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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Θ Δρ. Heather Skinner είναι Λζκτορασ Μάρκετινγκ ςτο Ρανεπιςτιμιο South Wales (θ 
νζα επωνυμία των πρόςφατα ςυγχωνευκζντων Ρανεπιςτθμίων του Glamorgan και 
του Newport. Θ επίςθμθ λειτουργία του νζου πανεπιςτθμίου ξεκίνθςε ςτισ 8 
Απριλίου 2013). Θ Δρ. Skinner είναι επίςθσ Μζλοσ του Institute of Place 
Management. Ο κφριοσ τομζασ των ερευνϊν τθσ είναι το μάρκετινγκ τόπων. Ζχει 
πραγματοποιιςει ζρευνεσ ςχετικά με το εν λόγω κζμα ςτθν Βρετανία και το 
εξωτερικό, που περιλαμβάνουν μια ςυμμετοχι ςτο ςυνζδριο του Βρετανικοφ 
Συμβουλίου «Scotland's Place in the World», τθν πραγματοποίθςθ μιασ κριτικισ 
ανάλυςθσ τθσ εικόνασ τθσ αγροτικισ τοποκεςίασ του Δάςουσ του Dean, τθ 
ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθν κατανόθςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 
ςτθν προϊκθςθ μιασ πόλθσ (ςε ςυνεργαςία με τθν Cardiff & Co), τθν παροχι μιασ 
κριτικισ ανάλυςθσ ςχετικά με τθν υποβάκμιςθ τθσ High Street ςτο Swansea για το 
τθλεοπτικό πρόγραμμα τθσ τθλεόραςθσ του BBC «Week In Week Out -Heather on 
the High Street», και ςυνζβαλε ςτθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ του Pembrokeshire για 
λογαριαςμό του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθσ πόλθσ. 
 
Σε προςωπικό επίπεδο, είμαι επίςθσ Βρετανι τουρίςτρια που επιςκζπτεται τθν 
Κζρκυρα κάκε χρόνο για περιςςότερα από 10 χρόνια και ζχω διαπιςτϊςει αλλαγζσ 
ςτθ ςφνκεςθ όχι μόνο των τουριςτϊν που επιςκζπτονται το νθςί αλλά και ςτθν 
προςφορά του τουριςτικοφ προϊόντοσ του νθςιοφ. Ειδικότερα, παρατιρθςα μια 
αφξθςθ του αρικμοφ των ξενοδοχείων All-Inclusive (AI) που ιδρφονται ςτθν 
Κζρκυρα. Κατά τθν επιςτροφι μου ςτθν Βρετανία μετά από τισ διακοπζσ μου ςτθν 
Κζρκυρα τον Αφγουςτο του 2011, διάβαςα ςτο περιοδικό τθσ αεροπορικισ 
εταιρείασ Thomson ότι, από το 2012, θ First Choice, εταιρεία πακζτων διακοπϊν τθσ 
αεροπορικισ εταιρείασ, ςκοπεφει να προςφζρει μόνο πακζτα διακοπϊν AI προσ 
όλουσ τουσ ξζνουσ προοριςμοφσ. Θ Thomson, μζλοσ του Ομίλου TUI AG, ιδθ κατζχει 
περίπου το 30% του μεριδίου τθσ αγοράσ πακζτων διακοπϊν ςτθν Βρετανία. 
Συνεπϊσ, αυτό υπιρξε το ζναυςμα για τθν πραγματοποίθςθ εμπειρικϊν ποιοτικϊν 
ερευνϊν που διερευνοφςαν, αρχικά, τθ ςτάςθ των κερκυραϊκϊν τουριςτικϊν 
επιχειριςεων όςον απζναντι ςτθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ all-inclusive. Θ 
ςυμμετοχι μου προζκυψε από μια αρχικι ζρευνα που παρουςιάςτθκε ςτο 
Συνζδριο «Advances in Hospitality, Tourism, Marketing and Management» (Εξελίξεισ 
ςτθ Φιλοξενία, τον Τουριςμό, τθν Ρροϊκθςθ και τθ Διαχείριςθ) που 
πραγματοποιικθκε ςτθν Κζρκυρα από 31 Μαΐου μζχρι 2 Λουνίου 2012. Αντίγραφο 
τθσ τελικισ (αδθμοςίευτθσ μζχρι ςτιγμισ) ζκκεςθσ, που προζκυψε ωσ αποτζλεςμα 
τθσ αρχικισ και περαιτζρω ζρευνάσ μου, περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα I. Αυτι θ 
ζκκεςθ αναφζρεται ςτισ ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν ςτθ διάρκεια δφο 
επιςκζψεων ςτθν Κζρκυρα (τον Οκτϊβριο του 2011 και τον Μάιο/Λοφνιο του 2012). 
Κάκε φορά, διανεμικθκε ζνα διερευνθτικό ερωτθματολόγιο μικρισ κλίμακασ 
(ςφνολο ερωτϊμενων n=50) ςε ζνα διακζςιμο δείγμα 25 επιχειρθματιϊν και 
ατόμων που απαςχολοφνται ςτον τομζα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτο 
βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό τμιμα του νθςιοφ. 
 
Σε ςυνεννόθςθ με το Εμπορικό Επιμελθτιριο τθσ Κζρκυρασ, αυτι θ ζρευνα ζχει ιδθ 
επεκτακεί ϊςτε να περιλαμβάνει τθν εξζταςθ ευρφτερων κεμάτων που αφοροφν το 
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μζλλον του τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα και ςυγκεκριμζνα τον τρόπο με τον οποίο θ 
Κζρκυρα μπορεί να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα τθσ μείωςθσ του αρικμοφ 
τουριςτϊν από τθ Βρετανία, ειδικότερα των ανεξάρτθτων τουριςτϊν τθσ μζςθσ 
αγοράσ που δεν προτιμοφν τα πακζτα διακοπϊν All-Inclusive. 
 
Αυτι θ ζκκεςθ περιλαμβάνει επίςθσ μια αξιολόγθςθ άλλων ςχετικϊν ερευνϊν και 
ειδθςεογραφικϊν ανταποκρίςεων και προςφζρει μια γενικι επιςκόπθςθ των 
αρχικϊν εκτιμιςεων τθσ Δρ. Skinner όςον αφορά κάποια από τα ιςτορικά 
προβλιματα που αντιμετωπίηει θ κάμψθ του τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα. 
 
Επιπλζον, αυτι θ ζκκεςθ εμπλουτίςτθκε με ςυηθτιςεισ που είχε θ Δρ. Skinner με 
διάφορουσ επιχειρθματίεσ ςτθν Κζρκυρα ςτθ διάρκεια μιασ επίςκεψθσ 5 
εβδομάδων ςτο νθςί που πραγματοποιικθκε από τισ 19 Φεβρουαρίου ζωσ τισ 23 
Μαρτίου του 2013. Στθ διάρκεια αυτισ τθσ επίςκεψθσ, θ Δρ. Skinner εκφϊνθςε 
επίςθσ τθν εναρκτιρια ομιλία ςτθν ανοιχτι ςυνάντθςθ που διοργάνωςαν το 
Εμπορικό Επιμελθτιριο και το Λόνιο Ρανεπιςτιμιο, λεπτομζρειεσ τθσ οποίασ 
περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα II. Αντίγραφο των διαφανειϊν αυτισ τθσ 
παρουςίαςθσ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα III και κάποιεσ φωτογραφίεσ από τθν 
εκδιλωςθ περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα IV. 
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ΙΣΟΡΙΚΟ 
 

Ειςαγωγι 
 
Θ ελλθνικι τουριςτικι βιομθχανία απαςχολεί 768.000 άτομα, όμωσ το πρϊτο 
εξάμθνο του 2012 παρατθρικθκε μια πτϊςθ των μζςων θμεριςιων τιμϊν των 
ξενοδοχείων κατά 16%, γεγονόσ που οδιγθςε πολλά εςτιατόρια και ξενοδοχεία ςε 
κλείςιμο. 
 
Οι διεκνείσ αφίξεισ ςτθν Ακινα κατζγραψαν πρόςφατα πτϊςθ ζωσ και 15% κακϊσ 
οι πικανοί τουρίςτεσ ανθςυχοφν ότι οι διακοπζσ τουσ κα διαταραχκοφν από τισ 
επιπτϊςεισ τθσ πολιτικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ αςτάκειασ ςτθ χϊρα. 
 
Τα ελλθνικά νθςιά ςυνεχίηουν να εξαρτϊνται από το μοντζλο των πακζτων 
διακοπϊν μαηικοφ τουριςμοφ που ωφζλθςε αυτοφσ τουσ προοριςμοφσ κατά τισ 
δεκαετίεσ του 1970 και 1980, χωρίσ μεγάλεσ αλλαγζσ όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ 
που προςφζρουν τα νθςιά ςτουσ τουρίςτεσ – ειδικά τουσ Βρετανοφσ. 
 
Θ κατάςταςθ δεν είναι αμιγϊσ αρνθτικι, επειδι θ Ελλάδα παραμζνει δθμοφιλισ 
προοριςμόσ για τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ, ανεβαίνοντασ από τθν 6θ κζςθ το 2010 
ςτθ 2θ κζςθ (μετά τθν Λςπανία) το 2011 ςτον κατάλογο των «δθμοφιλζςτερων 
τουριςτικϊν προοριςμϊν» των Βρετανϊν τουριςτϊν. 
 
Μια ζκκεςθ που παρατίκεται ςτθν Huffington Post (2013) με κζμα ‘Greece Poised 
To Make a Tourism Comeback’ (Θ Ελλάδα είναι ζτοιμθ για τθν επιςτροφι  
ςτον τουριςμό) επιςθμαίνει ότι: 

«Ο τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα παρουςιάηει ανάκαμψθ φζτοσ ςε μια κατά τα 
άλλα υποτονικι ευρωπαϊκι αγορά που περιορίηεται από το αςκενζσ 
οικονομικό περιβάλλον, διλωςαν ςτελζχθ του ταξιδιωτικοφ κλάδου. Η 
επικυμία για διακοπζσ ςε παρακαλάςςιεσ τοποκεςίεσ που βρίςκονται πιο 
κοντά ςτον τόπο κατοικίασ των ευρωπαίων καταναλωτϊν που λαμβάνουν 
υπόψθ το κόςτοσ ςυμβάλλει ςτθ αναηωογόνθςθ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ ςτθ 
χϊρα, καταπολεμϊντασ τθν φφεςθ και τθν κρίςθ χρζουσ. Σφμφωνα με τθν 
κεντρικι τράπεηα τθσ χϊρασ, τα ζςοδα τθσ Ελλάδασ από τον τουριςμό, τθν 
κφρια πθγι κερδϊν τθσ χϊρασ, μειϊκθκαν κατά 4,6 τοισ εκατό ςτα 9,89 δισ 
ευρϊ... το μεγαλφτερο γραφείο ταξιδίων τθσ Ευρϊπθσ, TUI Travel, επίςθσ 
προβλζπει ανάκαμψθ για τθν Ελλάδα, με βάςθ τθν αφξθςθ των κρατιςεων 
ςτο υποκατάςτθμα του ομίλου ςτθ Γερμανία κατά 4 τοισ εκατό. Οι κρατιςεισ 
από τθν Βρετανία ςθμειϊνουν άνοδο, διλωςε κάποιοσ εκπρόςωποσ τφπου... 
Σφμφωνα με τισ τελευταίεσ εκτιμιςεισ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Τουριςμοφ των Ηνωμζνων Εκνϊν (UNWTO), θ τουριςτικι βιομθχανία - θ αξία 
τθσ οποίασ πζρυςι εκτιμικθκε περίπου ςε 1,15 τρισ δολάρια ΗΡΑ - 
αναμζνεται να αυξθκεί παγκοςμίωσ κατά 3 ζωσ 4 τοισ εκατό το 2013, με 
βάςθ τθν αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν ζωσ 6 τοισ εκατό ςτισ 
αναδυόμενεσ αγορζσ. Ρροβλζπει ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ, τον υπ' αρικμό 1 
τουριςτικό προοριςμό ςτον κόςμο, με 2 τοισ εκατό επιβράδυνςθ ι με 
ςτακερό ρυκμό ανάπτυξθσ 3 τοισ εκατό κακϊσ ςυνεχίηεται θ κρίςθ χρζουσ 



 

7 

και θ οικονομικι κρίςθ ςτθν περιοχι ... Aναδυόμενεσ αγορζσ όπωσ θ Κίνα και 
θ ωςία κα ςυνεχίςουν να αποτελοφν τθ βαςικι κινθτιρια δφναμθ τθσ 
ανάπτυξθσ του παγκόςμιου τουριςμοφ, διλωςε ο Rolf Freitag, επικεφαλισ 
του γραφείου τουριςτικϊν ςυμβοφλων IPK... Σφμφωνα με τα δεδομζνα του 
UNTWO, πζρυςι οι αναδυόμενεσ χϊρεσ προςζλκυςαν 4,1 τοισ εκατό 
περιςςότερουσ τουρίςτεσ, ενϊ οι ϊριμεσ αντίςτοιχεσ αγορζσ εξυπθρζτθςαν 
3,6 περιςςότερουσ ταξιδιϊτεσ». 

Ρρόςφατα, ο τουριςτικόσ οδθγόσ Around Greece και θ αγγλικι ζκδοςθ τθσ 
εφθμερίδασ Κακθμερινισ «Ekathimerini» παρουςίαςαν προβλζψεισ για τισ 
τουριςτικζσ αφίξεισ ςτθν Ελλάδα, και επιςθμαίνουν ότι: 

«Σφμφωνα με τον Γιϊργο Τελϊνθ, πρόεδρο του Συνδζςμου των εν Ελλάδι 
Τουριςτικϊν και Ταξιδιωτικϊν Γραφείων (HATTA), οι ταξιδιϊτεσ που κα 
επιςκεφτοφν τθν Ελλάδα για τισ διακοπζσ τουσ αναμζνεται να ανζλκουν ςε 
17 εκατομμφρια φζτοσ ... αφξθςθ κατά ζνα εκατομμφριο από πζρυςι». 

 
Εικόνα και προβολι (branding) προοριςμοφ – θ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ 
 
Στο άρκρο του ‘Destination Brand Strategy: The Case of Greece’ (Στρατθγικι 
δθμιουργίασ ταυτότθτασ προοριςμοφ: Θ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ) που 
δθμοςιεφτθκε το 2009, ο Κουρισ εξθγεί τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν εικόνα, τθν 
ταυτότθτα και τθ ςτοχευμζνθ προϊκθςθ ενόσ προοριςμοφ. 

«Η εικόνα είναι ςυνϊνυμθ ενόσ προοριςμοφ και του πϊσ οι τουρίςτεσ 
αντιλαμβάνονται τον προοριςμό. Η ανάπτυξι τθσ είναι το βαςικό εργαλείο, 
κακϊσ ςχετίηεται με τθν επιλογι ενόσ ςυνόλου ςτοιχείων που ςυνδζονται με 
τθν ταυτότθτα του προϊόντοσ. Η δθμιουργία τθσ εικόνασ είναι ουςιαςτικά μια 
διαδικαςία τοποκζτθςθσ ςτθν αγορά. Η τοποκζτθςθ ενόσ προοριςμοφ είναι 
ο ςχεδιαςμόσ τθσ προςφοράσ και τθσ εικόνασ του ζτςι ϊςτε να καταλαμβάνει 
ξεχωριςτι και διακεκριμζνθ κζςθ ςτθ ςκζψθ των τουριςτϊν ςτουσ οποίουσ 
απευκφνεται» (Κουρισ, 2009:163-164) 

 
Συνεχίηει περιγράφοντασ κάποιεσ από τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ Ελλάδα 
ωσ προοριςμόσ, ςε μια εποχι που μπορεί κεωρείται ενδεδειγμζνο να ανανεωκεί θ 
εικόνα τθσ χϊρασ ςτα μάτια των βαςικϊν τομζων τθσ αγοράσ ςτουσ οποίουσ 
απευκφνεται: 

«Ραρόλο που θ Ελλάδα ςίγουρα διακζτει κορυφαία πλεονεκτιματα ςε 
παγκόςμιο επίπεδο ςτθν προςφορά κλαςικϊν αρχαιοτιτων και 
παρακαλάςςιων δραςτθριοτιτων οι οποίεσ, αςφαλϊσ, υπιρξαν μζχρι 
ςτιγμισ ςθμαντικόσ πόλοσ ζλξθσ τθσ χϊρασ , θ κάλαςςα και ο ιλιοσ ζχουν 
εξελιχκεί ςε εμπορεφςιμο αγακό, και ζχει προκφψει νζοσ ανταγωνιςμόσ. 
Επιπλζον, οι τουρίςτεσ ςιμερα απαιτοφν από τα ταξίδια τουσ εμπειρίεσ και 
όχι απλϊσ επιςκζψεισ ςε μνθμεία. Για το ςκοπό αυτό, κεωρείται απαραίτθτθ 
για τθν Ελλάδα θ διεφρυνςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ τθσ (του 
προςδιοριςμοφ τθσ ωσ προοριςμό ςτθ ςκζψθ των τουριςτϊν) προκειμζνου 
να αυξιςει το μερίδιο τθσ αγοράσ τθσ». (Κουρισ, 2009:169) 

 
Ολοκλθρϊνει λζγοντασ ότι, όςον αφορά τθ νζα ςτρατθγικι για το ςχζδιο 
‘Destination Greece’ (Ρροοριςμόσ Ελλάδα): 
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«Η Ελλάδα πρζπει να κινιςει το ενδιαφζρον των τουριςτϊν για τον 
προοριςμό, παρουςιάηοντασ τισ ιδιαίτερεσ και λιγότερο γνωςτζσ πλευρζσ 
τθσ. Ουςιαςτικά, θ χϊρα καλεί τουσ τουρίςτεσ να ανακαλφψουν τθν άγνωςτθ 
Ελλάδα». (Κουρισ, 2009:171) 

 
Ο Μαλκουτηισ (2011), ςτο θλεκτρονικό άρκρο του «Mired in Crisis, is Greece primed 
for rebranding?» (Βυκιςμζνθ ςτθν κρίςθ, είναι θ Ελλάδα ζτοιμθ για τθ δθμιουργία 
νζασ ταυτότθτασ;), παρακζτει τθν παρουςίαςθ του Ρζτρου Οικονομίδθ ςε ςυνζδριο 
που πραγματοποιικθκε εκείνθ τθ χρονιά ςτθ Κεςςαλονίκθ, ςτο οποίο παρουςίαςε 
τισ απόψεισ του ςχετικά με το τι ανακόπτει τθν πορεία τθσ Ελλάδασ και τον τρόπο με 
τον οποίο θ χϊρα μπορεί να αλλάξει τθν εικόνα τθσ. Το άρκρο του Μαλκουτηι 
αναφζρει τα εξισ: 

«Ο Οικονομίδθσ δθλϊνει ότι οποιαδιποτε προςπάκεια μετατροπισ τθσ 
εικόνασ τθσ Ελλάδασ πρζπει να ξεκινιςει αναγνωρίηοντασ τα προβλιματα και 
τθ ςοβαρότθτά τουσ. «Η παρουςίαςθ είναι ωμά ειλικρινισ», δθλϊνει. «Η 
εικόνα μασ αυτι τθ ςτιγμι νοςεί, πραγματικά νοςεί. Η προβολι βαςίηεται 
αρχικά ςτθν ειλικρίνεια … Αυτι τθν περίοδο, ο Οικονομίδθσ αςχολείται με τθ 
δθμιουργία νζασ ταυτότθτασ για τθν πόλθ τθσ Λεμεςοφ ςτθν Κφπρο και 
δθλϊνει ότι θ Ελλάδα μπορεί να διδαχκεί από τθν εξζλιξθ αυτοφ του 
ςχεδίου. «Είναι ακριβϊσ αυτό που θ προβολι πρζπει να ςθμαίνει ςτο 
μζλλον,» δθλϊνει. «Ρρόκειται για ζνα ςχζδιο ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτο 
οποίο ςυηθτάσ με τον κόςμο επειδι ο κόςμοσ είναι το προϊόν. Αυτό πρζπει να 
κάνει αυτι θ χϊρα. Η Ελλάδα είναι μια ιδζα αλλά αν δεν μπορζςουμε να 
πείςουμε τουσ ζλλθνεσ να πιςτζψουν τθν ιδζα, ξεχάςτε το» ... Το βαςικό 
χαρακτθριςτικό του ςχεδίου για τθ Λεμεςό είναι ότι προζκυψε από τον 
ιδιωτικό τομζα. Επτά επιχειρθματίεσ που οραματίςτθκαν ζνα διαφορετικό 
μζλλον για τθν πόλθ τουσ ζκεςαν ςε εφαρμογι το ςχζδιο που, ζκτοτε, ζχει 
αναπτυχκεί με τόςθ ταχφτθτα που ο ιδιωτικόσ τομζασ δεν μποροφςε να 
αρνθκεί τθν πρόςκλθςθ να ςυμμετάςχει. «Ξεκινιςαμε ζνα ςχζδιο ανάπτυξθσ 
προϊόντοσ, το οποίο ιταν μια διαδικαςία ςυμμετοχισ του κόςμου. Πταν το 
ξεκινιςαμε, απευκυνκικαμε ςτισ αρχζσ και ρωτιςαμε αν κζλουν να 
ςυμμετάςχουν», δθλϊνει ο Οικονομίδθσ «Οι πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ αυτισ 
τθσ κίνθςθσ δεν τουσ επζτρεψαν να αρνθκοφν και, ζτςι, αποφάςιςαν να 
ςυμμετάςχουν.  Ωςτόςο, όταν απευκφνεςαι ςτο πολιτικό ςφςτθμα απλά με 
μια ιδζα, δεν πρόκειται να τεκεί ςε εφαρμογι επειδι κίγει πολλά 
ςυμφζροντα. «Ο τρόποσ προβολισ είναι θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτον 
δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα. Ρρζπει να είναι ςυλλογικι διαδικαςία. Η 
ανάκεςθ τθσ διοίκθςθσ του προϊόντοσ ςε πολιτικοφσ είναι λάκοσ. Πχι επειδι 
οι πολιτικοί είναι ανίκανοι, αλλά επειδι οι πολιτικζσ είναι από τθ φφςθ τουσ 
αντιπολιτευτικζσ, καλφπτουν από τθ φφςθ τουσ μια τετραετία, αφοροφν από 
τθ φφςθ τουσ τθ δθμιουργία και τθν οικοδόμθςθ πολιτικοφ κεφαλαίου. 
Ρρζπει να οικοδομιςουμε ζνα μακρόπνοο κεφάλαιο προϊόντοσ που δεν 
περιορίηεται ςε μια τετραετία», δθλϊνει ο Οικονομίδθσ. Ωςτόςο, ο 
υπεφκυνοσ ςτρατθγικισ προϊόντοσ επιςθμαίνει ότι θ προςπάκεια 
δθμιουργίασ νζασ ταυτότθτασ για τθν Ελλάδα πρζπει να επεκτακεί πολφ 
πζραν από τθν απλι προϊκθςι τθσ ωσ τουριςτικό προοριςμό. «Αυτι θ 
προςπάκεια περιλαμβάνει δφο ςτάδια:  τθ ςυμμετοχι του κόςμου ςτθν 
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ανάπτυξθ του προϊόντοσ και, ςτθ ςυνζχεια, τθ διάδοςθ του προϊόντοσ ϊςτε 
να εξελιχκεί ςε οδθγό ςυμπεριφοράσ ι εικόνασ για ευρεία χριςθ από το 
κοινό», δθλϊνει ο Οικονομίδθσ.  «Δεν αποςκοπεί ςτθν πϊλθςθ του 
τουριςμοφ. Αποςκοπεί ςτθν κακοδιγθςθ των ενεργειϊν τθσ κοινωνίασ. 
Αποςκοπεί ςτθν αλλαγι του τρόπου με τον οποίο ςκζπτεται και αιςκάνεται ο 
κόςμοσ. Αν και ο τρόποσ εξόδου από τθν κρίςθ είναι οικονομικόσ, εάν δεν 
νιϊκουμε καλά, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα καλό. Τθν προθγοφμενθ 
εβδομάδα διάβαςα ότι μιςι ϊρα άγχουσ είναι πιο κουραςτικι από μια 
εβδομάδα δουλειάσ. Αυτι θ χϊρα είναι ιδιαίτερα αγχωμζνθ και το άγχοσ 
είναι αυτό που πρζπει να διϊξουμε. Πταν ζχεισ όραμα, μπορείσ να κάνεισ 
καφματα». 

 
Πακζτα διακοπϊν All-Inclusive 
 
Το γεγονόσ ότι θ Βρετανία και θ Γερμανία, οι βαςικζσ αγορζσ προζλευςθσ του 
ελλθνικοφ τουριςμοφ, είναι επίςθσ οι μεγαλφτερεσ αγορζσ διακοπϊν All-Inclusive 
είναι κάπωσ ανθςυχθτικό. 
 
Ο Πμιλοσ TUI AG, κάτοχοσ του εμπορικοφ ςιματοσ των πακζτων διακοπϊν First 
Choice, κατζχει ιδθ περίπου το 30% τθσ αγοράσ πακζτων διακοπϊν τθσ Βρετανίασ. 
Από το 2012, θ First Choice αποφάςιςε να προςφζρει μόνο  

« Διακοπζσ All-Inclusive προσ όλουσ τουσ ξζνουσ προοριςμοφσ. Το γεγονόσ 
αυτό αποτελεί μια ολοζνα πιο ελκυςτικι επιλογι για οικογζνειεσ με 
περιοριςμζνο προχπολογιςμό, ειδικότερα αυτι τθν εποχι τθσ παγκόςμιασ 
οικονομικισ κρίςθσ. Τα All-inclusive απομονϊνουν τουσ τουρίςτεσ από τον 
προοριςμό που επιςκζπτονται και τον κόςμο που ηει εκεί. Το γεγονόσ αυτό 
εμποδίηει τθν πολιτιςμικι ανταλλαγι, ενϊ δθμιουργεί δυςαρζςκεια ςτθν 
τοπικι κοινωνία που αδυνατεί να επωφελθκεί από τθν τουριςτικι 
οικονομία. Αυτό μπορεί να δθμιουργιςει ζναν φαφλο κφκλο ςτον οποίο τα 
επίπεδα παρενόχλθςθσ των τουριςτϊν αυξάνονται (κζμα που 
εκμεταλλεφονται ςυχνά τα ίδια τα ξενοδοχεία) γεγονόσ που με τθ ςειρά του 
αποτρζπει τον κόςμο να βγαίνει από τα ξενοδοχεία» (Tourism Concern, 
2012). 

 
Ο οργανιςμόσ Tourism Concern επιςθμαίνει επίςθσ κάποια από τα παρακάτω 
αρνθτικά κζματα που ζχουν ςυνδεκεί με τθν ανάπτυξθ πακζτων διακοπϊν all-
inclusive ςε άλλεσ χϊρεσ: 

 Στθ Μαγιόρκα, οι διακοπζσ All-Inclusive κεωροφνται «υπεφκυνεσ για τισ ηθμίεσ 
των τοπικϊν επιχειριςεων», 

 ςε οριςμζνα κζρετρα ςτθν Τουρκία, «μόνο το 10% των χρθμάτων που ξοδεφουν 
οι τουρίςτεσ διακοπϊν all-inclusive διοχετεφονται ςτθν τοπικι οικονομία»,  

 Οι διακοπζσ All-Inclusive ςε παρακαλάςςια κζρετρα «ςυνειςζφεραν ελάχιςτα 
ςτθν οικονομία» τθσ Μομπάςα όπου το 87% των τουριςτϊν κάνει διακοπζσ all-
inclusive ενϊ τουλάχιςτον ο μιςόσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ ηει με λιγότερο από ζνα 
δολάριο τθν θμζρα», 
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 Στθν Τηαμάικα «τα ξενοδοχεία all-inclusive προςζλκυςαν βραχυπρόκεςμα 
τουρίςτεσ αλλά εμπόδιςαν τθν ανάπτυξθ άλλων μορφϊν τουριςμοφ, οδθγϊντασ 
ςε αυξθμζνθ παρενόχλθςθ των τουριςτϊν», 

 Τα ξενοδοχεία All-Inclusive ςτθ Δομινικανι Δθμοκρατία κεωροφνται υπεφκυνα 
για το «κλείςιμο εςτιατορίων και τθν ζντονα αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ 
τουρίςτεσ», 

 Στθν Γκόα, «τα τοπικά ταξί και οι ξεναγοί χάνουν πελάτεσ από τα κζρετρα all-
inclusive».  

 
Αναφορικά με τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ, μια ζκκεςθ του Overseas Development 
Institute (Λνςτιτοφτο Ανάπτυξθσ για Χϊρεσ του Εξωτερικοφ) (2011), θ οποία 
βαςίηεται ςε ςτοιχεία που ςυγκζντρωςε ο οργανιςμόσ Travel Foundation το 2009 
και επιςθμαίνει ότι «παρά τθν απιχθςι τουσ ςτουσ τουρίςτεσ, τα ξενοδοχεία AI 
δζχονται επικρίςεισ για τθν αρνθτικι τουσ επίδραςθ ςτθν τοπικι κοινωνία και το 
περιβάλλον, ειδικότερα ςτθν ανάπτυξθ προοριςμϊν ςτθ χϊρα. Η εξάπλωςθ των 
ξενοδοχείων AI ςε προοριςμοφσ όπωσ θ Τουρκία είναι επίςθσ αμφιλεγόμενθ, λόγω 
τθσ αντίλθψθσ ότι ωφελοφν λιγότερο τθν τοπικι οικονομία ςυγκριτικά με άλλουσ 
τφπουσ φιλοξενίασ που παρζχουν τα ξενοδοχεία», διαπιςτϊνει ότι  

 Από το 100% των χρθμάτων που ξοδεφει ζνασ τουρίςτασ all-inclusive:  
o Μόνο το 55% διοχετεφεται ςτθ χϊρα προοριςμοφ  
o Μόνο το 11% διοχετεφεται ςτθ περιοχι προοριςμοφ  
o Λιγότερο από το 2% δαπανάται ςτο τοπικό κζρετρο 

 
Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτθν Τουρκία, «παρόλο που οι πελάτεσ των ξενοδοχείων 
ξοδεφουν περίπου 2,6 εκατομμφρια Ευρϊ για ψϊνια εκτόσ των μόνιμων 
καταςτθμάτων που λειτουργοφν ςτο Holiday Village Turkey, περίπου τα τρία τζταρτα 
αυτοφ του ςυνολικοφ ποςοφ δαπανικθκε ςτα εβδομαδιαία παηάρια που 
διοργανϊνονται ςτο Holiday Village ... και ςε κοντινζσ πόλεισ ... τα μόνιμα 
καταςτιματα αποκόμιςαν μόνο περίπου 0,5 εκατομμφρια ευρϊ ι 8% των ςυνολικϊν 
προαιρετικϊν δαπανϊν». 
 
 
Αυτι θ ζκκεςθ επιςθμαίνει επίςθσ τθν αξία των εκδρομϊν για τθν τοπικι 
οικονομία: 

«Αν και οι εκδρομζσ αντιπροςωπεφουν ζνα μικρό ποςοςτό τθσ αλυςίδασ 
αξίασ του Holiday Village Turkey, αποτελοφν ζναν ςθμαντικό ςφνδεςμο με 
τθν τοπικι περιοχι επειδι πραγματοποιοφνται εκτόσ του κζρετρου και, 
επομζνωσ, επιτρζπουν τθν ευρφτερθ κατανομι τθσ ωφζλειασ από τισ 
προαιρετικζσ δαπάνεσ ςτθν τοπικι οικονομία». 

 
 
Θ αλυςίδα αξίασ του Holiday Village εμφανίηεται ωσ εξισ: 
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Discretionary expenditure Ρροαιρετικζσ δαπάνεσ 

Holiday Village Turkey expenditure Δαπάνεσ Holiday Village Turkey 

Overseas expenditure Δαπάνεσ ςτο εξωτερικό 

Flights Αεροπορικά ταξίδια 

Martketing Μάρκετινγκ 

Other costs Λοιπά ζξοδα 

Rent Ενοίκια 

Food & beverage Τρόφιμα και ποτά 

Hotel staff Ξενοδοχειακό προςωπικό 

Other operating costs Λοιπά λειτουργικά ζξοδα 

Utilities Υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ 

Expatriate staff Απόδθμο προςωπικό 

Shopping Ψϊνια 

Excursions Εκδρομζσ 

Other discretionary expenditure Λοιπζσ προαιρετικζσ δαπάνεσ 

Regional expenditure Ρεριφερειακζσ δαπάνεσ 

Turkish expenditure Δαπάνεσ ςτθν Τουρκία 

International expenditure Διεκνείσ δαπάνεσ 

€m Σε εκατ. € 

 
Θ κατανομι των εςόδων που διοχζτευςαν οι τουρίςτεσ All-inclusive ςτθν τοπικι 
οικονομία εμφανίηεται ωσ εξισ: 
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Hotel staff Ξενοδοχειακό προςωπικό 

Expat. staff Απόδθμο προςωπικό 

Utilities Υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ 

Shopping Ψϊνια 

Bars & restaurants Μπαρ και εςτιατόρια 

Local transport Τοπικά μζςα μεταφοράσ 

Tips Φιλοδωριματα 

Excursions Εκδρομζσ 

 
 
Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ ζρευνασ, τθ ςεηόν του 2010 υλοποιικθκαν αρκετζσ 
προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ που είχαν ςτόχο να παρζχουν ζνα εξίςου επωφελζσ 
πλαίςιο για τουσ τουρίςτεσ, τουσ ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ και τθν τοπικι 
οικονομία: 

 Μειϊκθκαν τα ζξοδα διαμονισ για τθν TUI Αγγλίασ και Λρλανδίασ, 

 Βελτιϊκθκαν οι ςυνκικεσ εργαςίασ του ξενοδοχειακοφ εργατικοφ 
δυναμικοφ, 

 Το 23% των κζςεων εργαςίασ απόδθμου προςωπικοφ εντάχκθκε ςτο εκνικό 
εργαςιακό κακεςτϊσ και αυτό ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ του βακμοφ 
ικανοποίθςθσ των πελατϊν, και 

 Ρραγματοποιικθκαν τρεισ αλλαγζσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα (ζνταξθ 
κζςεων εργαςίασ απόδθμου προςωπικοφ ςτο εκνικό κακεςτϊσ και τοπικι 
προμικεια φρζςκων φροφτων, λαχανικϊν και υπθρεςιϊν πλυντθρίου) και 
αυξικθκε θ επίδραςθ του Holiday Village Turkey ςτθν περιφερειακι 
οικονομία κατά περίπου 0,8 εκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ. 

 
Επίςθσ, παρατθροφμε ότι θ αφξθςθ των πακζτων διακοπϊν all-inclusive 
μεταμορφϊνει πολλά ελλθνικά ξενοδοχεία ςε κφλακεσ που αποκαρρφνουν τουσ 
τουρίςτεσ να ξοδζψουν χρόνο και χριμα ζξω από αυτοφσ, ειδικότερα αν αυτοί οι 
τουρίςτεσ ζχουν αγοράςει πακζτο all-inclusive για να μειϊςουν τα ζξοδα ςτο 
κζρετρο ςτθ διάρκεια των διακοπϊν. 
 



