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Εισαγωγή – Το γενικό πλαίσιο εκπόνησης του project  

 
Tο DeTour Project αποτελεί µια προσπάθεια για να εξεταστεί, να µελετηθεί και 
να επαναπροσδιορισθεί το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής πριν και µετά από 
την έρευνα µας. 
Η µεθοδολογική προσέγγιση γίνεται µέσω του όρου «βιώσιµος προορισµός», της 
ανάπτυξης δηλαδή µέσα από τρεις τοµείς – δείκτες: περιβάλλον, οικονοµία και 
κοινωνία. Οι τοµείς αυτοί αποτελούν αυτό που χαρακτηρίζεται ως βιώσιµη 
ανάπτυξη, καταλήγοντας σε ένα τελικό προϊόν για το προφίλ του προορισµού-
branding.  

Αρχικά διεξήχθη συνοπτική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης τόσο 
της τουριστικής προσφοράς του νησιού (τουριστικές υποδοµές και ανωδοµές) 
όσο και της τουριστικής ζήτησης, µε βάση υπάρχοντα δευτερογενή στοιχεία. 
Αναλυτικότερα, καταγράφηκαν οι υπάρχουσες υποδοµές (ή µέρος τους όπου 
ήταν δυνατόν), οι συγκοινωνίες, τα καταλύµατα, η εστίαση, τα χαρακτηριστικά του 
φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα και πανίδα), τα πολιτιστικά στοιχεία και οι 
συντελεστές της τοπικής οικονοµίας, καθώς και οι σχέσεις που δηµιουργούνται 
µεταξύ αυτών. 

Στο κύριο µέρος της έρευνας πραγµατοποιήθηκε πρωτογενή επιτόπια 
έρευνα (field research) µε τη διανοµή αυτοσυµπληρωµένων ερωτηµατολόγιων 
καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις µε επιχειρήσεις, κατοίκους και επισκέπτες 
για να µετρηθεί η άποψη τους για το τουριστικό προϊόν. Στη συνέχεια 
αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι απόψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα 
(δηλαδή των επιχειρήσεων, των κατοίκων και των επισκεπτών) και καταλήξαµε 
στον ιδανικότερο συνδυασµό παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος από τον 
προορισµό (place branding) µε στόχο πάντα την παροχή στους επισκέπτες µιας 
εµπλουτισµένης και βιώσιµης τουριστικής εµπειρίας. 

Στα πλαίσια αυτά, εκπονήθηκε στοχευµένο επιχειρησιακό σχέδιο για την 
υποστήριξη της προτεινόµενης στρατηγικής για τον προορισµό (marketing plan), 
και επιπροσθέτως έγινε επιλογή συγκεκριµένων δράσεων µε στόχο την ενίσχυση 
της δηµοσιότητας και τη βέλτιστη προβολή και διαχείριση του παρεχόµενου 
τουριστικού προϊόντος του προορισµού. 

 
Το τελευταίο στάδιο του Project ήταν η αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση 

των αναλύσεων που προέκυψαν από όλα τα προηγούµενα στάδια και η 
µετάφραση αυτών σε συγκεκριµένες και εφικτές ενέργειες δηµοσιοποίησης και 
διάχυσης των συµπερασµάτων και πορισµάτων σχετικά µε την αναβάθµιση και 
αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος του προορισµού.  
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Ανάλυση παρούσας Τουριστικής Προσφοράς  
 

Η Ζάκυνθος συνδέεται ακτοπλοϊκά µε το λιµάνι της Κυλλήνης, που βρίσκεται στη 
βορειοδυτική ακτή της Πελοποννήσου και απέχει 18 ναυτικά µίλια από το 
αντίστοιχο λιµάνι και την πρωτεύουσα του νησιού. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι 
περίπου µια ώρα και η συχνότητα των δροµολογίων είναι καθηµερινή και συχνή. 
Ακόµη υπάρχει γραµµή ferry-boat που συνδέει το µικρό λιµάνι του Αγίου 
Νικολάου Βολιµών (βόρεια του νησιού) µε το λιµάνι Πεσσάδα στη Κεφαλονιά. 

Η Ζάκυνθος συνδέεται τέλος µε καθηµερινά δροµολόγια του ΚΤΕΛ 
Ζακύνθου µε την Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, τα οποία εκτελούνται 
µέσω του Πορθµείου Κυλλήνης- Ζακύνθου.  

Το διεθνές αεροδρόµιο του νησιού ∆ιονύσιος Σολωµός, απέχει τέσσερα 
χιλιόµετρα από τη πόλη της Ζακύνθου και εξυπηρετεί τις αεροµεταφορές. 
Υπάρχει σε καθηµερινή βάση αεροπορική σύνδεση µε το διεθνές αεροδρόµιο 
Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και την καλοκαιρινή περίοδο συνδέεται µέσω 
έκτακτων πτήσεων µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως µε τη Μεγάλη 
Βρετανία. Πρόσφατα δόθηκε σε λειτουργία και το νέο τµήµα στο αεροδρόµιο, κάτι 
που θα µπορούσε να αποτελέσει την απαρχή για νέες συνδέσεις µε το εξωτερικό. 

 
Ανάλυση της υπάρχουσας τουριστικής κίνησης 

 
H Ζάκυνθος αποτελεί έναν προορισµό που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια µε το 
κλασικό µοντέλο ήλιος – θάλασσα – µαζικός τουρισµός. Η επιβατική κίνηση στο 
νησί όµως την τελευταία τριετία έχει φτάσει στο όριο της. Πιο συγκεκριµένα, 
συγκρίνοντας τα δεδοµένα των τελευταίων ετών (2004-2007, 2000-2004) µε το 
ρυθµό ανόδου της περιόδου  τέσσερα χρόνια πριν (1996-2000), βλέπουµε πως 
οι αφίξεις αεροσκαφών έχουν φτάσει συνολικά και συγκριτικά σε ένα όριο, 
επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη κρίση στο νησί. 
 
