 
1 ,985 5,079 2 ,079 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον πίνακα κατηγοριοποίησης των δεδομένων (classification 

results) (βλ. πίνακα αποτελεσμάτων Π4 στο παράρτημα, σελ. 67), μόνο το 23% των 

παρατηρήσεων κατηγοριοποιούνται σωστά στις τρεις ομάδες non users, light users 

και heavy users με την χρήση της επιλεγμένης μεταβλητής ως μεταβλητής διάκρισης. 

4.2.2 Δεύτερο υπόδειγμα 

Στο δεύτερο υπόδειγμα που αναπτύχθηκε, η μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η V5a, δηλαδή αυτή που αφορά στο μέσο μηνιαίο ατομικό 

εισόδημα. Η μεταβλητή αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον σε 

προηγούμενες έρευνες που καταγράφονται στο τμήμα της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, το διαθέσιμο εισόδημα φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

πραγματοποίηση ή όχι ταξιδιών αναψυχής. Οι έγκυρες περιπτώσεις (valid cases) 

ανήλθαν και πάλι σε ποσοστό 100%, χωρίς καθόλου άκυρες (missing cases), όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα αποτελεσμάτων Π5 στο παράρτημα (βλ. σελ. 68) 

 

Όπως όμως αποκαλύπτεται από τον παρακάτω πίνακα 4.2.2, ο συντελεστής Wilks' 

Lambda είναι 0,978, πολύ κοντά δηλαδή στη μονάδα και επομένως και στο 

συγκεκριμένο υπόδειγμα δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών υπό 

εξέταση ομάδων σε ότι αφορά το μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα, παρά το γεγονός 

ότι από τον πίνακα αποτελεσμάτων Π6 (βλ. παράρτημα, σελ. 68), οι μέσες τιμές της 

ανεξάρτητης μεταβλητής είναι μεγαλύτερες, όσο μετακινούμαστε από την μια ομάδα 

προς την άλλη (από τους non users στους light users, στους heavy users). 

 

Τέλος, στον πίνακα κατηγοριοποίησης των δεδομένων (classification results) (βλ. 

πίνακα αποτελεσμάτων Π7 στο παράρτημα, σελ. 68), μόνο το 22,4% των 



 47

παρατηρήσεων κατηγοριοποιούνται σωστά στις τρεις ομάδες non users, light users 

και heavy users, με την χρήση του μέσου μηνιαίου ατομικού εισοδήματος ως 

μεταβλητής διάκρισης 

 

Πίνακας 4.2.2: Συντελεστής Wilks' Lambda 

  
Wilks' 

Lambda F df1 df2 Sig. 
(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 ,978 3,648 2 327 ,027 

4.2.3 Τρίτο υπόδειγμα 

Στο τρίτο υπόδειγμα που αναπτύχθηκε, εισήχθησαν ταυτόχρονα οι μεταβλητές V5α 

και V13c ως εξής: 

 

V5α: Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

V13c: Διαφορά Πραγματικής – Σχετικής ηλικίας 

 

Στην ανάλυση αυτή και πάλι οι έγκυρες περιπτώσεις (valid cases) ήταν 330, δηλαδή 

ποσοστό 100%, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου άκυρες (missing cases), όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα αποτελεσμάτων Π8 στο παράρτημα (βλ. σελ. 69) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσιάζει τα στατιστικά της κάθε υπό διερεύνηση 

ομάδας (non users=0, light users=1, heavy users=2) (βλ. πίνακα αποτελεσμάτων Π9 

στο παράρτημα, σελ. 69), οι μέσες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι 

μεγαλύτερες, όσο μετακινούμαστε από την μια ομάδα προς την άλλη. Αυτό και στην 

περίπτωση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως εύρημα που υποδηλώνει ότι όσο 

μεγαλύτερο είναι το εισόδημα και όσο πιο νέος αισθάνεται κανείς σε σχέση με την 

πραγματική του ηλικία, τόσο πιο μεγάλες οι πιθανότητές του να κατατάσσεται στις 

ομάδες των light και heavy users. Και πάλι όμως ο συντελεστής Wilks’ Lambda που 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 4.2.3, είναι πάνω από 0,9 και πολύ κοντά στη 

μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

τριών υπό εξέταση ομάδων σε ότι αφορά το μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα και την 

διαφορά πραγματικής και σχετικής ηλικίας των ατόμων. 

 

 



 48

Πίνακας 4.2.3: Συνολικός συντελεστής Wilks' Lambda 

Test of Function(s) 
Wilks' 

Lambda Chi-square df Sig. 
1 ,962 12,718 4 ,013 
2 ,998 ,610 1 ,435 

 

Τέλος, με την χρήση των δυο επιλεγμένων μεταβλητών ως μεταβλητών διάκρισης 

στον πίνακα κατηγοριοποίησης των δεδομένων (classification results) (βλ. πίνακα 

αποτελεσμάτων Π10 στο παράρτημα, σελ. 69, μόνο το 24,8% των παρατηρήσεων 

κατηγοριοποιούνται σωστά στις τρεις ομάδες non users, light users και heavy users. 