 

13 

Θ υλοποίθςθ παρόμοιων παρεμβάςεων μπορεί επίςθσ να βοθκιςει τθν τοπικι 
οικονομία και τθν τοπικι εφοδιαςτικι αλυςίδα ςτθν Κζρκυρα να αποκομίςουν 
περιςςότερα οφζλθ από τον τουριςμό All-inclusive. 
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Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
 
Πταν το ςθμείο εςτίαςθσ είναι τουριςμόσ, ςυνικωσ επικεντρϊνει είτε ςτθν Ελλάδα 
ςτο ςφνολό τθσ είτε ςτα ελλθνικά νθςιά γενικά. Το πραγματικό μζγεκοσ των ειδικϊν 
προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνα νθςιά όπωσ θ Κζρκυρα, το 
πλθςιζςτερο νθςί ςτθν Βρετανία, με πολλοφσ ιςτορικοφσ δεςμοφσ με τθν Βρετανία, 
και ζνα νθςί το οποίο ςυνεχίηει να προςελκφει το 50% ζωσ 70% των τουριςτϊν του 
από τθν Βρετανία, δεν είναι αντιλθπτό. 
 
Πορίςματα τθσ αρχικισ μου ζρευνασ 
 
Τον Οκτϊβριο του 2011 και τον Μάιο/Λοφνιο του 2012, ςυμπλθρϊκθκαν 50 
ερωτθματολόγια και πραγματοποιικθκαν 10 ςυνεντεφξεισ με επιχειρθματίεσ και 
εργαηόμενουσ τόςο ςτο νότιο όςο και ςτο βόρειο τμιμα τθσ Κζρκυρασ. Θ 
πλειοψθφία απαςχολείται ςε επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ πάνω από 
20 χρόνια (46%), ενϊ ζνα υψθλό ποςοςτό (22%) απαςχολείται πάνω από 11 χρόνια 
και το 32% ζωσ και 10 χρόνια. Το 54% των ερωτθκζντων ιταν ντόπιοι Κερκυραίοι, το 
30% ιταν Βρετανοί που είτε είναι ιδιοκτιτεσ είτε εργάηονται ςε επιχειριςεισ 
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, και ζνα 12% ιταν υπικοοι άλλων χωρϊν.  
Το 80% των ερωτθκζντων ςυμφϊνθςε κατθγορθματικά ότι ςιμερα θ τουριςτικι 
περίοδοσ είναι μικρότερθ από ό,τι ιταν 10 χρόνια πριν. Μολονότι αναγνωρίηουν ότι 
ζχουν υπάρξει αλλαγζσ ςτο είδοσ του τουριςμοφ ςτο νθςί, το 90% των ερωτθκζντων 
δεν πιςτεφει ότι ο τουριςμόσ ςτθν Κζρκυρα ζχει αλλάξει προσ το καλφτερο. 
 
Αν και πολλοί από αυτοφσ τουσ τουρίςτεσ επιςτρζφουν ςτθν Κζρκυρα κάκε χρόνο, 
ενϊ προθγουμζνωσ ζρχονταν για 2 εβδομάδεσ, κάποιοι τϊρα μπορεί να ζρχονται 
για 4 ι 5 θμζρεσ κάκε φορά. Για τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ αυτό είναι εφκολο τϊρα 
που αεροπορικζσ εταιρείεσ όπωσ θ Easy Jet προςφζρουν ευελιξία κρατιςεων και οι 
τουρίςτεσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να αγοράηουν αεροπορικά ειςιτιρια από 
ταξιδιωτικά πρακτορεία που πραγματοποιοφν μία πτιςθ τθν εβδομάδα και 
προςφζρουν αποκλειςτικά ειςιτιρια με κακοριςμζνθ διάρκεια διαμονισ. Συνεπϊσ, 
οι αεροπορικζσ εταιρείεσ και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία είναι αυτά που κα 
κακορίςουν το είδοσ και τον αρικμό των ανεξάρτθτων τουριςτϊν που μπορεί 
εφκολα να προςελκφςει θ Κζρκυρα, οι οποίοι ζχουν τθ δυνατότθτα να ξοδζψουν τα 
χριματα που χρειάηονται απελπιςμζνα οι Κερκυραίοι ςε επιχειριςεισ τουριςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ. 
 
Το 80% των ερωτθκζντων πιςτεφει ότι το μεγαλφτερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει 
θ τουριςτικι βιομθχανία ςτθν Κζρκυρα είναι θ αφξθςθ των τουριςτικϊν πακζτων 
All-Inclusive. Ζνασ ερωτθκείσ, ανϊτερο ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ςχζςεων με τουσ 
πελάτεσ ςε ξενοδοχείο πζντε αςτζρων ςτο νθςί ςχολίαςε ότι: 

Τα πακζτα All-Inclusive είναι επιηιμια. Αυτό το ξενοδοχείο δεν κα μποροφςε 
να παραμείνει ςτθν κατθγορία των 5 αςτζρων εάν λειτουργοφςε ωσ all-
inclusive, οφτε κα διατθροφςε τουσ ποιοτικοφσ πελάτεσ του. Το ξενοδοχείο 
δεν κα ιταν ςε κζςθ να διατθριςει τθν υψθλι ποιότθτα των τροφίμων ι των 
επϊνυμων ποτϊν υψθλισ ποιότθτασ εάν λειτουργοφςε ωσ all-inclusive. Δεν 
κα ιταν ςε κζςθ να διατθριςει το εςτιατόριο à la carte, κα το κατζκλυηαν 
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οικογζνειεσ και παιδιά και κα ιταν ζνασ κορυβϊδθσ χϊροσ. Το ξενοδοχείο 
είναι αρνθτικό από κάκε άποψθ ςτθν ιδζα του all-inclusive». 

 
Ζνα άλλοσ ερωτθκείσ ςχολίαςε: 

Το επίπεδο του All-Inclusive ςτα ξενοδοχεία ςτθν Κζρκυρα είναι πολφ 
ςτοιχειϊδεσ όςον αφορά το φαγθτό και ζχω δεχτεί πολλά παράπονα για τα 
δωμάτια αλλά κυρίωσ για το φαγθτό το οποίο ςυχνά χαρακτθρίηεται ωσ 
«κακισ ποιότθτασ», «αθδιαςτικό» ι «για τα ςκουπίδια». 

 
Το 82% των ερωτθκζντων πιςτεφει ότι οι τουρίςτεσ All-Inclusive δεν ξοδεφουν 
αρκετά χριματα τοπικά και το 80% δεν πιςτεφει ότι τα ξενοδοχεία All-Inclusive 
ενκαρρφνουν τουσ τουρίςτεσ να ξοδζψουν χριματα ςε άλλεσ τοπικζσ επιχειριςεισ. 
Κάποιοσ ιδιοκτιτθσ μπαρ ςε κζρετρο βόρεια τθσ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ διλωςε ότι ςε 
αυτό το κζρετρο: 

«Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν 2.500 άτομα που διαμζνουν ςε 3 ξενοδοχεία που 
λειτουργοφν αποκλειςτικά ωσ all-inclusive. Οι υπθρεςίεσ All-Inclusive ζχουν 
εξοντϊςει τθν πόλθ. Φανταςτείτε τθν εποχι που αυτά τα 2.500 άτομα 
κατθφόριηαν το δρόμο προσ τθν πόλθ και ζτρωγαν κι ζπιναν ςτθν πόλθ». 
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 
Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ all-inclusive μετατρζπει πολλά ελλθνικά ξενοδοχεία ςε 
κφλακεσ όπου οι τουρίςτεσ δεν ενκαρρφνονται να ξοδζψουν χρόνο και χριμα ζξω 
από αυτοφσ, ειδικότερα αν αυτοί οι τουρίςτεσ ζχουν αγοράςει πακζτο all-inclusive 
ϊςτε να μειϊςουν τα ζξοδα ςτο κζρετρο ςτθ διάρκεια των διακοπϊν. 
 
Ωςτόςο, διευρφνοντασ το κζμα πζραν απλϊσ από τισ δυςκολίεσ που δθμιουργεί θ 
ανάπτυξθ του τουριςμοφ all-inclusive ςτθν Κζρκυρα, εντοπίςαμε και άλλα 
προβλιματα που πρζπει να εξετάηει κάκε ςτρατθγικι δθμιουργίασ νζασ 
ταυτότθτασ. Σε ςυηθτιςεισ με άτομα που διευκφνουν επιχειριςεισ τουριςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεϊν μου ςτο νθςί, αναφζρκθκαν τα 
ακόλουκα κοινά προβλιματα:  
 
Βαςικά προβλιματα 

 Μείωςθ του αρικμοφ των τουριςτϊν από τθ Βρετανία 

 Ανάγκθ ανανζωςθσ και αναηωογόνθςθσ των προςφερόμενων τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν 

 Μείωςθ των δαπανϊν των τουριςτϊν λόγω των επιλογϊν μαηικϊν 
τουριςμοφ 

 Συρρίκνωςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου ςε πολλά κζρετρα ςε 2 με 3 μινεσ 

 Υπερβολικι εξάρτθςθ από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 

 Χαμθλζσ τιμζσ ενοικίαςθσ ςτουσ παρόχουσ καταλυμάτων  

 Ζλλειψθ επενδφςεων για τθ βελτίωςθ των προςφερόμενων τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν – κζρετρα τθσ δεκαετίασ του 1980 εν ζτει 2013 

 Τα ξενοδοχεία μετατρζπονται εφκολα ςε All-inclusive 

 Οι τουρίςτεσ All-inclusive μάλλον δεν κα επιςτρζψουν 

 Ανάγκθ νζασ ταυτότθτασ και νζασ τοποκζτθςθσ ςτθν αγορά για τθν 
προςζλκυςθ: 

o τουριςτϊν τθσ «μζςθσ αγοράσ» που ξοδεφουν περιςςότερα  
o ανεξάρτθτων τουριςτϊν (χωρίσ πακζτα διακοπϊν) 

 
Υποδομζσ / Βελτίωςθ  

 Ανεπαρκζσ οδικό δίκτυο, λακκοφβεσ, υποβάκμιςθ του οδικοφ δικτφου και 
των παραλιϊν κ.λπ. 

 Κάποια κζρετρα δεν διακζτουν δθμόςιεσ εγκαταςτάςεισ 

 Αςτακζσ δίκτυο αςφρματθσ επικοινωνίασ (WiFi) 

 Ανάγκθ για καλφτερθ ςυνεργαςία και ςφμπραξθ μεταξφ των επιχειριςεων 

 Ανάγκθ για καλφτερθ παροχι τουριςτικϊν πλθροφοριϊν 

 Ανάγκθ προςζλκυςθσ περιςςότερων αεροπορικϊν εταιρειϊν (ειδικότερα 
χαμθλοφ κόςτουσ) για τθν προςφορά απευκείασ πτιςεων  

 Ανάγκθ βελτίωςθσ των ςχζςεων με κάποια ταξιδιωτικά πρακτορεία 
 
Αναβάκμιςθ 

 καταλυμάτων 
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 μπαρ / εςτιατορίων 

 γενικισ εικόνασ τουριςτικϊν κζρετρων 
 
Προϊκθςθ 

 Συντονιςμόσ προςπακειϊν 

 Συνεκτικότθτα μθνφματοσ 

 Ενιαία διαδικτυακι πφλθ 
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ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΣΗ ΚΑΜΨΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ – Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΑΛΛΩΝ ΝΗΙΩΝ 

 
Ρόδοσ 
Θ ειςροι τουριςτϊν ςτθ όδο αυξικθκε από 1,1 εκατομμφρια ςε 1,9 εκατομμφρια 
άτομα ςε διάςτθμα 3 ετϊν. Το 1999 γυρίςτθκε ζνα τθλεοπτικό βιντεάκι «The man 
behind the Mayor» (Ο άνκρωποσ πίςω από τον Διμαρχο). Αυτό το βιντεάκι εςτίαηε 
ςτισ προςπάκειεσ που κατζβαλε ο Διμαρχοσ τθσ όδου, Γιάννθ Μαχντι, για να 
βελτιϊςει τθν πορεία του τουριςμοφ ςτο νθςί. 
 
Μάλτα 
(για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ανατρζξτε ςτα άρκρα των de Marco, 2013, και 
Lindsay, 2007, που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο παραπομπϊν) 

 1.243.000 τουρίςτεσ το 2007 (αφξθςθ 17% από το 2006) 
 Το 2007 οι τουριςτικζσ δαπάνεσ ανιλκαν ςε 1 δισ ευρϊ 
 1.440.000 τουρίςτεσ το 2012 (αφξθςθ 200.000 από το 2007) 
 Το 2012 οι τουριςτικζσ δαπάνεσ ξεπζραςαν τα 1,3 δισ ευρϊ (αφξθςθ 272 

εκατομμφρια ευρϊ από το 2007) 
 
Το νθςί πζτυχε αυτά τα αποτελζςματα ακολουκϊντασ ςτρατθγικζσ προςζλκυςθσ 
περιςςότερων τουριςτϊν ςτθ Μάλτα: 

 Ρροςζλκυςθ περιςςότερων αεροπορικϊν εταιρειϊν χαμθλοφ κόςτουσ 
o 57 απευκείασ πτιςεισ το 2007 που αυξικθκαν ςε 81 το 2012 

 Καλφτερθ προϊκθςθ του νθςιοφ ςτο εξωτερικό 
o Ειδικότερα μζςω του διαδικτφου 

 Διαφοροποίθςθ ςε νζεσ γεωγραφικζσ αγορζσ 
o Αφξθςθ μεριδίου ςτθν αγορά του Λςραιλ κατά 2,330%, ςτθν αγορά 

τθσ Λταλίασ κατά 76%, ςτθν αγορά τθσ Λςπανίασ κατά 64% 
 
Επίςθσ, εξαςφαλίηοντασ μια ευχάριςτθ εμπειρία για τουσ τουρίςτεσ αφότου 
επζλεξαν να επιςκεφτοφν τθ Μάλτα, μζςω ςθμαντικϊν επενδφςεων προκειμζνου 
να διαςφαλιςτεί ότι οι τουρίςτεσ αποκομίηουν μια κετικι εμπειρία ςε ανταπόδοςθ 
των χρθμάτων τουσ, δαπανϊντασ εκατομμφρια για τθν αναβάκμιςθ τθσ 
αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ, τον εξωραϊςμό δθμόςιων χϊρων, τθ δθμιουργία νζων 
αξιοκζατων για τουσ επιςκζπτεσ και τθ βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ χϊρασ. 
 
Ωσ αποτζλεςμα, θ επζνδυςθ οδιγθςε ςε αφξθςθ των επανειλθμμζνων επιςκζψεων. 
Το 2011 και 2012, τα ξενοδοχεία ςτθ Μάλτα κατζλαβαν τθ 2θ κζςθ ςε επίπεδο 
πλθρότθτασ ςτθν ΕΕ. Τα ακακάριςτα λειτουργικά κζρδθ ανά διακζςιμο δωμάτιο ςτα 
ξενοδοχεία παρουςίαςαν αφξθςθ από τθν αρχι του ζτουσ μζχρι ςιμερα κατά 8,1% 
(5*), 19,2% (4*) και 14,6% (3*) και είναι τα υψθλότερα ποςοςτά που καταγράφθκαν 
ςτθ διάρκεια των τελευταίων 5 ετϊν και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ. 
 
Μπαχάμεσ 
(για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ανατρζξτε ςτο άρκρο τθσ εταιρείασ ςυμβοφλων 
Tourism Intelligence International που περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο 
παραπομπϊν) Το νθςί Μεγάλεσ Μπαχάμεσ διακζτει φυςικό κάλλοσ, ζχει καυμάςιο 
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κερμό κλίμα, φιλικοφσ και φιλόξενουσ κατοίκουσ, ωςτόςο οι αφίξεισ τουριςτϊν 
μειϊκθκαν, τα ποςοςτά πλθρότθτασ ςτα ξενοδοχεία και τα κζρετρα ιταν χαμθλά 
και θ τουριςτικι βιομθχανία ςτον ςφνολό τθσ δζχτθκε ζντονεσ πιζςεισ. Τα 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ ςτρατθγικισ «Tourism Begins at Home» 
περιλάμβαναν τθν προϊκθςθ και τθ διεφρυνςθ του τουριςμοφ εκ των ζςω. Κφριοσ 
ςτόχοσ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ ιταν να παροτρφνει τουσ πολίτεσ των Μπαχαμϊν να 
γίνουν τουρίςτεσ ςτθν ίδια τουσ τθ χϊρα. Αυτό δεν επζφερε απλϊσ αφξθςθ τθσ 
τουριςτικισ δραςτθριότθτασ αλλά ζκανε τουσ πολίτεσ των Μπαχαμϊν να 
εκτιμιςουν περιςςότερο τθ χϊρα τουσ και, ςυνεπϊσ, καλφτερουσ πρεςβευτζσ του 
τουριςμοφ και «ειδικοφσ» ςτον τουριςμό.  
 
Σομπάγκο 
Εννζα ξενοδοχεία all-inclusive αντιπροςωπεφουν το 33% του ςυνολικοφ αρικμοφ 
κλινϊν ςτο νθςί. Από τα 35.000 πακζτα διακοπϊν ςε ξενοδοχεία all-inclusive κάκε 
χρόνο ςτο Τομπάγκο, τα δφο τρίτα (23.000) πωλοφνται ςε Βρετανοφσ τουρίςτεσ. Ζνα 
ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ τουριςτικισ δαπάνθσ είτε δεν καταλιγει ςτουσ 
πολίτεσ του Τομπάγκο είτε δεν παραμζνει ςτο νθςί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Οι 
δφο βαςικοί λόγοι είναι ότι όλεσ οι πλθρωμζσ πραγματοποιοφνται ςτο εξωτερικό και 
ενϊ τα περιςςότερα ξενοδοχεία all-inclusive ςτο Τομπάγκο ανικουν ςε πολίτεσ του 
Τρινιντάντ, ζνα μόνο ανικει ςε πολίτθ του Τομπάγκο. Διαπιςτϊκθκε ότι θ απουςία 
ζξι κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ – ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, ςτακερι ποιότθτα, 
μεγάλθ ποικιλία, αξιοπιςτία προςφοράσ, πρόςβαςθ ςε πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ 
και επιχειρθματικό δαιμόνιο – ευκφνεται για τθν μειωμζνθ απόδοςθ τθσ τοπικισ 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που παρζχει ςτουσ προμθκευτζσ του Τρινιντάντ 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των επιχειριςεων του Τομπάγκο. Το Τομπάγκο 
αντζςτρεψε τθν κατάςταςθ εςτιάηοντασ ςτουσ εξισ τομείσ: 

 Διευκόλυνςθ επιχειριςεων 
o Δθμιουργία υποδομϊν, κακοδιγθςθ για τθν ανάπτυξθ 

επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων 
 Αγρότεσ και αλιείσ 

o Δζςμευςθ των ξενοδοχείων all-inclusive και των τοπικϊν εςτιατορίων 
για τθν αγορά τοπικϊν προϊόντων 

o Διοργάνωςθ εβδομαδιαίων παηαριϊν ϊςτε οι τουρίςτεσ να κάνουν 
αγορζσ απευκείασ από τουσ παραγωγοφσ  

 «Made in Tobago» 
o Ρροϊκθςθ τοπικϊν ζργων τζχνθσ και χειροτεχνθμάτων κακϊσ και μια 

ευρεία ποικιλία προϊόντων που παράγονται τοπικά 
o Ρϊλθςθ παραγόμενων αγακϊν μζςω εκκζςεων και εκδθλϊςεων ςτα 

ξενοδοχεία all-inclusive  
o Ρροϊκθςθ τθσ τοπικισ κουηίνασ με τοπικά προϊόντα ςτα ξενοδοχεία 

all-inclusive  
o Καλφτερθ ενθμζρωςθ των τουριςτϊν ότι τα προϊόντα των 

εςτιατορίων, καταςτθμάτων κ.λπ. είναι τοπικάΕξυπθρζτθςθ πελατϊν 
o Εκπαίδευςθ ςε κζματα φιλοξενίασ για τοπικζσ επιχειριςεισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων οδθγϊν ταξί, καταςτθματαρχϊν και 
προςωπικοφ 
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o Διεφρυνςθ εκδρομϊν για τουσ τουρίςτεσ ϊςτε να περιλαμβάνουν 
επιςκζψεισ ςε τοπικοφσ αγροτικοφσ παραγωγοφσ 

Επειδι πιςτεφω ότι κάποιεσ από τισ ςτρατθγικζσ που εφαρμόςτθκαν για τθ 
βελτίωςθ τθσ τοπικισ τουριςτικισ οικονομίασ ςτο Τομπάγκο μποροφν να 
εφαρμοςτοφν για τθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ τουριςτικισ οικονομίασ ςτθν Κζρκυρα, 
ζχω ςυμπεριλάβει ςτο χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ζνα απόςπαςμα τθσ ζκκεςθσ 
των Abdool και Carey (2004) «Making All-Inclusive More Inclusive: A Research 
Report on the Economic Impact of the All-Inclusive Hotel Sector in Tobago». 
Ρεριλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
 
Ζρευνα 
Εκτόσ από τθν περαιτζρω βαςικι ζρευνα ςε ςχζςθ με τα κζματα που 
προαναφζρκθκαν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζρευνασ ςε ςχζςθ με τθν αντίλθψθ, 
τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά των τουριςτϊν, υπάρχει ιδθ πλθκϊρα πλθροφοριϊν 
που διατίκενται ςε δευτερεφουςεσ πθγζσ όπωσ ειδθςεογραφικζσ ανταποκρίςεισ, 
τθλεοπτικά ντοκιμαντζρ κακϊσ και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, που μποροφν 
να βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ του τρόπο με τον οποίο οι Βρετανοί τουρίςτεσ 
ςχθματίηουν τισ εντυπϊςεισ τουσ για τθν Κζρκυρα. 
 
Διαδικτυακζσ πθγζσ 
Συνιςτάται θ ενθμζρωςθ όςον αφορά τισ πλθροφορίεσ που απευκφνονται ςτουσ 
Βρετανοφσ τουρίςτεσ ςχετικά με το νθςί και τα διάφορα κζρετρα, τουσ οργανιςμοφσ 
και τισ επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Ο κατάλογοσ που ακολουκεί (ο 
οποίοσ δεν είναι κακόλου διεξοδικόσ) περιλαμβάνει οριςμζνεσ πθγζσ που 
διατίκενται ςτο διαδίκτυο οι οποίεσ μποροφν να ςασ βοθκιςουν να κατανοιςετε 
κζματα που αφοροφν ειδικά τθν Κζρκυρα ςε ςχζςθ με τον τουριςμό:  

 Λςτοςελίδεσ αξιολόγθςθσ 
o Ειδικότερα το Trip Advisor – για πλθροφορίεσ ςχετικά με το νθςί, τα 

κζρετρα και διάφορεσ επιχειριςεισ 

 Ρροςωπικά ιςτολόγια (Blogs) 
o http://www.maddiegrigg.com/2013/03/corfu-tale-of-two-islands.html  
o http://grandmasscribbles.blogspot.gr/  
o http://johncorfuworld.blogspot.co.uk/  
o http://johncorfuworld.blogspot.co.uk/   

 Φόρουμ και ομάδεσ Facebook 
o Agni Forum http://www.agni.gr/holiday-forum/forums.html 
o All Corfu http://www.allcorfu.com/ 
o Alternative Kerkyra http://www.alternativekerkyra.gr/ 

 Μια πρωτοβουλία τθσ ομάδασ Ρράςινθ Κζρκυρα (Green Corfu) 
για τθν προϊκθςθ εναλλακτικϊν διακοπϊν ςτο νθςί κακϊσ και 
τθν προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων. 

o Corfu Forum http://www.corfu-forum.com/forum/index.php  
o Corfu Grapevine 

 Αυτι θ ομάδα δθμιουργικθκε με γνϊμονα τον ξζνο πλθκυςμό 
που ηει ςτθν Κζρκυρα. Αυτι είναι θ ιςτοςελίδα ςτθν οποία 
μπορείτε να αναρτάτε μθνφματα για τα τεκταινόμενα ςτα βόρεια, 
ςτα νότια ι το κζντρο του νθςιοφ, εάν ψάχνετε κάτι, πωλείτε 
κάποιο μεταχειριςμζνο αντικείμενο, ηθτάτε ςυμβουλζσ ι κζλετε 
απλά να δθμοςιεφςετε τισ εμπειρίεσ ςασ ςε ςχζςθ με τοπικά 
γραφεία ι υπθρεςίεσ κ.λπ. … Ωςτόςο, ζχουμε επίςθσ μθνφματα 
από ανκρϊπουσ που ζχουν ηιςει εδϊ, κζλουν να ηιςουν ι να 
κάνουν διακοπζσ εδϊ κάκε χρόνο και οι οποίοι είναι τϊρα μζλθ 
τθσ ομάδασ – υπενκυμίηουμε ότι τα ςχόλιά ςασ είναι διακζςιμα 
ςε ζνα πολφ πιο ευρφ ακροατιριο.  

o Corfu Island https://www.facebook.com/CorfuIsland 

http://www.maddiegrigg.com/2013/03/corfu-tale-of-two-islands.html
http://grandmasscribbles.blogspot.gr/
http://johncorfuworld.blogspot.co.uk/
http://johncorfuworld.blogspot.co.uk/
http://www.agni.gr/holiday-forum/forums.html
http://www.allcorfu.com/
http://www.alternativekerkyra.gr/
http://www.corfu-forum.com/forum/index.php
https://www.facebook.com/CorfuIsland
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o Corfu Portal http://corfuportal.gr/ 
o Corfu Selections, ιςτοςελίδα που προωκεί μθ οργανωμζνα ταξίδια ςτθν 

Κζρκυρα http://www.corfuselections.com/  
o Explore Corfu https://www.facebook.com/explorecorfu  
o Green Corfu http://www.greencorfu.com/ και το ιςτολόγιό τουσ 

http://greencorfu.wordpress.com/ 
 Το GreenCorfu.com είναι μια ιςτοςελίδα που κζλει να προωκιςει 

μια διαφορετικι Κζρκυρα, μια Κζρκυρα που είναι ςχετικά 
άγνωςτθ, τόςο ςτουσ ζλλθνεσ όςο και τουσ ξζνουσ. Ρριν από όλα, 
ςε ζνα πολφ βαςικό επίπεδο, θ Κζρκυρα ζχει να προςφζρει πολφ 
περιςςότερα από τισ χρυςζσ παραλίεσ, ιλιο και κρυςτάλλινεσ 
γαλάηιεσ κάλαςςεσ. Θ Κζρκυρα είναι ζνα πράςινο νθςί, λόγω τθσ 
οργιϊδουσ βλάςτθςισ τθσ όλο το χρόνο, γεμάτθ ελαιόδεντρα, 
κυπαρίςςια και ζνα τεράςτιο πλοφτο από άλλα φυτά, ζντομα, 
πουλιά και ηϊα. Είναι ζνα ιδανικό νθςί για διακοπζσ όλο το 
χρόνο.  Μπορείτε να περπατιςετε ςτισ πανζμορφεσ εξοχζσ τθσ, 
να κάνετε ιππαςία ςε αρχαία μονοπάτια, ποδιλατο μζςα ςε 
εντυπωςιακοφσ αιωνόβιουσ ελαιϊνεσ, να δοκιμάςετε 
παραδοςιακά τοπικά προϊόντα, να επιςκεφτείτε παραδοςιακά 
οινοποιεία, ελαιοτριβεία, πανζμορφεσ εκκλθςίεσ και αρχεία 
κάςτρα, να χαλαρϊςετε και να ζρκετε ςε επαφι με τθν κακαρι 
φυςικι ομορφιά. Σε ζνα δεφτερο, ςθμαντικότερο επίπεδο, θ 
Ρράςινθ Κζρκυρα ζχει να κάνει με τθν αλλαγι. Αλλαγι ςτον 
τρόπο που ςκεφτόμαςτε, ενεργοφμε, αντιλαμβανόμαςτε τουσ 
εαυτοφσ μασ και ςχετιηόμαςτε με τουσ άλλουσ και με τθ Φφςθ. 
Και, φυςικά, και ςτον τρόπο που κάνουμε διακοπζσ! Βριςκόμαςτε 
ςτθ μζςθ τθσ μεγαλφτερθσ κρίςθσ που ζχει γνωρίςει θ 
ανκρωπότθτα.  Το παλιό καταρρζει μπροςτά ςτα μάτια μασ και το 
νζο ιδθ γεννιζται. Αυτι θ νζα ςτάςθ ηωισ ζχει να κάνει με 
επίγνωςθ, ςεβαςμό ςτθ Φφςθ, ςυνεργαςία, αλλθλεγγφθ και 
αλλθλοβοικεια, ςτο τι δίνουμε και όχι ςτο τι παίρνουμε. Και ςτθν 
Κζρκυρα εκδθλϊνεται με διάφορουσ τρόπουσ. Θ Κζρκυρα 
προςελκφει κάκε είδουσ ενδιαφζροντεσ ανκρϊπουσ από όλο τον 
κόςμο, όπωσ και από τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Ρολλοί από αυτοφσ 
αςχολοφνται με το διαλογιςμό, τισ τζχνεσ και τθν εναλλακτικι 
ιατρικι. Ειδικότερα, ςτο βορειοδυτικό τμιμα τθσ Κζρκυρασ, γφρω 
από το χωριό του Αρίλλα, αναπτφςςεται ζνα κζντρο πνευματικισ 
ανάπτυξθσ και εναλλακτικϊν τρόπων ηωισ. Οι άνκρωποι 
ςτρζφονται προσ τθ βιοκαλλιζργεια και προςζχουν περιςςότερο 
τι τρϊνε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τουσ νεοφερμζνουσ. Και οι 
ντόπιοι ζχουν αρχίςει να κινθτοποιοφνται και να απαιτοφν να 
ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ του μζλλοντόσ τουσ! Κζλουμε να 
ςασ παρουςιάςουμε από τθν αρχι αυτό το καταπράςινο νθςί, 
γεμάτο κετικι ενζργεια!  

o Ρφλθ Real Corfu 
https://www.facebook.com/RealCorfu?ref=stream#!/groups/realcorfuinsi
ght/  

http://corfuportal.gr/
http://www.corfuselections.com/
https://www.facebook.com/explorecorfu
http://www.greencorfu.com/
http://greencorfu.wordpress.com/
http://greencorfu.com/
https://www.facebook.com/RealCorfu?ref=stream%23!/groups/realcorfuinsight/
https://www.facebook.com/RealCorfu?ref=stream%23!/groups/realcorfuinsight/
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 Θ Ρφλθ Real Corfu Portal διατίκεται για εμπνευςμζνεσ ιδζεσ και 
μζςα που ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ νζασ ταυτότθτασ για 
τθν Κζρκυρα από άτομα που ηουν ςτο νθςί. 

o What's On Corfu http://www.corfuwhatson.com/ 
o What's Up Corfu http://www.whatsup-corfu.com/ 

 Αν και προσ το παρόν βρίςκεται ςε χειμζρια νάρκθ λόγω 
περιοριςμζνου εφρουσ ηϊνθσ και πόρων, θ γενικι ιδζα τθσ 
ιςτοςελίδασ μασ και του ενθμερωτικοφ δελτίου που διανζμεται 
δωρεάν μποροφν ςίγουρα να ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ 
Κζρκυρασ για το πλικοσ των εκδθλϊςεων που 
πραγματοποιοφνται. Ριςτεφουμε ότι θ πλοφςια κοινωνικι και 
πολιτιςτικι ηωι ςτθν Κζρκυρα μπορεί να είναι άλλοσ ζνασ τρόποσ 
προϊκθςθσ του νθςιοφ και εκτόσ τθσ παραδοςιακισ τουριςτικισ 
περιόδου. 

 
Υπάρχουν επίςθσ διαδικτυακζσ ομάδεσ, ςελίδεσ ομάδων κοινϊν ενδιαφερόντων και 
φόρουμ αφιερωμζνα ςε διάφορα κζρετρα του νθςιοφ κακϊσ και ιςτοςελίδεσ 
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ, για παράδειγμα, οι Corfu Gardens, Corfu Wild Flowers 
and Wildlife και Corfu Donkey Rescue. 
 
Τθλεόραςθ  

 Corfu: A Tale of Two Islands 

o Ντοκιμαντζρ που παρακολουκεί τθ ηωι των απόδθμων και των 
τουριςτϊν που απολαμβάνουν τα αξιοκζατα του ελλθνικοφ νθςιοφ. 
Για πλθροφορίεσ, ανατρζξτε ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.radiotimes.com/programme/shc8q/corfu-a-tale-of-two-
islands. Ρολλά επειςόδια αυτοφ του προγράμματοσ διατίκενται ςτο 
YouTube. 

 What Happens in Kavos 
o Σειρά ντοκιμαντζρ που παρακολουκεί νεαροφσ Βρετανοφσ ςτθ 

διάρκεια του καλοκαιριοφ ςτον Κάβο τθσ Κζρκυρασ και δίνει μια 
εικόνα του τι ςυμβαίνει πραγματικά ςε αυτι τθν θδονιςτικι πόλθ 
διαςκζδαςθσ με τουσ πολλοφσ πειραςμοφσ, μακριά από τουσ γονείσ 
τουσ. Βλ. http://www.channel4.com/programmes/what-happens-in-
kavos 

 
Ζντυπα μζςα  
Αν και υπάρχουν πολλά άρκρα που καλφπτουν διαφορετικζσ απόψεισ του νθςιοφ, 
αξίηει να εςτιάςουμε ςε 2 πρόςφατα άρκρα που καλφπτουν ςυγκεκριμζνα κζματα 
ςχετικά με τθν Κζρκυρα: 
 
The Sunday Mirror 

 Ολοςζλιδο άρκρο ςτισ ταξιδιωτικζσ ςελίδεσ τθσ εφθμερίδασ  

http://www.corfuwhatson.com/
http://www.whatsup-corfu.com/
http://www.radiotimes.com/programme/shc8q/corfu-a-tale-of-two-islands
http://www.radiotimes.com/programme/shc8q/corfu-a-tale-of-two-islands
http://www.channel4.com/programmes/what-happens-in-kavos
http://www.channel4.com/programmes/what-happens-in-kavos
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The Guardian 

 Καλά νζα από τθν Ελλάδα! Θ τοπικι τουριςτικι επιχειρθματικότθτα κερδίηει 
ζδαφοσ – Δραςτιρια άτομα από όλθ τθν Ελλάδα αψθφοφν τθν οικονομικι 
κρίςθ και εκμεταλλεφονται τουσ κθςαυροφσ τθσ περιοχισ τουσ για να 
αναπτφξουν νζουσ τφπουσ διακοπϊν που απζχουν μακράν από τα 
τουριςτικά πακζτα παλαιοφ τφπου. (Το άρκρο περιλαμβάνει και μια 
παρουςίαςθ τθσ πρωτοβουλίασ Green Corfu) 
http://www.guardian.co.uk/travel/2013/mar/22/greece-islands-new-holiday-
ventures 

 

http://www.guardian.co.uk/travel/2013/mar/22/greece-islands-new-holiday-ventures
http://www.guardian.co.uk/travel/2013/mar/22/greece-islands-new-holiday-ventures
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΡΑΜΑΣΟ 
 
Ζνασ πολφ χριςιμοσ οδθγόσ που παρζχει μια ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ διαδικαςίασ 
προβολισ ενόσ τόπου διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.ourplacebranding.com/. 
 
Είναι άκρωσ ςθμαντικό οι υπεφκυνοι για τθν ανάπτυξθ οποιουδιποτε ςχεδίου για 
τθ νζα ταυτότθτα τθσ Κζρκυρασ να καταλιξουν ςτο όραμα που κα δρομολογιςει τισ 
όποιεσ εξελίξεισ. Αυτό το όραμα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει τισ απόψεισ όλων 
των ομάδων ενδιαφερομζνων (από το κοινό, τον ιδιωτικό τομζα και τον μθ 
κερδοςκοπικό τομζα) που ζχουν ςυμφζρον να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ του 
μζλλοντοσ του τουριςμοφ ςτο νθςί. 
 