Σήµερα ο αριθµός αφίξεων στο νησί είναι δεδοµένος και σταθερός και από το 
2002 και έπειτα αποδεικνύεται ότι είναι δύσκολο να µεγαλώσει, εκτός εάν γίνει 
κάτι που θα επιφέρει ορισµένες αλλαγές στο τουριστικό προϊόν της Ζακύνθου. 
Επιβεβαιώνεται η πτώση που έχει ξεκινήσει από το 2003 και συνεχίζει την 
τελευταία τετραετία. Ο ρυθµός µείωσης δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος, είναι όµως 
σταθερός. Η χώρα µε την µεγαλύτερη πτώση, µετά το 2002, µετά δηλαδή την 
έναρξη κυκλοφορίας του ευρώ, είναι η Γερµανία όπου η µείωση αγγίζει το µισό 
των αφίξεων. Οι άλλες χώρες είναι η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η 
Αυστρία. 
 
 
 
 
 



[5] 

 

Ανάλυση του τουριστικού προϊόντος του νησιού 

 
Το κύριο προϊόν της Ζακύνθου, που πωλείται προς το εξωτερικό, είναι το 

ίδιο εδώ και δεκαετίες, οι διακοπές, δηλαδή, για τον κόσµο νεαρής ηλικίας και µε 
µικρή αγοραστική ικανότητα. 

Πέρα από το peak του 2004, το τουριστικό προϊόν δεν διαφοροποιείται 
µέχρι σήµερα παρά ελάχιστα, ακολουθώντας ένα στρεβλό πρότυπο ανάπτυξης, 
µε άξονα το Λαγανά και στόχο τους επισκέπτες νεαρής ηλικίας. ∆εν υπάρχει 
περαιτέρω εξωστρέφεια, µε συνέπεια η "επιρροή" και η έλξη της Ζακύνθου να 
µην αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου.  

Το µοντέλο της Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από τοπικούς επιχειρηµατίες και 
ξενοδόχους ως µοντέλο φθηνού τουρισµού, του τουρισµού δηλαδή που 
στηρίζεται σε επισκέπτες συνήθως νεαρής ηλικίας µε µικρή αγοραστική 
ικανότητα,  

Πως όµως η Ζάκυνθος κατέληξε σε αυτό το µοντέλο του φθηνού 
τουρισµού; Αφού προσέγγισε σε πρώτο επίπεδο (από τη δεκαετία 1971-1980) 
τους τουρίστες  και ήρθε η µεγάλη κίνηση στο νησί, η Ζάκυνθος αποδέχτηκε το 
επιχειρηµατικό µοντέλο του µαζικού τουρισµού, διότι πολλοί κάτοικοι βλέποντας 
το εύκολο και γρήγορο κέρδος στράφηκαν προς το ίδιο µοντέλο – φτηνά 
ξενοδοχεία των οποίων η πληρότητά εξαρτιέται από τους tour operators.  

Επιπλέον, πάνω σε αυτή τη σχέση ξενοδόχων και tour operators, έχει 
δηµιουργηθεί µία εσωτερική σχέση ανταγωνισµού στο νησί, ώστε να 
προσελκύσουν περισσότερο κόσµο, ρίχνοντας τις τιµές στα πακέτα των 
διακοπών που προσφέρουν. Όταν αποκτούν τον αριθµό πελατών που θέλουν 
µέσω των tour operators, τότε πουλάνε µε υψηλότερες τιµές µεµονωµένα. 

Στη συνέχεια, µε το µαζικό και αδιάκοπο άνοιγµα πολλών ξενοδοχείων, 
που είχε ως αποτέλεσµα το διπλασιασµό τους σε µία δεκαετία, αναγκάστηκαν οι 
επιχειρηµατίες να κατεβάσουν τις τιµές τους, για να µπορέσουν να πουλήσουν 
όλοι σε φτηνούς tour operators. Η πρακτική αυτή είχε  επιπτώσεις κυρίως στα 
ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων. Υπάρχει τεράστιος εσωτερικός ανταγωνισµός, 
µε τόσο πολλές µονάδες να πουλάνε σε χαµηλή τιµή και για αυτό κάποιοι λένε 
πως η κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη. Γίνεται όµως µια προσπάθεια από το 
Σύλλογο Ξενοδόχων να αναβαθµιστεί κάπως η περιοχή και σε συνεργασία µε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ασκούνται πιέσεις προς τους tour operators να 
αποφεύγουν τουλάχιστον να φέρνουν το νεαρό σε ηλικία κόσµο στο Λαγανά. Οι 
µικρές, όµως µονάδες, µόνο µε αυτού του είδους τον τουρισµό µπορούν να 
επιβιώσουν. 

Η Ζάκυνθος έχει καταφέρει να δηµιουργήσει λοιπόν ένα brand σε διεθνές 
τουριστικό επίπεδο ως προορισµός νέων για νυχτερινή διασκέδαση, µε επίκεντρο 
το Λαγανά. Η επισκεψιµότητα στο νησί βασίζεται σε αυτό το µοντέλο εδώ και 
δεκαετίες. Αλλά όπως είπαµε και παραπάνω ο ρόλος των tour operators έχει 
ρίξει την ποιότητα των υπηρεσιών στο νησί, αλλά και τα έσοδα από τον τουρισµό 
συνολικά. 

Το αποτέλεσµα όλων των παραπάνω αποτελούν ουσιαστικά και το 
πρόβληµα -ότι αν και η Ζάκυνθος έχει δηµιουργήσει επιτυχώς το δικό της brand 
διεθνώς ως προορισµός, και δεν χρήζει περαιτέρω διαφήµισης, εν τούτοις 
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µαζεύει νεαρό κόσµο µε µειωµένες καταναλωτικές δυνατότητες, που 
επικεντρώνεται στη διασκέδαση του στο Λαγανά. ∆εν αποτελεί προορισµό για 
κάτι άλλο πλην του νεανικού τουρισµού µαζικά. Έχει επιτύχει το δύσκολο 
κοµµάτι, να γίνει δηλαδή γνωστή, αλλά έχει γίνει γνωστή σε κάτι που οι ίδιοι οι 
Ζακυνθινοί πλέον δυσανασχετούν µε αυτό και πρέπει να το αλλάξουν. 
 