4.2.4 Τέταρτο υπόδειγμα 

Στις μεταβλητές του τρίτου υποδείγματος προστέθηκαν και οι μεταβλητές V3, V7 και 

V14, και έτσι το τέταρτο υπόδειγμα αναπτύχθηκε με τις εξής ανεξάρτητες μεταβλητές: 

 

V3: Επίπεδο μόρφωσης 

V5α: Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

V7: Ύπαρξη εξαρτημένων μελών στην οικογένεια 

V13c: Διαφορά Πραγματικής – Σχετικής ηλικίας 

V14: Κατάσταση της υγείας 

Το ποσοστό των έγκυρων περιπτώσεων ήταν και πάλι 100%, δηλαδή 330 

περιπτώσεις, όπως φαίνεται και στον πίνακα αποτελεσμάτων Π11 στο παράρτημα 

(βλ. σελ. 70).  

 

Ο πίνακας που παρουσιάζει τα στατιστικά της κάθε υπό διερεύνηση ομάδας (non 

users=0, light users=1, heavy users=2) (βλ. πίνακα αποτελεσμάτων Π12 στο 

παράρτημα, σελ. 70) δεν παρουσιάζει και πάλι σημαντικό ενδιαφέρον, εφόσον ο 

συνολικός συντελεστής Wilks’ Lambda που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 4.2.4 

είναι πολύ κοντά στη μονάδα και σε αυτή την περίπτωση. 

 

Πίνακας 4.2.4: Συνολικός συντελεστής Wilks' Lambda 

Test of Function(s) 
Wilks' 

Lambda Chi-square df Sig. 
1 ,941 19,906 10 ,030 
2 ,986 4,510 4 ,341 
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Τέλος, με την χρήση των πέντε παραπάνω μεταβλητών ως μεταβλητών διάκρισης το 

41,5% των παρατηρήσεων κατηγοριοποιούνται σωστά στις τρεις ομάδες non users, 

light users και heavy users (βλ. πίνακα αποτελεσμάτων Π13 στο παράρτημα, σελ. 71). 

Το ποσοστό αυτό είναι μεν μεγαλύτερο από ότι στα προηγούμενα τρία υποδείγματα, 

δεν είναι όμως αρκετό για να χαρακτηρίσουμε το παρόν μοντέλο ικανοποιητικό για 

τη κατάταξη των ατόμων στις τρεις υπό εξέταση κατηγορίες. 

4.2.5 Πέμπτο υπόδειγμα 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο πέμπτο υπόδειγμα είναι οι 

εξής: 

 

V1: Φύλο 

V3: Επίπεδο μόρφωσης 

V5α: Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

V7: Ύπαρξη εξαρτημένων μελών στην οικογένεια 

V13c: Διαφορά Πραγματικής – Σχετικής ηλικίας 

V14: Κατάσταση της υγείας 

V15: Ελεύθερος χρόνος 

 

Ο αριθμός των έγκυρων παρατηρήσεων είναι και πάλι 330, δηλαδή 100%, όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα αποτελεσμάτων Π14 του παραρτήματος (βλ. σελ 71). 

Όσο για τα στατιστικά της κάθε υπό διερεύνηση ομάδας που καταγράφονται στον 

πίνακα αποτελεσμάτων Π15 του παραρτήματος (βλ. σελ. 72, ούτε και στην 

περίπτωση αυτή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον για άλλη μια φορά ο 

συνολικός συντελεστής Wilks’ Lambda είναι μεγαλύτερος του 0.9, όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα 4.2.5. 

 

Πίνακας 4.2.5: Συνολικός συντελεστής Wilks' Lambda 

Test of Function(s) 
Wilks' 

Lambda Chi-square df Sig. 
1 ,924 25,743 14 ,028 
2 ,985 4,849 6 ,563 

 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών υπό εξέταση 

ομάδων σε ότι αφορά τις μεταβλητές του συγκεκριμένου υποδείγματος. 
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Τέλος, με την χρήση των επτά παραπάνω μεταβλητών ως μεταβλητών διάκρισης το 

39,1% των παρατηρήσεων κατηγοριοποιούνται σωστά στις τρεις ομάδες non users, 

light users και heavy users (βλ. πίνακα αποτελεσμάτων Π16 στο παράρτημα, σελ. 72). 

Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από ότι στα τρία πρώτα υποδείγματα και 

μικρότερο από ότι στο τρίτο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι αρκετό για να 

χαρακτηρίσουμε το μοντέλο αυτό ικανοποιητικό για τη κατάταξη των ατόμων στις 

τρεις υπό εξέταση κατηγορίες. 

4.2.6 Έκτο υπόδειγμα 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές του έκτου υποδείγματος είναι οι παρακάτω: 

 

V1: Φύλο 

V3: Επίπεδο μόρφωσης 

V5α: Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

V6: Οικογενειακή κατάσταση 

V7: Ύπαρξη εξαρτημένων μελών στην οικογένεια 

V8: Ατομική εργασιακή κατάσταση 

V9: Εργασιακή κατάσταση συζύγου 

V13c: Διαφορά Πραγματικής – Σχετικής ηλικίας 

V14: Κατάσταση της υγείας 

V15: Ελεύθερος χρόνος 

 

Με έγκυρες παρατηρήσεις 330 (βλ. πίνακα αποτελεσμάτων Π17, σελ. 73) Στο 

παράρτημα), το υπόδειγμα αυτό δεν παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς 

παρά το γεγονός ότι στον πίνακα στατιστικών των υπό διερεύνηση ομάδων (βλ. 