Στισ ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ του προϊόντοσ ςε τοπικό επίπεδο κα 
πρζπει να ςυμμετζχουν εκπρόςωποι από όλεσ τισ ομάδεσ ενδιαφερομζνων κακϊσ 
και να εξαςφαλιςτεί θ δζςμευςθ οποιωνδιποτε ελλθνικϊν εκνικϊν οργανιςμϊν 
ϊςτε να διαςφαλιςτεί μια ςυντονιςμζνθ και ςτακερι προςζγγιςθ 
 
Επίςθσ, κα ιταν ίςωσ ςκόπιμο να λθφκοφν υπόψθ πρωτοβουλίεσ με ιδθ κετικά 
αποτελζςματα, οι οποίεσ προζκυψαν μζςω ςυνεργαςιϊν μεταξφ τοπικϊν 
επιχειριςεων. Για το λόγο αυτό ςυμπεριζλαβα ςτο Ραράρτθμα VI μια ςφντομθ 
μελζτθ περίπτωςθσ ςχετικά με το κζρετρο του Αρίλλα ςτα βορειοανατολικά του 
νθςιοφ (του Αλζκου Χριςτου τθσ Green Corfu). 
 

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ 
 
Ρρζπει να αναπτυχκεί ζνα ςχζδιο δράςθσ που κα εςτιάηει ςε κάκε επιμζρουσ 
ςτοιχείο τθσ ςτρατθγικισ νζασ ταυτότθτασ. Κα ςυνιςτοφςα θ εςτίαςθ να 
επικεντρωκεί ςε δφο τομείσ: 

o Τθν προςζλκυςθ περιςςότερων τουριςτϊν από τθ Βρετανία 
o Τθ βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ των τουριςτϊν κακϊσ και τθν καλι εξυπθρζτθςι 

τουσ ςτθ διάρκεια τθσ διαμονισ τουσ προκειμζνου να τουσ ενκαρρφνουμε να 
ξανάρκουν και να εκφραςτοφν κετικά για το νθςί, προφορικά ι γραπτά. 

 
Προςδιοριςμόσ ομάδων τουριςτϊν και ςτοχευμζνο μάρκετινγκ 
Ρρζπει να προςδιοριςτοφν προςεκτικά οι διάφοροι τφποι επιςκεπτϊν προκειμζνου 
να γίνουν κατανοθτζσ οι διαφορετικζσ απαιτιςεισ, ανάγκεσ και ςυμπεριφορζσ τόςο 
των ςθμερινϊν όςο και των νζων ςτοχευόμενων τομζων τθσ αγοράσ. Μόλισ 
προςδιοριςτοφν αυτοί οι τφποι, κα είναι ευκολότερθ θ εςτίαςθ ςε διαφορετικζσ 
ομάδεσ επιςκεπτϊν με διαφορετικά διαφθμιςτικά μθνφματα και μζςω 
διαφορετικϊν και κατάλλθλων μζςων επικοινωνίασ. 
 
Χωρίσ να παραμελοφμε τουσ τουρίςτεσ που προτιμοφν τον ιλιο, τθ κάλαςςα και τισ 
αμμουδιζσ, θ Κζρκυρα πρζπει να εςτιάςει ςτθν αγορά των ανεξάρτθτων, 
αντιςυμβατικϊν παρακεριςτϊν τθσ μζςθσ αγοράσ από τθν Βρετανία που κάνουν 
κρατιςεισ απευκείασ ςε ξενοδοχεία, ξενϊνεσ και διαμερίςματα, και ξοδεφουν 

http://www.ourplacebranding.com/
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περιςςότερα χριματα ςτισ τοπικζσ επιχειριςεισ και για τοπικά προϊόντα κατά τθν 
παραμονι τουσ ςτο κζρετρο. 
 
Αποτελεςματικά διαφθμιςτικά μθνφματα που απευκφνονται ςε αυτοφσ τουσ 
τουρίςτεσ από τθ Βρετανία μπορεί να βαςίηονται ςε τίτλουσ όπωσ: 

o Ανακαλφψτε πάλι τθν Κζρκυρα 
o Νομίηετε ότι γνωρίηετε τθν Κζρκυρα; Σκεφτείτε το καλφτερα 

 
Το περιεχόμενο του μθνφματοσ πρζπει να εςτιάηει: 

o ςτον πλοφςιο πολιτιςμό, τθν ιςτορία και τθν κλθρονομιά του νθςιοφ 
o ςτθν ελευκερία, τθν ανεξαρτθςία και το εφροσ των κετικϊν εμπειριϊν που 

μπορεί να προςφζρει θ Κζρκυρα 
 
Είναι ςκόπιμο να αναπτυχκοφν ςτρατθγικζσ για τθν προςζλκυςθ τουριςτϊν πζρα 
από τθν περίοδο υψθλισ ηιτθςθσ Λουλίου-Αυγοφςτου. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί 
εςτιάηοντασ περιςςότερο ςε εναλλακτικοφ τφπου διακοπζσ με δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ για παράδειγμα:  

o Ενεργθτικόσ τουριςμόσ και τουριςμόσ δραςτθριοτιτων 
o Αγροτουριςμόσ και οικοτουριςμόσ 
o Φεςτιβαλικόσ τουριςμόσ και τουριςμόσ εκδθλϊςεων 
o Τουριςμόσ για ΑΜΕΑ 
o Γαμιλιοσ τουριςμόσ 

 
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάποιεσ από τισ πρωτοβουλίεσ και τισ 
δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ενθμερϊκθκα ςτθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ μου 
περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα VII. 
 
Επικοινωνία και ςυνεργαςία 

o Πλοι οι τοπικοί επιχειρθματίεσ πρζπει να βελτιϊςουν τθν αντίλθψθ που 
ζχουν ςχετικά με το τι κζλουν οι ανεξάρτθτοι Βρετανοί τουρίςτεσ  

o Στθ ςυνζχεια, πρζπει να βελτιϊςουν τθν παροχι πλθροφοριϊν για 
ανεξάρτθτουσ τουρίςτεσ ςτα κζρετρα 

o Οι ιδιοκτιτεσ καταλυμάτων πρζπει να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του 
αντιπροςϊπου τθσ εταιρείασ διοργάνωςθσ εκδρομϊν όταν εξυπθρετοφν 
ανεξάρτθτουσ ταξιδιϊτεσ 

o Οι τοπικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει να υποςτθρίηουν και να προωκοφν θ μία 
τθν άλλθ και όχι να εςτιάηουν ςτισ αρνθτικζσ πλευρζσ του ανταγωνιςμοφ 

o Να ενθμερϊνεςτε ςχετικά με τα δρϊμενα παντοφ ςτο νθςί – ζτςι, μπορείτε 
να προςφζρετε πλθροφορίεσ ςε ανεξάρτθτουσ ταξιδιϊτεσ 

 
Παροχι τουριςτικϊν πλθροφοριϊν 
Αν ζχετε κάποια επιχείρθςθ καταλυμάτων (ειδικότερα διαμερίςματα αυτόνομθσ 
εςτίαςθσ) και φτάςει κάποιοσ ανεξάρτθτοσ τουρίςτασ, φροντίςτε να βάλετε ςτο 
δωμάτιο ζνα φάκελο καλωςορίςματοσ που κα παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με: 

o Τα δρομολόγια τοπικϊν λεωφορείων και ποφ βρίςκεται θ ςτάςθ 
o Τισ ϊρεσ λειτουργίασ των ςουπερμάρκετ, τραπεηϊν, φαρμακείων κ.λπ. 
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o Εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο νθςί (αυτζσ κα πρζπει να 
ενθμερϊνονται και να περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο νθςί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαμονισ των τουριςτϊν) 

o Τα τοπικά αξιοκζατα 
o Ρϊσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ επίγειουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ 

τθσ Βρετανίασ μζςω ιςτοςελίδων όπωσ θ  http://www.filmon.com/  
o Τον κωδικό αςφρματθσ πρόςβαςθσ (Wifi) ςτο διαδίκτυο για το διαμζριςμα 

(αν παρζχετε αυτι τθν υπθρεςία, και αν δεν τθν παρζχετε φροντίςτε να τθν 
εγκαταςτιςετε) 

o Τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνων των διαχειριςτϊν / ιδιοκτθτϊν των 
διαμεριςμάτων. 

 
Open for Business 

 Ρροςελκφςτε περιςςότερα απευκείασ δρομολόγια από αεροπορικζσ εταιρείεσ 
χαμθλοφ κόςτουσ 

o Διδαχκείτε από τθν περίπτωςθ τθσ Μάλτασ Τι ζκαναν για να 
προςελκφςουν περιςςότερεσ αεροπορικζσ εταιρείεσ; 

o ωτιςτε τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ που εκτελοφν πτιςεισ το χειμϊνα ι 
απευκείασ πτιςεισ το καλοκαίρι προσ τθν Κζρκυρα να ςασ πουν τι τουσ 
παρακίνθςε ϊςτε να μπορζςετε να προςεγγίςετε και άλλεσ αεροπορικζσ 
εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ που παρζχουν παρόμοιεσ ευκαιρίεσ και να 
προςπακιςετε να μάκετε τι άλλο πρζπει να κάνετε για να αυξιςετε τον 
αρικμό των πτιςεων που εκτελοφν. 

 Ραρζχετε καλφτερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με δρομολόγια πλοίων και 
λεωφορείων προσ τθν Κζρκυρα 

o Ειδικά τουσ μινεσ χαμθλισ ηιτθςθσ, όταν οι πτιςεισ προσ τθν Κζρκυρα 
είναι περιοριςμζνεσ και δεν εκτελοφνται απευκείασ πτιςεισ από τθ 
Βρετανία, οι ανεξάρτθτοι ταξιδιϊτεσ μπορεί να επιλζξουν κάποια πτιςθ 
προσ Ακινα ι Κεςςαλονίκθ και, ςτθ ςυνζχεια, να μεταβοφν ςτθν 
Κζρκυρα. Δϊςτε όςεσ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε ϊςτε να 
διευκολφνετε αυτοφσ τουσ ανεξάρτθτουσ ταξιδιϊτεσ. 

 Τα ξενοδοχεία πρζπει να βρίςκονται ςε πλιρθ λειτουργία κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ περιόδου που εκτελοφνται όλα αυτά τα δρομολόγια. 

o Θ Κζρκυρα πρζπει να είναι ζτοιμθ να δεχτεί επιςκζπτεσ όποτε υπάρχουν 
τουρίςτεσ που επικυμοφν να επιςκεφτοφν το νθςί. Κάποιοι 
επιχειρθματίεσ δείχνουν απρόκυμοι να ξεκινιςουν τθ λειτουργία των 
επιχειριςεϊν τουσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου υψθλισ ηιτθςθσ ι 
να τθν παρατείνουν αν δεν είναι ςίγουροι ότι κα υπάρχει μεγάλοσ 
αρικμόσ τουριςτϊν. Ωςτόςο, ο αρικμόσ των τουριςτϊν που κα ζρκουν 
ςτο νθςί εκτόσ τθσ περιόδου Λουλίου/Αυγοφςτου δεν κα είναι υψθλόσ αν 
δεν είναι ςίγουροι ότι κα εξυπθρετθκοφν. Σε διάφορα μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ ζχει επιςθμανκεί ότι υπάρχουν τουρίςτεσ που περιφζρονται 
ςε κάποια από τα κζρετρα του νθςιοφ (κακϊσ και τθν ίδια τθν πόλθ τθσ 
Κζρκυρασ) προςπακϊντασ να βρουν μαγαηιά, όπωσ καταςτιματα και 
ταβζρνεσ, ςτα οποία κα μποροφςαν να εξυπθρετθκοφν . 

o Ρλθροφορικθκα επίςθσ ότι: 

http://www.filmon.com/
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 Υπάρχουν επιχειρθματίεσ που βάφουν τα κτίριά τουσ ϊςτε να 
είναι ζτοιμα για τθν ζναρξθ τθσ περιόδου αλλά ξεβγάηουν τα 
πινζλα τουσ ςτθ κάλαςςα, μπροςτά ςτουσ λίγουσ τουρίςτεσ που 
υπάρχουν ιδθ ςτο νθςί. Τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ πρζπει να 
αποκαρρφνονται. 

 Τον Μάρτιο/Απρίλιο υπιρχαν τουρίςτεσ που ζμεναν ςε 
καταλφματα τα οποία δεν είχαν αεριςτεί αρκετά ι δεν είχαν 
επαρκι κζρμανςθ. Θ φιλοξενία τουριςτϊν ςε ακατάλλθλα 
καταλφματα με ακατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ δεν επαρκεί. 

 
Οπτικι ταυτότθτα και βελτίωςθ εικόνασ κζρετρων 
Ρολλοί χϊροι ςε αρκετά κζρετρα είναι κλειςτοί. Ζτςι, το κζρετρο δείχνει ςε κακι 
κατάςταςθ και ερειπωμζνο, ειδικότερα όταν αυτοί οι χϊροι δεν ςυντθροφνται 
ςωςτά. Κα ιταν ςκόπιμο να διερευνθκεί το ενδεχόμενο τθσ «προςωρινισ χριςθσ» - 
ςφμφωνα με τθν οποία μια επιχείρθςθ ι μια ομάδα ατόμων που 
δραςτθριοποιείται, για παράδειγμα, ςτθ δθμιουργικι ι τθν πολιτιςτικι βιομθχανία 
μπορεί να μιςκϊςει ζνα ακίνθτο ςε χαμθλότερθ τιμι από τθν εμπορικι, όμωσ κα 
πρζπει να δεςμευτεί ότι το ακίνθτο κα λειτουργεί και θ υλικι υποδομι του κα 
ςυντθρείται. Τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ αποδίδουν καλά αποτελζςματα ςτθ Βρετανία 
και εξαςφαλίηουν ότι οι επιχειριςεισ των κεντρικϊν δρόμων ςε μικρότερεσ πόλεισ 
δεν βάηουν λουκζτο και ότι ζχουν κίνθςθ. Ανατρζξτε, για παράδειγμα, ςτθν 
ιςτοςελίδα: http://www.meanwhilespace.com/about/about. Μςωσ κα μποροφςατε 
να πείςετε τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ι τθν κυβζρνθςθ να μειϊςει τουσ φόρουσ για 
όποιον ιδιοκτιτθ ακινιτου επιτρζπει τθν προςωρινι χριςθ του ακινιτου του ζωσ 
ότου θ οικονομία παρουςιάςει επαρκι ανάκαμψθ ϊςτε να ςτθρίξει τθ μόνιμθ 
μίςκωςθ με βάςθ τθν πραγματικι εμπορικι αξία του.  
 
Επίςθσ, κάποιεσ ομάδεσ πολιτϊν ζχουν αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τον κακαριςμό 
του νθςιοφ και των παραλιϊν του πριν από τθν ζναρξθ τθσ τουριςτικισ περιόδου. 
 

 Οι Καντουνίςτεσ είναι μια ομάδα κατοίκων τθσ Κζρκυρασ που ζχουν αναλάβει να 
κάνουν αυτά που οι υπόλοιποι περιμζνουν να βρουν ζτοιμα – δείτε τουσ ςε 
δράςθ ςτο YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pLGzK8WA8X4  

 Στο Facebook υπάρχει επίςθσ θ ιςτοςελίδα «Tidying up Corfu» που είναι 
αφιερωμζνθ ςτον κακαριςμό τθσ Κζρκυρασ) – 
https://www.facebook.com/groups/432217563515092/. Ραρζχει επίςθσ 
ςυνδζςμουσ προσ τοπικζσ πρωτοβουλίεσ, πχ. τθν εκςτρατεία κακαριςμοφ των 
παραλιϊν – που δθμιοφργθςαν οι κάτοικοι του Σιδαριοφ 
https://www.facebook.com/#!/events/156873051145707/. 

o Σε αυτό το ςθμείο κα ικελα να αναφζρω ζνα ςχόλιο από αυτι τθ ςελίδα 
από κάποιον που ςυμμετζχει ςε αυτι τθν πρωτοβουλία: 

«7 χρόνια τϊρα, αυτι θ παραλία δεν κακαρίηεται πριν από τον Ιοφνιο 
και καταςτρζφει τθν όποια καλι φιμθ ζχει απομείνει για το Σιδάρι. 
Αν νομίηετε ότι μπορείτε να βοθκιςετε, κάντε το. Αν οι προςπάκειζσ 
μασ κάνουν τθ διαφορά εδϊ, τότε ίςωσ ολόκλθρο το νθςί μπορεί να 
ακολουκιςει το παράδειγμά μασ. Ναι, ξζρουμε ότι είναι ευκφνθ του 
διμου, ΟΜΩΣ, όλοι γνωρίηουμε πόςο δφςκολο είναι να πείςουμε τισ 

http://www.meanwhilespace.com/about/about
http://www.youtube.com/watch?v=pLGzK8WA8X4
https://www.facebook.com/groups/432217563515092/
https://www.facebook.com/%23!/events/156873051145707/
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τοπικζσ αρχζσ να αναλάβουν πρωτοβουλία, ζτςι τθν αναλάβαμε 
εμείσ».  

 Ζχει επίςθσ διαπιςτωκεί ότι άλλα αξιοκζατα είναι ςε κακι κατάςταςθ, για 
παράδειγμα, κάποιοι επικοινϊνθςαν μαηί μου ςχετικά με το Μον επό. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ δεςμοφσ ανάμεςα ςε αυτό το χϊρο και τθ βαςιλικι 
οικογζνεια τθσ Βρετανίασ (ο πρίγκιπασ Φίλιπποσ γεννικθκε ςτο Μον επό), 
πιςτεφω ότι κα μποροφςαν να γίνουν περιςςότερα για τθ ςυντιρθςθ και τθν 
προϊκθςι του ωσ αξιοκζατο για τουσ ανεξάρτθτουσ Βρετανοφσ ταξιδιϊτεσ. 
Αυτό είναι το ςχόλιο ενόσ ντόπιου κατοίκου: 

«Το Μον επό είναι ζνασ εκπλθκτικόσ χϊροσ λόγω τθσ φυςικισ 
ομορφιάσ και τθσ ιςτορίασ του. Κατά τθ γνϊμθ μου, αυτόσ και μόνο ο 
χϊροσ κα μποροφςε να είναι ζνα ςθμαντικό και προςοδοφόρο 
αξιοκζατο για το διμο, ςτον οποίο ανικει και το «διαχειρίηεται». 
Κάντε μια βόλτα ςε αυτόν το χϊρο και ςίγουρα κα διαπιςτϊςετε τισ 
δυνατότθτεσ που ζχει. Για παράδειγμα, κα μποροφςε να ενοικιάηεται 
για γαμιλιεσ δεξιϊςεισ. Ζνα φυςικό πάρκο με τόςεσ δυνατότθτεσ κα 
ζπρεπε να είναι ζνασ χϊροσ που μασ κάνει περιφανουσ, όχι ζνασ 
χϊροσ που ζχει αφεκεί ςτθν τφχθ του. Ρροσ το παρόν, υπάρχει ζνα 
αμφικζατρο που καταρρζει, ζνασ ναόσ που χρονολογείται από τον 4ο 
αιϊνα και πλζον είναι ερειπωμζνοσ, εντυπωςιακι ποικιλία φυτϊν 
που ςαπίηουν, κακϊσ και μαγευτικά μονοπάτια που τα κλείνουν 
πεςμζνα δζντρα. Οι τρεισ μαγευτικζσ παραλίεσ και οι πζτρινεσ 
προβλιτεσ ζχουν υποςτεί ολοκλθρωτικι καταςτροφι». 

 
Ζχουν κατατεκεί διάφορεσ προτάςεισ για τθν επιλογι μιασ χρωματικισ παλζτασ για 
τθν Κζρκυρα (Corfu Colour Palette) που κα ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία μιασ ιςχυρισ 
οπτικισ ταυτότθτασ για τθν Κζρκυρα. Θ χρωματοβιομθχανία Vitex ζχει ιδθ ζνα 
ειδικό χρωματολόγιο, το Corfu Specials, που προςφζρει μια ποικιλία ςυνδυαςμϊν 
χρωμάτων και βαςίηεται ςτα παραδοςιακά χρϊματα τθσ Κζρκυρασ. Το 
χρωματολόγιο είναι διακζςιμο για λιψθ ςτθν ιςτοςελίδα: 
http://www.vitex.gr/flash/colors/Corfu-Specials/colors03-EN.html. 
 
Θ Κζρκυρα πρζπει επίςθσ να διατθριςει (ι/και να αποκτιςει εκ νζου) τθν 
κερκυραϊκι/ελλθνικι ταυτότθτά τθσ. Καταςκευάςτθκαν τόςα πολλά κζρετρα 
προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ αφξθςθ του μαηικοφ τουριςμοφ και των πακζτων 
διακοπϊν για παρακεριςτζσ από τθ Βρετανία που βίωςε το νθςί από τθ δεκαετία 
του 1970, που πολλά από αυτά δεν ζχουν πλζον κερκυραϊκό χαρακτιρα. Αντικζτωσ, 
υπάρχουν ξενοδοχεία, ταβζρνεσ και εςτιατόρια που προφανϊσ επιδιϊκουν να 
προςελκφςουν Βρετανοφσ παρακεριςτζσ χρθςιμοποιϊντασ αγγλικζσ επωνυμίεσ 
(πολλζσ από τισ οποίεσ κεωροφνται ιδθ παλιομοδίτικεσ και μθ ελκυςτικζσ για τουσ 
ςφγχρονουσ ανεξάρτθτουσ Βρετανοφσ παρακεριςτζσ) κακϊσ και πινακίδεσ που 
διαφθμίηουν βρετανικά εδζςματα και ποτά. 
 

http://www.vitex.gr/flash/colors/Corfu-Specials/colors03-EN.html
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Διαδικτυακι πφλθ 
 
Μια απλι αναηιτθςθ ςτο Google για τθ λζξθ «Corfu» εμφανίηει πάνω από 17 
εκατομμφρια αποτελζςματα. Ραραπάνω, ςτθν παροφςα ζκκεςθ, περιλαμβάνεται 
ζνασ κατάλογοσ διαφόρων και ποικίλων ιςτοςελίδων, φόρουμ, πυλϊν και ςελίδων 
ομάδων κοινϊν ενδιαφερόντων. Είμαι ακράδαντα πεπειςμζνθ ότι το νθςί χρειάηεται 
μια πφλθ από τθν οποία κα αντλοφν ςτοιχεία όλεσ αυτζσ οι υπόλοιπεσ ςελίδεσ.  
 
Οι Βρετανοί τουρίςτεσ είναι εξοικειωμζνοι με ιςτοςελίδεσ όπωσ αυτζσ που 
παρζχουν άλλοι οργανιςμοί διαχείριςθσ προοριςμϊν ςε άλλεσ χϊρεσ με τθν 
ονομαςία «Επιςκεφτείτε Χ» (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιςτοςελίδασ «Επιςκεφτείτε 
τθν Ελλάδα» του ΕΟΤ website http://www.visitgreece.gr/). Για το λόγο αυτό, 
προτείνω τθ δθμιουργία μιασ νζασ διαδικτυακισ πφλθσ VisitCorfu, θ οποία κα 
φιλοξενείται από το Εμπορικό Επιμελθτιριο και το Λόνιο Ρανεπιςτιμιο. Αυτι κα 
παρζχει: 

 Ζναν οικονομικό τρόπο προςζλκυςθσ τουριςτϊν και κα βοθκοφςε ςτθν 
καλφτερθ εξυπθρζτθςι τουσ όταν επιςκζπτονται το νθςί 

 Μια ενιαία (μθ ιδιωτικι) διαδικτυακι πφλθ που κα διευκολφνει τθν 
αναηιτθςθ 

 Συνδζςμουσ προσ όλεσ τισ υπόλοιπεσ ανεξάρτθτεσ ιςτοςελίδεσ και 
ιςτοςελίδεσ του ιδιωτικοφ τομζα. 

 Ζναν ευκολότερο τρόπο για να κάνουν οι τουρίςτεσ κρατιςεισ απευκείασ 
ςτισ τοπικζσ επιχειριςεισ  

 
Θ αρχικι ςελίδα αυτισ τθσ πφλθσ πρζπει να είναι ςαφϊσ διαμορφωμζνθ, χωρίσ 
πολλζσ πλθροφορίεσ, χωρίσ να υποχρεϊνει τον επιςκζπτθ να μετακινεί το 
παράκυρο κατακόρυφα για να βρει αυτό που ψάχνει και, για το λόγο αυτό, να 
προςφζρει αρκετζσ καρτζλεσ τισ οποίεσ μποροφν να επιςκζπτονται αυτοί που 
αναηθτοφν διαφορετικοφσ τφπουσ πλθροφοριϊν ςτθν ιςτοςελίδα. Ζνα τμιμα τθσ 
ζρευνασ που πραγματοποίθςα κατά τθν πρόςφατθ επίςκεψι μου ςτο νθςί ιταν θ 
μαηικι αποςτολι (μζςω τθσ ιςτοςελίδασ Corfu Grapevine) ενόσ καταλόγου με τουσ 
παρακάτω τφπουσ πλθροφοριϊν που ο κόςμοσ πιςτεφει ότι ενδιαφζρουν τουσ 
τουρίςτεσ και πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν πφλθ: 

 Ράροχοι ανεξάρτθτων καταλυμάτων 

 Μπαρ / εςτιατόρια / ταβζρνεσ 

 Καταςτιματα 

 Τουριςτικά αξιοκζατα / δραςτθριότθτεσ / εκδρομζσ 

 Φεςτιβάλ / εκδθλϊςεισ 

 Ραραγωγοί τοπικϊν εδεςμάτων και ποτϊν / χειροτζχνεσ / βιοτζχνεσ 

 Ενοικιάςεισ μεταφορικϊν μζςων (αυτοκίνθτα / δίκυκλα / γουροφνεσ) 

 Ταξί  

 Ολιςτικζσ κεραπείεσ / Σπα 

 Διοργανωτζσ γάμων 

 Κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν 
 

http://www.visitgreece.gr/
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Μια καλι διαδικτυακι τοποκεςία που προτείνω ωσ παράδειγμα είναι αυτι που 
παρζχεται ςτουσ επιςκζπτεσ ςτο Κάρντιφ, πρωτεφουςα τθσ δικισ μου πατρίδασ, τθσ 
Ουαλίασ. Βλ. http://www.visitcardiff.com/. Αυτι θ διαδικτυακι τοποκεςία 
προςφζρει μια ςαφι και λιτι αρχικι ςελίδα, με καρτζλεσ διαφορετικοφ χρϊματοσ 
που διευκολφνει τθν αναηιτθςθ, ανεξάρτθτα από το αν κάποιοσ επιςκζπτεται το 
Κάρντιφ ωσ τουρίςτασ ι για επαγγελματικοφσ λόγουσ, για αγορζσ, επενδφςεισ, 
ςυναντιςεισ, ςπουδζσ ι για να ςυμμετάςχει ςε κάποια εκδιλωςθ. Στθ ςυνζχεια, 
κάκε ςελίδα παρζχει ςυνδζςμουσ προσ διάφορα ςχετικά μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ. Το Ραράρτθμα VIII περιλαμβάνει μια μελζτθ περίπτωςθσ και ζνα 
αντίγραφο τθσ παρουςίαςθσ που ζκανα ςτο 8ο Διεκνζσ Συνζδριο Τουριςμοφ που 
πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 11-14 Λουνίου 2012, ςχετικά με τθ χριςθ του 
διαδικτφου και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ από τθν Cardiff & Co. 
 

http://www.visitcardiff.com/
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Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
 
Επίςθσ, είναι ςθμαντικό να ενκαρρφνονται όςοι επιςκζπτονται τθ διαδικτυακι πφλθ 
να μοιράηονται τισ φωτογραφίεσ και τισ εμπειρίεσ τουσ ςε μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ όπωσ, για παράδειγμα, τα Flickr και TripAdvisor. Εςείσ δεν φζρετε καμία 
ευκφνθ για τισ αναρτιςεισ των επιςκεπτϊν ςασ, κακϊσ αυτζσ οι ιςτοςελίδεσ 
εξαρτϊνται από το περιεχόμενο που αναρτοφν οι χριςτεσ το οποίο δεν υπόκειται 
ςτον ζλεγχό ςασ. Είναι ςχετικά εφκολο να παρακολουκείτε το περιεχόμενο, αλλά 
είναι ςθμαντικό να ςυνειδθτοποιιςετε ότι ςκοπόσ τθσ πφλθσ είναι να μάκετε τι λζνε 
οι επιςκζπτεσ ςασ και όχι να λογοκρίνετε τισ αναρτιςεισ τουσ. 
 

 Μάκετε τι ςυηθτιζται ςτισ ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ για το νθςί, τα 
ξενοδοχεία και τισ ανεξάρτθτεσ επιχειριςεισ  

 Συνεργαςτείτε μεταξφ ςασ – τοποκετιςτε ςτισ ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ ςυνδζςμουσ προσ άλλουσ 

 Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ των μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ ι παρζχετε ενεργι υποςτιριξθ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
ςε κάκε κζρετρο  

 Σκεφτείτε το ενδεχόμενο χριςθσ κωδίκων QR (ταχείασ απόκριςθσ) και AR 
(επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ). 

 
Σθμειϊςεισ ςχετικά με τθν αποτελεςματικι χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 
περιλαμβάνονται επίςθσ ςτο χριςιμο πλθροφοριακό υλικό – Ανατρζξτε ςτο 
Ραράρτθμα IX 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
 
Τα ελλθνικά νθςιά ςυνεχίηουν να εξαρτϊνται από το μοντζλο του μαηικοφ 
τουριςμοφ που ωφζλθςε αυτοφσ τουσ προοριςμοφσ τθν περίοδο τθσ ραγδαίασ 
ανόδου του τουριςμοφ κατά τισ δεκαετίεσ του 1970 και 1980. Ωςτόςο, ςε πολλά 
κζρετρα λίγα ζχουν αλλάξει από τθν εποχι εκείνθ όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που 
προςφζρουν ςτουσ τουρίςτεσ 
 
Ριςτεφω ότι θ Κζρκυρα ζχει προςεγγίςει ζνα κομβικό ςθμείο ςτο οποίο θ τρζχουςα 
κάμψθ μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν λθφκοφν άμεςα μζτρα για τον περιοριςμό 
τθσ και τθν αντιςτροφι τθσ κατάςταςθσ κακϊσ και ότι δεν είναι αργά για να γίνουν 
άμεςα κάποιεσ κετικζσ ενζργειεσ. Πμωσ, θ κατάςταςθ δεν είναι αμιγϊσ αρνθτικι 
επειδι θ Ελλάδα παραμζνει δθμοφιλισ προοριςμόσ για τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ, 
ανεβαίνοντασ από τθν 6θ κζςθ το 2010 ςτθ 2θ κζςθ (μετά τθν Λςπανία) το 2011 
ςτον κατάλογο των «δθμοφιλζςτερων τουριςτικϊν προοριςμϊν» των Βρετανϊν 
τουριςτϊν. Ωςτόςο, θ Κζρκυρα δεν πρζπει να επαναπαυτεί αποκλειςτικά ςτισ 
προςπάκειεσ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ. Το νθςί πρζπει να αναλάβει 
τον ζλεγχο τθσ πορείασ του τουριςμοφ του προκειμζνου να επιτφχει μια κετικι 
αλλαγι. 
 
Πςον αφορά τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ (αν και αυτό μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε 
νζεσ αγορζσ), αυτι θ αλλαγι κα πρζπει να εςτιάςει ςτθν προςζλκυςθ 
περιςςότερων ανεξάρτθτων ταξιδιωτϊν, όχι παρακεριςτϊν που ζχουν αγοράςει 
πακζτα διακοπϊν (ειδικότερα, αυτοφσ που αγοράηουν πακζτα All-Inclusive).  Αυτοί 
οι τουρίςτεσ μποροφν να διευκολφνουν τθν παράταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου 
κακϊσ μπορεί να είναι πιο πρόκυμοι να ταξιδζψουν εκτόσ τθσ περιόδου υψθλισ 
ηιτθςθσ τον Λοφλιο και τον Αφγουςτο, όμωσ για να τουσ παρζχετε άριςτεσ υπθρεςίεσ 
ςτθ διάρκεια τθσ διαμονισ τουσ ςτο νθςί επιβάλλεται να τουσ προςφζρετε μια 
ποικιλία δραςτθριοτιτων κακϊσ και μια ευρεία ποικιλία αξιοκζατων για να 
επιςκεφτοφν όςο βρίςκονται ςτο νθςί. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ, 
θ Κζρκυρα πρζπει να είναι «open for business» από τα τζλθ Μαρτίου (που ξεκινοφν 
οι αφίξεισ των πρϊτων απευκείασ πτιςεων και κρουαηιερόπλοιων ςτο νθςί) μζχρι 
τον Οκτϊβριο που φεφγει και ο τελευταίοσ τουρίςτασ. Τα κζρετρα πρζπει να 
φρεςκαριςτοφν, να δείχνουν ζτοιμα να λειτουργιςουν, φιλόξενα και ελκυςτικά, και 
πάνω από όλα, κα πρζπει να ζχουν κερκυραϊκό χαρακτιρα. Τα καταλφματα 
ενδζχεται να χρειάηονται αναβάκμιςθ ϊςτε να εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των 
τουριςτϊν του 21ου αιϊνα – ό,τι ιταν αρκετά καλό για τισ δεκαετίεσ του 1970 και 
1980, ακόμα και για τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, δεν είναι πλζον αρκετό για 
τουσ τουρίςτεσ του 2013 και του μζλλοντοσ. Οι τοπικζσ επιχειριςεισ πρζπει να 
κατανοιςουν ότι, ςτθν πραγματικότθτα, θ ςυνεργαςία και θ ςφμπραξθ είναι αυτό 
που κα τουσ βοθκιςει όλουσ, όχι ο άγριοσ ανταγωνιςμόσ. Διδαχκείτε από άλλεσ 
περιπτϊςεισ – κζρετρα ςτο νθςί (όπωσ ο Αρίλλασ) που αναςτρζφουν τθν κατάςταςθ 
παίρνοντασ τθν τφχθ τουσ ςτα χζρια τουσ, και από τισ περιπτϊςεισ άλλων νθςιϊν 
που ζχουν βελτιϊςει τθν πορεία του τουριςμοφ τουσ προςελκφοντασ, για 
παράδειγμα, περιςςότερεσ αεροπορικζσ εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ για να 
προςφζρουν απευκείασ πτιςεισ, επενδφοντασ ςε καταλφματα και υποδομζσ, 
παρζχοντασ ςτα ξενοδοχεία All-Inclusive τρόπουσ να ςυνειςφζρουν περιςςότερο 
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ςτθν τοπικι οικονομία, διευκολφνοντασ τουσ τουρίςτεσ να κάνουν κρατιςεισ 
απευκείασ ςτουσ τοπικοφσ παρόχουσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και παρζχοντασ ςτουσ 
τουρίςτεσ τθν ευκαιρία να ξοδζψουν χριματα για τοπικά προϊόντα ςτο κζρετρο. 
 