Το µοντέλο του Λαγανά 

 
Ο ∆ήµος του Λαγανά έχει το πλεονέκτηµα να βρίσκεται οχτώ χιλιόµετρα από το 
λιµάνι της Ζακύνθου και τέσσερα χιλιόµετρα από το αεροδρόµιο. Λόγω του 
φυσικού του κάλλους και της εύκολης προσβασιµότητας προς όλες τις περιοχές 
της Ζακύνθου, είναι ο πιο αναπτυγµένος τουριστικά δήµος της Ζακύνθου. 
Προσελκύει, περίπου, το 40% της τουριστικής κίνησης του νησιού, που φτάνει 
συνολικά γύρω στις 600.000 αφίξεις ετησίως. Ο Λαγανάς εξακολουθεί να 
στηρίζεται στο ευρύ φάσµα των τουριστικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει. 
Κάποια από αυτά είναι ευρύτερα γνωστά, όπως το µοναδικό θαλάσσιο πάρκο για 
τη χελώνα Caretta – Caretta, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία 
παραµένουν σχετικά άγνωστα. Ο Λαγανάς συνδυάζει το πολιτιστικό µε το 
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, την ηρεµία µε την κοσµοπολίτικη ζωή, 
την παράδοση, τη φύση και τις τέχνες, τις δυνατότητες για ποικίλες µορφές 
αθλητισµού, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά και τη διασκέδαση, µε 
αποτέλεσµα να µπορεί να ικανοποιήσει κάθε επιθυµία του επισκέπτη.  

Ο Λαγανάς αποτελεί ένα από τα λίγα µέρη στην Ευρώπη που 
προσελκύουν, σε µεγάλο βαθµό, νεανικό τουρισµό που ενδιαφέρεται για έντονη 
νυκτερινή διασκέδαση.  Υπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, επισκέπτονται το Λαγανά 
περίπου 100.000-120.000 νεαροί τουρίστες οι οποίοι αναζητούν τη συγκεκριµένη 
µορφή τουρισµού. Ο τουρισµός αυτός είναι συνήθως χαµηλού οικονοµικού 
επιπέδου και ελέγχεται απόλυτα από µικρό αριθµό Tour Operators. Το τελευταίο 
διάστηµα γίνονται προσπάθειες προσέλκυσης τουριστών υψηλότερου 
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου. 
Ταυτόχρονα, καταβάλλονται προσπάθειες για την µείωση των φαινοµένων που 
σχετίζονται µε την υποβάθµιση της ποιότητας του προσφερόµενου τουριστικού 
προϊόντος και οι οποίες προβάλλουν αρνητικά την περιοχή. Έτσι, ακολουθώντας 
τις σύγχρονες διεθνείς τουριστικές τάσεις εντείνονται οι προσπάθειες από όλους 
τους εµπλεκόµενους µε τον τουρισµό φορείς για την αναβάθµιση της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη βελτίωση των υποδοµών και των 
καταλυµάτων.  

Οι συζητήσεις είναι αρκετές για το µέλλον του Λαγανά. Πολλοί (εκτός των 
επιχειρηµατιών) τον κατηγορούν ως αιτία προβληµάτων για τη Ζάκυνθο και ότι 
τους µειώνει συνολικά την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος του νησιού. 
Μπορεί να έχουν εν µέρει δίκιο, αλλά ο Λαγανάς αφενός φέρνει επιπλέον 
εισοδήµατα στη Ζάκυνθο και αφετέρου την έχει κάνει και γνωστή και αποτελεί 
µέρος της διαφήµισής της. Είναι θέµα πολιτικής τι κατεύθυνση θα ακολουθηθεί, 
για το αν ο Λαγανάς πρέπει να παραµείνει ως έχει και να προωθηθούν άλλοι 
προορισµοί ως διαφορετικά προϊόντα, όπως π.χ. το Ναυάγιο, ο Άγιος ∆ιονύσιος 



[7] 

 

και το Πάσχα στην Πόλη, η καρέτα καρέτα. Φυσικά και δε συµφωνούν όλοι ότι ο 
Λαγανάς πρέπει να αλλάξει ως προορισµός. Αρκετοί ισχυρίζονται- και είναι 
µάλλον η πιο ρεαλιστική άποψη- ότι δεν έχει νόηµα να προσπαθήσεις να 
αλλάξεις το µοντέλο του Λαγανά, αλλά να προφυλάξεις τα υπόλοιπα και να 
δηµιουργήσεις νέους προορισµούς επάνω στο νησί. Η κατάσταση στο Λαγανά 
από τη στιγµή που εξυπηρετεί πολλούς, πραγµατικά ίσως να µην έχει νόηµα να 
αλλάξει, αλλά πρέπει να προφυλαχθούν άλλες περιοχές όπως το Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, η δράση του οποίου έρχεται σε αντίθεση µε τη 
ξέφρενη διασκέδαση των τουριστών. 
 

 
Ο ρόλος των Tour Operators στο προϊόν της Ζακύνθου 

 
Η Ζάκυνθος δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν προορισµό 
διαχειριζόµενο µαζικά από τους tour operators, κάτι το οποίο επιδρά αρνητικά 
στο τελικό προϊόν και οδηγεί τους κατοίκους και επιχειρηµατίες στη νοοτροπία 
του εύκολου κέρδους. Επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισµός των σχέσεων τους µε 
τις παραδοσιακές αγορές, πριν τα ανησυχητικά αυτά φαινόµενα µετατραπούν σε 
σοβαρά προβλήµατα. Ένα νησί, στο οποίο έχουν κάνει περισσότερο 
διαφηµιζόµενο το Λαγανά, το διαχειρίζονται µόνο οι Tour Operators, αφού 
διαχειρίζονται το αεροδρόµιο και τα ξενοδοχεία, σηµαίνει ότι οι Tour Operators 
παίρνουν και το µεγαλύτερο κοµµάτι της πίτας. Έτσι έχουν αφήσει την τουριστική 
εκµετάλλευση της χώρας και κάποιων άλλων σηµείων στους Έλληνες. Οι ντόπιοι 
επιχειρηµατίες δεν αντιδρούν, προφανώς γιατί τους συµφέρει αυτή η κατάσταση. 

Τα νησιά του Ιονίου, και ειδικότερα η Ζάκυνθος που αποτελούσαν 
παραδοσιακά επιλεγµένο προορισµό, αντίθετα από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα 
τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις που εξελίσσονται σε µορφή 
«χιονοστιβάδας». Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση της Βρετανικής 
αγοράς, η οποία αποτελεί την κύρια αγορά για όλα τα Ιόνια, µε ποσοστό πάνω 
από 50%, οπότε και οποιαδήποτε ποσοστιαία µεταβολή στον αριθµό των 
αφίξεων, µεταφράζεται σε υψηλά απόλυτα νούµερα. Φυσικά πτώση 
παρουσιάζεται και στη γερµανική αγορά.  Σ’ ότι αφορά στην ποιότητα των 
Βρετανών τουριστών που επισκέπτονται το νησί, είναι χαµηλή και αυτό 
µεταφράζεται και σε µειωµένη αγοραστική δύναµη.  