πίνακα αποτελεσμάτων Π18, σελ. 74, παράρτημα) διακρίνονται κάποιες 

συγκεκριμένες τάσεις των μέσων όρων των ανεξάρτητων μεταβλητών, εν τούτοις ο 

συντελεστής Wilks’ Lambda είναι μεγαλύτερος του 0,9, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα 4.2.6. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών υπό εξέταση ομάδων σε ότι αφορά τις δέκα μεταβλητές που 

εισήχθησαν στο συγκεκριμένο υπόδειγμα. 
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Πίνακας 4.2.6: Συνολικός συντελεστής Wilks' Lambda 

Test of Function(s) 
Wilks' 

Lambda Chi-square df Sig. 
1 ,908 30,977 20 ,055 
2 ,974 8,414 9 ,493 

 

Σε ότι αφορά το ποσοστό σωστής κατάταξης των παρατηρήσεων στις τρεις υπό 

εξέταση ομάδες, αυτό ανέρχεται σε 41,8% όπως φαίνεται από τον πίνακα 

αποτελεσμάτων Π19 στο παράρτημα (βλ. σελ. 75). Και στην περίπτωση αυτή δεν 

είναι ικανοποιητικό για την διάκριση των ατόμων στις κατηγορίες non users, light 

users και heavy users. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα της διακριτικής ανάλυσης, η εναλλακτική 

υπόθεση που διατυπώθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας θα πρέπει να απορριφθεί, 

καθώς δεν βρέθηκε κανένα υπόδειγμα διακριτικής ανάλυσης το οποίο να μπορεί να 

κατατάσσει με ακρίβεια τα άτομα άνω των πενήντα ετών στις τρεις κατηγορίες 

ταξιδιωτών non users, light users και heavy users. 

 

Η παραπάνω διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που υπήρχαν για την 

παρούσα έρευνα. Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές που επιλέχθηκαν για τη ανάπτυξη των διαφόρων υποδειγμάτων 

διακριτικής ανάλυσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την πραγματοποίηση η 

μη ταξιδιών αναψυχής. Επομένως θεωρήθηκε αναμενόμενο ότι οι παράγοντες αυτοί 

θα μπορούσαν σε κάποιους συνδυασμούς να δημιουργήσουν ένα μοντέλο διάκρισης 

το οποίο να μπορεί να κατατάσσει άτομα άνω των πενήντα στις τρεις 

προαναφερθείσες κατηγορίες ταξιδευτών. 

 

Το ότι αυτό δεν αποδείχθηκε στην παρούσα ανάλυση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το μέγεθος του δείγματος. Το δείγμα 330 ατόμων 

θεωρήθηκε αρκετό για την πραγματοποίηση διακριτικής ανάλυσης, ενδεχομένως 

όμως μια έρευνα μεγαλύτερης έκτασης να μπορούσε να δώσει πιο σαφή και έγκυρα 

αποτελέσματα, στα οποία να παρατηρούνταν αναλογίες με τις μεγάλες έρευνες που 

διεξήχθησαν στο εξωτερικό με σχετική θεματολογία και που καταγράφονται στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 

Ένας δεύτερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η κουλτούρα και η 

νοοτροπία των Ελλήνων μεσήλικων και ηλικιωμένων. Οι περισσότερες έρευνες στο 

εξωτερικό έγιναν σε χώρες της δύσης (Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία), όπου οι άνθρωποι 

άνω των πενήντα, ακόμα και οι πολύ ηλικιωμένοι, πιστεύουν ότι μπορούν ακόμα να 

απολαμβάνουν τη ζωή τους και να αποκτούν νέες εμπειρίες. Αντίστοιχα στην 

Ελλάδα, εξαιτίας πολλών παραγόντων όπως το χαμηλό εισόδημα, το ανεπαρκές 

ασφαλιστικό σύστημα αλλά και τη δέσμευση που έχουν οι άνθρωποι από τα παιδιά 

τους, τα οποία εγκαταλείπουν το σπίτι σε μεγάλη ηλικία, οι μεσήλικες και ιδίως οι 
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ηλικιωμένοι έχουν ενδεχομένως μια τάση παραίτησης από νέες εμπειρίες και 

περιπέτειες, συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιών αναψυχής. 