Είναι ςθμαντικό να διατθρείται το προφίλ τθσ Κζρκυρασ ςτο διαδίκτυο και τα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ. Το πανεπιςτιμιό μασ ζχει ιδθ αναρτιςει ζνα άρκρο ςχετικά 
με τθ δθμόςια ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ ςτισ 13 
Μαρτίου http://news.glam.ac.uk/news/en/2013/mar/14/glamorgan-marketing-
expert-help-tourism-economy-co/. Αφοφ δθμιουργθκεί και ξεκινιςει θ λειτουργία 
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ είναι ςθμαντικό να τροφοδοτείται ςε τακτικι βάςθ και να 
ενθμερϊνεται με πλθροφορίεσ και ειδιςεισ. Θ ςυνεργαςία και θ ςφμπραξθ μεταξφ 
επιχειριςεων ςτο νθςί κα είναι άκρωσ ςθμαντικι για να διαςφαλιςτεί θ επιτυχία 
τθσ πφλθσ και θ επιτυχία των υπόλοιπων δράςεων που προτείνονται ςτο παρόν 
ζγγραφο. 
 
Θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μου (από τισ 8 Απριλίου 2013) είναι 
heather.skinner@southwales.ac.uk  
 
Πποιοσ κζλει μπορεί να με ακολουκιςει ςτο Twitter ςτο @HeatherUniGlam 

 

http://news.glam.ac.uk/news/en/2013/mar/14/glamorgan-marketing-expert-help-tourism-economy-co/
http://news.glam.ac.uk/news/en/2013/mar/14/glamorgan-marketing-expert-help-tourism-economy-co/
mailto:heather.skinner@southwales.ac.uk
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ΠΡΟΣΑΕΙ 
 
Αποκόμιςθ γνϊςεων: 

 Από τισ δράςεισ άλλων νθςιϊν για να αναςτρζψουν τθν κατάςταςθ 

 Από τισ δράςεισ άλλων κζρετρων ςτθν Κζρκυρα (π.χ. Αρίλλασ) κακϊσ και από 
τισ δράςεισ άλλων επιχειριςεων για να αναςτρζψουν τθν κατάςταςθ 

 Από τουσ πελάτεσ ςασ – πραγματοποιιςτε ζρευνα για να διαπιςτϊςετε τισ 
ανάγκεσ τουσ ι χρθςιμοποιιςτε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που ιδθ 
πραγματοποιικθκε ςτο νθςί με τθ ςυμμετοχι τουριςτϊν ςε άλλα κζρετρα 
και ανταλλάξτε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, είναι προσ όφελόσ ςασ. 

 Από τισ απόψεισ (κετικζσ ι αρνθτικζσ) επιςκεπτϊν ςτο νθςί ςτα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ. Αξιοποιιςτε τα κετικά ςχόλια και 
δραςτθριοποιθκείτε για να αντιμετωπίςετε τα δυςμενι, αρνθτικά ςχόλια. 

 Κάντε κετικζσ ςκζψεισ – δεν είναι αργά να αντιςτρζψετε τθν πορεία του 
τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα 

 
Διαφορετικοί τρόποι ςκζψθσ: 

 Ανάγκθ για καλφτερθ ςυνεργαςία και ςφμπραξθ μεταξφ επιχειριςεων 
(ιδρφςτε μια Ζνωςθ Επιχειρθματιϊν ςε κάκε κζρετρο θ οποία κα αναλάβει 
τον ζλεγχο των βελτιωτικϊν ζργων) 

 Ανάγκθ για καλφτερθ παροχι τουριςτικϊν πλθροφοριϊν – οι ανεξάρτθτοι 
ιδιοκτιτεσ καταλυμάτων (δθλαδι, αυτοί που δεν χρθςιμοποιοφν τισ 
υπθρεςίεσ αντιπροςϊπων ταξιδιωτικϊν πρακτορείων) πρζπει να 
προςφζρουν καλφτερεσ πλθροφορίεσ ςτουσ τουρίςτεσ – υποκακιςτϊντασ 
ςχεδόν τον αντιπρόςωπο 

 Ανάγκθ προςζλκυςθσ περιςςότερων αεροπορικϊν εταιρειϊν (ειδικότερα 
χαμθλοφ κόςτουσ) για τθν προςφορά απευκείασ πτιςεων  

 Ανάγκθ βελτίωςθσ των ςχζςεων με κάποια ταξιδιωτικά πρακτορεία 
 
Αναβάκμιςθ 

 Καταλυμάτων 

 Μπαρ / εςτιατορίων 

 Γενικισ εικόνασ τουριςτικϊν κζρετρων 

 Υποδομϊν και οδικοφ δικτφου 
 
Προςζλκυςθ περιςςότερων / διαφορετικϊν τφπων τουριςτϊν: 

 Ανάγκθ νζασ ταυτότθτασ και νζασ τοποκζτθςθσ ςτθν αγορά για τθν 
προςζλκυςθ: 

o τουριςτϊν τθσ «μζςθσ αγοράσ» που ξοδεφουν περιςςότερα 
o ανεξάρτθτων τουριςτϊν (χωρίσ πακζτα διακοπϊν) 

 Ρροϊκθςθ διακοπϊν με δραςτθριότθτεσ, όπωσ για παράδειγμα: 
o Ενεργθτικόσ τουριςμόσ και τουριςμόσ δραςτθριοτιτων 
o Αγροτουριςμόσ και οικοτουριςμόσ  
o Φεςτιβαλικόσ τουριςμόσ και τουριςμόσ εκδθλϊςεων  
o Τουριςμόσ για ΑΜΕΑ 
o Γαμιλιοσ τουριςμόσ 
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Προϊκθςθ του νθςιοφ ςτουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ 

 Χριςθ τίτλων όπωσ: 
o Ανακαλφψτε πάλι τθν Κζρκυρα  
o Νομίηετε ότι γνωρίηετε τθν Κζρκυρα; Σκεφτείτε το καλφτερα  

 Το περιεχόμενο του μθνφματοσ πρζπει να εςτιάηει: 

 ςτον πλοφςιο πολιτιςμό, τθν ιςτορία και τθν κλθρονομιά 
του νθςιοφ 

 ςτθν ελευκερία, τθν ανεξαρτθςία και το εφροσ των 
κετικϊν εμπειριϊν που μπορεί να προςφζρει θ Κζρκυρα 

 
υντονιςμόσ προςπακειϊν 

 Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ςυνζπεια του μθνφματοσ 

 Δθμιουργία μιασ ενιαίασ διαδικτυακισ πφλθσ. Αυτι μπορεί να περιλαμβάνει 
ςυνδζςμουσ προσ όλεσ τισ υπόλοιπεσ ιςτοςελίδεσ και ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ που μπορεί να είναι χριςιμεσ για τουσ τουρίςτεσ. Οι 
πλθροφορίεσ πρζπει να είναι επίκαιρεσ και να ενθμερϊνονται ςε τακτικι 
βάςθ.  

 
Κατάρτιςθ 

 Διευκόλυνςθ επιχειριςεων 
o Δθμιουργία υποδομϊν, κακοδιγθςθ για τθν ανάπτυξθ 

επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων 
o Εκπαίδευςθ ςε κζματα φιλοξενίασ για τοπικζσ επιχειριςεισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων οδθγϊν ταξί, καταςτθματαρχϊν και 
προςωπικοφ  

o Οδθγοί για τθ χριςθ του διαδικτφου και τα μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ ςε ςχζςθ με το μάρκετινγκ του τουριςμοφ  

 
τιριξθ τοπικϊν παραγωγϊν 

 Αγρότεσ και αλιείσ 
o Δζςμευςθ των ξενοδοχείων all-inclusive και των τοπικϊν εςτιατορίων 

για τθν αγορά τοπικϊν προϊόντων 
o Διοργάνωςθ εβδομαδιαίων παηαριϊν ϊςτε οι τουρίςτεσ να κάνουν 

αγορζσ απευκείασ από τουσ παραγωγοφσ  

 «Made in Corfu» 
o  προϊκθςθ τοπικϊν ζργων τζχνθσ και χειροτεχνθμάτων κακϊσ 

και μια ευρεία ποικιλία προϊόντων που παράγονται τοπικά μζςω 
εκκζςεων και εκδθλϊςεων ςε ξενοδοχεία all-inclusive 

o προϊκθςθ τθσ τοπικισ κουηίνασ με τοπικά προϊόντα ςτα ξενοδοχεία 
all-inclusive   

o καλφτερθ ενθμζρωςθ των τουριςτϊν ότι τα προϊόντα των 
εςτιατορίων, καταςτθμάτων κ.λπ. είναι τοπικά 

 Εξυπθρζτθςθ πελατϊν 
o Διεφρυνςθ εκδρομϊν για τουσ τουρίςτεσ ϊςτε να περιλαμβάνουν 

επιςκζψεισ ςε τοπικοφσ αγροτικοφσ παραγωγοφσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
Η άποψθ των Κερκυραίων για τουσ τουρίςτεσ all-inclusive1 

 
Δρ. Heather Skinner 

 
Ρερίλθψθ 
Τα πακζτα διακοπϊν All-Inclusive (AI) ζχουν ωφελιςει ςε μεγάλο βακμό τον 
τουριςμό ςε προοριςμοφσ που ενδεχομζνωσ δυςκολεφονται να προςελκφςουν 
τουρίςτεσ που αποςτρζφονται τον κίνδυνο λόγω των υψθλϊν, όπωσ κεωροφν, 
επιπζδων εγκλθματικότθτασ και χαμθλϊν επιπζδων αςφάλειασ των τουριςτϊν. 
Ωςτόςο, πρόςφατα παρατθρικθκε μια αφξθςθ των πακζτων διακοπϊν ΑΛ για 
προοριςμοφσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, γεγονόσ που αποδεικνφει ότι το κόςτοσ και όχι 
θ αςφάλεια είναι το κφριο κίνθτρο των τουριςτϊν που αγοράηουν πακζτα ΑΛ, παρά 
τθν αντίλθψθ ότι κφλακεσ όπωσ τα κζρετρα ΑΛ περιορίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ 
μεταξφ επιςκεπτϊν και ντόπιων και, ςυνεπϊσ, απομακρφνουν περιςςότερο τουσ 
επιςκζπτεσ από τουσ ντόπιουσ.  
 
Αν και τα ελλθνικά νθςιά βρίςκονται εδϊ και χρόνια ςτο ςτάδιο πλιρουσ ωρίμανςθσ 
του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςε βαςικζσ αγορζσ όπωσ θ Γερμανία και θ Βρετανία, 
οι αναφορζσ ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία όςον αφορά τα κζματα που 
επθρεάηουν τθν άποψθ των φιλοξενοφντων ςτθν Ελλάδα και τα νθςιωτικά κζρετρά 
τθσ είναι ελάχιςτεσ. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι θ Βρετανία και θ 
Γερμανία, που είναι οι βαςικζσ αγορζσ προζλευςθσ του ελλθνικοφ τουριςμοφ, είναι 
επίςθσ οι κφριεσ αγορζσ διακοπϊν All-Inclusive. 
 
Με ςτόχο να κατανοιςουμε τθν άποψθ των Κερκυραίων φιλοξενοφντων ςχετικά με 
τουσ τουρίςτεσ all-inclusive γενικά και τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ ειδικά, θ παροφςα 
ζρευνα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται θ άποψθ των 
φιλοξενοφντων με βάςθ τθ μεταβολι του ςφγχρονου μαηικοφ τουριςμοφ, 
ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ των πακζτων ΑΛ ςε ϊριμουσ τουριςτικοφσ 
προοριςμοφσ τθσ Ευρϊπθσ. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: All-Inclusive, Κζρκυρα, ελλθνικά νθςιά, Βρετανοί τουρίςτεσ, άποψθ 
των φιλοξενοφντων. 
 
 

                                                           
1
 Σθμείωςθ: Αυτό το ζγγραφο δεν ζχει δθμοςιευτεί μζχρι ςτιγμισ. Ωςτόςο, είναι ςτο ςτάδιο ανακεϊρθςθσ για 

δθμοςίευςθ ςε ακαδθμαϊκό περιοδικό και, ςυνεπϊσ, απαγορεφεται οι παραπομπζσ χωρίσ τθ ρθτι άδεια του 

ςυγγραφζα. 
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Ειςαγωγι 
 
Θ διακεςιμότθτα υλικοφ ςχετικά με τθν άποψθ των τουριςτϊν ολοζνα αυξάνεται 
δεδομζνου «του αυξανόμενου αρικμοφ ταξιδιωτικϊν ιςτολόγιων, κριτικϊν και 
εικόνων που αναρτοφν οι ίδιοι οι τουρίςτεσ» (Greaves και Skinner, 2010:492). Ππωσ 
επιςθμαίνουν οι Dioko και Harill (2011:220), «τα κοινωνικά μζςα και μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ παρζχουν τθ δυνατότθτα και ενιςχφουν ζνα ψθφιοποιθμζνο 
κοινωνικό και επικοινωνιακό περιβάλλον πλοφςιο ςε ανταλλαγι απόψεων μεταξφ 
πολιτϊν που παρακζτουν τισ ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ τουσ και παρζχουν ςθμαντικζσ 
αξιολογιςεισ προοριςμϊν. Ωςτόςο, θ άποψθ των φιλοξενοφντων είναι λιγότερο 
γνωςτι και δεν υπάρχουν επαρκείσ μαρτυρίεσ. Οι αναφορζσ ςτθν υπάρχουςα 
βιβλιογραφία όςον αφορά τα κζματα που επθρεάηουν τθν άποψθ των 
φιλοξενοφντων ςτθν Ελλάδα και τα νθςιωτικά κζρετρά τθσ είναι ελάχιςτεσ. Θ 
παροφςα ζρευνα εςτιάηει ςτθν άποψθ των φιλοξενοφντων ςχετικά με τον τουριςμό 
ςτα ελλθνικά νθςιά για τρεισ βαςικοφσ λόγουσ: τα χαρακτθριςτικά του τουριςμοφ ςε 
αυτοφσ τουσ προοριςμοφσ και το ςτάδιο ωρίμανςθσ του κφκλου ηωισ του 
προϊόντοσ, τθ μεταβαλλόμενθ άποψθ των φιλοξενοφντων ςχετικά με τουσ 
δθμοφιλείσ ξζνουσ τουρίςτεσ και τα μεταβαλλόμενα χαρακτθριςτικά των πακζτων 
που προςφζρονται ςε αυτοφσ τουσ δθμοφιλείσ τουρίςτεσ ςτισ χϊρεσ τουσ. 
 
Τα ελλθνικά νθςιά βρίςκονται εδϊ και χρόνια ςτο ςτάδιο τθσ ωρίμανςθσ του κφκλου 
ηωισ του προϊόντοσ ςε βαςικζσ αγορζσ προζλευςθσ όπωσ θ Γερμανία και θ Βρετανία 
(Μποφχαλθσ, 1999), γεγονόσ που ζχει οδθγιςει ςε εκκλιςεισ προσ τον Ελλθνικό 
Οργανιςμό Τουριςμοφ (GNTO) για τθν ανανζωςθ και τθν αναηωογόνθςθ των 
προςφερόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Ωςτόςο, τα ελλθνικά νθςιά ςυνεχίηουν να 
εξαρτϊνται από το μοντζλο μαηικοφ τουριςμοφ που ωφζλθςε αυτοφσ τουσ 
προοριςμοφσ ςτο παρελκόν. Ραρόλα αυτά, θ Ελλάδα ανζβθκε από τθν 6θ κζςθ το 
2010 ςτθ 2θ κζςθ (μετά τθν Λςπανία) το 2011 ςτον κατάλογο των «δθμοφιλζςτερων 
προοριςμϊν» (Leviev-Sawyer, 2011). 
 
Ραρόλο που θ εξάρτθςθ των ελλθνικϊν νθςιϊν από τον τουριςμό ζχει επιςθμανκεί 
ειδικά από τουσ Μποφχαλθ (1999), Κοκκϊςθ (2007) και Τςάρτα (2003), οι αναφορζσ 
ςτθν ευρφτερθ τουριςτικι βιβλιογραφία εμφανίηουν τθν τάςθ να εξετάηουν τθν 
Ελλάδα ςυνολικά, εςτιάηοντασ μόνο περιςταςιακά ςτα νθςιά τθσ. Πποτε θ προςοχι 
επικεντρϊνεται ςε ελλθνικοφσ νθςιωτικοφσ προοριςμοφσ, τότε αυτοί 
παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά, και τα ακαδθμαϊκά άρκρα ςχετικά με μεμονωμζνα 
νθςιά είναι ελάχιςτα. Επιπλζον, ο αρικμόσ των ακαδθμαϊκϊν άρκρων ςχετικά με 
τουριςτικά κζματα που αφοροφν ειδικά τθν Κζρκυρα, ζνα ελλθνικό νθςί που 
ςυνεχίηει να προςελκφει ετθςίωσ το 50%-70% των τουριςτϊν του από τθ Βρετανία, 
είναι μικρόσ. Ο Τςάρτασ (2003) διαπιςτϊνει ότι οι φιλοξενοφντεσ ςε νθςιά όπωσ θ 
Κζρκυρα εμφανίηουν τθν τάςθ να προτιμοφν τον ξζνο ζναντι του εγχϊριου 
τουριςμοφ. Ωςτόςο, παρόλο που οι Κερκυραίοι κατατάςςουν τουσ Βρετανοφσ ςτθν 
τρίτθ κζςθ μεταξφ των δθμοφιλζςτερων ξζνων τουριςτϊν ςτο νθςί μετά τουσ 
Γερμανοφσ και τουσ Λταλοφσ, τουσ κεωροφν επίςθσ «φτθνοφσ τουρίςτεσ» (Τςάρτασ, 
2003:120). 
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Θ ςυγγραφζασ του παρόντοσ άρκρου είναι Βρετανι τουρίςτρια που επιςκζπτεται 
τθν Κζρκυρα κάκε χρόνο για περιςςότερα από 10 χρόνια και ζχει διαπιςτϊςει 
αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ όχι μόνο των τουριςτϊν που επιςκζπτονται το νθςί αλλά και 
ςτθν προςφορά του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Ειδικότερα, θ ςυγγραφζασ διζκρινε μια 
αφξθςθ του αρικμοφ των ξενοδοχείων All-Inclusive (AI) που ιδρφονται ςτθν 
Κζρκυρα. Κατά τθν επιςτροφι τθσ ςτθ Βρετανία μετά από πρόςφατεσ διακοπζσ ςτθν 
Κζρκυρα, θ ςυγγραφζασ διάβαςε ςτο περιοδικό τθσ αεροπορικισ εταιρείασ 
Thomson ότι, από το 2012, θ First Choice, εταιρεία πακζτων διακοπϊν τθσ 
αεροπορικισ εταιρείασ, ςκοπεφει να προςφζρει μόνο πακζτα διακοπϊν AI προσ 
όλουσ τουσ ξζνουσ προοριςμοφσ. Θ Thomson, μζλοσ του Ομίλου TUI AG, ιδθ κατζχει 
περίπου το 30% του μεριδίου τθσ αγοράσ πακζτων διακοπϊν ςτθν Βρετανία. 
Συνεπϊσ, αυτό υπιρξε το ζναυςμα για τθν πραγματοποίθςθ εμπειρικϊν ποιοτικϊν 
ερευνϊν που διερευνοφςαν, αρχικά, τθ ςτάςθ των Κερκυραίων φιλοξενοφντων 
ςχετικά με τουσ τουρίςτεσ all-inclusive γενικά και τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ ειδικά. 
 
Στο πρόςφατο ςυνζδριο Advances in Hospitality, Tourism, Marketing and 
Management που πραγματοποιικθκε ςτθν Κζρκυρα ςτισ 31 Μαΐου-2 Λουνίου 2012, 
ο Διμαρχοσ τθσ Κζρκυρασ τόνιςε ςτθν εναρκτιρια ομιλία του ότι το ςθμείο 
εςτίαςθσ για το νθςί ςιμερα είναι «θ προςπάκεια προϊκθςθσ καινοτόμων 
πρωτοβουλιϊν παρά τθν τρζχουςα οικονομικι κρίςθ» προκειμζνου να προωκθκεί 
ενεργά θ Κζρκυρα ςε διάφορεσ τουριςτικζσ αγορζσ και «θ βελτίωςθ των γνϊςεων 
και δεξιοτιτων ςτον τουριςμό». Ομιλιτρια ςτο ςυνζδριο ιταν επίςθσ θ πρϊθν 
Υπουργόσ Τουριςμοφ και Ρολιτιςμοφ, Άντηελα Γκερζκου, θ οποία γεννικθκε ςτθν 
Κζρκυρα και διλωςε ότι «θ Κζρκυρα είναι το πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα 
νθςιοφ όςον αφορά τον τρόπο που αναπτφχκθκε ο τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα από τισ 
χρυςζσ δεκαετίεσ του 1970 και 1980 μζχρι ςιμερα. 
 
 
Κοινωνικοοικονομικζσ αλλαγζσ ςτθν Ελλάδα που οφείλονται ςτον τουριςμό 
 
Το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν προζκυψε από τθν ανάπτυξθ των παράκτιων και 
νθςιωτικϊν περιοχϊν που φιλοξενοφν περιςςότερα από τα μιςά ξενοδοχεία ςτθν 
Ελλάδα (Κοκκϊςθσ, 2007), ενϊ ο μαηικόσ τουριςμόσ ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα 
βαςίςτθκε ςτθν επιτυχία των μοντζλων «που αναπτφχκθκαν τισ δεκαετίεσ του 1960 
και 1970 (ςτθ όδο, τθν Κζρκυρα, τθ Μφκονο κ.λπ.)» (Τςάρτασ, 2003:124). Ωςτόςο, 
το μοντζλο του μαηικοφ τουριςμοφ είναι αυτό που ςυνζβαλε ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ 
τουριςτικισ περιόδου κακϊσ οι περιςςότεροι επιςκζπτεσ καταφκάνουν τον Λοφλιο 
και τον Αφγουςτο. Συνεπϊσ, οι υποδομζσ δεν αξιοποιοφνται επαρκϊσ και είναι 
δφςκολο να επιτευχκεί πλιρθσ απόδοςθ των επενδφςεων όταν ςτισ περιςςότερεσ 
περιοχζσ θ τουριςτικι περίοδοσ δεν διαρκεί περιςςότερο από 2-3 μινεσ (Τςάρτασ, 
2003:124). Επίςθσ, αυτό το μοντζλο τουριςμοφ οδθγεί ςτθν καταςκευι ξενοδοχείων 
που, ςτθ ςυνζχεια, εφκολα μετατρζπονται ςε καταλφματα ΑΛ ωσ μζςο 
αντιμετϊπιςθσ των χαμθλϊν επιπζδων πλθρότθτασ ςε μια περιοριςμζνθσ διάρκειασ 
ςεηόν θ οποία, κατά ςυνζπεια, διευκόλυνε τθν ανάπτυξθ πακζτων ΑΛ ςτα ελλθνικά 
νθςιά. Επίςθσ, αυτι θ αφξθςθ των πακζτων AI ςε όλα τα ελλθνικά νθςιά μετζτρεψε 
τον χαρακτιρα του τουριςτικοφ χϊρου που κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ 
ετερόκλθτοσ – «ζνασ χϊροσ πολλαπλϊν χριςεων ςτον οποίον ςυνυπάρχουν ζνα 
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ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων και ανκρϊπων. Οι τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ 
ςυνυπάρχουν με επιχειριςεισ, δθμόςια και ιδιωτικά ιδρφματα και κατοικίεσ, και οι 
τουρίςτεσ ςυγχρωτίηονται με τουσ ντόπιουσ» (Edensor, 2001:64) – ςε ζναν χϊρο με 
χαρακτθριςτικά κφλακα, όπου οι τουρίςτεσ παραμζνουν ςτθν γυάλα του 
ξενοδοχείου τουσ χωρίσ να αλλθλεπιδροφν ποτζ με τον πλθκυςμό εκτόσ του 
κζρετρου εάν δεν το επικυμοφν. 
 
Ο Τςάρτασ (2003) τονίηει επίςθσ ότι και άλλεσ κοινωνικζσ αλλαγζσ, ειδικότερα ςτισ 
ελλθνικζσ νθςιωτικζσ περιοχζσ, ςυνδζονται κυρίωσ με τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ 
ςε αυτζσ τισ περιοχζσ. Διαπίςτωςε ότι θ κοινωνικι άνοδοσ εξαρτάται λιγότερο από 
τθ μόρφωςθ και περιςςότερο από τθν αφξθςθ των εςόδων από τθν απαςχόλθςθ 
ςτο τομζα του ελλθνικοφ τουριςμοφ, ειδικότερα για τουσ άνδρεσ. Πςον αφορά τουσ 
νζουσ και τισ γυναίκεσ, αυτό παρατθρείται εντονότερα ςτισ ελλθνικζσ νθςιωτικζσ 
περιοχζσ όπου οι ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ εκτόσ του τομζα του τουριςμοφ είναι 
περιοριςμζνεσ για αυτζσ τισ δφο ομάδεσ που φαίνεται να αποκομίηουν τα 
περιςςότερα οφζλθ από τισ κοινωνικοοικονομικζσ αλλαγζσ που επιφζρει θ ιςχυρι 
τουριςτικι οικονομία, που κεωρείται εργαςιακόσ τομζασ αναγνωριςμζνου κφρουσ. 
Σιμερα, οι γυναίκεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ και ευκαιρίεσ 
κοινωνικοποίθςθσ που ενδεχομζνωσ δεν είχαν ςτο παρελκόν. Οι νζοι μπορεί να 
αντιμετωπίηουν τισ εξελίξεισ ςτον τουριςμό κετικά λόγω των οικονομικϊν ωφελειϊν 
που παρζχει ςε ςυνδυαςμό με τον εκςυγχρονιςμό του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. 
Ωςτόςο, ενϊ «αφενόσ, οι ντόπιοι αντιςτζκονται ςτον χαρακτθριςμό του πακθτικοφ 
παρόχου διαςκζδαςθσ, αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτουσ πανίςχυρουσ και ςθμαίνοντεσ 
τουρίςτεσ», ςε περιοχζσ όπου «ο τουριςμόσ είναι επιχείρθςθ… μπορεί να κεωρθκεί 
ότι οι ντόπιοι δίνουν προτεραιότθτα ςτισ οικονομικζσ απολαβζσ ζναντι τθσ 
διατιρθςθσ των τοπικϊν παραδόςεων» (Jaworski κ.ά., 2003:159). Οι φιλοξενοφντεσ 
ςε αυτζσ τισ περιοχζσ ςτακμίηουν επίςθσ τα οφζλθ από τον τουριςμό ζναντι των 
δυςμενϊν, όπωσ τισ αντιλαμβάνονται, επιδράςεων των τουριςτϊν από χϊρεσ με 
διαφορετικά πολιτιςτικά και κοινωνικά πρότυπα. Το γεγονόσ αυτό οδθγεί ςε 
εντάςεισ ςτο εςωτερικό των χωρϊν υποδοχισ που χαίρονται όταν φεφγουν οι 
τουρίςτεσ ςτο τζλοσ τθσ ςεηόν, αλλά ανθςυχοφν για το αν κα ξαναγυρίςουν του 
χρόνου και αν κα ςυνεχίςουν να ςυνειςφζρουν ςτθν οικονομία των φιλοξενοφντων. 
 
Είναι ςκόπιμο να αναφερκεί ότι οι «ντόπιοι είναι τϊρα πιο εκτεκειμζνοι ςτο 
ιςτορικό υπόβακρο του τουριςμοφ – ςε περιςςότερεσ γνϊςεισ ςχετικά με τον τόπο 
τουσ, το παρελκόν τουσ, τθ γεωγραφία, τθν οικονομία, τθ λογοτεχνία, τθ φφςθ και 
οφτω κακεξισ. Και επειδι είναι πιο ςθμαντικό για αυτοφσ, μπορεί να ζχει κάκε 
είδουσ πολιτικζσ και πολιτιςτικζσ ςυνζπειεσ» (Franklin και Crang, 2001:9). Συνεπϊσ, 
δεν πρζπει να μασ εκπλιςςει το γεγονόσ ότι θ άποψθ των Ελλινων φιλοξενοφντων 
δεν ζχει επθρεαςτεί από πολιτικά προβλιματα, ειδικά ςε μια περίοδο παγκόςμιασ 
οικονομικισ κρίςθσ που ζχει ιδιαίτερα ζντονθ επίδραςθ ςτθν Ελλάδα, μια χϊρα που 
αντιμετωπίηει δυςκολία να εξοφλιςει τα πακζτα διάςωςθσ πολλϊν 
διςεκατομμυρίων ευρϊ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Διεκνζσ Νομιςματικό 
Ταμείο. 
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Η αφξθςθ του φαινομζνου All-Inclusive 
 
Το πρϊτο μοντζλο All-Inclusive (AI) ςτθ Βρετανία κεωρείται ότι ξεκίνθςε ςτο Barry 
Island, ζνα παρακαλάςςιο κζρετρο τθσ Νότιασ Ουαλίασ όπου βριςκόταν το κζντρο 
διακοπϊν Butlin το οποίο λειτουργοφςε τθν περίοδο 1966-1986 και πρόςφερε 
φτθνζσ διακοπζσ ςτθ βρετανικι εργατικι τάξθ (Anderson, 2010), και που 
παρεμπιπτόντωσ, είναι θ ιδιαίτερθ πατρίδα τθσ ςυγγραφζωσ. Τα ςφγχρονα κζρετρα 
AI τείνουν ςχεδόν να δεςπόηουν ςε προοριςμοφσ τθσ Καραϊβικισ και τθσ Μεςογείου 
(Anderson, 2010; Anderson, Juaneda και Sastre, 2009) και καλφπτουν ζνα ευρφ 
φάςμα, από φτθνζσ διακοπζσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ των αγορϊν τθσ εργατικισ 
τάξθσ μζχρι πακζτα πολυτελϊν διακοπϊν που προςφζρουν εξειδικευμζνα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία (Brown, Hassan και Teare, 2011). 
 
Γενικά, τα πακζτα AI είναι μάλλον ο κανόνασ παρά θ εξαίρεςθ για τουσ τουρίςτεσ 
από το Χονγκ Κονγκ (Armstrong και Mok, 1995, Heung and Chu, 2000, Lo και Lam, 
2004, Wong και Kwong, 2004). Οι Αμερικανοί ζχουν τθν τάςθ να αγοράηουν πακζτα 
all-inclusive προσ προοριςμοφσ όπωσ θ Τηαμάικα και το Κανκοφν ςτο Μεξικό (Boxill, 
2004) και, γενικά, οι τουρίςτεσ τείνουν να αγοράηουν πακζτα AI όταν ταξιδεφουν 
προσ προοριςμοφσ όπωσ, για παράδειγμα, θ Καραϊβικι (Issa και Jayawardena, 2003) 
ςτουσ οποίουσ θ επιλογι εναλλακτικϊν πακζτων είναι περιοριςμζνθ. 
 
Οι διακοπζσ ΑΛ ςε προοριςμοφσ τθσ Καραϊβικισ είναι πιο ακριβζσ από τισ διακοπζσ 
ςτθν Ευρϊπθ, όμωσ ςε αυτοφσ τουσ προοριςμοφσ ενδζχεται να μθν είναι τόςο 
αςφαλζσ για τουσ επιςκζπτεσ να βγουν ζξω από το κζρετρο AI (George, 2010) 
ςυγκριτικά με πολλοφσ ευρωπαϊκοφσ προοριςμοφσ όπωσ τα ελλθνικά νθςιά ςτα 
οποία θ αςφάλεια των τουριςτϊν δεν είναι πρωταρχικόσ παράγοντασ για τθ 
δθμιουργία πακζτων AI. Συνεπϊσ, οι τουρίςτεσ παρακινοφνται να αγοράςουν 
πακζτα «All Inclusive» προκειμζνου να ζχουν τον ζλεγχο του προχπολογιςμοφ των 
διακοπϊν τουσ γνωρίηοντασ εκ των προτζρων το κόςτοσ των διακοπϊν και επειδι 
πολλά κζρετρα AI προςφζρουν μια ευρεία ποικιλία εγκαταςτάςεων και 
ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων που είναι κατάλλθλεσ για οικογζνειεσ (Anderson 
κ.ά., 2009). 
 
Οι τουρίςτεσ επίςθσ παρακινοφνται να αγοράςουν πακζτα AI όταν ταξιδεφουν με 
ςυγκεκριμζνα ταξιδιωτικά πρακτορεία, για παράδειγμα, Club Med, SuperClubs ι 
Sandals (Issa και Jayawardena, 2003) και, από το 2012, τα πακζτα AI κα είναι θ 
μοναδικι επιλογι πακζτων για όποιον ταξιδεφει από τθ Βρετανία με τθ First Choice. 
 
Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι θ Βρετανία και θ Γερμανία, που είναι οι 
βαςικζσ αγορζσ προζλευςθσ του ελλθνικοφ τουριςμοφ, είναι επίςθσ οι κφριεσ 
αγορζσ διακοπϊν AI (Anderson, 2010). Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα 
ςυμβατικά πακζτα διακοπϊν παρουςιάηονται ςτουσ Βρετανοφσ τθλεκεατζσ ςχετικά 
με διακοπζσ, οι Jaworski κ.ά. (2003:156) διαπιςτϊνουν ότι: 

«θ αςφαλζςτερθ επιλογι που ςυνδζεται άρρθκτα ζντονα με τισ διακοπζσ 
τφπου «ιλιοσ και διαςκζδαςθ» είναι τα πακζτα διακοπϊν ςτα οποία θ 
επαφι με τουσ ντόπιουσ περιορίηεται ςτα απολφτωσ απαραίτθτα. Εκεί, ςτθν 
αςφάλεια του ξενοδοχείου και γφρω από τθν πιςίνα, οι περιςςότεροι είναι 
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ςυνταξιδιϊτεσ που ζφταςαν με τθν ίδια πτιςθ τςάρτερ, αντιπρόςωποι του 
ταξιδιωτικοφ πρακτορείου και μερικοί ντόπιοι ςερβιτόροι, ρεςεψιονίςτ, 
καμαριζρεσ, υπάλλθλοι κάποιου καταςτιματοσ με ςουβενίρ, και οφτω 
κακεξισ». 

 
Κατά ςυνζπεια, το κζρετρο AI παρζχει ζναν τελείωσ περίκλειςτο τουριςτικό χϊρο. 
«Ρροςτατευμζνοι από ενδεχομζνωσ ενοχλθτικά βλζμματα, ιχουσ και οςμζσ, αυτζσ 
οι «περιβαλλοντικζσ γυάλεσ» παρζχουν ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων παρουςιάςεων του τοπικοφ πολιτιςμοφ» (Edensor, 2001:64) 
οι οποίεσ, ωςτόςο, «προκειμζνου να διατθρείται μια ςαφισ οριοκζτθςθ, 
αποκλείουν τουσ ντόπιουσ εργαηόμενουσ», περιορίηοντασ ζτςι ακόμα περιςςότερο 
τθ πικανότθτα αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ φιλοξενοφντων και επιςκεπτϊν. Εξετάηοντασ 
τον τρόπο με τον οποίο ςυγκροτείται και παρουςιάηεται ο τουριςμόσ ςε ταξιδιωτικά 
ςυγγράμματα, οι Galasinski και Jaworski διαπιςτϊνουν ότι: 

«διαμορφϊνοντασ μια εικόνα των «υποτακτικϊν» ξζνων και των ντόπιων 
κυρίωσ ςε κζςθ υπθρζτθ ζναντι του τουρίςτα (είτε ωσ αντικείμενο 
παρατιρθςθσ είτε ωσ βοθκό), αυτζσ οι αφθγιςεισ δθμιουργοφν μια ςχζςθ 
εξουςίασ ανάμεςα ςτον τουρίςτα και τον ντόπιο και νομιμοποιοφν τον κατ’ 
εξοχιν αςφμμετρο και άνιςο χαρακτιρα τθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ... 
παρζχοντασ ςτον τουρίςτα το δικαίωμα να επιςκεφτεί και να απολαφςει τθ 
χϊρα όχι ωσ τόπο ςτον οποίο θ κοινωνία ςυνεχίηει τθ ηωι τθσ, αλλά ωσ 
τουριςτικό αξιοκζατο» (2003:147). 