Η ανισοκατανοµή στην ζήτηση πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο έρευνας 
και µελέτης, ως προς την εξάρτηση ορισµένων προορισµών από µία ή λίγες 
αγορές του εξωτερικού και τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί οι προορισµοί έχουν 
χτίσει διαχρονικά την εικόνα τους και «δουλεύουν» µε τις διάφορες αγορές. 
Ειδικά για τη Ζάκυνθο, πέρα από την γενική παραδοχή ότι το τουριστικό προϊόν 
του Ιονίου χρειάζεται άµεσα φρεσκάρισµα, η πολύχρονη  εξάρτησή του από την 
Βρετανική αγορά δηµιουργεί αστάθεια κάθε φορά που η αγορά αυτή είτε θα 
αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα, είτε θα στρέφεται προς άλλους  προορισµούς. 
Ειδικά για την Βρετανική αγορά τα τελευταία χρόνια είναι φανερή η τάση για 
dynamic packaging, στην οποία δεν έχει ακόµα προσαρµοστεί επαρκώς η 
τουριστική προσφορά του Ιονίου.  
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Πως εµπλέκονται και επηρεάζουν το προϊόν η νοοτροπία των 
τουριστικών επιχειρηµατιών 

 
Ενώ, λοιπόν, βραχυπρόθεσµα, φαίνεται να υπάρχει τουριστική κίνηση και 
είσοδος συναλλάγµατος, µακροπρόθεσµα το κέρδος των επιχειρήσεων 
ελαχιστοποιείται. Η προσαρµογή των επιχειρήσεων στην στοιχειώδη παροχή 
υπηρεσιών, τις αποκλείει από την δυνατότητα εξυπηρέτησης τουρισµού υψηλών 
προδιαγραφών, βυθίζοντας τις αργά και σταθερά σε έναν οικονοµικό µαρασµό. 

Αυτό που χαρακτηρίζει την τουριστική κίνηση στο νησί τα τελευταία 
χρόνια, είναι η ανοδική τάση των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης όπως η 
Τσεχία, η Πολωνία, η Ρουµανία και Ουγγαρία. Αν και σε απόλυτα µεγέθη οι 
αγορές αυτές συµµετέχουν περίπου στο 10% της συνολικής τουριστικής κίνησης, 
η συνεχής αύξηση της κίνησης από τις αγορές αυτές σε συνδυασµό µε την 
«κούραση των δυτικών αγορών», καταδεικνύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 
έχουν οι αγορές αυτές για την Περιφέρεια των Ιονίων και τη Ζάκυνθο.  

 

 
 
οι χώρες που παρουσιάζουν µείωση την τελευταία δεκαετία φαίνονται στον πίνακα (Γερµανία, 
Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Αυστρία)  
 
 

 
οι χώρες που παρουσιάζουν αύξηση είναι οι  Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Τσεχία, Σερβία και 
Ιρλανδία. Όπως φαίνεται η Ουγγαρία και η Πολωνία είναι µπροστά µε διαφορά στη δυναµική ως 
αγορές.  
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Ο αριθµός αφίξεων την τελευταία δεκαετία έχει παραµείνει σταθερός στη Ζάκυνθο. Το έτος 2002 
επιβεβαιώνεται ως το Peak του ορίου προσέλευσης επισκεπτών, µέσω του αεροδροµίου, µε τον 
αριθµό του µισού εκατοµµυρίων επιβατών.  

 
 

Σηµαντικά αυξηµένος όµως, εµφανίζεται και ο τουρισµός από την αγορά 
της Ρωσίας, ο οποίος λέγεται ότι σε κάποιες περιοχές θα σηµειώσει άνοδο έως 
και 30%, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες της Περιφέρειας Ιονίων, για το 
άνοιγµα όλων των προορισµών (νησιών) στην αγορά της Ρωσίας. Είναι πολύ 
σηµαντικό ότι φέτος (2008) θα έχουµε για πρώτη φορά απ’ ευθείας πτήσεις στη 
Ζάκυνθο από τη Ρωσία.  
Οι επιχειρηµατίες έχουν λάθος υπόβαθρο και παιδεία, µε κατεύθυνση το 
«ξεπουλάµε και πουλάµε τον τόπο µας», µε γνώµονα το προσωπικό κέρδος και 
όχι τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αντίθετη πρακτική ακολουθείται από τη µειοψηφία η 
οποία προσπαθεί να αποκοµίζει αξιοπρεπές κέρδος σε συνδυασµό µε ποιοτικό 
τουρισµό, στοχεύοντας, µέσω εναλλακτικών δικτύων, σε χώρες όπως η Ιταλία και 
η Ελβετία. Φυσικά όσοι δουλεύουν µε Έλληνες διατηρούν το ίδιο υψηλό επίπεδο 
αφού οι Έλληνες δεν προκαλούν έκτροπα και όπως αναφέρουν σε πολλές 
περιπτώσεις είναι καλύτεροι πελάτες από τους ξένους (στη συνολική αποτίµηση). 

Το καλύτερο για τη Ζάκυνθο θα ήταν να συνδυάσει τον πολιτισµό της και 
το περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον οργανωµένης οικιστικής δόµησης προς 
όφελος πρώτα των κατοίκων οι οποίοι αν και σχετικοί µε το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον αγνοούν τη σηµαντικότητα της σωστής διαχείρισης του τόπου τους, 
που τον έχουν προσφέρει (όχι αφιλοκερδώς φυσικά) σε ξένους επιχειρηµατίες για 
εύκολο και γρήγορο κέρδος. Έχουν παραδώσει ένα τόπο απίστευτης φυσικής 
οµορφιάς σε διαχειριστές που δε σκέφτονται το µέλλον αλλά µόνο το παρόν. 
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Συµπεράσµατα πρωτογενούς έρευνας στους κατοίκους 

 
Πραγµατοποιήσαµε πρωτογενή έρευνα σε 70 κατοίκους του νησιού, για να 
µετρήσουµε εάν µπορούν να αποδειχθούν οι ισχυρισµοί για την έλλειψη 
τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί. Οι ερωτήσεις εστίαζαν στα τοπικά προϊόντα 
του νησιού, τις γνώσεις τους για το περιβάλλον και τη Ζάκυνθο και την έννοια της 
αειφορίας και του βιώσιµου τουρισµού.  
 