 

Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και περαιτέρω έρευνας, έτσι 

ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της διαφοράς των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας από τα αποτελέσματα ανάλογων ερευνών στο εξωτερικό. Στο 

βαθμό όμως που δεν βρέθηκε υπόδειγμα διάκρισης ικανοποιητικό με βάση την 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το 

συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι τρεις κατηγορίες των non users, light users και 

heavy users είναι σχετικά ομοιογενείς, σε ότι αφορά τουλάχιστον τις μεταβλητές 

διάκρισης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, δηλαδή τις εξής: 

 

• Φύλο 

• Επίπεδο μόρφωσης 

• Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

• Οικογενειακή κατάσταση 

• Ύπαρξη εξαρτημένων μελών στην οικογένεια 

• Ατομική εργασιακή κατάσταση 

• Εργασιακή κατάσταση συζύγου 

• Διαφορά Πραγματικής – Σχετικής ηλικίας 

• Κατάσταση της υγείας 

• Ελεύθερος χρόνος 

 

Επομένως τμηματοποίηση των καταναλωτών ταξιδιωτικών υπηρεσιών που έχουν 

ηλικία άνω των πενήντα ετών δεν μπορεί να υπάρξει στη βάση των παραπάνω 

μεταβλητών, καθώς απ’ ότι εξάγεται από την έρευνα οι καταναλωτές αυτοί δεν έχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους σε ότι αφορά αυτές ακριβώς τις 

μεταβλητές. 
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6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας οδηγούν στην πρόταση υιοθέτησης ενιαίου 

προγράμματος marketing για τους ταξιδευτές της μέσης και τρίτης ηλικίας, εφόσον 

αυτοί δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στις υπό εξέταση μεταβλητές. Είναι 

σημαντικό όμως οι marketers τουριστικών προϊόντων να αντιληφθούν τη σημασία 

του τμήματος της αγοράς που αποτελείται από τους ανθρώπους άνω των πενήντα. Το 

τμήμα αυτό γίνεται ολοένα και πιο δυναμικό και καταναλώνει ολοένα και 

περισσότερο αγαθά και υπηρεσίες, ανάμεσα σε αυτές και τουριστικές. Όπως φάνηκε 

στη παρούσα έρευνα, το 62,4% των ατόμων άνω των πενήντα πραγματοποιεί από ένα 

έως πέντε ταξίδια αναψυχής το χρόνο. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά σημαντικό για 

να αγνοείται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε γενικές γραμμές 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στους νεότερους καταναλωτές. 

 

Είναι λοιπόν ανάγκη για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν 

μίγμα μάρκετινγκ σχεδιασμένο για «ώριμους» καταναλωτές. Όπως έγινε αντιληπτό, η 

«ώριμη» αυτή αγορά μπορεί να στοχευθεί σαν μια ομοιογενής αγορά όπου δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά των ατόμων που την αποτελούν. 

Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο μίγμα marketing, το οποίο θα 

προσεγγίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων αυτών και θα τις ικανοποιεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν από τις 

παρακάτω στρατηγικές μάρκετινγκ¨ 

6.1 Αδιαφοροποίητο ή συγκεντρωτικό μάρκετινγκ: 

Η προσπάθεια της επιχείρησης συγκεντρώνεται δια μέσου ενός μόνο μίγματος ΜΚΤ 
στην ικανοποίηση ενός μόνο τμήματος αγοράς, στην συγκεκριμένη περίπτωση στις 
ηλικίες άνω των πενήντα ετών. Οι ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος μελετούνται 
σε βάθος και ανάλογα προδιαγράφουν τα μεγέθη του μίγματος ΜΚΤ (Μαλλιάρης, 
2001). Η επιχείρηση που ακολουθεί την στρατηγική αυτή μπορεί άνετα να 
ανταγωνιστεί τους μεγάλους παραγωγούς υποκατάστατων και να πετύχει υψηλές 
πωλήσεις και κέρδη με σχετικά μικρό κόστος. Επομένως η στρατηγική αυτή δίνει στις 
μικρές τουριστικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τις μεγάλες 
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τουριστικές μονάδες και να αποσπάσουν τμήμα της αγοράς παρά τους 
περιορισμένους πόρους που διαθέτουν. 

6.2 Ιδιαιτεροποιημένο μάρκετινγκ 

Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση αναγνωρίζει ότι ένα και το αυτό προϊόν μπορεί 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων της αγοράς. Με βάση αυτή την 
αναγνώριση διατηρώντας το προϊόν της αμετάβλητο προσπαθεί να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες διαφόρων τμημάτων της αγοράς, διαφοροποιώντας απλά τα υπόλοιπα 
στοιχεία του τμήματος ΜΚΤ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό μεταφράζεται με 
την παροχή ίδιου τουριστικού προϊόντος στις ηλικίες άνω των πενήντα με αυτό που 
προσφέρεται και στις νεότερες ηλικίες. Η μόνη διαφορά έγκειται στον τρόπο 
τιμολόγησης, προώθησης και διανομής, δηλαδή στα υπόλοιπα τρία στοιχεία του 
μίγματος ΜΚΤ, τα οποία θα διαφοροποιηθούν κατάλληλα για να προσεγγίσουν την 
συγκεκριμένη αγορά-στόχο των μεσήλικων και ηλικιωμένων ταξιδιωτών. Η επιλογή 
αυτή όπως είναι αναμενόμενο έχει μεγαλύτερο κόστος και μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις με μεγάλα κεφάλαια.  
 