 
Οι Kennett-Hensel, Sneath και Hensel (2010:148) αναφζρουν ότι πολλοί τουρίςτεσ 
κζλουν να γνωρίςουν τον «πραγματικό» προοριςμό «που υπάρχει εκτόσ των 
τειχϊν» του κζρετρου AI. Οι Jaworski κ.ά. (2003) εξετάηουν τθν αυκεντικότθτα των 
εμπειριϊν των τουριςτϊν, διαπιςτϊνοντασ «μια αλλθλουχία γνωςτϊν και 
άγνωςτων πτυχϊν του πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ υποδοχισ, δθλαδι από ςχετικά μθ 
αυκεντικζσ ζωσ αυκεντικζσ εμπειρίεσ, αντίςτοιχα (ς. 157), επιςθμαίνοντασ ότι και οι 
φιλοξενοφντεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιλογι των άγνωςτων πτυχϊν που κα 
προβλθκοφν. Ωςτόςο, οι Jaworski κ.ά. διαπιςτϊνουν επίςθσ ότι τα τθλεοπτικά 
προγράμματα ςτθ Βρετανία που εςτιάηουν ςτα πιο ςυμβατικά τα πακζτα διακοπϊν 
«δείχνουν να υπονοοφν ότι οι τουρίςτεσ δεν χρειάηεται να ζχουν παρά ελάχιςτθ ι 
κακόλου επαφι με τουσ φιλοξενοφντεσ τουσ, οι οποίοι, κατά ςυνζπεια, μποροφν να 
μείνουν ζξω από τθν τουριςτικι εμπειρία» (2003:159). 
 
Ραρόλο που τα πακζτα AI ωφζλθςαν ιδιαίτερα τον τουριςμό ςε νθςιά όπωσ θ 
Τηαμάικα, τα οποία μπορεί να αντιμετϊπιηαν δυςκολία να προςελκφςουν τουρίςτεσ 
που αποςτρζφονταν τον κίνδυνο πριν από τθν ανάπτυξθ των κζρετρων AI λόγω 
υψθλϊν, όπωσ κεωροφν, επιπζδων εγκλθματικότθτασ και χαμθλϊν επιπζδων 
αςφάλειασ των τουριςτϊν, «θ ταχεία ανάπτυξθ των all-inclusive που 
αντιπροςωπεφουν ζνα μεγάλο ποςοςτό των δωματίων ενδεχομζνωσ εμποδίηει τθν 
ανάπτυξθ άλλων τομζων τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ (Boxill, 2004: 270). Ο Crotts 
(2004) ειςθγείται ότι κάποια από τα κίνθτρα των τουριςτϊν για τθν αγορά πακζτων 
all-inclusive δικαιολογοφνται από τθν επικυμία τουσ να μειϊςουν τον κίνδυνο που 
κεωροφν ότι υπάρχει όταν θ πολιτιςμικι απόςταςθ μεταξφ χϊρασ προζλευςθσ και 
χϊρασ υποδοχισ είναι μεγάλθ και πιςτεφει ότι μοντζλα όπωσ αυτό που προτείνει ο 
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Hofstede για τθν μζτρθςθ τθσ πολιτιςμικισ απόςταςθσ μπορεί να είναι χριςιμα 
προκειμζνου να αναδειχκεί το κζμα τθσ πολιτιςμικισ απόςταςθσ. Ρράγματι, μια 
ςφγκριςθ ευρωπαϊκϊν χωρϊν όπωσ θ Βρετανία και θ Γερμανία ωσ χϊρα 
προζλευςθσ τουριςτϊν που επιςκζπτονται τθν Ελλάδα παρουςιάηει διαφορζσ ςε 
όλουσ τουσ δείκτεσ του Hofstede (http://geert-hofstede.com/countries.html) 
(απόςταςθ από τθν εξουςία: Βρετανία 35, Γερμανία 35, Ελλάδα 60 – 
ατομικότθτα/ομαδικότθτα: Βρετανία 89, Γερμανία 67, Ελλάδα 35 - αρςενικό/κθλυκό 
φφλο: Βρετανία 66, Γερμανία 67, Ελλάδα 57 – αποφυγι τθσ αβεβαιότθτασ: Βρετανία 
35, Γερμανία 65, Ελλάδα 112).  Ωςτόςο, οι επιδόςεισ τθσ Γερμανίασ και τθσ 
Βρετανίασ δεν είναι τόςο υψθλζσ όςον αφορά τον δείκτθ αποφυγισ τθσ 
αβεβαιότθτασ και, ενϊ οι επιδόςεισ τθσ Γερμανίασ όςον αφορά αυτόν τον δείκτθ 
είναι υψθλότερεσ από αυτζσ τθσ Βρετανίασ, καμία από αυτζσ τισ επιδόςεισ δεν 
δείχνει αρκετά υψθλι ϊςτε να αιτιολογεί πλιρωσ τα κίνθτρα βάςει των οποίων 
αυτοί οι τουρίςτεσ αγοράηουν πακζτα διακοπϊν AI ςτθν Ελλάδα και τισ νθςιωτικζσ 
περιοχζσ τθσ. 
 
Αφενόσ, τα πακζτα AI μπορεί να κεωροφνται ότι προςφζρουν ζνα ςθμαντικό 
πλεονζκτθμα για τθ διεφρυνςθ των επιλογϊν των τουριςτϊν, αφετζρου όμωσ, θ 
αφξθςθ των κζρετρων ΑΛ που δθμιουργοφνται ςε ϊριμουσ προοριςμοφσ δζχεται 
πολλζσ επικρίςεισ. Κάποια πρακτορεία AI περιορίηουν αυτζσ τισ επικρίςεισ 
«αγοράηοντασ αναλϊςιμα και διαρκι αγακά από τοπικζσ επιχειριςεισ, 
περιλαμβάνοντασ τοπικζσ επιχειριςεισ ςτθ διοργάνωςθ επιςκζψεων και εκδρομϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων επιςκζψεων ςε τοπικζσ αγορζσ και βιοτεχνίεσ, και 
διακζτοντασ χϊρο εντόσ του κζρετρου ςε ντόπιουσ για τθν πϊλθςθ των προϊόντων 
τουσ (Issa και Jayawardena, 2003:169). Ωςτόςο, το μοντζλο των ΑΛ ςυνεχίηει να 
δζχεται κάποιεσ επικρίςεισ που, ςυχνά, βαςίηονται ςτο χαμθλό επίπεδο δαπανϊν 
των τουριςτϊν ευρφτερα ςτον προοριςμό εκτόσ του κζρετρου ΑΛ (Anderson, 2010; 
Issa και Jayawardena, 2003) και τον επαναπατριςμό των κερδϊν από τθ χϊρα 
υποδοχισ είτε προσ τθ χϊρα τθσ ζδρασ του ταξιδιωτικοφ πρακτορείου που πωλεί το 
πακζτο ι ςτθ χϊρα προζλευςθσ του τουρίςτα (Anderson, 2010) είτε προσ κάποια 
τρίτθ χϊρα ςτθν οποία μπορεί να εδρεφει ο ιδιοκτιτθσ του κζρετρου AI. Σχετικό με 
τθν παροφςα μελζτθ είναι το ηιτθμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ ςχζςθσ φιλοξενοφντων/ 
επιςκεπτϊν όταν τα όρια ανάμεςα ςτουσ πιο παραδοςιακοφσ οριςμοφσ των εννοιϊν 
φιλοξενοφντα και επιςκζπτθ είναι κολά (Bell, 2009), όταν, για παράδειγμα, ζνασ 
ντόπιοσ (φιλοξενϊν) μπορεί να κεωρεί τον μθ ντόπιο ιδιοκτιτθ ενόσ κζρετρου ΑΛ 
εξίςου επιςκζπτθ με τον τουρίςτα, ενϊ ο τουρίςτασ (επιςκζπτθσ) μπορεί να κεωρεί 
φιλοξενοφντεσ τόςο τουσ ντόπιουσ όςο και τουσ μθ ντόπιουσ ιδιοκτιτεσ 
επιχειριςεων. Ππωσ τονίηουν οι Boisen κ.ά. (2011:136) «θ ζννοια του 
ανταγωνιςμοφ δεν ςυνδζεται πλζον με πολιτικζσ εκνικισ ανταγωνιςτικότθτασ, αλλά 
επθρεάηει πλζον ςχεδόν όλεσ τισ πτυχζσ των τόπων. Ζτςι, θ ανάπτυξθ των ΑΛ 
προκαλεί ανταγωνιςτικζσ εντάςεισ ανάμεςα ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ εντόσ 
κζρετρων ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ όπωσ θ Κζρκυρα. Ρράγματι, οι Χαλκίτθσ και 
Σιγάλασ, προειδοποιοφν ότι, 

«Λόγω τθσ εξάρτθςθσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα από τον 
μαηικό τουριςμό που ελζγχεται από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, αυτά 
αςκοφν ςυνεχείσ πιζςεισ για μειϊςεισ των τιμϊν και τθν παροχι 
περιςςότερων και καλφτερων υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. Θ παροχι 

http://geert-hofstede.com/countries.html
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όλων των πακζτων all inclusive ςε οριςμζνουσ προοριςμοφσ οδθγεί πολλζσ 
φορζσ τισ μικρζσ επιχειριςεισ ςε οικονομικι φφεςθ και, τελικά, ςε διακοπι 
των δραςτθριοτιτων (2010:340). 

 
Επίςθσ, ο Anderson (2010:6) διαπιςτϊνει ότι τα AI «περιορίηουν τθ ςυμμετοχι των 
ντόπιων και τθν αλλθλεπίδραςθ των τουριςτϊν με τθν τοπικι κοινότθτα, καταργοφν 
τα οικονομικά κίνθτρα για τουσ εργαηόμενουσ, *και+ ενδεχομζνωσ περιορίηουν τθ 
δυνατότθτα δθμιουργίασ ςχζςεων εκτόσ του ξενοδοχείου (π.χ. με οδθγοφσ ταξί, 
εςτιατόρια). Ραρομοίωσ, ςε μια μελζτθ ςχετικά με τα ςυςτιματα κακοριςμοφ των 
τιμϊν ςτθν Τουρκία, ο Koc (2006) επιςθμαίνει τισ επικρίςεισ που δζχεται το 
φαινόμενο ΑΛ με βάςθ τισ ενδεχόμενεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για τισ τοπικζσ 
επιχειριςεισ. Επιπλζον, ο Cabezas (2006) διαπιςτϊνει ότι θ ανάπτυξθ του 
φαινομζνου ΑΛ ςτθ Κοφβα ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τουσ εργαηόμενουσ ςε αυτά τα 
κζρετρα. Αναφερόμενοι ςυγκεκριμζνα ςε αρκετζσ αφρικανικζσ χϊρεσ, οι Ashley, 
Boyd και Goodwin (2000) επίςθσ επιςθμαίνουν το πρόβλθμα τθσ περιοριςμζνθσ 
πρόςβαςθσ των φτωχϊν ςτθν τουριςτικι αγορά ςε πολλζσ χϊρεσ όπου απαντάται 
το φαινόμενο του all-inclusive, υπογραμμίηοντασ τθν απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ 
Γκάμπια θ οποία, ανταποκρινόμενθ ςτθ λαϊκι απαίτθςθ, απαγόρευςε τα πακζτα all-
inclusive. Ο φιλανκρωπικόσ οργανιςμόσ Tourism Concern (2012), που επίςθσ 
αμφιςβθτεί τθν απόφαςθ τθσ First Choice να προςφζρει ςτουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ 
μόνο πακζτα AI, παρακζτει διάφορεσ χϊρεσ που βρίςκονται ςτο ςτόχαςτρο των 
επικρίςεων αναφορικά με το φαινόμενο ΑΛ. Για παράδειγμα, ςτθ Μαγιόρκα, τα ΑΛ 
«κεωροφνται υπεφκυνα για τθ διαφυγι κερδϊν ςε τοπικό επίπεδο»· «μόνο το 10% 
των δαπανϊν των τουριςτϊν που κάνουν διακοπζσ all-inclusive διοχετεφτθκε ςτθν 
τοπικι οικονομία» ςε οριςμζνα κζρετρα τθσ Τουρκίασ· οι διακοπζσ ΑΛ ςε 
παρακαλάςςια κζρετρα «ωφζλθςαν ελάχιςτα τθν οικονομία» τθσ Μομπάςα όπου 
το 87% των τουριςτϊν κάνει διακοπζσ all-inclusive, ενϊ τουλάχιςτον ο μιςόσ τοπικόσ 
πλθκυςμόσ ηει με λιγότερο από ζνα δολάριο τθν θμζρα»· ςτθ Τηαμάικα «τα 
ξενοδοχεία all-inclusive προςζλκυςαν βραχυπρόκεςμα τουρίςτεσ αλλά εμπόδιςαν 
τθν ανάπτυξθ άλλων μορφϊν τουριςμοφ, οδθγϊντασ ςε αυξθμζνθ παρενόχλθςθ 
των τουριςτϊν»· τα ΑΛ ςτθ Δομινικανι Δθμοκρατία κεωροφνται υπεφκυνα για «για 
το κλείςιμο εςτιατορίων και τθν ζντονα αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ τουρίςτεσ», 
ενϊ ςτθν Γκόα «τα τοπικά ταξί και οι ξεναγοί χάνουν πελάτεσ από τα κζρετρα all-
inclusive» που προωκοφν τον περίκλειςτο τουριςμό.  

«Τα All-inclusive απομονϊνουν τουσ τουρίςτεσ από τον προοριςμό που 
επιςκζπτονται και τον κόςμο που ηει εκεί. Το γεγονόσ αυτό εμποδίηει τθν 
πολιτιςμικι ανταλλαγι, ενϊ δθμιουργεί δυςαρζςκεια ςτθν τοπικι κοινωνία 
που αδυνατεί να επωφελθκεί από τθν τουριςτικι οικονομία. Αυτό μπορεί να 
δθμιουργιςει ζναν φαφλο κφκλο ςτον οποίο τα επίπεδα παρενόχλθςθσ των 
τουριςτϊν αυξάνονται (κζμα που εκμεταλλεφονται ςυχνά τα ίδια τα 
ξενοδοχεία) γεγονόσ που με τθ ςειρά του αποτρζπει τον κόςμο να βγαίνει 
από τα ξενοδοχεία» (Tourism Concern, 2012). 
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Μεκοδολογία 
 
Ρραγματοποιιςαμε δφο επιςκζψεισ ςτθν Κζρκυρα (τον Οκτϊβριο του 2011 και τον 
Μάιο/Λοφνιο του 2012). Κάκε φορά, διανεμικθκε ζνα διερευνθτικό 
ερωτθματολόγιο μικρισ κλίμακασ (ςφνολο ερωτϊμενων n=50) ςε ζνα διακζςιμο 
δείγμα 25 επιχειρθματιϊν και ατόμων που απαςχολοφνται ςτον τομζα των 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Συγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από μια ςειρά κζρετρων ςτο 
βόρειο και το νότιο τμιμα κακϊσ και ςτθν πρωτεφουςα του νθςιοφ. Θ ζρευνα 
βαςίςτθκε ςε μια κλίμακα τφπου Likert με βακμολογία 1-5 ϊςτε να τονιςτοφν τα 
ηθτιματα που είναι ςθμαντικά για τουσ Κερκυραίουσ φιλοξενοφντεσ αναφορικά με 
τθν ανάπτυξθ κζρετρων AI ςτο νθςί. 
 
Ρρόςκετα ποιοτικά δεδομζνα ςυγκεντρϊκθκαν τον Μάιο και τον Λοφνιο του 2012, 
όταν πραγματοποιικθκαν 10 διεξοδικζσ ςυνεντεφξεισ προκειμζνου να 
κατανοιςουμε τθν άποψθ των Κερκυραίων φιλοξενοφντων για τουσ τουρίςτεσ all-
inclusive γενικά και τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ ειδικά. 
Το ερωτθματολόγιο ςυντάχκθκε ςτα αγγλικά και διανεμικθκε ςε ζντυπθ μορφι. Το 
επίπεδο των αγγλικϊν (ομιλία) πολλϊν ντόπιων ερωτϊμενων είναι υψθλό, αλλά 
χαμθλό ωσ προσ τθν ανάγνωςθ. Για το λόγο αυτό, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ο 
ερευνθτισ αναγκάςτθκε να διαβάςει μεγαλόφωνα τισ ερωτιςεισ ςτον ερωτϊμενο 
και να ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο για λογαριαςμό του, το οποίο απαιτοφςε 
μία ϊρα για κάκε ερωτθματολόγιο, ι να αφιςει το ερωτθματολόγιο ςτον ντόπιο 
ερωτϊμενο ϊςπου κάποιο αγγλόφωνο μζλοσ του προςωπικοφ να τον βοθκιςει να 
το ςυμπλθρϊςει   Το γεγονόσ αυτό ζχει δφο παρεπόμενεσ ςυνζπειεσ: Αφενόσ, αυτό 
ςθμαίνει ότι, λόγω του επιπλζον χρόνου που απαιτικθκε για τθ ςυγκζντρωςθ 
αυτϊν των δεδομζνων, ςυμπλθρϊκθκαν λιγότερα ερωτθματολόγια από τα 
προςδοκϊμενα. Πμωσ αφετζρου ςθμαίνει ότι ο ερευνθτισ αφιζρωςε περιςςότερο 
χρόνο ςε μεμονωμζνουσ επιχειρθματίεσ και άλλα άτομα που απαςχολοφνται ςτθν 
παροχι τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, γεγονόσ που δθμιοφργθςε ζνα επίπεδο 
επικοινωνίασ το οποίο διευκόλυνε τθ ςυγκζντρωςθ ποιοτικϊν δεδομζνων μζςω 
διεξοδικϊν ςυνεντεφξεων με πολλά άτομα και, κατά ςυνζπεια, τα ποιοτικά 
δεδομζνα που παρουςιάηονται ενθμερϊκθκαν με τισ απαντιςεισ τουσ.  
 
Πορίςματα και ςυηιτθςθ 
 
Θ πλειοψθφία των επιχειρθματιϊν και εργαηόμενων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 
ςτθν Κζρκυρα απαςχολείται ςε επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ πάνω από 
20 χρόνια (46%), ενϊ ζνα υψθλό ποςοςτό (22%) απαςχολείται πάνω από 11 χρόνια 
και το 32% απαςχολείται ζωσ και 10 χρόνια. Το 54% των ερωτθκζντων ιταν ντόπιοι 
Κερκυραίοι, το 30% ιταν Βρετανοί που είτε είναι ιδιοκτιτεσ είτε εργάηονται ςε 
επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, και ζνα 12% ιταν υπικοοι άλλων χωρϊν. 
Σε αυτοφσ περιλαμβάνεται ο αντιπρόςωποσ ταξιδιωτικοφ πρακτορείου που 
βριςκόταν ςτο νθςί για τθ ςεηόν, αλλά οι υπόλοιποι ξζνοι υπικοοι ζχουν παντρευτεί 
ντόπιουσ/ντόπιεσ και κατοικοφν ςτθν Κζρκυρα. Μόνο 2 από τισ επιχειριςεισ 
παροχισ καταλυμάτων προςφζρουν πακζτα ΑΛ. Οι πάροχοι καταλυμάτων 
περιλάμβαναν επίςθσ εκείνουσ που προςφζρουν καταλφματα αυτόνομθσ εςτίαςθσ. 
Οι άλλεσ επιχειριςεισ του κλάδου τθσ φιλοξενίασ περιλάμβαναν ταβζρνεσ, 
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εςτιατόρια και μπαρ. Οι επιχειριςεισ λιανικισ πϊλθςθσ περιλάμβαναν αυτζσ που 
πωλοφν τρόφιμα και ποτά κακϊσ και ςουβενίρ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν επίςθσ 
ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων άλλων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 
ενοικιάςεων αυτοκινιτων και δικφκλων, επιςκζψεων και εκδρομϊν, και κζντρων 
διακζδαςθσ. 
 
Ρρζπει να αναφζρουμε εξαρχισ ότι, όςον αφορά τθν ανάλυςθ των ποιοτικϊν 
δεδομζνων, αν ζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ διλωςε ότι υπάρχουν 3 ξενοδοχεία ςτθν 
πόλθ του που εξυπθρετοφν 2.500 επιςκζπτεσ, ότι ζχουν μετατραπεί ςε ΑΛ και ότι για 
αυτό θ πόλθ ζχει νεκρωκεί, αυτό κα ακριβϊσ κα παρουςιάςουμε εδϊ και όχι τισ 
ανεξάρτθτεσ προςπάκειεσ του ερευνθτι να επαλθκεφςει αυτι τθν πλθροφορία. Αν 
και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε ζνα άρκρο που μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ 
υπερβολικά υποκειμενικό, το παρόν άρκρο αφορά τθν άποψθ των φιλοξενοφντων 
και, κατά ςυνζπεια, αντιπροςωπεφει τισ αντιλιψεισ των φιλοξενοφντων που είναι 
εξίςου, εάν όχι περιςςότερο, ζγκυρεσ από οποιαδιποτε αιτιολόγθςθ αυτισ τθσ 
αντίλθψθσ ςτθν πραγματικότθτα. 
 
Επειδι τα ποιοτικά δεδομζνα ςυγκεντρϊκθκαν λίγεσ εβδομάδεσ πριν από τισ 
πρόςφατεσ εκλογζσ ςτθν Ελλάδα που διεξάχκθκαν ςχετικά νωρίσ ςτθν αρχι τθσ 
τουριςτικισ περιόδου και εςτίαηαν ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ 
χρθματοοικονομικισ κρίςθσ από τθν μζλλουςα κυβζρνθςθ κακϊσ και ςτθ διάςωςθ 
του ευρϊ, δεν προκαλεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι θ άποψθ των φιλοξενοφντων δεν 
εςτίαηε αποκλειςτικά ςτουσ τουρίςτεσ, αλλά ςτον τουριςμό γενικά, κακϊσ και ςτουσ 
πολιτικοφσ ςτθν Ελλάδα, ςτθν Κζρκυρα και γενικότερα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
Επίςθσ, δεν προκαλεί ζκπλθξθ το υψθλό επίπεδο πολιτικισ ενθμζρωςθσ όςων 
ςυμμετείχαν ςε αυτι τθν ζρευνα αφοφ θ κερκυραϊκι οικονομία ςυνεχίηει να 
εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τον τουριςμό. Πλοι οι ντόπιοι επιχειρθματίεσ με 
τουσ οποίουσ ςυνομιλιςαμε τον Μάιο και τον Λοφνιο του 2012 γνϊριηαν τθν Άντηελα 
Γκερζκου, πρϊθν Υπουργό Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
ςτο γεγονόσ ότι γεννικθκε ςτο νθςί, αλλά κα μποροφςε επίςθσ να οφείλεται ςτο ότι 
οι επιχειρθματίεσ ιταν καλά ενθμερωμζνοι όςον αφορά τα πολιτικά ηθτιματα και 
ιταν πρόκυμοι να εκφράςουν άποψθ κακϊσ το κζμα ιταν ςθμαντικό για αυτοφσ 
(Franklin και Crang, 2001). 
 
Πποτε θ άποψθ των φιλοξενοφντων αφοροφςε ειδικά τον τουριςμό, αφοροφςε 
επίςθσ και άλλεσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ είτε ςτθ χϊρα προζλευςθσ των 
επιςκεπτϊν (δθλαδι, ταξιδιωτικά πρακτορεία) είτε άλλουσ επιχειρθματίεσ ςτθ χϊρα 
τουσ (δθλαδι, επιχειριςεισ που παρζχουν πακζτα διακοπϊν ΑΛ) οι οποίοι μπορεί να 
είναι ντόπιοι ι όχι, ενιςχφοντασ ζτςι τθν αμφιςβιτθςθ του Bell (2009) όςον αφορά 
τθ ςχζςθ φιλοξενοφντων/επιςκεπτϊν. 
 
Ζνασ ντόπιοσ Κερκυραίοσ που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, ιδιοκτιτθσ μιασ ςειράσ 
καταςτθμάτων λιανικισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, επιςιμανε κάποια από αυτά 
τα πολιτικά και οικονομικά ηθτιματα. Ριςτεφει ότι τα AI αποτελοφν ιδθ μια 
περίκλειςτθ «κλειςτι οικονομία» ςτθν Κζρκυρα. 
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«Δεν μποροφμε να ςταματιςουμε τθν εξάπλωςθ των all-inclusive, ςυνεπϊσ, 
είμαςτε υποχρεωμζνοι να ςυνεργαηόμαςτε με τουσ ξενοδόχουσ. Ειδικότερα 
τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ςυνικωσ δεν ανικουν ςε Κερκυραίουσ. 
Ωςτόςο, πρζπει επίςθσ να απλοποιιςουμε τισ διαδικαςίεσ, να ςεβόμαςτε 
τουσ νόμουσ και να προςφζρουμε λφςεισ ςτα ξενοδοχεία και όχι απλά να 
απευκυνόμαςτε ςε αυτά όταν ζχουμε παράπονα ι αντιμετωπίηουμε 
προβλιματα... Ρρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα πάντα, πολιτικά, οικονομικά, 
νομικά, πολιτιςτικά κζματα…  Οι άνκρωποι κοιμοφνται, ίςωσ αυτι θ κρίςθ να 
τουσ αφυπνίςει». 

Επιβεβαιϊνοντασ τθν άποψθ του Τςάρτα (2003) ότι θ τουριςτικι περίοδοσ ςτα 
ελλθνικά νθςιά διαρκεί λίγουσ μόνο μινεσ, το 80% των ερωτθκζντων ςυμφϊνθςε 
απόλυτα ότι ςιμερα θ τουριςτικι περίοδοσ είναι μικρότερθ από ό,τι ιταν πριν από 
10 χρόνια. Μολονότι αναγνωρίηουν ότι ζχουν υπάρξει αλλαγζσ ςτο είδοσ του 
τουριςμοφ ςτο νθςί, το 90% των ερωτθκζντων είτε διαφωνεί απόλυτα είτε 
διαφωνεί ότι ο τουριςμόσ ςτθν Κζρκυρα ζχει όντωσ αλλάξει προσ το καλφτερο. 
 
Ζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ, ντόπιοσ Κερκυραίοσ, εργάηεται ωσ οδθγόσ ταξί ςτο νθςί 
πάνω από 20 χρόνια.  Είδε τον τουριςμό να αλλάηει ςτθ διάρκεια των τελευταίων 10 
ετϊν, αλλά ακόμα περιςςότερο τα τελευταία 3 χρόνια. Θ άποψι του είναι ότι 
άνκρωποι όπωσ ο ίδιοσ ωφελικθκαν από τθ χρυςι εποχι του μαηικοφ τουριςμοφ, 
αλλά τϊρα πλθρϊνουν το τίμθμα, για παράδειγμα, τθσ ςυμβολισ τουσ – 
τουλάχιςτον ςε κάποιο βακμό – ςτθν οικονομικι κρίςθ τθσ Ελλάδασ με το να 
φοροδιαφεφγουν (Μόνο πζρυςι πλιρωςα φόρο»), κερδίηοντασ, με αυτό τον τρόπο, 
από τον τουριςμό χωρίσ απαραίτθτα να ςυνειςφζρουν ςτθ βιωςιμότθτα του 
τουριςμοφ. Ραρατιρθςε επίςθσ ότι τα πρότυπα του τουριςμοφ δείχνουν να ζχουν 
αλλάξει. Ραρόλο που οι ίδιοι τουρίςτεσ μπορεί να επιςτρζφουν ςτθν Κζρκυρα κάκε 
χρόνο για 10 ι περιςςότερα χρόνια, ενϊ προθγουμζνωσ ζρχονταν για 2 εβδομάδεσ, 
κάποιοι τϊρα μπορεί να ζρχονται για 4 ι 5 θμζρεσ κάκε φορά. Για τουσ Βρετανοφσ 
τουρίςτεσ αυτό είναι εφκολο τϊρα που αεροπορικζσ εταιρείεσ όπωσ θ Easy Jet 
προςφζρουν ευελιξία κρατιςεων και οι τουρίςτεσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να 
αγοράηουν αεροπορικά ειςιτιρια από ταξιδιωτικά πρακτορεία που 
πραγματοποιοφν μία πτιςθ τθν εβδομάδα και προςφζρουν αποκλειςτικά ειςιτιρια 
με κακοριςμζνθ διάρκεια διαμονισ. Συνεπϊσ, οι αεροπορικζσ εταιρείεσ και τα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία είναι αυτά που κα κακορίςουν το είδοσ και τον αρικμό των 
ανεξάρτθτων τουριςτϊν που μπορεί εφκολα να προςελκφςει θ Κζρκυρα, οι οποίοι 
ζχουν τθ δυνατότθτα να ξοδζψουν τα χριματα που χρειάηονται απελπιςμζνα οι 
Κερκυραίοι ςε επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. 
 
Μόνο ζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ δεν ςυμφϊνθςε απόλυτα ι ςυμφϊνθςε ότι ο 
τουριςμόσ ΑΛ ςτθν Κζρκυρα είναι αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με πριν από μια δεκαετία. Το 
80% των ερωτθκζντων είτε διαφϊνθςε απόλυτα είτε διαφϊνθςε ότι τα ΑΛ ωφελοφν 
τθν τοπικι οικονομία, ενϊ το 96% διαφωνεί απόλυτα ι διαφωνεί ότι ο τουριςμόσ ΑΛ 
ζχε αλλάξει προσ το καλφτερο τον τουριςμό ςτο νθςί. Επιπλζον, το 80% των 
ερωτθκζντων είτε ςυμφϊνθςε απόλυτα είτε ςυμφϊνθςε ότι τα ΑΛ είναι το 
μεγαλφτερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ τουριςτικι βιομθχανία ςτθν Κζρκυρα. 
Δφο ερωτθκζντεσ πρόςκεςαν επίςθσ αυκόρμθτα ςχόλια ςτο ερωτθματολόγιο ότι τα 
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ΑΛ είναι «ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα» κακϊσ και ότι τα ΑΛ «δεν είναι το 
μεγαλφτερο *πρόβλθμα+ αλλά ζνα από αυτά». 
 
Ζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ, ιδιοκτιτθσ μπαρ ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ, πιςτεφει ότι 
τα ΑΛ όχι μόνο δεν ωφελοφν το νθςί, αλλά επιρρίπτει ςαφϊσ τθν ευκφνθ ςτθν 
κυβζρνθςθ: 

«Η κυβζρνθςθ ςτθν Ακινα δεν κάνει τίποτα για τισ τοπικζσ επιχειριςεισ ςτθν 
Ελλάδα, πόςο μάλλον για τισ τοπικζσ επιχειριςεισ ςε νθςιά όπωσ θ Κζρκυρα 
... Η Κζρκυρα κα ιταν ιδθ νεκρι αν δεν υπιρχαν οι επιςκζπτεσ που 
επιςτρζφουν ςε αυτό το μζροσ κάκε χρόνο». 

Μετά από 22 χρόνια ςτο επάγγελμα και το γάμο του με μια Αγγλίδα, αυτόσ ο 
ντόπιοσ ςκζπτεται να πουλιςει τα κτιματα και τθν επιχείρθςι του και να 
μετακομίςει ςτθ Βρετανία όπου, αν χρειαςτεί, κα αναηθτιςει εργαςία ωσ 
ςερβιτόροσ ςε κάποιο ελλθνικό εςτιατόριο. 
 
Το παλαιότερο μπαρ ςε ζνα κζρετρο, το οποίο λειτουργεί από τθ δεκαετία του 
1950, ζκλειςε ςτθ διάρκεια τθσ τουριςτικισ περιόδου του 2011 και άνοιξε ςχετικά 
αργά τθν τουριςτικι περίοδο του 2012. Ωσ τακτικι τουρίςτρια ςτο νθςί, θ 
ςυγγραφζασ διαπίςτωςε ότι πολλζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ζκλειςαν τα τελευταία 
χρόνια. Ζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ, Κερκυραίοσ πάροχοσ καταλυμάτων και 
ιδιοκτιτθσ ταβζρνασ, είναι αρκετά απαιςιόδοξοσ και πιςτεφει ότι μζχρι του χρόνου 
κα κλείςουν και άλλεσ επιχειριςεισ. Επιβεβαιϊνεται, ζτςι, θ άποψθ των Χαλκίτθ και 
Σιγάλα (2010) ότι ζνα ακραίο αποτζλεςμα τθσ ανάπτυξθσ των ΑΛ κα είναι θ 
χρεοκοπία και το κλείςιμο τοπικϊν ελλθνικϊν επιχειριςεων. 
 
Με τον τουριςμό και τουσ τουρίςτεσ ΑΛ ςυνδζονται και άλλα αρνθτικά ηθτιματα τα 
οποία επιςιμαναν οι ντόπιοι φιλοξενοφντεσ. Ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
ζρευνα, ανϊτερο ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ςχζςεων με τουσ πελάτεσ ςε ξενοδοχείο 
πζντε αςτζρων ςτο νθςί ςχολίαςε ότι: 

«Τα πακζτα All-Inclusive είναι επιηιμια. Αυτό το ξενοδοχείο δεν κα μποροφςε 
να παραμείνει ςτθν κατθγορία των 5 αςτζρων εάν λειτουργοφςε ωσ all-
inclusive, οφτε κα διατθροφςε τουσ ποιοτικοφσ πελάτεσ του. Το ξενοδοχείο 
δεν κα ιταν ςε κζςθ να διατθριςει τθν υψθλι ποιότθτα των τροφίμων ι των 
επϊνυμων ποτϊν υψθλισ ποιότθτασ εάν λειτουργοφςε ωσ all-inclusive. Δεν 
κα ιταν ςε κζςθ να διατθριςει το εςτιατόριο à la carte, κα το κατζκλυηαν 
οικογζνειεσ και παιδιά και κα ιταν ζνασ κορυβϊδθσ χϊροσ. Το ξενοδοχείο 
είναι αρνθτικό από κάκε άποψθ ςτθν ιδζα του all-inclusive». 

Ζνα αυκόρμθτο ςχόλιο από ζναν ερωτϊμενο επίςθσ επιςιμανε εντονότερα ότι:  
«το επίπεδο των ΑΙ ςτα ξενοδοχεία ςτθν Κζρκυρα είναι πολφ ςτοιχειϊδεσ όςον 
αφορά το φαγθτό και ζχω δεχτεί πολλά παράπονα για τα δωμάτια αλλά κυρίωσ για 
το φαγθτό το οποίο ςυχνά χαρακτθρίηεται ωσ «κακισ ποιότθτασ», «αθδιαςτικό» ι 
«για τα ςκουπίδια». 
 