Η πληροφόρηση των κατοίκων, τόσο σε θέµατα περιβάλλοντος, όπως η σχέση 
τους µε το πάρκο, όσο και σε θέµατα που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα 
του νησιού (τοπικά προϊόντα) είναι αρκετά ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα η 
«εκµετάλλευση» των πλεονεκτηµάτων του νησιού να µην πραγµατοποιείται µε 
τον πλέον παραγωγικό τρόπο, αφού οι ίδιοι οι κάτοικοι αγνοούν τη δυναµική του.  
Το γεγονός αυτό έχει λοιπόν ως αποτέλεσµα τη «διχασµένη» άποψη των 
κατοίκων του νησιού, στο ερώτηµα αν τελικά ο τουρισµός αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα ή όχι στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη του νησιού, αφού έχουν 
ταυτίσει την τουριστική ανάπτυξη µε το µοντέλο του Λαγανά. Όµως το ½ των 
ερωτηθέντων γνώριζε τον όρο του βιώσιµου προορισµού, αλλά δεν µπορούσε να 
τον περιγράψει για το νησί. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού, τους 
απασχόλησε, θα πρέπει άρα να διαδραµατίσει πρωταρχικό ρόλο, όσον αφορά 
στις πολιτικές που θα ακολουθήσουν οι τοπικές αρχές.  
 
 

Συµπεράσµατα πρωτογενούς έρευνας στους επισκέπτες 

 
Στη Ζάκυνθο πραγµατοποιήσαµε πρωτογενή έρευνα στο αεροδρόµιο και σε 
ξενοδοχεία από επισκέπτες. Οι ερωτήσεις αφορούσαν προσωπικά τους στοιχεία 
(εθνικότητα, ηλικία, φύλο), το λόγο της επίσκεψης, τα µέσα ταξιδιού, την ποιότητα 
των υποδοµών, τις τιµές, τη διασκέδαση, αν θα επισκέπτονταν πάλι το νησί και 
την ενηµέρωση που είχαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους . Από τα 170 
ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν στο αεροδρόµιο  του νησιού καταλήξαµε 
στα εξής συµπεράσµατα: 

• Η Ζάκυνθος αποτελεί ήδη ένα δηµοφιλή τουριστικό προορισµό, αφού ένα 
σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών της εκτός του ότι τη γνώριζε ήδη, την 
επανεπιλέγει για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.  

• Ο κύριος όγκος των επισκεπτών είναι Βρετανοί και λιγότερο Ιταλοί (καθώς 
και Ολλανδοί, Γερµανοί και Σκανδιναβοί). Οι Έλληνες επίσης έχουν 
διαφορετικά «στέκια» από τους  αλλοδαπούς επισκέπτες. 

• Ένας από τους τοµείς που θα πρέπει να δοθεί λίγο περισσότερη έµφαση 
είναι αυτός της πληροφόρησης των επισκεπτών, αφού το µεγαλύτερο 
ποσοστό από τους ερωτηθέντες δήλωσαν δυσαρεστηµένοι από το ήδη 
υπάρχον επίπεδο ενηµέρωσης τους για τον προορισµό που επισκέπτονται.  

• Η σωστή προβολή έως τώρα του φυσικού κάλλους του νησιού σε 
συνδυασµό µε τις ξενοδοχειακές υποδοµές έχουν ως αποτέλεσµα να 
κερδίζουν τις εντυπώσεις των τουριστών µε την πρώτη κιόλας µατιά.  
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• Η έλλειψη ειδίκευσης του προσωπικού καθώς και το µεγάλο κόστος σε 
κάποιες από τις παρεχόµενες υπηρεσίες (εστίαση) αποτελούν 
ανασταλτικό παράγοντα στη βελτίωση και προώθηση της εικόνας του 
νησιού ως τουριστικός προορισµός. Αντίθετα, ο πληθυσµός, το σχετικό 
εύρος και η ποιότητα των ξενοδοχειακών µονάδων κερδίζουν το χαµένο 
έδαφος.  
 

Ρυθµός αφίξεων και επισκεψιµότητα  

 
Από τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων οι χώρες που παρουσιάζουν 
αύξηση στις αφίξεις charter την τελευταία δεκαετία είναι η Ουγγαρία και η Τσεχία 
οι οποίες, µάλιστα, εµφανίζουν µεγάλο ενδιαφέρον για τη Ζάκυνθο, µε αύξηση 
που φτάνει το 100%. Ακολουθούν µε µικρότερο ρυθµό αύξησης η Σλοβενία, η 
Πολωνία, η Σερβία και η Ιρλανδία.  

Το άµεσο συµπέρασµα είναι ότι οι αφίξεις υφίστανται µείωση από τις 
παλιές χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε υψηλότερα εισοδήµατα, ενώ όλο 
και περισσότερες νέες ευρωπαϊκές χώρες επισκέπτονται το νησί. Βλέπουµε ότι 
υπάρχει άνοδος αφίξεων µέχρι το 2002, µικρή πτώση στη συνέχεια, µικρή 
άνοδος παρατηρείται µετά το 2004, αλλά το 2007 είχαµε και ξανά πτώση. Φυσικά 
ο αριθµός των 80.000 επιβατών τον Ιούνιο του 2007 είναι αυξηµένος, αλλά 
έπειτα από ένα peak των 90,000+ (2006) , βλέπουµε πάλι πτώση. Οι συνολικές 
αφίξεις επιβατών τα τελευταία έντεκα έτη, 1996-2007, δείχνουν πάλι ότι µετά το 
peak του 2002 στις 500,000 ανά έτος, έχουµε αυξοµειώσεις στην κίνηση, µε 
οριακή άνοδο το 2006. 