Σε περαιτέρω έρευνα μένει για να διαπιστωθεί ποιο είναι αυτό το μίγμα marketing 

που θα ικανοποιεί τους τουρίστες άνω των πενήντα. Τέτοιου είδους έρευνα είναι 

όμως απαραίτητο να γίνει ιδιαίτερα στην Ελλάδα η οποία είναι μια κατεξοχήν 

τουριστική χώρα, που βασίζεται σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας για την ανάπτυξή 

της. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 

Η παρούσα έρευνα έχει σαν στόχο τη διερεύνηση του τρόπου τμηματοποίησης της αγοράς τουριστικών 
προϊόντων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ηλικίες άνω των 50. Η συμβολή σας στην πραγματοποίησή της με τη 
συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερα σημαντική και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Υπεύθυνοι της έρευνας: 
Δρ Βασιλειάδης Χρήστος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, e-mail: chris@uom.gr 

Κασεμιάν Ερμίνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, e-mail: ermina_99@yahoo.com, τηλ. 6972313537 
 
 
1) Φύλο V1 : Α    1 Θ    2 
 
2) Ηλικία V2:  …….............. ετών 

 
3) Μόρφωση (με βάση τον ανώτερο τίτλο που κατέχετε μετά το πέρας των σπουδών σας) 
V3 

 1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή λιγότερο (Δημοτικό) 
 2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο ή Λύκειο) 
 3 Δημόσιες - Ιδιωτικές σχολές / Κολέγια 
 4 Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, Ανώτερες-Ανώτατες σχολές του δημοσίου) 
 5 Μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
 

4) Εισόδημα δικό σας (μηνιαίο ατομικό) 
V4 
 1 Δεν έχω εισόδημα 
 2 Έως €500 
 3 €501 - €900 
 4 €901 - €1.500 
 5 €1.501 και άνω 

5) Εισόδημα συζύγου (μηνιαίο ατομικό) 
V5 

 1 Δεν έχει εισόδημα 
 2 Έως €500 
 3 €501 - €900 
 4 €901 - €1.500 
 5 €1.501 και άνω 

 
6) Οικογενειακή κατάσταση V6 

 1 Ανύπαντρος/ η 
 2 Παντρεμένος/ η 
 3 Διαζευγμένος/ η 
 4 Χήρος/ α 

 
7) Συντηρώ και άλλα μέλη στην οικογένεια V7 

       1  ΝΑΙ                                2 ΟΧΙ 
 

8) Εργασιακή κατάσταση δική σας V8 
 1 Εργαζόμενος/ η πλήρους απασχόλησης 
 2 Εργαζόμενος/ η μερικής απασχόλησης 
 3 Συνταξιούχος 
 4 Άνεργος 
 5 Οικιακά 
 6 Αυτοσυντηρούμενος (άλλοι πόροι) 
 

9) Εργασιακή κατάσταση του/ της συζύγου V9 
 1 Εργαζόμενος/ η πλήρους απασχόλησης 
 2 Εργαζόμενος/ η μερικής απασχόλησης 
 3 Συνταξιούχος 
 4 Άνεργος 
 5 Οικιακά 
 6 Αυτοσυντηρούμενος (άλλοι πόροι) 

mailto:chris@uom.gr
mailto:ermine_99@yahoo.com
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10) Αισθάνομαι σαν να είμαι ……..……………….. χρονών V10 
(Εκφράστε αυτό που αισθάνεστε εσωτερικά και όχι την ηλικία που σας αντιστοιχεί 
πραγματικά βάσει του βιολογικού σας κύκλου) 
 
11) Η εμφάνισή μου είναι εμφάνιση ατόμου ……………………..χρονών V11 
(Ανεξάρτητα από την πραγματική σας ηλικία) 
 
12) Ενεργώ τις περισσότερες φορές σαν να είμαι ………………………χρονών V12 
(Ανεξάρτητα από την πραγματική σας ηλικία) 
 
13) Τα ενδιαφέροντά μου είναι ενδιαφέροντα ατόμου ……………………….χρονών V13 
(Ανεξάρτητα από την πραγματική σας ηλικία) 
 
14) Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας;(Σε κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου το 1 

σημαίνει πολύ κακή και το 5 πολύ καλή, κυκλώστε την επιλογή σας) V14 
Πολύ κακή     1     2     3     4     5     Πολύ καλή 

 
15) Πόσο ελεύθερο χρόνο έχετε;(ομοίως με παραπάνω) V15 

Ελάχιστο     1     2     3     4     5     Πάρα πολύ 
 
16) Τα τελευταία 5 χρόνια πόσες φορές πήγατε για διακοπές αναψυχής σε: 

V16 Αεροπορικό ταξίδι στο εσωτερικό …………………………………………....... 
V17 Ταξίδι με αυτοκίνητο στο εσωτερικό ………………………………………........ 
V18 Ταξίδι με λεωφορείο/ τρένο στο εσωτερικό …………………………………...... 
V19 Αεροπορικό ταξίδι στο εξωτερικό .……………………………………….......... 
V20 Ταξίδι με αυτοκίνητο στο εξωτερικό ………………………………………........ 
V21 Ταξίδι με λεωφορείο /τρένο στο εξωτερικό …………………………………...... 
V22 Κρουαζιέρα ……………………………………………………………………... 