Ραράλλθλα, ζνασ πρϊθν διευκυντισ ξενοδοχείου ΑΛ ςτθν Ρορτογαλία επιςιμανε 
επίςθσ ότι θ εςτίαςθ ςε εκείνο το ξενοδοχείο όςον αφορά ςτα τρόφιμα και τα ποτά 
προςανατολιηόταν κακαρά ςτθ διατιρθςθ του περικωρίου κζρδουσ, επομζνωσ 
παρατθρικθκε πτϊςθ τθσ ποιότθτασ, το ξενοδοχείο προμθκευόταν ολοζνα πιο 
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φκθνά υλικά και φρόντιηε ϊςτε τα γεφματα μίασ θμζρασ μποροφςαν να 
προςφζρονται περιςςότερεσ θμζρεσ ςε διάφορεσ παραλλαγζσ. «Γι’ αυτό 
προςζλαβα Βραηιλιάνο ςεφ. Κατάφερνε να κρατιςει για 3 θμζρεσ το ίδιο πιάτο 
ηυμαρικϊν, κάνοντασ κάκε μζρα παραλλαγι ςτθν παρουςίαςι του». Ανζφερε 
επίςθσ μια τακτικι που εφαρμόηεται ςτθν Ρορτογαλία βάςει τθσ οποίασ οι 
οργανωμζνεσ εκδρομζσ που πωλοφνταν ςε τουρίςτεσ μζςω αντιπροςϊπων ςτο 
κζρετρο ςυχνά εκτελοφνταν από ιςπανικζσ εταιρείεσ λεωφορείων, επομζνωσ, 
ακόμα και τα χριματα που ξόδευαν οι τουρίςτεσ ςτθ διάρκεια τθσ διαμονισ τουσ 
ςτο κζρετρο επαναπατρίηονταν εκτόσ τθσ χϊρασ υποδοχισ. 
Ππωσ αναφζρεται ςτθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ, οι φιλοξενοφντεσ ςε νθςιά 
όπωσ θ Κζρκυρα δείχνουν να προτιμοφν τον ξζνο από τον εγχϊριο τουριςμό. 
Ωςτόςο, παρόλο που οι Βρετανοί τουρίςτεσ κατατάςςονται τρίτοι μεταξφ των 
δθμοφιλζςτερων τουριςτϊν ςτο νθςί, ο Τςάρτασ (2003:120) διαπιςτϊνει ότι οι 
Κερκυραίοι κεωροφν τουσ Βρετανοφσ «φτθνοφσ τουρίςτεσ». Σε αυτι τθ μελζτθ, το 
92% των ερωτθκζντων ςυμφϊνθςε απόλυτα ι ςυμφϊνθςε ότι οι Βρετανοί 
τουρίςτεσ που επιςκζπτονται τθν Κζρκυρα είναι λιγότεροι από ό,τι πριν από 10 
χρόνια, ενϊ το 72% ςυμφϊνθςε απόλυτα ι ςυμφϊνθςε ότι αυτοί οι τουρίςτεσ 
ξοδεφουν λιγότερα ςτο κζρετρο από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Οι απαντιςεισ ιταν 
ςχεδόν εξίςου κατανεμθμζνεσ όςον αφορά τθ διλωςθ «Άλλοι τουρίςτεσ ξοδεφουν 
περιςςότερα από τουσ Βρετανοφσ», με το 22% να ςυμφωνεί απόλυτα, το 22% να 
ςυμφωνεί, το 24% να μθν εκφζρει γνϊμθ και το 22% να διαφωνεί. Ο οδθγόσ ταξί 
που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα ςχολίαςε επίςθσ ςχετικά με τουσ δθμοφιλείσ τουρίςτεσ 
ςτο νθςί: 

«τϊρα χρειαηόμαςτε επιςκζπτεσ από τθ Φινλανδία, Σκανδιναβοφσ, 
πλοφςιουσ ϊςουσ – είναι οι μόνοι που ζχουν χριματα να ξοδζψουν». 

 
Αν και τα AI μπορεί να προςφζρουν μια αςφαλι επιλογι για εκείνουσ που 
επικυμοφν πακζτα διακοπϊν τφπου «ιλιοσ και διαςκζδαςθ» (Jaworski κ.ά., 2003), 
τα AI μπορεί επίςθσ να ευνοοφν μια προςζγγιςθ περικλειςμοφ ςτθν τουριςτικι 
εμπειρία (Edensor, 2001). Μάλιςτα το 82% των ερωτθκζντων ςυμφϊνθςε απόλυτα 
ι ςυμφϊνθςε ότι οι τουρίςτεσ ΑΛ δεν ξοδεφουν αρκετά χριματα ςε τοπικό επίπεδο 
και το 80% διαφϊνθςε απόλυτα ι διαφϊνθςε ότι τα ξενοδοχεία ΑΛ ενκαρρφνουν 
τουσ τουρίςτεσ να ξοδζψουν χριματα ςε άλλεσ τοπικζσ επιχειριςεισ. Ενϊ οι 
Kennett-Hensel κ.ά., (2010) διαπίςτωςαν ότι πολλοί τουρίςτεσ κζλουν να γνωρίςουν 
τον πραγματικό προοριςμό «που υπάρχει εκτόσ των τειχϊν» του κζρετρου ΑΛ, ςτθν 
Κζρκυρα οι δρόμοι με τισ ταβζρνεσ, τα εςτιατόρια και τα μπαρ που κάποτε ιταν 
γεμάτα τουρίςτεσ ςτθ διάρκεια τθσ ςεηόν είναι ςχετικά άδειοι. Ζνασ ντόπιοσ που 
ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, ιδιοκτιτθσ μπαρ ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ και ςε κάποιο 
άλλο κζρετρο ςτα βόρεια του νθςιοφ, διλωςε: 

«Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν 2.500 άτομα που διαμζνουν ςε 3 ξενοδοχεία που 
λειτουργοφν αποκλειςτικά ωσ all-inclusive. Οι υπθρεςίεσ All-inclusive ζχουν 
εξοντϊςει τθν πόλθ. Φανταςτείτε τθν εποχι που αυτά τα 2.500 άτομα 
κατθφόριηαν το δρόμο προσ τθν πόλθ και ζτρωγαν κι ζπιναν ςτθν πόλθ». 

 
Ζνασ ξζνοσ υπικοοσ, αντιπρόςωποσ ενόσ από τα μεγαλφτερα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, πιςτεφει ότι τα ΑΛ βλάπτουν τθν τοπικι 
οικονομία ςτθν Κζρκυρα. 
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«Δεν είναι τόςο κακό να μθν υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία all-inclusive, αλλά 
αυτά που είναι all-inclusive είναι ςυνικωσ τα μεγάλα ξενοδοχεία που ζχουν 
τον μεγαλφτερο αρικμό δωματίων και μποροφν να φιλοξενιςουν μεγάλο 
αρικμό επιςκεπτϊν».  

 
Σε αντίκεςθ με τθ First Choice που τϊρα προςφζρει μόνο πακζτα διακοπϊν all-
inclusive, θ εταιρεία ςτθν οποία ανικει προςφζρει τρεισ επιλογζσ: αυτόνομθ 
εςτίαςθ, θμιδιατροφι και all-inclusive ςτο νθςί. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το 
γεγονόσ ότι, εκτόσ από τουρίςτεσ που επιλζγουν τθν αυτόνομθ εςτίαςθ, προσ το 
παρόν μόνο μία οικογζνεια ζχει επιλζξει διαμονι με θμιδιατροφι, ενϊ οι υπόλοιποι 
επζλεξαν να ταξιδζψουν all-inclusive ακόμα και ςε ξενοδοχεία που παρζχουν τθ 
δυνατότθτα επιλογισ ςτουσ επιςκζπτεσ. 
 
Μία από τουσ ερωτθκζντεσ, Ολλανδι παντρεμζνθ με Κερκυραίο ιδιοκτιτθ 
εςτιατορίου, πιςτεφει ότι «ςτθν Ολλανδία τα ταξιδιωτικά πρακτορεία λζνε ψζματα 
ςτουσ τουρίςτεσ και τουσ ενθμερϊνουν ότι «ςτθν Κζρκυρα υπάρχουν μόνο all-
inclusive», οπότε αυτά κλείνουν οι τουρίςτεσ». Επίςθσ, εκφράηει τθν άποψι τθσ με 
γνϊμονα τουσ ντόπιουσ εργαηόμενουσ. Αναφζρει ότι ζνα μεγάλο ξενοδοχείο ςτο 
κζρετρο ζκλειςε. «Ήταν all-inclusive, οπότε αυτό ιταν καλό για εμάσ, αλλά το 
προςωπικό ιταν ντόπιοι και δεν ζχουν πλθρωκεί». Επίςθσ, ανζφερε ζνα άλλο 
μεγάλο ξενοδοχείο ςτο κζρετρο ςτο οποίο το προςωπικό δεν προζρχεται από τθν 
τοπικι κοινότθτα, αλλά επεςιμανε ότι «δεν προςλαμβάνουν αρκετό προςωπικό 
ϊςτε να παρζχουν κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου ςτουσ επιςκζπτεσ». 
 
Το 70% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα είτε ςυμφϊνθςε απόλυτα είτε ςυμφϊνθςε 
ότι τα ξενοδοχεία ΑΛ δεν αγοράηουν αρκετά προϊόντα από τθν τοπικι κοινότθτα. 
Ωςτόςο, ζνασ κακθγθτισ που διδάςκει ςτον τομζα του τουριςμοφ ςτθν θπειρωτικι 
χϊρα, παραδζχτθκε επίςθσ ότι το ηιτθμα τθσ αγοράσ προϊόντων από τθν τοπικι 
αγορά είναι πιο περίπλοκο από ό,τι θ απλι αγορά προμθκειϊν για τα ξενοδοχεία 
από τα τοπικά καταςτιματα λιανικισ. Θ άποψι του είναι ότι θ ζλλειψθ τοπικϊν 
προμθκευτϊν δεν αποτελεί πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν μόνο τα ξενοδοχεία ΑΛ, 
ζλλειψθ τοπικϊν προμθκευτϊν διαπιςτϊνεται επίςθσ ςε επιχειριςεισ που δεν είναι 
AI και αγοράηουν πολφ γνωςτά διεκνϊσ επϊνυμα προϊόντα (π.χ. βοφτυρο Lurpak) 
αντί για λιγότερο γνωςτζσ τοπικζσ ελλθνικζσ μάρκεσ. 
 
Αν και τα AI μπορεί να προςφζρουν ςτουσ τουρίςτεσ τθν ικανότθτα να 
διαχειρίηονται καλφτερα τον προχπολογιςμό των διακοπϊν τουσ (Anderson κ.ά., 
2009), το επίπεδο όλων των υπθρεςιϊν φιλοξενίασ μπορεί να μθν είναι αρκετά καλό 
ϊςτε να ενκαρρφνει τθν επιςτροφι των επιςκεπτϊν, από τθν οποία θ Κζρκυρα 
εξαρτάται εδϊ και πολλά χρόνια. Μάλιςτα, το 70% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα 
είτε ςυμφϊνθςε απόλυτα είτε ςυμφϊνθςε ότι οι τουρίςτεσ ΑΛ δεν κα παραμείνουν 
πιςτοί ςτθν Κζρκυρα ωσ προοριςμό διακοπϊν. Επιπλζον, το 82% των ερωτθκζντων 
είτε διαφϊνθςε απόλυτα είτε διαφϊνθςε με τθ διλωςθ ότι «τα ΑΛ παρζχουν αυτό 
που κζλουν οι τουρίςτεσ, οπότε δεν υπάρχει πρόβλθμα». 
Οι φιλοξενοφντεσ ςτράφθκαν επίςθσ εναντίον τθσ κυβζρνθςθσ ςτισ απαντιςεισ τουσ 
αναφορικά με τθν ανάπτυξθ των ΑΛ ςε ολόκλθρθ τθν Κζρκυρα. Το 86% των 
ερωτθκζντων είτε ςυμφϊνθςε απόλυτα είτε ςυμφϊνθςε ότι θ κυβζρνθςθ πρζπει να 
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αποκαρρφνει τθ δθμιουργία τουριςτικϊν επιχειριςεων ΑΛ ςτθν Κζρκυρα. Ακόμα και 
ςτθν παροφςα οικονομικά δυςχερι περίοδο, το 64% των ερωτθκζντων επίςθσ 
ςυμφϊνθςε απόλυτα ι ςυμφϊνθςε ότι θ κυβζρνθςθ πρζπει να κάνει περιςςότερα 
για να βοθκιςει τισ τοπικζσ επιχειριςεισ να αντιμετωπίςουν τον τουριςμό ΑΛ. 
 
υμπζραςμα  
 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να διερευνιςει τθ μεταβαλλόμενθ άποψθσ των 
φιλοξενοφντων ςε ςχζςθ με το μεταβαλλόμενο χαρακτιρα του ςφγχρονου μαηικοφ 
τουριςμοφ, ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ των πακζτων ΑΛ ςε ϊριμουσ 
ευρωπαϊκοφσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ όπωσ θ Κζρκυρα. Το νθςί διζρχεται 
περίοδο αλλαγϊν ςτθν τουριςτικι οικονομία του: ενϊ και οι τουρίςτεσ από βαςικζσ 
αγορζσ προζλευςθσ όπωσ θ Βρετανία και θ Γερμανία εξακολουκοφν να 
επιςκζπτονται το νθςί, αυτοί οι τουρίςτεσ είναι επίςθσ γνωςτό ότι τροφοδοτοφν τισ 
κφριεσ αγορζσ του τουριςμοφ all-inclusive. Στθν Ελλάδα και τα νθςιά τθσ, το μοντζλο 
του μαηικοφ τουριςμοφ ςτο οποίο βαςίςτθκε εδϊ και πολλά χρόνια διευκόλυνε 
επίςθσ τθν ανάπτυξθ των πακζτων ΑΛ, κακϊσ τα ξενοδοχεία που κάποτε 
φιλοξενοφςαν επιςκζπτεσ που δαπανοφςαν χρόνο και χριματα εκτόσ του 
ξενοδοχείου, για παράδειγμα, ςε ταβζρνεσ, εςτιατόρια, μπαρ και καταςτιματα ςε 
ετερόκλθτα κζρετρα, τϊρα προςφζρουν πακζτα ΑΛ που μεταμορφϊνουν αυτά τα 
ξενοδοχεία ςε κφλακεσ όπου οι τουρίςτεσ δεν ενκαρρφνονται να δαπανιςουν χρόνο 
και χριματα εκτόσ αυτϊν, ειδικότερα εάν αυτοί οι τουρίςτεσ ζχουν αγοράςει 
πακζτα ΑΛ προκειμζνου να μειϊςουν τα ζξοδα ςτο κζρετρο ςτθ διάρκεια των 
διακοπϊν. 
 
Οι Βρετανοί παραμζνουν ςτθν 3θ κζςθ μεταξφ των δθμοφιλζςτερων ξζνων 
τουριςτϊν και ςυνιςτοφν το 50-70% των τουριςτϊν του νθςιοφ. Ωςτόςο, αυτι θ 
ζρευνα ζδειξε ότι οι Κερκυραίοι φιλοξενοφντεσ κεωροφν ότι οι Βρετανοί τουρίςτεσ 
όχι μόνο είναι λιγότεροι από ό,τι ιταν πριν από 10 χρόνια, αλλά επίςθσ ότι αυτοί οι 
τουρίςτεσ τϊρα ξοδεφουν λιγότερα χριματα ςτο κζρετρο από ό,τι ξόδευαν ςτο 
παρελκόν. Επίςθσ, θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ ζχει ςτρζψει το ενδιαφζρον των 
φιλοξενοφντων πιο μακριά, ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν από τθ Φινλανδία, τθ 
Σκανδιναβία και τθ ωςία, κακϊσ αυτοί οι τουρίςτεσ κεωρείται ότι ζχουν 
περιςςότερα χριματα να ξοδζψουν. 
 
Κατά τθν άποψθ των φιλοξενοφντων, το φαινόμενο του τουριςμοφ ΑΛ ςτθν Κζρκυρα 
είναι άκρωσ αρνθτικό. Σιμερα, θ Κζρκυρα είναι διάςπαρτθ με κζρετρα όπου πολλζσ 
επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ζχουν κλείςει και οι δρόμοι που κάποτε 
ιταν γεμάτοι τουρίςτεσ τϊρα είναι άδειοι ι οι τουρίςτεσ που μζνουν ςτο κζρετρο 
δεν αιςκάνονται τθν ανάγκθ να ξοδζψουν χριματα ςτισ τοπικζσ επιχειριςεισ 
εφόςον ζχουν ιδθ προκαταβάλει ςε κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο ςτθν πατρίδα 
τουσ τον προχπολογιςμό των διακοπϊν τουσ για διατροφι, ποτά, ψυχαγωγία, 
εκδρομζσ κ.λπ. Κα πρζπει να ομολογιςουμε ότι το ςκεπτικό για τθν παροχι ΑΛ είναι 
διαφορετικό ςε προοριςμοφσ όπωσ θ Καραϊβικι ι το Μεξικό από ό,τι ςε ϊριμουσ 
ευρωπαϊκοφσ προοριςμοφσ όπωσ θ Κζρκυρα, όπου το κίνθτρο που παρακινεί τουσ 
τουρίςτεσ να αγοράςουν πακζτα ΑΛ είναι θ μείωςθ των κινδφνων για τθν προςωπικι 
τουσ αςφάλεια και όχι το κόςτοσ του πακζτου και θ δυνατότθτα καλφτερθσ 
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διαχείριςθσ των εξόδων τουσ ςτισ διακοπζσ. Ωςτόςο, για το λόγο αυτό, κα πρζπει να 
είναι ευκολότερο για τισ τοπικζσ επιχειριςεισ να παρακινιςουν τουσ τουρίςτεσ να 
βγουν από το κφλακα του ξενοδοχείου ΑΛ. 
 
Θ παροφςα ζρευνα επιβεβαιϊνει τθν άποψθ που διατφπωςε ο Bell (2009) ότι τα 
όρια ανάμεςα ςτουσ φιλοξενοφντεσ και τουσ επιςκζπτεσ γίνονται ολοζνα και πιο 
ςυγκεχυμζνα. Αν και πολλοί ιδιοκτιτεσ τουριςτικϊν επιχειριςεων ςτθν Κζρκυρα 
είναι ντόπιοι, κάποιοι είναι ξζνοι που ςιμερα κατοικοφν ςτθν Κζρκυρα και πολλοί 
ζχουν παντρευτεί ντόπιουσ/ντόπιεσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, αν και τα χριματα 
που ξοδεφει ο τουρίςτασ ςτο κζρετρο μπορεί να πθγαίνουν ςε ξζνουσ παρά ςε 
ντόπιουσ φιλοξενοφντεσ, το κζρδοσ μάλλον παραμζνει ςτο νθςί όπου κατοικοφν οι 
φιλοξενοφντεσ. Θ παροφςα μελζτθ αναγνωρίηει επίςθσ ότι κάποια από τα 
μεγαλφτερα ξενοδοχεία ΑΛ τα οποία, για το λόγο αυτό, μάλλον ζχουν πιο αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ ςτα τοπικά κζρετρα, δεν ανικουν ςε ντόπιουσ Κερκυραίουσ, δεν 
επιλζγουν να προμθκεφονται τοπικά προϊόντα και δεν απαςχολοφν πάντοτε ντόπιο 
εργατικό δυναμικό. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, τα χριματα που δαπανϊνται ςτο 
κζρετρο είναι ακόμα πιο περιοριςμζνα, κακϊσ τα κζρδθ από το ξενοδοχείο κα 
επαναπατριςτοφν ςτθ χϊρα προζλευςθσ του ξζνου φιλοξενοφντα. 
 
Ραρόλο που θ κυβζρνθςθ και οι ιδιοκτιτεσ τουριςτικϊν επιχειριςεων 
αναγνωρίηουν ότι, θ Κζρκυρα ωσ ϊριμοσ προοριςμόσ, πρζπει να τροποποιιςει το 
τουριςτικό τθσ προϊόν, εκφράηονται ανθςυχίεσ ότι θ μετακίνθςθ ςε ΑΛ δεν είναι θ 
κατεφκυνςθ ςτθν οποία πρζπει να κινθκεί το νθςί. Ωςτόςο, το νθςί εξαρτάται από 
τον μαηικό τουριςμό εδϊ και πολλά χρόνια, με τθ ςτιριξθ ταξιδιωτικϊν 
πρακτορείων ςε βαςικζσ αγορζσ προζλευςθσ όπωσ θ Βρετανία και θ Γερμανία. 
Ωςτόςο, όταν ζνα ταξιδιωτικό πρακτορείο κατζχει περίπου το 30% τθσ αγοράσ τθσ 
Βρετανίασ προςφζρει πλζον μόνο πακζτα ΑΛ προσ όλουσ τουσ προοριςμοφσ του, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Κζρκυρασ, είναι προφανζσ ότι οι ιδιοκτιτεσ τουριςτικϊν 
επιχειριςεων είναι απαραίτθτο να ςυνεργαςτοφν όχι μόνο με τα ξενοδοχεία ΑΛ ςτο 
νθςί, αλλά και με ταξιδιωτικά πρακτορεία και αεροπορικζσ εταιρείεσ. Κακϊσ οι 
οικονομικζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ προςφζρουν ςχετικά φκθνζσ διακοπζσ με 
ευζλικτθ διάρκεια, το νθςί ζχει τθ δυνατότθτα να προςελκφςει περιςςότερουσ 
ανεξάρτθτουσ επιςκζπτεσ που δεν επικυμοφν να αγοράςουν πακζτα ΑΛ και 
προτιμοφν να κάνουν τισ κρατιςεισ τουσ απευκείασ ςε ντόπιουσ φιλοξενοφντεσ. 
Κατά ςυνζπεια, το είδοσ και ο αρικμόσ των τουριςτϊν που μπορεί να προςελκφςει 
εφκολα θ Κζρκυρα και οι οποίοι ζχουν τθ δυνατότθτα να ξοδζψουν τα χριματα που 
χρειάηονται απελπιςμζνα οι Κερκυραίοι κα κακοριςτεί από τισ αεροπορικζσ 
εταιρείεσ και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 
 
Το κζμα τθσ κρατικισ παρζμβαςθσ όςον αφορά τθν αφξθςθ των πακζτων ΑΛ που 
προςφζρονται ςτθν Κζρκυρα δεν είναι εφκολο να επιλυκεί, όχι μόνο επειδι ςε αυτι 
τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, ακόμα και ςε χϊρεσ που εξαρτϊνται ςε 
υπερβολικό βακμό από τον τουριςμό για τθ ςτιριξθ τθσ οικονομίασ τουσ, οι 
κυβερνιςεισ ζχουν πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ, αλλά επίςθσ επειδι τα 
αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ δείχνουν ότι, αν και δεν πρζπει να ενκαρρφνεται 
θ αφξθςθ των ΑΛ ςε αυτοφσ τουσ προοριςμοφσ, οι απόψεισ διίςτανται όςον αφορά 
τισ κρατικζσ παρεμβάςεισ για τθ κζςπιςθ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν ενεργι 
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αποτροπι αυτοφ του φαινομζνου ι τθν παρζμβαςθ ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ του 
ιδιωτικοφ τομζα. Ωςτόςο, είναι προφανζσ ότι το μοντζλο ΑΛ είναι πικανό να 
ςυνεχίςει να ανκεί, οπότε είναι ενδεχομζνωσ καλφτερο οι κυβερνιςεισ να 
καταβάλουν κάκε δυνατι προςπάκεια προκειμζνου να ενιςχφςουν τθν ιδιοκτθςία 
ξενοδοχείων που ζχουν μετατραπεί ςε ΑΛ από ντόπιουσ, κακϊσ και τθν προμικεια 
τοπικϊν προϊόντων και τθ ςυμμετοχι τοπικϊν επιχειριςεων ςτθ ςτιριξθ του 
προϊόντοσ ΑΛ, ενκαρρφνοντασ παράλλθλα τουσ τουρίςτεσ να ςυμμετζχουν 
περιςςότερο ςτον αυκεντικό τοπικό πολιτιςμό και να ςχετίηονται με άλλεσ τοπικζσ 
επιχειριςεισ, διαςφαλίηοντασ ότι οι τουρίςτεσ απολαμβάνουν τθν καλφτερθ δυνατι 
εμπειρία, ωφελϊντασ παράλλθλα τθν τοπικι οικονομία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II - Ποιο είναι το μζλλον του τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα; 
 

Στισ 13 Μαρτίου και ϊρα 18:30 κα πραγματοποιθκεί ανοιχτι ςυνάντθςθ για να 
εξερευνθκοφν τρόποι να επανακτιςει το νθςί τθ κζςθ του ωσ προτιμϊμενοσ 

προοριςμόσ για Βρετανοφσ τουρίςτεσ τθσ μζςθσ αγοράσ  
 
Τθν κεντρικι παρουςίαςθ κα κάνει θ Δρ. Heather Skinner, Λζκτορασ Μάρκετινγκ ςτο 
Ρανεπιςτιμιο του Glamorgan, ειδικι ςτθ δθμιουργία ταυτότθτασ και το μάρκετινγκ 
τουριςτικϊν προοριςμϊν. Θ Δρ Skinner ζχει κάνει μια ζρευνα πάνω ςτθν κάμψθ του 
τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα, και πάνω ςε ςτρατθγικζσ για να αναςτραφεί αυτι θ 
κακοδικι πορεία. Θ παρουςίαςθ τθσ Δρ Skinner κα περιλαμβάνει και αποτελζςματα 
τθσ ζρευνάσ τθσ που παρουςιάςτθκε ςτο Συνζδριο για τισ Εξελίξεισ ςτθ Φιλοξενία, 
τον Τουριςμό, τθν Ρροϊκθςθ και τθ Διαχείριςθ που ζγινε ςτθν Κζρκυρα από 31 
Μαΐου μζχρι 2 Λουνίου 2012. 
 
 
Η Ελλάδα παραμζνει δθμοφιλισ προοριςμόσ για τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ, και θ 
χϊρα ςυνολικά ανζβθκε από τθν 6θ κζςθ το 2010 ςτθ 2θ κζςθ (μετά τθν Ιςπανία) το 
2011 ςτον κατάλογο των δθμοφιλζςτερων τουριςτικϊν προοριςμϊν των Βρετανϊν. 
Οι Βρετανοί παραμζνουν θ 3θ καλφτερθ εκνικότθτα τουριςτϊν ςφμφωνα με τουσ 
Κερκυραίουσ, και αποτελοφν το 50-70% του ςυνολικοφ όγκου τουριςτϊν ςτο νθςί. 
Ραρόλα αυτά, θ Κζρκυρα ζχει να αντιμετωπίςει αλλαγζσ ςτθν τουριςτικι τθσ 
οικονομία: Αν και τουρίςτεσ από βαςικζσ αγορζσ προζλευςθσ, όπωσ θ Μεγάλθ 
Βρετανία και θ Γερμανία, ςυνεχίηουν να επιςκζπτονται το νθςί, οι ίδιοι αυτοί 
τουρίςτεσ είναι αυτοί που τροφοδοτοφν τθν ανάπτυξθ των πακζτων all-inclusive. 
Στθν Ελλάδα και τα νθςιά τθσ, το μοντζλο μαηικοφ τουριςμοφ ςτο οποίο βαςιηόταν θ 
χϊρα για πολλά χρόνια, ζχει ευνοιςει τθν εξάπλωςθ των πακζτων all-inclusive. 
Ξενοδοχεία που παλιά δοφλευαν με επιςκζπτεσ οι οποίοι κα ξόδευαν χρόνο και 
χριμα εκτόσ του ξενοδοχείου, ςε ταβζρνεσ κι εςτιατόρια, μπαρ και μαγαηιά, τϊρα 
προςφζρουν πακζτα all-inclusive τα οποία μεταμορφϊνουν τα ξενοδοχεία αυτά ςε 
κφλακεσ όπου οι τουρίςτεσ δεν ενκαρρφνονται να ξοδζψουν χρόνο και χριμα ζξω 
από αυτοφσ, ειδικότερα αν αυτοί οι τουρίςτεσ ζχουν αγοράςει πακζτο all-inclusive 
ϊςτε να μειϊςουν τα ζξοδα ςτο κζρετρο ςτθ διάρκεια των διακοπϊν. Σιμερα, θ 
Κζρκυρα είναι διάςπαρτθ με παρακεριςτικά κζντρα ςτα οποία μια ευρεία ποικιλία 
επιχειριςεων που ςυνδζονται με τον τουριςμό ζχουν κλείςει και οι δρόμοι που 
κάποτε ιταν γεμάτοι τουρίςτεσ τϊρα είναι άδειοι ι οι τουρίςτεσ που μζνουν ςτο 
κζρετρο δεν αιςκάνονται τθν ανάγκθ να ξοδζψουν χριματα ςτισ τοπικζσ 
επιχειριςεισ εφόςον ζχουν ιδθ προκαταβάλει ςε κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο 
ςτθν πατρίδα τουσ τον προχπολογιςμό των διακοπϊν τουσ για διατροφι, ποτά, 
ψυχαγωγία, εκδρομζσ κ.λπ.  Τϊρα που αεροπορικζσ εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ 
προςφζρουν φτθνά ειςιτιρια με ευζλικτθ διάρκεια διαμονισ, υπάρχει θ δυνατότθτα 
να ζρκουν ςτο νθςί περιςςότεροι ανεξάρτθτοι ταξιδιϊτεσ οι οποίοι δεν κζλουν 
πακζτα all-inclusive και προτιμοφν να κλείςουν με τουσ ντόπιουσ φιλοξενοφντεσ. 
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Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ τθσ Δρ Skinner κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ χάραξθ 
μιασ ςτρατθγικισ για τθ δθμιουργία μιασ νζασ τουριςτικισ ταυτότθτασ για τθν 
Κζρκυρα και τθν αποκατάςταςθ τθσ κζςθσ τθσ ωσ αγαπθμζνοσ τουριςτικόσ 
προοριςμόσ για Βρετανοφσ ανεξάρτθτουσ ταξιδιϊτεσ τθσ μζςθσ αγοράσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ 

 

Διαφάνεια 1  
 

Ποιο είναι το μζλλον του  
τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα; 

 

Δρ. Heather Skinner  

Glamorgan Business School 
 
 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 2  
Ιςτορικό & ευρφτερο πλαίςιο 

 
• Γιατί εγϊ; 
• Γιατί να εςτιάςουμε ςτθν Κζρκυρα; 
• Γιατί τϊρα; 

 
 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 3  
Η Ελλάδα ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ Βρετανϊν τουριςτϊν 

 

 Θ Ελλάδα παραμζνει ζνασ δθμοφιλισ προοριςμόσ για 
τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ, και θ χϊρα ςυνολικά 
ανζβθκε ςτθν 2θ κζςθ το 2011 (μετά τθν Λςπανία), 
από τθν 6θ κζςθ το 2010, ςτον κατάλογο των 
δθμοφιλζςτερων τουριςτικϊν προοριςμϊν των 
Βρετανϊν τουριςτϊν. 

 
 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 
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Διαφάνεια 4  

Σα προβλιματα του μαηικοφ τουριςμοφ 
 

 Τα ελλθνικά νθςιά ςυνεχίηουν να βαςίηονται ςτο μοντζλο 
του μαηικοφ τουριςμοφ που ευνόθςε αυτοφσ τουσ 
προοριςμοφσ τθν περίοδο τθσ ραγδαίασ ανόδου του 
τουριςμοφ τισ δεκαετίεσ του 1970 και 1980 

 Ζκτοτε, λίγα ζχουν αλλάξει από τθν εποχι εκείνθ ςτισ 
υπθρεςίεσ που προςφζρουν ςτουσ τουρίςτεσ 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 5  
Παρακμι του μαηικοφ τουριςμοφ 

 Συρρίκνωςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου ςε πολλά κζρετρα 
ςε 2 – 3 μινεσ 

 Υπερβολικι εξάρτθςθ από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 

 Χαμθλζσ τιμζσ ενοικίαςθσ καταλυμάτων 

 Ζλλειψθ επενδφςεων για τθ βελτίωςθ των 
προςφερόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν – κζρετρα τθσ 
δεκαετίασ του 1980 εν ζτει 2013  

 Τα ξενοδοχεία μετατρζπονται εφκολα ςε All-inclusive 

  Οι τουρίςτεσ All-inclusive μάλλον δεν κα επιςτρζψουν 
 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 6  
Προβλιματα του ελλθνικοφ τουριςμοφ 

 

 Συρρίκνωςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου ςε πολλά κζρετρα 
ςε 2 – 3 μινεσ 

 Υπερβολικι εξάρτθςθ από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 

 Χαμθλζσ τιμζσ ενοικίαςθσ καταλυμάτων 

 Ζλλειψθ επενδφςεων για τθ βελτίωςθ των 
προςφερόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν – κζρετρα τθσ 
δεκαετίασ του 1980 εν ζτει 2013  

 Τα ξενοδοχεία μετατρζπονται εφκολα ςε All-inclusive 

  Οι τουρίςτεσ All-inclusive μάλλον δεν κα επιςτρζψουν 
 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 
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Διαφάνεια 7  
Προτίμθςθ των All-inclusive 

 

 Θ Βρετανία και θ Γερμανία, που είναι οι βαςικζσ αγορζσ 
προζλευςθσ του ελλθνικοφ τουριςμοφ, είναι και οι κφριεσ 
αγορζσ των διακοπϊν All-inclusive. 

 
 
 
 
 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 8  
Αφξθςθ πακζτων All-Inclusive 

 

 Θ εταιρεία πακζτων διακοπϊν First Choice ανικει ςτον 
Πμιλο TUI AG και κατζχει περίπου το 30% τθσ αγοράσ 
πακζτων διακοπϊν τθσ Βρετανίασ. Από το 2012, θ First 
Choice προςφζρει αποκλειςτικά διακοπζσ All-Inclusive 
προσ όλουσ τουσ ξζνουσ προοριςμοφσ. Το γεγονόσ αυτό 
αποτελεί μια ολοζνα πιο ελκυςτικι επιλογι για 
οικογζνειεσ με ςυγκεκριμζνο προχπολογιςμό, ειδικότερα 
ςε αυτι τθν εποχι τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ. 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 9  
All-inclusive και τοπικζσ οικονομίεσ 

 

 Το 2009, ο οργανιςμόσ Travel Foundation διαπίςτωςε ότι: 
-  Από το 100% των χρθμάτων που ξοδεφει ζνασ 
τουρίςτασ all-inclusive: 
- Μόνο το 55% διοχετεφεται ςτθ χϊρα προοριςμοφ 
- Μόνο το 11% διοχετεφεται ςτθν περιοχι προοριςμοφ 
-  Λιγότερο από το 2% δαπανάται ςτο τοπικό κζρετρο 

 
 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 
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Διαφάνεια 10  
Σο All-Inclusive ςτθν Ελλάδα 

 

 Το all-inclusive μετατρζπει πολλά ελλθνικά ξενοδοχεία ςε 
κφλακεσ όπου οι τουρίςτεσ δεν ενκαρρφνονται να 
ξοδζψουν χρόνο και χριμα εκτόσ του ξενοδοχείου, 
ειδικότερα αν ζχουν αγοράςει πακζτο all-inclusive για να 
μειϊςουν τα ζξοδα ςτο κζρετρο ςτθ διάρκεια των 
διακοπϊν. 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 11  
χετικά με τθν Κζρκυρα 

 

 Είναι το πλθςιζςτερο νθςί ςτθ Βρετανία 

 Ζχει ιςτορικοφσ δεςμοφσ με τθν Βρετανία 

 Ρολλά κζρετρα ςτο νθςί ςυνεχίηουν να προςελκφουν το 
50-70% των τουριςτϊν τουσ από τθ Βρετανία 

 

 
 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 12  
Η προθγοφμενθ μελζτθ μου 

 

 Ρραγματοποιικθκαν δφο επιςκζψεισ ςτθν Κζρκυρα (τον 
Οκτϊβριο του 2011 και τον Μάιο/Λοφνιο του 2012). 