 
 

 
στο διάγραµµα φαίνεται χαρακτηριστικά η πτώση που παρουσιάζει η αγορά της Μεγάλης 
Βρετανίας τα τελευταία δέκα έτη, µετά το Peak του 2001-2004  
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Βλέπουµε ότι οι αυξήσεις αεροσκαφών την τελευταία δεκαετία παραµένουν σταθερές µε 
3000/έτος. Οι χώρες προέλευσης αλλάζουν όµως  

 

 

Συνολικά συµπεράσµατα για το υπάρχον µοντέλο  

 
1. Η Ζάκυνθος αποτελεί ήδη ένα καθιερωµένο τουριστικό προορισµό.  
2. Ένας από τους τοµείς που θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έµφαση είναι 

αυτός της πληροφόρησης των επισκεπτών. Οι φορείς του νησιού 
οφείλουν, µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας στους τουρίστες, να 
παρέχουν πληρέστερη ενηµέρωση στον επισκέπτη του νησιού.  

3. Οι επισκέπτες από τη «δύση» έχουν φτάσει στο ανώτερο όριο της 
δυναµικότητάς τους. Οι αναδυόµενες αγορές πλέον είναι αυτές της 
Ανατολικής Ευρώπης.  

4. Οι ξενοδόχοι του νησιού οφείλουν να στραφούν και έµπρακτα στην 
ποιότητα, η οποία αποκτάται µε πολιτικές υπέρ της εκπαίδευσης.  

5. Οι φορείς έχουν µεν τη διάθεση και τα µέσα, αλλά µάλλον δε διαθέτουν 
την απαραίτητη διάθεση για συνεργασία αλλά περισσότερο τη 
τεχνογνωσία για να µετατρέψουν το υπάρχον τουριστικό προϊόν της 
Ζακύνθου (επίκεντρο η διασκέδαση γύρω από το Λαγανά) από ένα 
χαρακτηριστικά στρεβλό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης µεσογειακού 
προορισµού) σε κάτι πιο ποιοτικό (Ναυάγιο, πράσινος και θρησκευτικός 
τουρισµός, yachting).  

6. Η έλλειψη ειδίκευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων καθώς και το 
µεγάλο κόστος σε κάποιες από τις παρεχόµενες υπηρεσίες (εστίαση) 
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη βελτίωση και προώθηση της 
εικόνας του νησιού ως ποιοτικό και βιώσιµο τουριστικό προορισµό.  
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Νέο προτεινόµενο προϊόν, ελλείψεις, πολιτικές  

 
Η Ζάκυνθος έχει ανάγκη να επαναπροσδιορίσει το τουριστικό προϊόν της. 

Όπως στα περισσότερα νησιά, ο τουρισµός είναι η κύρια πηγή εισοδήµατος για 
τους κατοίκους -και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη Ζάκυνθο. Όµως επειδή η 
µετρήσιµη κίνηση και οι επισκέψεις µειώνονται από χώρες µε υψηλά εισοδήµατα, 
είναι αναγκαίο η αλλαγή πολιτικής προς κάτι πιο ποιοτικό, διαφορετικό, χωρίς 
όµως απαραίτητα να υπάρχει αποµάκρυνση από το ήλιος θάλασσα. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και να υποστηριχθούν οι πόροι του νησιού σε συνδυασµό µε 
κάτι διαφορετικό που θα προκύψει από την εκµετάλλευση των υπαρχόντων 
πόρων. 
 
Η ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισµού πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και στην αρµονική και ισόρροπη σχέση µεταξύ 
πολιτισµού και περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 
Την ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον θα πρέπει να την αναζητήσουµε: στις 
νέες τάσεις στον τουρισµό (στροφή από τον µαζικό, απρόσωπο τουρισµό σε 
τουρισµό, επιλεκτικό, µε σεβασµό στον τοπικό πολιτισµό και το περιβάλλον, 
στροφή από το τουρισµό καταλύµατος στο τουριστικό προϊόν), στις νέες µορφές 
τουρισµού, όπως π.χ. ο αγροτουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός, ο 
περιβαλλοντικός τουρισµός κλπ., που διαφοροποιούν τη µονόπλευρη ζήτηση 
που βασίζεται στο µοντέλο ήλιος και θάλασσα, στις µεθόδους αξιοποίησης 
τοπικών πόρων και σχεδιασµού τουριστικών προϊόντων.  
Ύστερα από την επιτόπια µελέτη το νησί της Ζακύνθου επιβεβαιώνει και µε το 
παραπάνω πως διαθέτει την "πρώτη ύλη" για τη µεταστροφή σε πόλο 
τουριστικής έλξης, µε κύριο σηµείο τη σύζευξη του φυσικού κάλλους και των 
σηµαντικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων, όπως για παράδειγµα 
είναι η εκµετάλλευση της µοναδικότητας της χελώνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Άλλο ένα έλλειµµα, τέλος, είναι η απουσία σύνδεσης του πολιτισµού της 
Ζακύνθου µε σωστή προβολή και προώθηση. Το σύνολο των ιστορικών 
µνηµείων του νησιού παραµένουν στην αφάνεια. Σε τελική ανάλυση, ο τουρισµός 
πρέπει να και αποτελεί µοναδική εµπορική δραστηριότητα, η οποία συνδέει το 
τουριστικό προϊόν µε την ιστορική κληρονοµιά µιας πόλης. 
 

Προτεινόµενο Βιώσιµο µοντέλο Ζακύνθου 

 
Η Ζάκυνθος διαθέτει:  

• Πλούσια πολιτιστική και πολιτισµική κληρονοµιά  
• Ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία καθώς και σπουδαία αρχιτεκτονική. 

(παραδοσιακά καµπαναριά, αξιόλογη αγιογραφία, ξυλόγλυπτα τέµπλα).  
• Σηµαντική πολιτιστική και ιστορική παράδοση στις τέχνες µε συµβολή 

στον παγκόσµιο πολιτισµό. Η επτανησιακή τέχνη (ζωγραφική, αγιογραφία) 
µε ενετικές επιρροές, οι φιλαρµονικές και χορωδίες µε το Φεστιβάλ 
Επτανησιακής µουσικής, τα ιδιαίτερα έθιµα δηµιουργούν ευνοϊκές 
συνθήκες ανάπτυξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού.  
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• Πλούσια λαογραφική παράδοση που εκφράζεται µε ήθη και έθιµα που 
διατηρούνται ακόµα κυρίως στις αγροτικές περιοχές (ενδοχώρα) όπως τα 
καρναβάλια, οι οµιλίες και η Βαρκαρόλα. 
Όλα τα παραπάνω στο σύνολο τους διατηρούν αναλλοίωτη την 
παραδοσιακή ταυτότητα και συντελούν στο να προσελκύσουν νέες µορφές 
τουρισµού.  