 
17) Όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι παίρνετε κυρίως πληροφορίες από: (κατατάξτε τα 

παρακάτω με σειρά σημαντικότητας, π.χ. αν πρωταρχική πηγή πληροφόρησης είναι οι 
φίλοι σας, βάλτε στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθμό 1, αν μετά παίρνετε πληροφορίες 
από ταξιδιωτικά πρακτορεία βάλτε στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθμό 2 κλπ. Αφήστε 
κενά τα κουτάκια δίπλα από τις πηγές πληροφόρησης που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου) 

V23 Ταξιδιωτικά πρακτορεία 
V24 Διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά 
V25 Φίλους και συγγενείς 
V26 Ταξιδιωτικούς οδηγούς 
V27 Διαφημίσεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση 
V28 Άρθρα σε περιοδικά / Τηλεοπτικά προγράμματα 
V29 Ενημερωτικά φυλλάδια 
V30 Άλλο………………………………………………………………… 
 

18) Όταν πρόκειται για ταξίδι διακοπών επηρεάζεστε ή παρακινείστε από άλλους για 
την πραγματοποίησή του και αν ναι από ποιους κυρίως; (κατατάξτε τα παρακάτω με 
σειρά σημαντικότητας όπως στην προηγούμενη ερώτηση) 
V31 Φίλους/ Γνωστούς 
V32 Συγγενείς 
V33 Σύζυγος 
V34 Παιδιά 
V35 Άλλους…………………………………………………………………………….. 
V36 Δεν επηρεάζομαι/ παρακινούμαι 



 63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π1) 
 
 
α/α Κωδ. Μεταβλητή Τιμές  α/α Κωδ. Μεταβλητή Τιμές 

  Δημογραφικές Ερωτήσεις   
1  1 V1 Φύλλο 2  12 V12 

Ενεργώ σαν να 
είμαι τόσων ετών 0-100 

2 V2 Ηλικία 50-  
1  
2  

13 V13 
Έχω ενδιαφέροντα 
ατόμου τόσων ετών 0-100 

3  
4  

14 V14 
Κατάσταση της 

υγείας 
1-5 3 V3 Μόρφωση 

5  15 V15 Ελ. Χρόνος 1-5 
1   Ερωτήσεις Συμπεριφοράς 
2     
3     
4    

Αριθμός ταξιδιών 
αναψυχής  

4 V4 
Εισόδημα 

(μηνιαίο ατομικό)

5  16 V16 Αεροπορικό 0-15 
1  17 V17 Αυτοκίνητο 0-15 
2  18 V18 Εσ

ω
τ. 

Λεωφ./Τρένο 0-15 
3  19 V19 Αεροπορικό 0-10 
4  20 V20 Αυτοκίνητο 0-10 

5 V5 

Εισόδημα 
(μηνιαίο του/της 

συζύγου) 
5  21 V21 Εσ

ω
τ. 

Λεωφ./Τρένο 0-10 
1  22 V22 Κρουαζιέρα 0-10 
2   
3     6 V6 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

4     
1    

Πηγές 
Πληροφόρησης  7 V7 

Αν υπάρχουν 
Εξαρτημένα μέλη 2  23 V23 Ταξ. Πρακτορεία 1-8 

1  24 V24 Διαφημ. εφημ περ. 1-8 
2  25 V25 Φίλοι/συγγενείς 1-8 
3  26 V26 Ταξ. Οδηγοί 1-8 
4  27 V27 Διαφ. ραδ. τηλεορ. 1-8 
5  28 V28 Άρθρα/εκπομπές 1-8 

8 V8 

Εργασιακή 
κατάσταση 
(ατομική) 

6  29 V29 Φυλλάδια 1-8 
1  30 V30 Άλλο 1-8 
2   
3     
4     
5     

9 V9 

Εργασιακή 
κατάσταση (του / 
της συζύγου) 

6     
 Ψυχογραφικές ερωτήσεις    

Επηρεασμός από 
άλλους στην 

απόφαση ταξιδιού 
αναψυχής 

 
 31 V31 Φίλους/Γνωστούς 1-6 10 V10 

Αισθάνομαι τόσων 
ετών 0-100  32 V32 Συγγενείς 1-6 

 35 V35 Άλλους 1-6 11 V11 
Φαίνομαι τόσων 

ετών 0-100  36 V36 Δεν υπάρχει 1-6 
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Δάγραμμα1:Φύλο 

Fylo

2

1

 
Διάγραμμα 2: Επίπεδο μόρφωσης 

morfosi

5

4

3

2

1

 
 

Διάγραμμα 3: Μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα 

(eisidina atomiko+sizigou)/2

3

2

1
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Διάγραμμα 4: Οικογενειακή κατάσταση 

oikogen. katastasi

4

3

2

1

 
 

Διάγραμμα 5: Εξαρτώμενα μέλη 

eksartomena meli

2

1

 
Διάγραμμα 6: Κατάσταση υγείας 

ygeia

5

4

3

2

1
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Διάγραμμα 7: Ελεύθερος χρόνος 

eleftheros xronos

5

4

3

2

1

 
 

Διάγραμμα 8: Διαφορά πραγματικής-σχετικής ηλικίας 

pragm.-sxet ilikia (kodikopiimeni)

3

2

1
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Πίνακας αποτελεσμάτων Π2 
Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 
Valid 330 100,0 

Missing or out-of-
range group codes 0 ,0 

At least one 
missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Both missing or 
out-of-range group 
codes and at least 
one missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Excluded 