 Κάκε φορά, διανεμικθκε ζνα διερευνθτικό 
ερωτθματολόγιο μικρισ κλίμακασ (ςφνολο ερωτϊμενων 
n=50) ςε ζνα διακζςιμο δείγμα 25 επιχειρθματιϊν και 
ατόμων που απαςχολοφνται ςτον τομζα των τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν ςτο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό 
τμιμα του νθςιοφ. 

 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 
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Διαφάνεια 13  

υμμετζχοντεσ  
 

 Θ πλειοψθφία απαςχολείται ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
πάνω από 20 χρόνια (46%), ενϊ ζνα υψθλό ποςοςτό 
(22%) απαςχολείται πάνω από 11 χρόνια και το 32% ζωσ 
και 10 χρόνια. 

 Το 54% των ςυμμετεχόντων ιταν Κερκυραίοι, το 30% 
Βρετανοί και το 12% άλλθσ εκνικότθτασ. 

 

 

 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 14  
Αλλαγζσ ςτον τουριςμό ςτθν Κζρκυρα 

 

 Το 80% ςυμφϊνθςε απόλυτα ότι, ςιμερα, θ τουριςτικι 
περίοδοσ είναι μικρότερθ από ό,τι ιταν πριν από 10 
χρόνια. 

 Το 90% διαφϊνθςε απόλυτα ι διαφϊνθςε ότι ο 
τουριςμόσ ςτθν Κζρκυρα ζχει αλλάξει προσ το καλφτερο. 

«Η Κζρκυρα κα ιταν ιδθ νεκρι αν δεν υπιρχαν οι 
επιςκζπτεσ που επιςτρζφουν εδϊ κάκε χρόνο» 

 
 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 15  
Διάρκεια επιςκζψεων τουριςτϊν 

 

 Θ διάρκεια των επιςκζψεων ζχει αλλάξει. Ενϊ πριν οι 
τουρίςτεσ ζρχονταν για 2 εβδομάδεσ, κάποιοι τϊρα 
μπορεί να ζρχονται για 4 ι 5 θμζρεσ κάκε φορά – για 
τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ αυτό είναι εφκολο τϊρα που οι 
αεροπορικζσ εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ προςφζρουν 
ευελιξία κρατιςεων. 

 Το είδοσ και ο αρικμόσ των ανεξάρτθτων τουριςτϊν που 
μπορεί να προςελκφςει εφκολα θ Κζρκυρα και ζχουν τθ 
δυνατότθτα να ξοδζψουν τα χριματα που χρειάηονται 
απελπιςμζνα οι κερκυραίοι ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ, 
κα κακοριςτεί από τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ και τα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 
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Διαφάνεια 16  

Σο All-Inclusive ςτθν Κζρκυρα 
 

 Το 80% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα διαφϊνθςε απόλυτα ι 
διαφϊνθςε ότι τα all-nclusive ωφελοφν τθν τοπικι οικονομία, 
ενϊ το 96% διαφϊνθςε απόλυτα ι διαφϊνθςε ότι ο τουριςμόσ 
all-inclusive ζχει αλλάξει τον τουριςμό ςτο νθςί προσ το 
καλφτερο. Το 80% των ςυμμετεχόντων ςυμφϊνθςε απόλυτα ι 
ςυμφϊνθςε ότι τα all-inclusive είναι το μεγαλφτερο πρόβλθμα 
που αντιμετωπίηει θ τουριςτικι βιομθχανία ςτθν Κζρκυρα. 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 17  
All-inclusive και τοπικζσ οικονομίεσ 

 

 Το 82% των ςυμμετεχόντων ςυμφϊνθςε απόλυτα ι 
ςυμφϊνθςε ότι οι τουρίςτεσ all-inclusive δεν 
ξοδεφουν αρκετά χριματα ςε τοπικό επίπεδο και το 
80% διαφϊνθςε απόλυτα ι διαφϊνθςε ότι τα 
ξενοδοχεία all-inclusive ενκαρρφνουν τουσ τουρίςτεσ 
να ξοδζψουν χριματα ςε άλλεσ τοπικζσ επιχειριςεισ. 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 18  
Σοπικζσ απόψεισ ςχετικά με τα All-inclusive 

 

 «Δεν είναι τόςο κακό να μθν υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία 
all-inclusive, αλλά αυτά που είναι all-inclusive είναι 
ςυνικωσ τα μεγάλα ξενοδοχεία που ζχουν τον 
μεγαλφτερο αρικμό δωματίων και μποροφν να 
φιλοξενιςουν μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν».  

 «Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν 2.500 άτομα που διαμζνουν 
ςε 3 ξενοδοχεία που λειτουργοφν αποκλειςτικά ωσ all-
inclusive. Τα all-inclusive ζχουν εξοντϊςει τθν πόλθ. 
Φανταςτείτε τθν εποχι που αυτά τα 2.500 άτομα 
κατθφόριηαν το δρόμο προσ τθν πόλθ και ζτρωγαν κι 
ζπιναν ςτθν πόλθ» 
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Διαφάνεια 19  

Σοπικζσ απόψεισ ςχετικά με τα All-inclusive 
 

 «το επίπεδο των all-inclusive ςτα ξενοδοχεία ςτθν 
Κζρκυρα είναι πολφ ςτοιχειϊδεσ όςον αφορά τθ 
διατροφι και ζχω δεχτεί πολλά παράπονα για τα δωμάτια 
αλλά κυρίωσ για το φαγθτό το οποίο ςυχνά 
χαρακτθρίηεται ωσ «κακισ ποιότθτασ», «αθδιαςτικό» ι 
«για τα ςκουπίδια». 

 «Το ξενοδοχείο δεν κα ιταν ςε κζςθ να διατθριςει τθν 
υψθλι ποιότθτα των τροφίμων ι των επϊνυμων ποτϊν 
εάν λειτουργοφςε ωσ all-inclusive … Το ξενοδοχείο είναι 
αρνθτικό από κάκε άποψθ ςτθν ιδζα του all-inclusive» 
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Διαφάνεια 20  
Σοπικζσ απόψεισ ςχετικά με τα All-inclusive 

 

 «Δεν μποροφμε να ςταματιςουμε τθν εξάπλωςθ των all-
inclusive, ςυνεπϊσ, είμαςτε υποχρεωμζνοι να 
ςυνεργαηόμαςτε με τουσ ξενοδόχουσ. Ειδικότερα τα 
μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ςυνικωσ δεν ανικουν ςε 
Κερκυραίουσ. Ωςτόςο, πρζπει επίςθσ να απλοποιιςουμε 
τισ διαδικαςίεσ, να ςεβόμαςτε τουσ νόμουσ και να 
προςφζρουμε λφςεισ ςτα ξενοδοχεία και όχι απλά να 
απευκυνόμαςτε ςε αυτά όταν ζχουμε παράπονα ι 
αντιμετωπίηουμε προβλιματα... Ρρζπει να λθφκοφν 
υπόψθ τα πάντα, πολιτικά, οικονομικά, νομικά, 
πολιτιςτικά κζματα …  Οι άνκρωποι κοιμοφνται, ίςωσ 
αυτι θ κρίςθ να τουσ αφυπνίςει» 
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Διαφάνεια 21  
 
 
 

υγκράτθςθ τθσ κάμψθσ:  
Παραδείγματα από άλλουσ προοριςμοφσ 
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Διαφάνεια 22  

Μάλτα 
 
 

 1.243.000 τουρίςτεσ το 2007 (αφξθςθ 17% από το 2006) 

 Το 2007, οι τουριςτικζσ δαπάνεσ ανιλκαν ςε 1 δισ ευρϊ 

 1.440.000 τουρίςτεσ το 2012 (αφξθςθ 200.000 από το 
2007) 

 Το 2012 οι τουριςτικζσ δαπάνεσ ξεπζραςαν τα 1,3 δισ 
ευρϊ (αφξθςθ 272 εκατομμφρια ευρϊ από το 2007) 
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Διαφάνεια 23  
Μάλτα – Προςζλκυςθ περιςςότερων τουριςτϊν 

 

 Ρροςζλκυςθ περιςςότερων αεροπορικϊν εταιρειϊν 
χαμθλοφ κόςτουσ 
- 57 απευκείασ πτιςεισ το 2007 που αυξικθκαν ςε 81 

το 2012 

 Καλφτερθ προϊκθςθ του νθςιοφ ςτο εξωτερικό 
- Ειδικότερα μζςω του διαδικτφου 

 Διαφοροποίθςθ ςε νζεσ γεωγραφικζσ αγορζσ 
- Αφξθςθ μεριδίου ςτθν αγορά του Λςραιλ κατά 

2,330%, ςτθν αγορά τθσ Λταλίασ κατά 76%, ςτθν 
αγορά τθσ Λςπανίασ κατά 64% 
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Διαφάνεια 24  
Μάλτα – Βελτίωςθ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ 

 

 Υψθλζσ επενδφςεισ για να διαςφαλιςτεί ότι οι τουρίςτεσ 
αποκομίηουν κετικι εμπειρία ςε ανταπόδοςθ των 
χρθμάτων τουσ. 

 Δαπανικθκαν εκατομμφρια για τθν αναβάκμιςθ τθσ 
αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ, τον εξωραϊςμό δθμόςιων 
χϊρων, τθ δθμιουργία νζων αξιοκζατων για τουσ 
επιςκζπτεσ και τθ βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ χϊρασ. 
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Διαφάνεια 25  

Μάλτα – Αποτελζςματα για τθν τοπικι οικονομία 
 

 Οι επενδφςεισ οδθγοφν ςε επανειλθμμζνεσ επιςκζψεισ 

 Το 2011 και 2012, τα ξενοδοχεία ςτθ Μάλτα κατζλαβαν 
τθ 2θ κζςθ ςε επίπεδο πλθρότθτασ ςτθν ΕΕ 

 Τα ακακάριςτα λειτουργικά κζρδθ ανά διακζςιμο 
δωμάτιο ςτα ξενοδοχεία παρουςίαςαν αφξθςθ από τθν 
αρχι του ζτουσ μζχρι ςιμερα κατά 8,1% (5*), 19,2% (4*) 
και 14,6% (3*) και είναι τα υψθλότερα ποςοςτά που 
καταγράφθκαν ςτθ διάρκεια των τελευταίων 5 ετϊν και 
ςτισ τρεισ κατθγορίεσ. 
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Διαφάνεια 26  
Μπαχάμεσ 

 

 Το νθςί Μεγάλεσ Μπαχάμεσ διακζτει φυςικό κάλλοσ, ζχει 
καυμάςιο κερμό κλίμα, φιλικοφσ και φιλόξενουσ 
κατοίκουσ, ωςτόςο, οι αφίξεισ τουριςτϊν μειϊκθκαν, τα 
ποςοςτά πλθρότθτασ ςτα ξενοδοχεία και τα κζρετρα ιταν 
χαμθλά και θ τουριςτικι βιομθχανία ςτον ςφνολό τθσ 
δζχτθκε ζντονεσ πιζςεισ. 
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Διαφάνεια 27  
Μπαχάμεσ – Tourism begins at home 

 

 Τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα αυτισ τθσ ςτρατθγικισ 
περιλάμβαναν τθν προϊκθςθ και τθ διεφρυνςθ του 
εγχϊριου τουριςμοφ. Κφριοσ ςτόχοσ ιταν να 
ενκαρρφνουν τουσ πολίτεσ των Μπαχαμϊν να γίνουν 
τουρίςτεσ ςτθν ίδια τουσ τθ χϊρα. Αυτό δεν επζφερε 
απλϊσ αφξθςθ των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων αλλά 
ζκανε τουσ πολίτεσ των Μπαχαμϊν να εκτιμιςουν 
περιςςότερο τθ χϊρα τουσ και, ςυνεπϊσ, καλφτερουσ 
πρεςβευτζσ του τουριςμοφ και «ειδικοφσ» ςτον τουριςμό.  
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Διαφάνεια 28  

Σομπάγκο 
 

 9 all-inclusive ξενοδοχεία αντιπροςωπεφουν το 33% του 
ςυνολικοφ αρικμοφ κλινϊν ςτο νθςί. 

 Από τα 35.000 πακζτα διακοπϊν ςε ξενοδοχεία all-
inclusive κάκε χρόνο ςτο Τομπάγκο, τα δφο τρίτα (23.000) 
πωλοφνται ςε Βρετανοφσ τουρίςτεσ. 

 Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ τουριςτικισ 
δαπάνθσ είτε δεν καταλιγει ςτουσ πολίτεσ του Τομπάγκο 
είτε δεν παραμζνει ςτο νθςί για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα. Οι δφο βαςικοί λόγοι είναι ότι όλεσ οι 
πλθρωμζσ πραγματοποιοφνται ςτο εξωτερικό και ενϊ τα 
περιςςότερα ξενοδοχεία all-inclusive ςτο Τομπάγκο 
ανικουν ςε πολίτεσ του Τρινιντάντ, ζνα μόνο ανικει ςε 
πολίτθ του Τομπάγκο. 
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Διαφάνεια 29  
Σομπάγκο – προβλιματα εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

 

 Διαπιςτϊκθκε ότι θ απουςία ζξι κρίςιμων παραγόντων 
επιτυχίασ – ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, ςτακερι ποιότθτα, 
μεγάλθ ποικιλία, αξιοπιςτία προςφοράσ, πρόςβαςθ ςε 
πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ και επιχειρθματικό δαιμόνιο – 
ευκφνεται για τθν μειωμζνθ απόδοςθ τθσ τοπικισ 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που παρζχει ςτουσ προμθκευτζσ 
του Τρίνινταντ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των 
επιχειριςεων του Τομπάγκο. 
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Διαφάνεια 30  
Σομπάγκο – αναςτροφι τθσ κατάςταςθσ 

 

 Διευκόλυνςθ επιχειριςεων 
- Δθμιουργία υποδομϊν, κακοδιγθςθ για τθν 

ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων 

 Αγρότεσ και αλιείσ 
- Δζςμευςθ των ξενοδοχείων all-inclusive και των 

τοπικϊν εςτιατορίων για τθν αγορά τοπικϊν 
προϊόντων 

- Διοργάνωςθ εβδομαδιαίων παηαριϊν ϊςτε οι 
τουρίςτεσ να κάνουν αγορζσ απευκείασ από τουσ 
παραγωγοφσ  
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Διαφάνεια 31  

Σομπάγκο – αναςτροφι τθσ κατάςταςθσ 
 

 «Made in Tobago» 
-  προϊκθςθ τοπικϊν ζργων τζχνθσ και 

χειροτεχνθμάτων κακϊσ και μια ευρεία ποικιλία 
προϊόντων που παράγονται τοπικά μζςω εκκζςεων 
και εκδθλϊςεων ςε ξενοδοχεία all-inclusive 

- προϊκθςθ τθσ τοπικισ κουηίνασ με τοπικά προϊόντα 
ςτα ξενοδοχεία all-inclusive 

- καλφτερθ ενθμζρωςθ των τουριςτϊν ότι τα προϊόντα 
των εςτιατορίων, καταςτθμάτων κ.λπ. είναι τοπικά 
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Διαφάνεια 32  
Σομπάγκο – αναςτροφι τθσ κατάςταςθσ 

 

 Εξυπθρζτθςθ πελατϊν 
- Εκπαίδευςθ ςε κζματα φιλοξενίασ για τοπικζσ 

επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων οδθγϊν ταξί, 
καταςτθματαρχϊν και προςωπικοφ  

- Διεφρυνςθ εκδρομϊν για τουσ τουρίςτεσ ϊςτε να 
περιλαμβάνουν επιςκζψεισ ςε τοπικοφσ αγροτικοφσ 
παραγωγοφσ 
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Διαφάνεια 33  
 
 
 
 

Ποιο είναι το μζλλον του  
τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα; 
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Διαφάνεια 34  
Δεν υπάρχουν μόνο αρνθτικά 

 

 Οι Βρετανοί τουρίςτεσ ακόμα προτιμοφν τθν Κζρκυρα για 
διακοπζσ 

 Θ Κζρκυρα και θ Βρετανία διατθροφν ιςχυροφσ δεςμοφσ 

 Υπάρχει δυνατότθτα ανάπτυξθσ ςε αυτι τθν αγορά 
. 
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Διαφάνεια 35  

Ωςτόςο ..... 
 

 Θ Κζρκυρα βρίςκεται ςε κομβικό ςθμείο ςτο οποίο 
θ τρζχουςα κάμψθ μπορεί να αποβεί μοιραία αν 
δεν λθφκεί άμεςα μζτρα για τον περιοριςμό τθσ και 
τθν αναςτροφι τθσ κατάςταςθσ 
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Διαφάνεια 36  
Εςτίαςθ ςε 2 βαςικά ηθτιματα 

 

 Ρροςζλκυςθ περιςςότερων Βρετανϊν τουριςτϊν 

 Καλι εξυπθρζτθςθ ςτθ διάρκεια τθσ διαμονισ τουσ 
για να τουσ ενκαρρφνουμε να ξανάρκουν και να 
εκφραςτοφν κετικά για το νθςί, προφορικά ι γραπτά. 
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Διαφάνεια 37  

Παλιά και ςθμερινά μοντζλα τουριςμοφ 
 

 Το μοντζλο του μαηικοφ τουριςμοφ δεν κα αποτρζψει τθν 
κάμψθ του τουριςμοφ ςτο νθςί 

 Θ κατάςταςθ ςτο κατϊτατο και το ανϊτατο τμιμα τθσ 
αγοράσ δεν είναι κακι 

 Οι διακοπζσ all-inclusive δεν είναι προςωρινό φαινόμενο 

 Πμωσ απευκφνονται ςε μία μόνο αγορά 
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Διαφάνεια 38  
Νζα μοντζλα τουριςμοφ 

 

 Θ Κζρκυρα πρζπει να ςτοχεφςει τθ μζςθ αγορά 

 Τουσ ανεξάρτθτουσ, αντιςυμβατικοφσ Βρετανοφσ 
παρακεριςτζσ που κα κάνουν τθν κράτθςθ του δωματίου 
τουσ απευκείασ ςτο ξενοδοχείο, τον ξενϊνα ι το 
διαμζριςμα και κα ξοδζψουν περιςςότερα χριματα ςτισ 
τοπικζσ επιχειριςεισ και για τθν αγορά τοπικϊν 
προϊόντων κατά τθν παραμονι τουσ ςτο κζρετρο. 
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Διαφάνεια 39  
Εξειδικευμζνεσ αγορζσ 

 

 Μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν παράταςθ τθσ τουριςτικισ 
περιόδου 
- Ενεργθτικόσ τουριςμόσ και τουριςμόσ 

δραςτθριοτιτων 
- Αγροτουριςμόσ και οικοτουριςμόσ 
- Φεςτιβαλικόσ τουριςμόσ και τουριςμόσ εκδθλϊςεων 
- Τουριςμόσ για ΑΜΕΑ 
- Γαμιλιοσ τουριςμόσ 
 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 



 

75 

 
Διαφάνεια 40  

Open for Business 
 

 Εξαςφάλιςθ περιςςότερων απευκείασ δρομολογίων από 
αεροπορικζσ εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ 

 Καλφτερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα ακτοπλοϊκά 
δρομολόγια προσ Κζρκυρα 

 Τα κζρετρα κζντρα πρζπει να βρίςκονται ςε πλιρθ 
λειτουργία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ τουριςτικισ 
περιόδου που εκτελοφνται όλα αυτά τα δρομολόγια. 
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Διαφάνεια 41  
Η νζα ταυτότθτα τθσ Κζρκυρασ 

 

 Ανακαλφψτε πάλι τθν Κζρκυρα 

 Νομίηετε ότι γνωρίηετε τθν Κζρκυρα; Σκεφτείτε το 
καλφτερα 

 Εςτίαςθ ςτον πολιτιςμό, τθν ιςτορία και τθν κλθρονομιά 

 Εςτίαςθ ςτθν ελευκερία, τθν ανεξαρτθςία και τισ κετικζσ 
εμπειρίεσ που μπορεί να προςφζρει θ Κζρκυρα 
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Διαφάνεια 42 

 
Επενδφςεισ ςε υποδομζσ 

 

 Βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου 

 Αναβάκμιςθ «ςτοιχειωδϊν» καταλυμάτων 

 Βελτίωςθ ςυνολικισ εικόνασ κζρετρων 

 Κακοριςμόσ χρωματικισ παλζτασ για τθν Κζρκυρα 

 Επανακακοριςμόσ του κερκυραϊκοφ χαρακτιρα των 
κζρετρων 
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Διαφάνεια 43  

Επικοινωνία και ςυνεργαςία 
 

 Ανάγκθ καλφτερθσ κατανόθςθσ των απαιτιςεων των 
Βρετανϊν τουριςτϊν 

 Καλφτερθ ενθμζρωςθ των ανεξάρτθτων τουριςτϊν ςτα 
κζρετρα 

 Οι ιδιοκτιτεσ καταλυμάτων πρζπει να είναι ςε κζςθ να 
λειτουργοφν ωσ αναπλθρωτζσ του αντιπροςϊπου του 
ταξιδιωτικοφ πρακτορείου 

 Αμοιβαία ςτιριξθ και προϊκθςθ επιχειριςεων  

 Ενθμζρωςθ ςχετικά με τα δρϊμενα ςτο νθςί 
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Διαφάνεια 44  
Διαδίκτυο  

 

 Οικονομικόσ τρόποσ για προςζλκυςθ τουριςτϊν και 
καλφτερθ εξυπθρζτθςι τουσ ςτο κζρετρο 

 Ενιαία διαδικτυακι πφλθ (μθ ιδιωτικι) 

 Σφνδεςμοι προσ όλεσ τισ υπόλοιπεσ ανεξάρτθτεσ 
ιςτοςελίδεσ του ιδιωτικοφ τομζα. 

 Διευκόλυνςθ των τουριςτϊν να κάνουν απευκείασ 
κρατιςεισ. 
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Διαφάνεια 45  
Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 

 Ενθμζρωςθ όςον αφορά τισ ςυηθτιςεισ που γίνονται ςτισ 
ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ςχετικά με το νθςί, τα 
κζρετρα και τισ μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ  

 Αμοιβαία ςυνεργαςία – τοποκζτθςθ ςυνδζςμων προσ τισ 
ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ άλλων επιχειριςεων 

 Ρικανότθτα εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ ι ενεργι υποςτιριξθ ςτα μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ ςε κάκε κζρετρο 

 Ρικανότθτα χριςθσ κωδίκων QR/AR 
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Διαφάνεια 46  

Διδαχκείτε  
 

 Από τισ δράςεισ άλλων νθςιϊν για να αναςτρζψουν τθν 
κατάςταςθ 

 Από τισ δράςεισ άλλων κζρετρων ςτθν Κζρκυρα (π.χ. 
Αρίλλασ) κακϊσ και από τισ δράςεισ άλλων επιχειριςεων 
για να αναςτρζψουν τθν κατάςταςθ 

 Κάντε κετικζσ ςκζψεισ – δεν είναι αργά να αναςτρζψετε 
τθν πορεία του τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα 

 
 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 47  
Επόμενεσ ενζργειεσ 

 

 Κα ςασ δϊςω ζνα ςχζδιο ςτρατθγικισ και χριςιμο 
πλθροφοριακό υλικό 

 Κα ςασ δοκεί ςτα αγγλικά και τα ελλθνικά και κα διατεκεί 
δωρεάν 

 Στθ ςυνζχεια, τα πάντα εξαρτϊνται από εςάσ … 
 
 
 

UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 48  
 
 
 
 
 

ασ ευχαριςτϊ πολφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
Φωτογραφίεσ από τθν ανοιχτι ςυνάντθςθ που διοργάνωςε το 

Εμπορικό Επιμελθτιριο τθσ Κζρκυρασ και το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο ςτισ 
13 Μαρτίου 2013 

 

 
 

Ο κ. Μεταλλθνόσ, Αντιπρόεδροσ του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Κζρκυρασ, 
διαβάηει τθν χαιρετιςτιρια επιςτολι που απζςτειλε ο κ. Νίκοσ Δζνδιασ, Υπουργόσ 

Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, και Βουλευτισ Κζρκυρασ 
 

 
 

Ο κ. Σταφροσ Κάτςιοσ, Αντιπρφτανθσ Οικονομικοφ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ 
του Ιόνιου Ρανεπιςτθμίου, παρουςιάηει τθν κεντρικι ομιλιτρια τθσ εκδιλωςθσ 
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Θ Δρ. Heather Skinner εκφωνεί τθν κεντρικι ομιλία ςχετικά με το μζλλον του 
τουριςμοφ ςτθν Κζρκυρα 

 

 
 

Ζνα ακροατιριο με αντίλθψθ 
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Ο κ. Καραμπάτςοσ, Ρρόεδροσ του Συλλόγου Διευκυντϊν Ξενοδοχείων, ςτθν 
αντιφϊνθςι του φςτερα από τθν κεντρικι ομιλία τθσ Δρ. Skinner   

 

 
 

Άριςτθ παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ από τθν Λόνιο Ακαδθμία και το Εμπορικό 
Επιμελθτιριο τθσ Κζρκυρασ 
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Οι ομιλθτζσ απαντοφν ςε ερωτιςεισ του κοινοφ 
 

 
 

Ο κ. Κοντόσ, Αντιπρόεδροσ του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Κζρκυρασ απονζμει 
τιμθτικό βραβείο ςτθ Δρ. Skinner 
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Ο κ. Μεταλλθνόσ παραδίδει ζνα υπζροχο βιβλίο με φωτογραφίεσ του Ράςχα ςτθν 
Κζρκυρα 

 

 
 

Ο κ. Κάτςιοσ απονζμει το τιμθτικό βραβείο για τθ Σχολι Διοίκθςθσ  
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Ευχαριςτϊ πολφ για τα υπζροχα δϊρα – ιδθ εκτίκενται ςτο Ρανεπιςτιμιό μου 
 

 
 

Από αριςτερά ςτα δεξιά: Οι κ.κ. Ραντελισ Κοντόσ, Αντιπρόεδροσ του Εμπορικοφ 
Επιμελθτθρίου τθσ Κζρκυρασ, Σταφροσ Κάτςιοσ, Αντιπρφτανθσ τθσ Λονίου Ακαδθμίασ, 

Δρ. Dr Heather Skinner, Λζκτορασ τθσ Σχολισ Μάρκετινγκ του Ρανεπιςτθμίου 
Glamorgan, Ραφλοσ Μεταλλθνόσ, Αντιπρόεδροσ του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τθσ 

Κζρκυρασ, Νίκοσ Χειρδάρθσ, Γενικόσ Γραμματζασ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τθσ 
Κζρκυρασ, Κϊςτασ Καραμπάτςοσ, Ρρόεδροσ του Συλλόγου Διευκυντϊν Ξενοδοχείων   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
 

 
 

ALL-INCLUSIVE 
 

ΧΩΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 
 
 

Ζρευνα   
 

ςχετικά με τισ οικονομικζσ επιπτώςεισ 
 

του ξενοδοχειακοφ τομζα all-inclusive του 
Σομπάγκο 

 
για λογαριαςμό του οργανιςμοφ 

 

The Travel Foundation 
 
 
 

Δρ. Afzal Abdool, Hibiscus Consulting 
 

και 
 

Benjamin Carey, Dunira Strategy 
 
 
 

 Φεβρουάριοσ 2004 
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ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ALL-INCLUSIVE ΣΤΟ ΤΟΜΡΑΓΚΟ 
 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
 
 
Θ παροφςα ζκκεςθ εξετάηει τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ του τομζα των ξενοδοχείων 
All-inclusive (AI) ςτθν οικονομία του Τομπάγκο και αξιολογεί τον όγκο των 
εμπορικϊν ςυναλλαγϊν που ςτθρίηουν αυτόν τον τομζα. Επιπλζον, παρακζτει 
προτάςεισ ςχετικά με τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων ςυνεργαςιϊν και τισ 
ςτρατθγικζσ ενίςχυςθσ των υφιςτάμενων ςυνεργαςιϊν. Επίςθσ, εντοπίηει 
μικροεπιχειριςεισ που χρειάηονται πρόςκετθ ςτιριξθ προκειμζνου να διευκολυνκεί 
θ είςοδόσ τουσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα των ξενοδοχείων και να επεκτακοφν τα 
οφζλθ από αυτόν τον τομζα ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα των άμεςα ενδιαφερόμενων 
και τον προοριςμό υποδοχισ. 
 
Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι, ςυηθτιςαμε εκτενϊσ με ταξιδιωτικά 
πρακτορεία και πραγματοποιιςαμε ανάλυςθ των τουριςτικϊν τουσ προγραμμάτων 
για το Τομπάγκο με βάςθ τα διαφθμιςτικά τουσ ζντυπα και άλλα ςυμπλθρωματικά 
ςτοιχεία. Μια ζρευνα μεταξφ των ταξιδιωτικϊν πρακτορείων τθσ Βρετανίασ ζδειξε 
ότι, αυτι τθ ςτιγμι, δεκαπζντε από αυτά προςφζρουν πακζτα διακοπϊν ςτο 
Τομπάγκο. Από τα ςχεδόν 35.000 πακζτα διακοπϊν ςε ξενοδοχεία AI του Τομπάγκο 
κάκε χρόνο, τα δφο τρίτα (23.000) πωλοφνται ςε Βρετανοφσ. 
Ραράλλθλα, πραγματοποιικθκαν ζρευνεσ και ςυνεντεφξεισ με διευκυντζσ και 
επιςκζπτεσ ξενοδοχείων, επαγγελματίεσ του κλάδου, κρατικά ςτελζχθ, αγροτικοφσ 
οργανιςμοφσ, ντόπιουσ εμπειρογνϊμονεσ και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ. Τα 
αποτελζςματα ζδειξαν ότι εννζα ξενοδοχεία AI αντιπροςωπεφουν το 33% του 
ςυνόλου των κλινϊν και απαςχολοφν το 9,1% των εργαηομζνων ςτο νθςί. Επιπλζον, 
τα ζξοδα διαμονισ και μόνο των Βρετανϊν πελατϊν αυτϊν των ξενοδοχείων 
αντιςτοιχοφν ςτο 8,3% του ΑΕγχΡ του νθςιοφ. Θ ζρευνά μασ, ςτθν οποία 
ςυμμετείχαν επιςκζπτεσ AI, αποκάλυψε επίςθσ ότι οι τουρίςτεσ ΑΛ ξοδεφουν πολφ 
περιςςότερα χριματα ςτθν τοπικι οικονομία ςε ςχζςθ με όςουσ διαμζνουν ςε 
άλλου τφπου καταλφματα. Οι Βρετανοί πελάτεσ που διαμζνουν ςε αυτά τα 
ξενοδοχεία και τα κζρετρα ειςφζρουν ζνα επιπλζον 3,4% του ΑΕγχΡ αποκλειςτικά 
μζςω των δαπανϊν που πραγματοποιοφν ςτο νθςί κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν 
τουσ. Ραρά τισ ενκαρρυντικζσ αυτζσ ενδείξεισ, ζνα ςθμαντικό ποςοςτό αυτϊν των 
χρθμάτων μάλλον δεν καταλιγει ςτουσ κατοίκουσ του Τομπάγκο και γενικά δεν 
παραμζνει για πολφ ςτο νθςί. Οι δφο βαςικοί λόγοι αυτισ τθσ υπόκεςθσ είναι 
αφενόσ ότι όλεσ οι πλθρωμζσ πραγματοποιοφνται ςτο εξωτερικό και αφετζρου ότι, 
ενϊ οι ιδιοκτιτεσ των περιςςότερων ξενοδοχείων AI είναι πολίτεσ του Τρινιντάντ, 
μόνο ζνα ανικει ςε πολίτθ του Τομπάγκο. 
 
Ζνασ τρόποσ για να περιοριςτεί αυτι θ αιμορραγία τθσ τοπικισ οικονομίασ είναι θ 
μείωςθ των ειςαγωγϊν. Το Τομπάγκο, μια άλλοτε ευθμεροφςα αγροτικι οικονομία, 
δεν είναι πλζον αυτάρκθσ ςε τρόφιμα. Δυςτυχϊσ, το μεγαλφτερο μζροσ των νωπϊν 
προϊόντων που χρειάηεται θ τουριςτικι βιομθχανία ειςάγεται από παραγωγοφσ του 
γειτονικοφ Τρινιντάντ και από ειςαγωγείσ που εδρεφουν εκεί. Οι επιχειρθματικζσ 
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διαςυνδζςεισ με προμθκευτζσ του Τομπάγκο περιορίηονται ςε φρζςκα ψάρια, 
αςτακοφσ και χωριάτικα αυγά. Διαπιςτϊκθκε ότι θ απουςία ζξι κρίςιμων 
παραγόντων επιτυχίασ – ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, ςτακερι ποιότθτα, ευρεία ποικιλία, 
αξιοπιςτία προςφοράσ, πρόςβαςθ ςε πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ και επιχειρθματικό 
δαιμόνιο – ευκφνεται για τθ μειωμζνθ απόδοςθ τθσ τοπικισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
που παρζχει ςτουσ προμθκευτζσ του Τρίνινταντ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι 
των επιχειριςεων του Τομπάγκο. Ελάχιςτοι επιχειρθματίεσ του Τομπάγκο 
κατάφεραν να ξεπεράςουν αυτά τα «εμπόδια». Αναηθτϊντασ λφςεισ για τον 
περιοριςμό των διαρροϊν, τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων ςυνεργαςιϊν και τθ 
δθμιουργία νζων, τα πορίςματα τθσ ζκκεςθσ επιςθμαίνουν επίςθσ τθν ανάγκθ 
ανάπτυξθσ πιο άμεςων μθχανιςμϊν ςτιριξθσ των επιχειριςεων προκειμζνου να 
βελτιωκεί το επιχειρθματικό περιβάλλον ςτο Τομπάγκο. 
 