 

Επιπρόσθετα φυσικά-χωρικά πλεονεκτήµατα: 

 
• Μεγάλη ακτογραµµή µε ιδιαίτερη έµφαση στη συχνότητα των 

δροµολογίων  στις παραλιακές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό 
βαθµό τουριστικής ανάπτυξης, αλλά υπάρχει και µεγάλο ποσοστό 
δυνατότητας ανάλογης αξιοποίησης για δραστηριότητες θαλάσσιου 
τουρισµού.  

• Εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον όπως λιµνοθάλασσες και υδροβιότοποι. 
• Εξαιρετικά γεωµορφολογικά φαινόµενα όπως σπήλαια, καταρράκτες και 

φαράγγια, τα οποία παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη του θαλάσσιου και περιβαλλοντικού τουρισµού.  

• Εξαιρετικά εύκρατο και ευνοϊκό κλίµα, η επίδραση του οποίου αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη. 

• Μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας µε βοτανική µοναδικότητα, όπως η 
θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα που προστατεύεται στο Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει για τη 
Ζάκυνθο συγκριτικό πλεονέκτηµα και µοντέλο βιώσιµης και αειφόρου 
τουριστικής ανάπτυξης.   

 
Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα διατηρούν αναλλοίωτη την περιβαλλοντική 
ταυτότητα στο σύνολο τους και ταυτόχρονα συντελούν στο να προσελκύουν νέες 
µορφές τουρισµού. 

 
Προτεινόµενες πολιτικές για αναβάθµιση  

 
Η επιτόπια έρευνα και η ανάλυση των δεδοµένων επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η 
το προφίλ των τουριστών που δέχεται τα τελευταία χρόνια η Ζάκυνθος, δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ζακυνθινών επιχειρηµατιών και κατοίκων, 
κάνοντας σαφή την απουσία εµπιστοσύνης στους τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης 
αναφορικά µε την χάραξη αποτελεσµατικής τουριστικής πολιτικής για την 
προσέλκυση ποιοτικού τουρισµού.  

Ο στόχος τα επόµενα χρόνια για τη Ζάκυνθο θα πρέπει να είναι η αλλαγή 
στις κατευθύνσεις ανάπτυξης µε την προώθηση νέων εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, η οποία θα επιφέρει εισροή επισκεπτών υψηλότερου επιπέδου, θα 
αναδείξει νέες περιοχές, θα αναβαθµίσει το τουριστικό προϊόν και θα συµβάλλει 
στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  
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Οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν µε τη βελτίωση και την 
οργάνωση των υποδοµών από την πλευρά της πολιτείας και των φορέων, µε τη 
βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών από την πλευρά των επιχειρηµατιών, και 
µε τη στοχευµένη προσπάθεια όλων των φορέων για την ανάδειξη και την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού πλούτου της 
Ζακύνθου.  

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν επαρκείς υποδοµές και υπηρεσίες, και γενικά 
δεν έχουν αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό οι υφιστάµενες δυνατότητες.  
 

Παρεµβάσεις   

 
• Αποκατάσταση και αξιοποίηση των παλαιών παραδοσιακών κτηρίων.  
• ∆ηµιουργία ξενοδοχειακών µονάδων και εκσυγχρονισµός των 

υφιστάµενων µε σεβασµό στην αρχιτεκτονική της περιοχής και στο φυσικό 
περιβάλλον.  

• Προστασία των οικολογικών πόρων και της φύσης και δηµιουργία 
µηχανισµών υποστήριξης της διαδικασίας για ήπια- οικολογική τουριστική 
ανάπτυξη.  

• Ανάδειξη και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και των πόρων της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού.  

• Βελτίωση και επέκταση του οδικού δικτύου κυρίως στην ενδοχώρα και 
δηµιουργία προσπελάσιµων µονοπατιών.  

• Βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου και σύνδεση των δηµοτικών 
διαµερισµάτων (∆ηµοτική Συγκοινωνία).  

• Βελτίωση και ενίσχυση του συγκοινωνιακού δικτύου µεταξύ των νησιών 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ακτοπλοϊκή, Αεροπορική σύνδεση, 
Υδροπλάνα).  

• ∆ηµιουργία και αποκατάσταση µαρίνων και αλιευτικών καταφυγίων (µικρές 
µαρίνες).  

• Εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού. 
 
 

Προκλήσεις  
 

• Οι γενικές υποδοµές και οι ήδη υπάρχουσες τουριστικές εγκαταστάσεις 
σαφώς βοηθούν στην ανάπτυξη των παραδοσιακών µορφών τουρισµού. 
Όπως αναφέρθηκε, όµως, πρωτύτερα αυτό ακριβώς το ακολουθούµενο 
µοντέλο µαζικής διαχείρισης προορισµού αποκαλύπτει την αδυναµία του 
να καλύψει τις νέες τάσεις της αγοράς, ενώ η εντατική και εξαντλητική 
χρήση των περιορισµένων νησιωτικών πόρων καταλήγει σε µια άκρως 
αρνητική επίδραση της στο φυσικό περιβάλλον όπως και στο 
ανθρωπογενές στοιχείο του νησιού.  

• Η πρόκληση για το µέλλον της τουριστικής ανάπτυξης και κατ' επέκταση 
της οικονοµικής ζωής του νησιού είναι το να αφοµοιώσουν οι κάτοικοι, οι 
επιχειρηµατίες και οι φορείς του νησιού το πρότυπο της βιώσιµης 
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ανάπτυξης και να στρέψουν τη προσοχή τους σε δράσεις που δεν 
επιβαρύνουν την ευαίσθητη ισορροπία ανάµεσα στο περιβάλλον, την 
οικονοµία και την κοινωνία. Κατά αυτό το τρόπο θα µπορούσε να 
επιτευχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών.   