Total 0 ,0 
Total 330 100,0 

 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π3 
Group Statistics 

Valid N (listwise) Etisios deiktis 
metakinisis   Mean Std. Deviation Unweighted Weighted 
0 pragm.-sxet ilikia 

(kodikopiimeni) 1,75 ,786 57 57,000

1 pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,90 ,805 206 206,000

2 pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 2,07 ,765 67 67,000

Total pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,91 ,798 330 330,000

 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π4 
Classification Results(a) 

Predicted Group Membership 

    

Etisios 
deiktis 
metakinisis 0 1 2 Total 
0 26 0 31 57 
1 78 0 128 206 

Count 

2 17 0 50 67 
0 45,6 ,0 54,4 100,0 
1 37,9 ,0 62,1 100,0 

Original 

% 

2 25,4 ,0 74,6 100,0 
a  23,0% of original grouped cases correctly classified. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων Π5 
Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 
Valid 330 100,0 

Missing or out-of-
range group codes 0 ,0 

At least one 
missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Both missing or 
out-of-range group 
codes and at least 
one missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Excluded 

Total 0 ,0 
Total 330 100,0 

 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π6 
Group Statistics 

Valid N (listwise) Etisios deiktis 
metakinisis   Mean Std. Deviation Unweighted Weighted 
0 (eisidina 

atomiko+sizigou)/2 1,61 ,559 57 57,000

1 (eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,83 ,616 206 206,000

2 (eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,90 ,631 67 67,000

Total (eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,80 ,614 330 330,000

 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π7 
Classification Results(a) 

Predicted Group Membership 

    

Etisios 
deiktis 
metakinisis 0 1 2 Total 
0 24 0 33 57 
1 60 0 146 206 

Count 

2 17 0 50 67 
0 42,1 ,0 57,9 100,0 
1 29,1 ,0 70,9 100,0 

Original 

% 

2 25,4 ,0 74,6 100,0 
a  22,4% of original grouped cases correctly classified. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων Π8 
Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 
Valid 330 100,0 

Missing or out-of-
range group codes 0 ,0 

At least one 
missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Both missing or 
out-of-range group 
codes and at least 
one missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Excluded 

Total 0 ,0 
Total 330 100,0 

 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π9 
Group Statistics 

Valid N (listwise) Etisios deiktis 
metakinisis   Mean Std. Deviation Unweighted Weighted 

pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,75 ,786 57 57,000

0 

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,61 ,559 57 57,000

pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,90 ,805 206 206,000

1 

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,83 ,616 206 206,000

pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 2,07 ,765 67 67,000

2 

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,90 ,631 67 67,000

pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,91 ,798 330 330,000

Total 

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,80 ,614 330 330,000

 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π10 
Classification Results(a) 

Predicted Group Membership 

    

Etisios 
deiktis 
metakinisis 0 1 2 Total 
0 36 0 21 57 
1 110 9 87 206 

Count 

2 26 4 37 67 
0 63,2 ,0 36,8 100,0 
1 53,4 4,4 42,2 100,0 

Original 

% 

2 38,8 6,0 55,2 100,0 
a  24,8% of original grouped cases correctly classified. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων Π11 
Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 
Valid 330 100,0 

Missing or out-of-
range group codes 0 ,0 

At least one 
missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Both missing or 
out-of-range group 
codes and at least 
one missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Excluded 

Total 0 ,0 
Total 330 100,0 

 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π12 
Group Statistics 

Valid N (listwise) Etisios deiktis 
metakinisis   Mean Std. Deviation Unweighted Weighted 

pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,75 ,786 57 57,000

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,61 ,559 57 57,000

morfosi 2,11 1,129 57 57,000
eksartomena meli 1,44 ,501 57 57,000

0 

ygeia 3,56 1,069 57 57,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,90 ,805 206 206,000

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,83 ,616 206 206,000

morfosi 2,53 1,159 206 206,000
eksartomena meli 1,38 ,486 206 206,000

1 

ygeia 3,92 ,967 206 206,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 2,07 ,765 67 67,000

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,90 ,631 67 67,000

morfosi 2,49 1,160 67 67,000
eksartomena meli 1,28 ,454 67 67,000

2 

ygeia 3,96 ,895 67 67,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,91 ,798 330 330,000

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,80 ,614 330 330,000

morfosi 2,45 1,161 330 330,000
eksartomena meli 1,37 ,483 330 330,000

Total 

ygeia 3,86 ,978 330 330,000
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Πίνακας αποτελεσμάτων Π13 
Classification Results(a) 

Predicted Group Membership 

    

Etisios 
deiktis 
metakinisis 0 1 2 Total 
0 31 10 16 57 
1 67 72 67 206 

Count 

2 16 17 34 67 
0 54,4 17,5 28,1 100,0 
1 32,5 35,0 32,5 100,0 

Original 

% 

2 23,9 25,4 50,7 100,0 
a  41,5% of original grouped cases correctly classified. 
 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π14 
Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 
Valid 330 100,0 

Missing or out-of-
range group codes 0 ,0 

At least one 
missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Both missing or 
out-of-range group 
codes and at least 
one missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Excluded 

Total 0 ,0 
Total 330 100,0 
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Πίνακας αποτελεσμάτων Π15 
Group Statistics 