• Η αναζήτηση ατόµων, τα οποία αναγνωρίζουν τη σηµαντικότητα των 
αρχών της ηθικής περιβαλλοντικά κατανάλωσης, ακόµα και κατά τη 
διάρκεια των διακοπών. Ο στρατηγικός στόχος όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων θα πρέπει να είναι εφεξής η ανάδειξη του νησιού ως ένας 
προορισµός ικανός να φιλοξενήσει διαφορετικές κατηγορίες τουριστών, οι 
οποίοι όµως διαθέτουν ένα κοινό στοιχείο: την αναζήτηση ενός 
διαφοροποιηµένου και ταυτόχρονα ποιοτικού προϊόντος στο σύνολό του. 
Η επίτευξη του στόχου αυτού θα οδηγήσει και σε αντίστοιχη αύξηση του 
µεγέθους των τουριστών.  
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Το ζακυνθινό brand  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στο ότι η Ζάκυνθος διαθέτει 
µία έµφυτη δυναµική ως τουριστικός προορισµός, που συνδυάζει τη φυσική 
περιβαλλοντική µοναδικότητα µε την παράδοση και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Οι 
παράγοντες αυτοί, αν και είναι αναγκαίες συνθήκες για την τουριστική ανάπτυξη 
ενός νησιού, δεν είναι και επαρκείς, διότι στο µεγαλύτερο µέρος τους 
παραµένουν ανεκµετάλλευτοι ή σε πολλές περιπτώσεις δε γίνεται σωστή 
διαχείρισή τους. Με λίγα λόγια, η ανάπτυξη της Ζακύνθου πρέπει να γίνει 
συστηµατικά, µε άξονα το κοινό όφελος του συνόλου των κατοίκων και των 
επιχειρηµατιών του νησιού, και πάνω από όλα σύµφωνα µε τις αρχές της 
βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.  

Στην εποχή της διαδικτυακής, άµεσης και γρήγορης πληροφορίας και της 
δυναµικής διαφήµισης, οι προορισµοί χρειάζεται να προβάλλουν συνεχώς τα 
δυνατά τους σηµεία και να βελτιώνουν τα αρνητικά τους, προκειµένου να είναι 
ανταγωνιστικοί. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή πρέπει να συνεργάζονται όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς και για το λόγο αυτό προσπαθήσαµε, µέσω των 
συµπερασµάτων και των όσων καταγράψαµε, να αναδηµιουργήσουµε ένα 
βιώσιµο brand για τους προορισµούς, εφαρµόζοντας τη βασική µεθοδολογία 
branding σε όσα εµείς βρήκαµε.  

Θέλαµε να παρουσιάσουµε λοιπόν µε ένα τρόπο το προϊόν µε το οποίο µπορεί 
να ταυτιστεί η Ζάκυνθος. Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία και τα λεγόµενα tag 
clouds που υπάρχουν στο διαδίκτυο, οδηγηθήκαµε στον παρακάτω πίνακα, ο 
οποίος εξηγεί (και δεν αναλύει) την επιλογή των φωτογραφιών καθώς και των 
λέξεων- κλειδιά που παρουσιάζουν τη Ζάκυνθο ως προορισµό. 

Οι λέξεις κλειδιά που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ολοκληρώνουν το 
προϊόν σε συνδυασµό µε το τρίπτυχο για τη Ζάκυνθο και το προϊόν που εµείς 
θεωρούµε ως διαφορετικό από ότι έχει προβληθεί, βιώσιµο και χαρακτηριστικό 
του προορισµού. Ελπίζουµε να σας πείσουµε.  
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Ευχαριστήρια  

Από τη µεριά µας θέλουµε να ευχαριστήσουµε ειλικρινά τους: 

Αλέξανδρο Αγγελόπουλο [για την ιδέα (και την υποµονή του)] 

∆ηµήτρη Κούµανη [για τη συζήτηση (και το νησί του)] 

∆ανάη Μπεζεντάκου (για τη µαµά της) 

Ιωάννα Μπεζεντάκου (για την αµεσότητα και την ειλικρίνεια της) 

Χριστίνα Τετράδη (για τη φιλοξενία και την ανταπόκριση της) 

Κατερίνα Μανούσου (για την κουβέντα)  

Κώστα Καποδίστρια [για όλα (ξέρει αυτός)] 

Ντόρα Παισίου (για τη διάθεση της) 

Ειρήνη Καψή (για τη βοήθεια της) 

Γιώργο Μίσσια (για τη συνεργασία του) 

Γιώργο Αναστασάκο (για την οµάδα) 
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η Οµάδα  

Θέµης Παπαδηµόπουλος 

Λευτέρης Ελευθεριάδης 

Μελίνα Κολιάδη 

Γιάννης Χριστοδούλου 

Καλοτίνα Χαλκίτη 

Χαρίδηµος Σπινθάκης 

Κατερίνα Γούσιου 

Βασίλης Σασιρµάζ 

Κωνσταντίνος Γιαννούλης 

Αντριάννα Μαρίνου 

Αποστόλης Γεωργόπουλος 

 

 

Για τις πολύτιµες συµβουλές τους 

Γιώργο Αναστασάκο 

Χρήστο Βασιλόπουλο 

Γιώργο Τζιραλή 

Γεωργία Ζούνη  
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Πόσο είναι το detour≈ από όταν ξεκίνησε έως σήµερα (Νοέµβριος 2008)  

 

πόσοι δουλέψαµε      11 

πόσα Χιλιόµετρα κάναµε      ≈ 6700 

πόσες ήταν οι ώρες/µέρες ταξιδιού   ≈ 720 

πόσες ώρες/µέρες στο δρόµο    ≈ 72 

πόσα laptops είχαµε      8 

πόσα memory disks      3 

πόσοι φάκελοι στα windows    ≈ 900 

πόσες φωτογραφίες τραβήξαµε    ≈ 4000 

πόσα βίντεο τραβήξαµε      ≈ 350 

πόσα ανεβάσαµε στο youtube     33 

πόσα views είχανε       ≈ 21000 

πόσα τοπικά προϊόντα φάγαµε     ≈ 20 (και καλά)  

µε πόσους µιλήσαµε      50 

πόσους ρωτήσαµε       ≈ 300 

µε πόσους το συζητήσαµε     10 

πόσες φορές τσακωθήκαµε     2 

πόσοι ερωτευτήκαµε      2 

πόσοι µας βρίσανε      2 

πόσα sites κάναµε       1  

πόσα views είχε       ≈ 6,400 

 

 