Valid N (listwise) Etisios deiktis 
metakinisis   Mean Std. Deviation Unweighted Weighted 

pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,75 ,786 57 57,000

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,61 ,559 57 57,000

Fylo 1,40 ,495 57 57,000
morfosi 2,11 1,129 57 57,000
eksartomena meli 1,44 ,501 57 57,000
ygeia 3,56 1,069 57 57,000

0 

eleftheros xronos 3,12 1,477 57 57,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,90 ,805 206 206,000

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,83 ,616 206 206,000

Fylo 1,47 ,500 206 206,000
morfosi 2,53 1,159 206 206,000
eksartomena meli 1,38 ,486 206 206,000
ygeia 3,92 ,967 206 206,000

1 

eleftheros xronos 3,32 1,301 206 206,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 2,07 ,765 67 67,000

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,90 ,631 67 67,000

Fylo 1,51 ,504 67 67,000
morfosi 2,49 1,160 67 67,000
eksartomena meli 1,28 ,454 67 67,000
ygeia 3,96 ,895 67 67,000

2 

eleftheros xronos 3,27 1,452 67 67,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,91 ,798 330 330,000

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,80 ,614 330 330,000

Fylo 1,46 ,499 330 330,000
morfosi 2,45 1,161 330 330,000
eksartomena meli 1,37 ,483 330 330,000
ygeia 3,86 ,978 330 330,000

Total 

eleftheros xronos 3,28 1,362 330 330,000

 
Πίνακας αποτελεσμάτων Π16 

Classification Results(a) 
Predicted Group Membership 

    

Etisios 
deiktis 
metakinisis 0 1 2 Total 
0 34 9 14 57 
1 78 63 65 206 

Count 

2 16 19 32 67 
0 59,6 15,8 24,6 100,0 
1 37,9 30,6 31,6 100,0 

Original 

% 

2 23,9 28,4 47,8 100,0 
a  39,1% of original grouped cases correctly classified. 



 73

Πίνακας αποτελεσμάτων Π17 
Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 
Valid 330 100,0 

Missing or out-of-
range group codes 0 ,0 

At least one 
missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Both missing or 
out-of-range group 
codes and at least 
one missing 
discriminating 
variable 

0 ,0 

Excluded 

Total 0 ,0 
Total 330 100,0 
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Πίνακας αποτελεσμάτων Π18 
Group Statistics 

Valid N (listwise) Etisios deiktis 
metakinisis   Mean Std. Deviation Unweighted Weighted 

(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,61 ,559 57 57,000

Fylo 1,40 ,495 57 57,000
morfosi 2,11 1,129 57 57,000
ergasiaki katast. 
atomiki 2,47 1,537 57 57,000

ergasiaki katast. 
sizigou 2,32 1,938 57 57,000

eksartomena meli 1,44 ,501 57 57,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,75 ,786 57 57,000

ygeia 3,56 1,069 57 57,000
eleftheros xronos 3,12 1,477 57 57,000

0 

oikogen. katastasi 2,39 ,840 57 57,000
(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,83 ,616 206 206,000

Fylo 1,47 ,500 206 206,000
morfosi 2,53 1,159 206 206,000
ergasiaki katast. 
atomiki 2,27 1,489 206 206,000

ergasiaki katast. 
sizigou 1,99 1,738 206 206,000

eksartomena meli 1,38 ,486 206 206,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,90 ,805 206 206,000

ygeia 3,92 ,967 206 206,000
eleftheros xronos 3,32 1,301 206 206,000

1 

oikogen. katastasi 2,22 ,629 206 206,000
(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,90 ,631 67 67,000

Fylo 1,51 ,504 67 67,000
morfosi 2,49 1,160 67 67,000
ergasiaki katast. 
atomiki 2,55 1,579 67 67,000

ergasiaki katast. 
sizigou 2,21 1,797 67 67,000

eksartomena meli 1,28 ,454 67 67,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 2,07 ,765 67 67,000

ygeia 3,96 ,895 67 67,000
eleftheros xronos 3,27 1,452 67 67,000

2 

oikogen. katastasi 2,19 ,633 67 67,000
(eisidina 
atomiko+sizigou)/2 1,80 ,614 330 330,000

Fylo 1,46 ,499 330 330,000
morfosi 2,45 1,161 330 330,000
ergasiaki katast. 
atomiki 2,36 1,516 330 330,000

ergasiaki katast. 
sizigou 2,09 1,785 330 330,000

eksartomena meli 1,37 ,483 330 330,000
pragm.-sxet ilikia 
(kodikopiimeni) 1,91 ,798 330 330,000

ygeia 3,86 ,978 330 330,000
eleftheros xronos 3,28 1,362 330 330,000

Total 

oikogen. katastasi 2,24 ,672 330 330,000
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Πίνακας αποτελεσμάτων Π19 
Classification Results(a) 

Predicted Group Membership 

    

Etisios 
deiktis 
metakinisis 0 1 2 Total 
0 33 13 11 57 
1 69 75 62 206 

Count 

2 19 18 30 67 
0 57,9 22,8 19,3 100,0 
1 33,5 36,4 30,1 100,0 

Original 

% 

2 28,4 26,9 44,8 100,0 
a  41,8% of original grouped cases correctly classified. 
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