Ζχοντασ υπόψθ τα ευριματα, θ ζκκεςθ προτείνει τθν ενίςχυςθ του τοπικοφ τομζα 
εφοδιαςμοφ εςτιάηοντασ ςτισ αγροτικζσ ςυνεργαςίεσ, τθν ανάπτυξθ των 
επιχειριςεων, τον προςανατολιςμό των αγορϊν και ςε πρωτοβουλίεσ για τθν 
ανάπτυξθ δυνατοτιτων. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτουσ αγρότεσ και ςτουσ 
αγροτικοφσ οργανιςμοφσ που μποροφν να αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ που απαιτεί ο 
τομζασ του τουριςμοφ. Επιπλζον, οι αντίςτοιχοι ρόλοι και οι ςφαίρεσ επιρροισ των 
τουριςτϊν, των ταξιδιωτικϊν πρακτόρων, των ξενοδοχείων, των εταιρειϊν 
διαχείριςθσ προοριςμϊν, τθσ κυβζρνθςθσ και των τοπικϊν οργανϊςεων 
κεωροφνται δυνθτικοί παράγοντεσ αλλαγισ για τθ δθμιουργία, τθ διαμόρφωςθ και 
τθ διάδοςθ των επικυμθτϊν ςυμπεριφορϊν που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία 
βιϊςιμων πρακτικϊν. Αυτό είναι εμφανζσ ςτα διάφορα προγράμματα εκπαίδευςθσ 
και ευαιςκθτοποίθςθσ που προτείνονται. Για να αντιμετωπιςτοφν οι ελλείψεισ που 
διαπιςτϊκθκαν, προτείνονται οριςμζνεσ ςτρατθγικζσ. Ρρϊτον, προτείνεται να 
γίνουν παρεμβάςεισ κατευκφνοντασ τα ξενοδοχεία AI προσ τουσ ντόπιουσ 
προμθκευτζσ. Αυτό απαιτεί μια ςειρά βελτιϊςεων ςτθν τοπικι επιχειρθματικι 
κοινότθτα και ςτθ διευκόλυνςθ και ςτιριξθ των επιχειριςεων. Δεφτερον, οι τοπικζσ 
επιχειριςεισ μποροφν να επωφελθκοφν από τθν υψθλι αγοραςτικι δφναμθ των 
πελατϊν AI αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ με γνϊμονα τθ ηιτθςθ. Ζτςι, 
προτείνεται μια ςειρά προγραμμάτων επίδειξθσ, όπωσ το «Adopt a Farmer’s 
Group», το οποίο ζχει ςτόχο να διευκολφνει τθ ςφνδεςθ τθσ γεωργίασ με τον 
τουριςμό, και το «Made in Tobago», ζνα πιλοτικό ςχζδιο προϊκθςθσ των προϊόντων 
που παράγονται τοπικά απευκείασ ςτθν τουριςτικι αγορά, ςτο οποίο μάλιςτα 
ςυμβάλλουν και τα ίδια τα ξενοδοχεία AI. Άλλεσ επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ που 
προτείνονται περιλαμβάνουν κατάρτιςθ και παροχι ςυμβουλϊν, τεχνικι 
υποςτιριξθ και πολυμερι ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων ςτουσ δευτερογενείσ 
τομείσ. Τζλοσ, θ ζκκεςθ εντοπίηει κάποιεσ ιδθ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που 
πιςτεφουμε πωσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν τοπικι 
εφοδιαςτικι αλυςίδα των ξενοδοχείων. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Από τότε που εμφανίςτθκαν τα All-inclusive (AI) ςτθν Καραϊβικι, και ειδικότερα 
ςτθν Τηαμάικα, οι ειδικοί του κλάδου και οι εκπρόςωποι των τοπικϊν ςυμφερόντων 
εκφράηουν όλο και εντονότερο προβλθματιςμό για τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν τοπικι 
οικονομία. Στθν Τηαμάικα το μοντζλο αυτό εφαρμόςτθκε εξαιτίασ του υψθλοφ 
αρικμοφ επικζςεων εναντίον τουριςτϊν και τθσ ςυνακόλουκθσ ανάγκθσ για τθν 
προςταςία τουσ από πικανοφσ κινδφνουσ. Το μοντζλο των AI ζχει διάφορεσ 
παραλλαγζσ, που ποικίλλουν από τθν παροχι πολφ βαςικϊν υπθρεςιϊν μζχρι τθν 
παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν. Το βαςικό πακζτο AI περιλαμβάνει κατά 
κανόνα τα αεροπορικά ειςιτιρια, τισ μεταφορζσ με ποφλμαν, τθ διαμονι και τα 
περιςςότερα γεφματα και ποτά. Από τθν άλλθ πλευρά, ζνα ολοκλθρωμζνο προϊόν 
υψθλισ ποιότθτασ κα μποροφςε επίςθσ να περιλαμβάνει μετακινιςεισ με πολυτελι 
μζςα, διαμονι ςε καταλφματα πζντε αςτζρων όπωσ το Sandals, κεραπείεσ ςπα, 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, περιθγιςεισ ςε αξιοκζατα, εκδρομζσ και άλλα πολλά. 
 
Αυτό που είναι αξιοςθμείωτο ςτθν περίπτωςθ των πακζτων διακοπϊν AI ςε ςχζςθ 
με τα ςυμβατικά προϊόντα είναι ότι ο πελάτθσ πλθρϊνει το πακζτο διακοπϊν ΑΛ 
προτοφ ξεκινιςει το ταξίδι του. Αυτό ςθμαίνει ότι ζνα ελάχιςτο ποςοςτό των 
πλθρωμϊν ςε ιςχυρά νομίςματα (δολάρια ΘΡΑ και Λίρεσ Αγγλίασ) κα φτάςει ςτθ 
χϊρα προοριςμοφ – μερικζσ φορζσ μόλισ το ποςό που χρειάηεται ϊςτε να 
καλυφκοφν τα ζξοδα που αναλαμβάνει το ξενοδοχείο AI και είναι πλθρωτζα ςτο 
τοπικό νόμιςμα. Οι επικριτζσ του μοντζλου AI ιςχυρίηονται ότι αυτό ιςοδυναμεί με 
διαρροι κεφαλαίων, ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ που το ξενοδοχείο ι το κζρετρο 
είναι ξζνθσ ιδιοκτθςίασ (επαναπατριςμόσ κερδϊν). Μια επίπτωςθ τθσ προπλθρωμισ 
των διακοπϊν AI είναι ότι οι επιςκζπτεσ των ξενοδοχείων AI τείνουν να αποφεφγουν 
τισ εξόδουσ από το ξενοδοχείο ι να ξοδεφουν χριματα ςε υπθρεςίεσ που δεν 
περιλαμβάνονται ςτο πακζτο τουσ, αφοφ ζχουν ιδθ προπλθρϊςει πολλζσ από 
αυτζσ. Ραρόμοιο ηιτθμα δθμιουργείται και με τον καλάςςιο τουριςμό. 
 
Ρζρα από τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν τοπικι οικονομία, υπάρχει και θ άποψθ ότι 
τα AI ςυμβάλλουν ςτθν αποξζνωςθ του ντόπιου πλθκυςμοφ κακϊσ περιορίηουν 
ςθμαντικά τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των τουριςτϊν ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, ζξω 
από τα όρια του ξενοδοχείου τουσ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα μπορεί να 
μθν επιτρζπεται ςτουσ ντόπιουσ να ειςζρχονται ςτουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου. Θ 
ζρευνα δείχνει ότι θ ηιτθςθ για διακοπζσ AI αυξάνεται παγκοςμίωσ και τα 
μεγαλφτερα ταξιδιωτικά πρακτορεία τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Βρετανίασ οπωςδιποτε 
ενδιαφζρονται πολφ να αναπτφξουν αυτι τθν αγορά, ειδικότερα ςτθν Καραϊβικι. 
 
 

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΣΟΜΠΑΓΚΟ 
 
Ο Οργανιςμόσ Τουριςτικισ και Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ του Τρινιντάντ και 
Τομπάγκο (TIDCO) καταγράφει 57 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ςτο Τομπάγκο. Αυτζσ 
περιλαμβάνουν ξενϊνεσ, βίλεσ και ξενοδοχεία, με ςυνολικι δυναμικότθτα 2.634 
δωματίων και 1.900.000 διανυκτερεφςεων. Επομζνωσ, το νθςί μπορεί να 
φιλοξενιςει 155.000 επιςκζπτεσ ετθςίωσ και ο μζςοσ αρικμόσ διανυκτερεφςεων 
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ανζρχεται ςε 12,4, παρόλο που τα μεγζκθ πζρυςι ιταν μόλισ 68.000 επιςκζπτεσ, 
που αντιςτοιχεί ςε πλθρότθτα 44% ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ καταλυμάτων. Ωςτόςο, 
εφόςον θ πλθρότθτα ςτα ξενοδοχεία AI υπερβαίνει το 70%, ακόμθ κι αν αφιςουμε 
ζνα περικϊριο για τυχόν διόγκωςθ των ςτοιχείων που ζδωςαν οι διευκυντζσ 
ξενοδοχείων, θ μζςθ πλθρότθτα ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ καταλυμάτων εκτόσ των AI 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι ο τομζασ των 
ξενοδοχείων AI, ο οποίοσ πζρυςι φιλοξζνθςε περιςςότερουσ από 34.000 
επιςκζπτεσ, κατζχει τθ μερίδα του λζοντοσ. Υπολογίηουμε ότι ο τουριςμόσ ειςφζρει 
άμεςα το 31% του ΑΕγχΡ του Τομπάγκο και παρζχει εργαςία ςτο 26% του εργατικοφ 
δυναμικοφ. Ο τομζασ τθσ φιλοξενίασ μόνο απαςχολεί το 20% του εργαηόμενου 
πλθκυςμοφ. Τα ζμμεςα οφζλθ είναι πολφ μεγαλφτερα. Με βάςθ τα ςτοιχεία που 
ςυγκεντρϊςαμε, εκτιμοφμε ότι κάκε άμεςθ κζςθ εργαςίασ ςτον τομζα τθσ 
φιλοξενίασ αντιςτοιχεί ζμμεςα ςε δφο επιπλζον κζςεισ εργαςίασ ςτο νθςί, κι ζτςι ο 
τομζασ ςυνολικά ςυντθρεί περιςςότερεσ από 11.000 κζςεισ εργαςίασ. 
 
Το Τομπάγκο ςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθ βιομθχανία εξωτερικοφ τουριςμοφ 
και ταξιδίων τθσ Βρετανίασ. Ενϊ το 14% των αφίξεων τουριςτϊν ςτο Τρινιντάντ και 
το Τομπάγκο προζρχεται από τθν Βρετανία, υπάρχει μεγάλθ ανιςοκατανομι μεταξφ 
των δφο νθςιϊν, κακϊσ ο αρικμόσ των Βρετανϊν τουριςτϊν που επιςκζπτονται το 
Τομπάγκο είναι διπλάςιοσ ςε ςχζςθ με το Τρινιντάντ. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 
δείχνουν ότι (με εξαίρεςθ τον εςωτερικό τουριςμό μεταξφ των δφο νθςιϊν) το 63% 
των τουριςτϊν του Τομπάγκο προζρχεται από τθν Βρετανία, ενϊ το αντίςτοιχο 
ποςοςτό για το Τρινιντάντ είναι μόλισ 7%. 
 
 

Ο ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ALL INCLUSIVE ΣΟ ΣΟΜΠΑΓΚΟ 
 
Ο τομζασ αυτόσ βαςίηεται ςτθ ηιτθςθ και είναι ο ταχφτερα αναπτυςςόμενοσ τομζασ 
ςτο Τομπάγκο. Πλα τα ξενοδοχεία που προςφζρουν διακοπζσ AI ιταν αρχικά 
ςυμβατικά ξενοδοχεία αλλά ςτθ ςυνζχεια μετατράπθκαν ςε AI, ανταποκρινόμενα 
ςτθ ηιτθςθ των πελατϊν των ταξιδιωτικϊν πρακτορείων. Από τα 18 ξενοδοχεία του 
νθςιοφ, τα εννζα προςφζρουν ςιμερα διαμονι All-inclusive, και όλα βρίςκονται ςτο 
νοτιοδυτικό τμιμα του νθςιοφ, που είναι και το πιο αναπτυγμζνο. Ρζντε από αυτά 
είναι λειτουργοφν αποκλειςτικά ωσ AI, ενϊ τζςςερα παραμζνουν μικτά, δθλαδι 
προςφζρουν και τθν επιλογι για AI ςτουσ πελάτεσ τουσ, αν και τουλάχιςτον το ζνα 
από αυτά κα μετατραπεί αποκλειςτικά ςε AI μζχρι το 2005. Πςον αφορά τα μεγζκθ, 
αυτά τα εννζα ξενοδοχεία αντιπροςωπεφουν το 33% (880 δωμάτια) τθσ ςυνολικισ 
δυναμικότθτασ του νθςιοφ (2.634 κλίνεσ), παρόλο που θ ζρευνα δείχνει πωσ μόνο 
το 79% αυτισ τθσ δυναμικότθτασ αντιςτοιχεί αυτι τθν περίοδο ςε πακζτα AI, 
ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο 26% τθσ ςυνολικισ δυναμικότθτασ του νθςιοφ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΒΡΕΣΑΝΙΚΩΝ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΩΝ 
ΣΟ ΣΟΜΠΑΓΚΟ 
 
Από τα ςχεδόν 35.000 πακζτα διακοπϊν ςε καταλφματα AI του Τομπάγκο ετθςίωσ, 
τα 23.000 (66%) πωλοφνται ςε Βρετανοφσ. Ραρόλο που οριςμζνα ξενοδοχεία 
προωκοφν απευκείασ τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε Βρετανοφσ πελάτεσ, θ πλειονότθτα των 
πωλιςεων πακζτων πραγματοποιείται μζςω ταξιδιωτικϊν πρακτορείων και 
περιλαμβάνουν και αεροπορικι μεταφορά. Αυτό δείχνει τθ ςθμαντικι ευκαιρία που 
ζχουν τα βρετανικά ταξιδιωτικά πρακτορεία να προκαλζςουν αλλαγζσ που κα 
βοθκιςουν ϊςτε ο τουριςμόσ ςτο Τομπάγκο να γίνει πιο βιϊςιμοσ και τα οφζλθ –
οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά– να διοχετευτοφν ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα 
των άμεςα ενδιαφερόμενων. 
 

ΑΜΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ 
 
Τα ευριματα από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων που ςυγκεντρϊςαμε από τα 
ξενοδοχεία και τουσ πελάτεσ τουσ κακϊσ και από επίςθμεσ πθγζσ ζχουν ωσ εξισ: 
 

 Διάρκεια διακοπϊν – Ο μζςοσ αρικμόσ των 13,4 διανυκτερεφςεων που 
προζκυψε από τισ ςυνεντεφξεισ ςτα ξενοδοχεία είναι ελαφρϊσ υψθλότεροσ από 
τον μζςο όρο των 12,4 διανυκτερεφςεων που καταγράφει θ κεντρικι ςτατιςτικι 
υπθρεςία και επιβεβαιϊνει ότι ουςιαςτικά το ςφνολο των διαμονϊν ςε 
ξενοδοχεία AI πωλείται ωσ μζροσ πακζτου διακοπϊν διάρκειασ δφο εβδομάδων. 

 Εποχικότθτα – το 78% τθσ πλθρότθτασ ςτα καταλφματα AI επιτυγχάνεται τθν 
περίοδο υψθλισ ηιτθςθσ, όμωσ το ποςοςτό αυτό πζφτει ςτο 68% τθν περίοδο 
χαμθλισ ηιτθςθσ. 

 Επίπεδα απαςχόλθςθσ – Τα ξενοδοχεία AI απαςχολοφν δφο υπαλλιλουσ για 
κάκε δωμάτιο. Στο ςφνολό τουσ, τα εννζα ξενοδοχεία AI απαςχολοφν άμεςα λίγο 
περιςςότερουσ από 1.800 υπαλλιλουσ κατά τθν περίοδο υψθλισ ηιτθςθσ και 
λίγο λιγότερουσ από 1.700 υπαλλιλουσ κατά τθν περίοδο χαμθλισ ηιτθςθσ, που 
αντιςτοιχεί ςε ζναν μζςο όρο απαςχόλθςθσ προσ πελάτεσ 1,4 για τθν περίοδο 
υψθλισ ηιτθςθσ και 1,6 για τθν περίοδο χαμθλισ ηιτθςθσ. Θ αξιοςθμείωτθ 
ςτακερότθτα αυτϊν των ποςοςτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ εξθγεί τθν 
απόφαςθ οριςμζνων από τα μεγαλφτερα ξενοδοχεία να «μθν απολφουν 
προςωπικό» και να απαςχολοφν τουσ περιςςότερουσ υπαλλιλουσ τουσ με 
ςυμβάςεισ εργαςίασ αορίςτου χρόνου κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ «επειδι 
είναι δφςκολο να εξαςφαλίςει κανείσ καλό προςωπικό». Το 60% των 
απαςχολοφμενων ςτα καταλφματα AI εργάηεται με ςυμβάςεισ εργαςίασ 
αορίςτου χρόνου. Με δεδομζνο ότι ο εργαηόμενοσ πλθκυςμόσ του Τομπάγκο 
ανζρχεται ςε 19.000 άτομα, αυτό ςθμαίνει ότι τα ξενοδοχεία AI ςτο Τομπάγκο 
ευκφνονται άμεςα για το 9,1% τθσ απαςχόλθςθσ ςτο νθςί. 

 Κόςτοσ διαμονισ – Θ μζςθ ςυμβατικι τιμι τθσ διαμονισ ςε AI ανζρχεται ςε 39 
λίρεσ Αγγλίασ κατ’ άτομο ανά διανυκτζρευςθ (Ν). Ρολλαπλαςιάηοντασ αυτό 
το ποςό με τθ μζςθ διάρκεια διαμονισ ζχουμε μια μζςθ τιμι 521 λιρϊν Αγγλίασ 
αποκλειςτικά για το κομμάτι τθσ διαμονισ κάκε επιςκζπτθ. Αυτό ανζρχεται 
ςυνολικά ςε 12 εκατομμφρια λίρεσ Αγγλίασ που καταβάλλουν Βρετανοί πελάτεσ 
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ΑΛ μόνο για τθ διαμονι, ποςό που είναι αξιοςθμείωτο και αντιςτοιχεί 
τουλάχιςτον ςτο 8,3% του ΑΕγχΡ του νθςιοφ. Εάν ςυνυπολογίςουμε τουσ μθ 
Βρετανοφσ πελάτεσ, θ διαμονι ςτα ξενοδοχεία AI αντιςτοιχεί ςε 18 εκατομμφρια 
λίρεσ Αγγλίασ ι ςτο 12,6% του ΑΕγχΡ, αλλά αυτό ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι 
αντιπροςωπευτικό του ΑΕΡ, αφοφ το ςυντριπτικό ποςοςτό των καταλυμάτων AI 
είναι ξζνθσ ιδιοκτθςίασ.  

 Δαπάνεσ διακοπϊν – Θ μζςθ ατομικι δαπάνθ ςτο νθςί, όπωσ αναφζρεται από 
τουσ Βρετανοφσ τουρίςτεσ που διαμζνουν ςε ξενοδοχεία AI, είναι 16 λίρεσ 
Αγγλίασ ανά θμζρα ι 215 λίρεσ Αγγλίασ για τθ ςυνολικι διάρκεια των διακοπϊν 
τουσ, δθλαδι 5 εκατομμφρια λίρεσ Αγγλίασ ι 3,4% του ΑΕγχΡ. Θ δαπάνθ αυτι 
περιλαμβάνει εκδρομζσ (79% των ερωτθκζντων), ενοικίαςθ αυτοκινιτου (52%), 
αγορζσ (47%) και γεφματα εκτόσ ξενοδοχείου (39%), δραςτθριότθτεσ που 
παρζχουν ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ και οφζλθ για τισ τοπικζσ επιχειριςεισ. 

 
Αυτι θ ανάλυςθ επιβεβαιϊνει τθν εξαιρετικι ςθμαςία του τομζα AI για τθν 
οικονομία του Τομπάγκο ςε επίπεδο απαςχόλθςθσ και αξίασ, αλλά εντοπίηει επίςθσ 
οριςμζνουσ τομείσ που ενδζχεται να παρουςιάηουν ευκαιρίεσ που οι τοπικοί 
παράγοντεσ του τουριςμοφ μποροφν να αναπτφξουν και να επεκτείνουν αυτά τα 
οφζλθ. 
 
 Ραρά τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ, ο τομζασ εξακολουκεί να ζχει διακζςιμθ 

δυναμικότθτα, ειδικότερα κατά τθν περίοδο χαμθλισ ηιτθςθσ, και αυτό παρζχει 
ευκαιρίεσ για αφξθςθ τθσ προςφοράσ ςτο πλαίςιο τθσ υπάρχουςασ 
δυναμικότθτασ, αν και θ ενδεχόμενθ πρόςκετθ ανεξζλεγκτθ αφξθςθ τθσ 
προςφοράσ μπορεί να υποβακμίςει τθν οικονομικι αξία του τομζα. 

 Το μζγεκοσ του τομζα δείχνει ότι ακόμα και θ παραμικρι ςτροφι προσ τουσ 
τοπικοφσ προμθκευτζσ κα ωφελοφςε τόςο τον τομζα AI όςο και τθν οικονομία 
του νθςιοφ ςτο ςφνολό τθσ, αλλά αυτό απαιτεί οριςμζνεσ διαρκρωτικζσ 
προςαρμογζσ από τουσ προμθκευτζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
ανταγωνιςτικϊν μειονεκτθμάτων που προαναφζραμε. 

 Δεν κα ζπρεπε να υποτιμάται θ αγοραςτικι δφναμθ των τουριςτϊν AI ςτον 
προοριςμό κακϊσ προςφζρει τεράςτιεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ 
επιχειριςεων με ςκοπό τθν παραγωγι και διάκεςθ τοπικϊν αγακϊν και 
υπθρεςιϊν υψθλοφ περικωρίου κζρδουσ ι/και υψθλισ ηιτθςθσ προσ όφελοσ 
των τουριςτϊν. 

 
Ρζρα από τισ πρόςκετεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, τα προαναφερόμενα κα 
μποροφςαν επίςθσ να ςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ παραγωγισ και 
διανομισ αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ όφελοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
 
 

ΔΙΑΡΡΟΕ 
 
Το γεγονόσ ότι ελάχιςτα καταλφματα AI ανικουν ςε ντόπιουσ ςθμαίνει ότι πολλά 
από τα πικανά οικονομικά οφζλθ που εφλογα κα περίμενε κανείσ να προκφψουν 
εξαιτίασ του υψθλοφ ποςοςτοφ του ΑΕγχΡ που ειςφζρει ο τομζασ των AI δεν κα 
καταλιξουν ςτθν τοπικι κοινωνία. Ουςιαςτικά, πολλά από τα πικανά οφζλθ 
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διαφεφγουν μζςω των μεριςμάτων ιδιοκτθςίασ και τθσ αγοράσ προϊόντων, 
εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν από προμθκευτζσ εκτόσ του Τομπάγκο. Ρροκειμζνου να 
υπολογίςουμε άλλεσ επιπτϊςεισ των ξενοδοχείων AI ςτθν τοπικι οικονομία, 
πραγματοποιιςαμε ζρευνα ςε δείγμα εςτιατορίων που βρίςκονται κοντά ςε 
κζρετρα AI. Διαπιςτϊςαμε ότι τα εςτιατόρια που προςφζρουν ςπεςιαλιτζ, υψθλισ 
ποιότθτασ μενοφ και διακεκριμζνθ εξυπθρζτθςθ παρζμειναν ςχεδόν ανεπθρζαςτα 
από τθ μετατροπι των τοπικϊν ξενοδοχείων ςε AI. Επίςθσ ιταν πικανότερο να 
προςελκφςουν πελάτεσ AI των πιο πολυτελϊν κζρετρων, όπωσ το Hilton και το Coco 
Reef, από τα υπόλοιπα εςτιατόρια γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι αυτοί οι πελάτεσ 
δεν επθρεάηονται από τισ τιμζσ. Διαπιςτϊςαμε ότι τα πιο οικονομικά εςτιατόρια, τα 
οποία δεν κα μποροφςαν να αντεπεξζλκουν ςε αυτι τθν αλλαγι, ιταν εκείνα που 
δζχτθκαν το μεγαλφτερο πλιγμα από τισ μετατροπζσ των ξενοδοχείων ςε AI. 
 
 

ΤΝΕΡΓΑΙΕ 
 
Είναι ςαφζσ ότι το επίπεδο ςυνεργαςιϊν με τοπικοφσ προμθκευτζσ δεν είναι 
ικανοποιθτικό και ότι υπάρχει τεράςτιο περικϊριο για επζκταςι τουσ. Μια 
ιδιαίτερα ενκαρρυντικι διαπίςτωςθ είναι πωσ όλοι οι διευκυντζσ ξενοδοχείων 
εξζφραςαν ζντονο ενδιαφζρον για τθν αφξθςθ των αγορϊν ντόπιων προϊόντων και 
τθ δθμιουργία νζων ςυμμαχιϊν με τουσ τοπικοφσ προμθκευτζσ. Σχεδόν όλα τα 
ξενοδοχεία AI εξζφραςαν ζντονθ επικυμία να αγοράηουν τα προϊόντα που 
χρειάηονται από τοπικοφσ προμθκευτζσ εάν οι τιμζσ είναι ανταγωνιςτικζσ ςε ςχζςθ 
με τισ τιμζσ του Τρινιντάντ. Επί του παρόντοσ, το Grafton Beach Hotel και το Le Gran 
Courland Spa Resort (ςυνεργαηόμενα ξενοδοχεία) ζχουν αναπτφξει ςυνεργαςίεσ με 
μερικοφσ τοπικοφσ προμθκευτζσ για τθν παροχι διαφόρων υπθρεςιϊν ςτουσ 
επιςκζπτεσ τουσ. Το ξενοδοχείο ειςπράττει προμικεια από τισ περιθγιςεισ που 
πωλοφνται ςτουσ πελάτεσ και, όταν αυτοί αγοράηουν κάποιεσ περιθγιςεισ, 
προςφζρει ζκπτωςθ ςτο δείπνο ςε επιλεγμζνα εςτιατόρια. Επιπλζον, μία φορά τθν 
εβδομάδα φιλοξενοφν ςτουσ χϊρουσ τουσ εκκζςεισ χειροτεχνθμάτων προβάλλοντασ 
τθ δουλειά τεςςάρων ντόπιων καλλιτεχνϊν οι οποίοι ζχουν επίςθσ τθν ευκαιρία να 
πουλιςουν τισ δθμιουργίεσ τουσ. Σε αυτά τα ξενοδοχεία εργάηονται μόνιμα μζχρι 
και δεκατζςςερισ τοπικοί διαςκεδαςτζσ. 
 
 

ΠΡΟΓΝΩΗ 
 
Από ςυνεντεφξεισ με ςτελζχθ ξενοδοχείων προκφπτει ξεκάκαρα ότι, όςον αφορά 
τθν τουριςτικι βιομθχανία, ο τομζασ των καταλυμάτων AI του Τομπάγκο οδεφει 
προσ πρωτοφανι ανάπτυξθ. Αυτι τθ ςτιγμι, το νζο Hilton ςτο Τομπάγκο διακζτει το 
60% τθσ δυναμικότθτάσ του για πακζτα AI, αλλά πρόκειται να μετατραπεί 
αποκλειςτικά ςε AI μζχρι το 2005. Τα ξενοδοχεία Coco Reef Resort & Spa, Le Grand 
Courland Spa Resort, Grafton Beach Hotel, Inn on the Bay και Rex Turtle Beach ζχουν 
ιδθ ολοκλθρϊςει τθ μετατροπι τουσ και ετοιμάηονται να ακολουκιςουν κι άλλα. 
Πςο θ κυβζρνθςθ δεν παρεμβαίνει με ρυκμίςεισ, κεωροφμε βζβαιο ότι αυτι θ τάςθ 
κα ςυνεχιςτεί με γριγορο ρυκμό. Με βάςθ τα προαναφερόμενα, επιβάλλεται θ 
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μελζτθ και ταχφτατθ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων ςε κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο. Ραρόλο που θ παροφςα δυναμικότθτα των AI είναι εξαιρετικά επωφελισ, 
μια μθ ελεγχόμενθ περαιτζρω αφξθςθ χωρίσ τθν κατάλλθλθ ανάπτυξθ υποδομϊν 
και τθν αναπροςαρμογι και ανάπτυξθ των τοπικϊν κλάδων ςτιριξθσ κα μποροφςε 
να οδθγιςει ςε ςοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλιματα. 
 
 

ΘΑΛΑΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 
 

Ρρόκειται ουςιαςτικά για ζνα προϊόν AI και, κατά ςυνζπεια, οι επιπτϊςεισ και οι 
εμπορικζσ ςυνεργαςίεσ που δθμιουργεί είναι παρόμοιεσ με τα όςα ιςχφουν ςτθν 
περίπτωςθ των καταλυμάτων AI. Λςτορικά, ο καλάςςιοσ τουριςμόσ δεν υπιρξε 
ςθμαντικόσ για το Τομπάγκο. Αυτό εξακολουκεί να ιςχφει ακόμα και μετά τθν 
καταςκευι των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων μεγάλου βάκουσ ςτο Σκάρμπορο τθ 
δεκαετία του 1990. Οι ετιςιεσ αφίξεισ επιβατϊν κρουαηιερόπλοιων κυμαίνονται 
από 10.000 μζχρι 20.000 και οι πιο ευνοθμζνοι είναι θ λιμενικι αρχι (κυρίωσ λόγω 
των κεφαλικϊν φόρων και των λιμενικϊν τελϊν), οι τοπικοί αντιπρόςωποι 
τουριςτικϊν πρακτορείων και οι οδθγοί ταξί. Οι υπθρεςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων 
(ανεφοδιαςμόσ πλοίων με πόςιμο νερό και καφςιμα), παρόλο που υπάρχουν, 
ςπάνια χρθςιμοποιοφνται και, ςτισ περιπτϊςεισ που τα πλοία αγοράηουν νερό, 
υφίςτανται κακαρι ηθμιά κακϊσ το κόςτοσ προμικειασ και διανομισ νεροφ 
υπερβαίνει κατά πολφ τα ζςοδα. 
 
Λόγω του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ του Τρινιντάντ και Τομπάγκο όςον αφορά το 
πετρζλαιο και τθν ενζργεια, οι τιμζσ των καυςίμων είναι ελκυςτικζσ αλλά δεν ζχουν 
προωκθκεί δυναμικά προσ τισ εταιρείεσ κρουαηιερόπλοιων. Δεν υπάρχουν 
οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ εφοδιαςμοφ ςτο νθςί και οποιοδιποτε αίτθμα για 
προμικειεσ ςυνικωσ ςυντονίηεται από τον τοπικό πράκτορα του πλοίου. Λςτορικά, 
θ ηιτθςθ ιταν αμελθτζα, περιςταςιακι και περιοριηόταν ςε φρζςκα ευπακι 
προϊόντα τοπικισ παραγωγισ όπωσ μαροφλια και άλλα πράςινα λαχανικά. Θ 
εμπειρία ζχει δείξει ότι τα πλοία είναι πιο πικανό να ηθτιςουν προμικειεσ εάν είναι 
εν πλω προσ τθ Νότια Αμερικι. Συνικωσ, θ εφοδιαςτικι αλυςίδα των 
κρουαηιερόπλοιων εξυπθρετείται μζςω κακιερωμζνων ςυνεργαςιϊν με μεγάλουσ 
προμθκευτζσ που βρίςκονται ςτα λιμάνια νθολόγθςθσ ςτο Μαϊάμι τθσ Φλόριντα και 
ςτο Σαν Χουάν του Ρουζρτο ίκο, από τα οποία οι ςυμπλθρωματικζσ προμικειεσ 
μεταφζρονται αεροπορικά ςτα λιμάνια προοριςμοφ των κρουαηιερόπλοιων. 
 
 

ΑΛΛΑΓΕ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
Το Κοινοβοφλιο του Τομπάγκο αποφάςιςε πρόςφατα να ενιςχφςει τον τομζα των 
κρουαηιζρων επενδφοντασ ςτθν επζκταςθ τθσ προβλιτασ και τθ μετατόπιςθ του 
εμπορικοφ ενδιαφζροντοσ από τα πλοία μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ 
(χωρθτικότθτασ 700-1.000 επιβατϊν) ςτα μεγάλα υπερωκεάνια (χωρθτικότθτασ 
2.000+ επιβατϊν). Ραρόλο που αυτι θ αλλαγι αποςκοπεί ςτθν αφξθςθ των 
ωφελειϊν, είναι πικανό να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτο τοπικό περιβάλλον και να 
αςκιςει αφόρθτεσ πιζςεισ ςτισ περιοριςμζνεσ τοπικζσ υποδομζσ, 
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ςυμπεριλαμβανομζνων των επίγειων μεταφορϊν. Ιδθ, λόγω απουςίασ 
ικανοποιθτικοφ ςυςτιματοσ δθμόςιων μζςων μεταφοράσ, όταν φτάνουν δφο πλοία 
τθν ίδια μζρα, οι ντόπιοι δυςκολεφονται να βρουν κοινόχρθςτα ταξί που εκτελοφν 
ςυγκεκριμζνα δρομολόγια και αποτελοφν τθν κφρια μορφι των εςωτερικϊν 
μετακινιςεων. 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ 
 
Ο καλάςςιοσ τουριςμόσ δεν ζχει επθρεάςει ςθμαντικά τθν τοπικι οικονομία του 
Τομπάγκο. Με φόρο 5 δολαρίων ανά επιβάτθ ςυν ζνα πρόςκετο τζλοσ 0,30 
δολαρίων ανά ςυμμετζχοντα ςε οργανωμζνθ περιιγθςθ, θ λιμενικι αρχι του 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο δθλϊνει ότι ςυγκεντρϊνει ετθςίωσ λιγότερο από 50.000 
λίρεσ Αγγλίασ. Τα παλαιότερα ςτοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 30% των επιβατϊν, 
κατά μζςο όρο, αγοράηει οργανωμζνεσ περιθγιςεισ ενϊ ζνα 20% μιςκϊνει ταξί. Οι 
τιμζσ των περιθγιςεων κυμαίνονται από 20 ζωσ 50 δολάρια ΘΡΑ, που αντιςτοιχεί 
κατά μζςο όρο ςε 19 λίρεσ Αγγλίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι με ζναν μζςο ετιςιο όγκο 
14.924 επιβατϊν και μετά τθν αφαίρεςθ των λιμενικϊν τελϊν, μόνο 118.000 λίρεσ 
Αγγλίασ δαπανϊνται από τουσ επιβάτεσ κρουαηιερόπλοιων ςε οργανωμζνεσ 
περιθγιςεισ και ταξί, αποφζροντασ ελάχιςτα οφζλθ ςτθν τοπικι οικονομία. Οι 
πωλθτζσ χειροτεχνθμάτων, οι τοπικοί διαςκεδαςτζσ και τα εςτιατόρια ωφελοφνται 
ελάχιςτα ι και κακόλου, εκτόσ εάν ςυμπεριλαμβάνονται εξαρχισ ςτο πρόγραμμα 
των περιθγιςεων. 
 
 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ 
 
Αναμφίβολα, υπάρχει περικϊριο βελτίωςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ 
τοπικισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που εξυπθρετεί τα πρακτορεία κρουαηιερόπλοιων, 
αλλά τόςο οι ντόπιοι ενδιαφερόμενοι όςο και θ βρετανικι ταξιδιωτικι βιομθχανία –
μετά το διαηφγιο των εταιρειϊν Airtours και Carnival ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 
1990– αςκεί ελάχιςτθ επιρροι ςε αυτόν τον τομζα. Κάκε παρζμβαςθ κα πρζπει να 
ςυνυπολογίςει το αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι οι κφριοι ενδιαφερόμενοι είναι 
μεγάλεσ αμερικάνικεσ ιδιοκτιτριεσ εταιρείεσ που διαχειρίηονται και εκτελοφν αυτζσ 
τισ κρουαηιζρεσ, των οποίων τα ςυμφζροντα ςυχνά ταυτίηονται απόλυτα με τα 
ςυμφζροντα των προμθκευτϊν που εδρεφουν ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι. 
Ρροθγοφμενεσ προςπάκειεσ ςε περιφερειακό επίπεδο για επαναδιαπραγμάτευςθ 
των όρων ςυνεργαςίασ με τθ Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) είχαν 
ελάχιςτθ ζωσ καμία επιτυχία. 
 
Ζχοντασ υπόψθ τθν απόφαςθ του Κοινοβουλίου του Τομπάγκο να προωκιςει πιο 
δυναμικά τον καλάςςιο τουριςμό, πρζπει να δοκεί μεγαλφτερθ προςοχι ςτισ 
επιπτϊςεισ που πικανόν να επιφζρει αυτι θ αλλαγι ςτο φυςικό και κοινωνικό 
περιβάλλον κακϊσ και ςτο κακαρό κόςτοσ επζνδυςθσ ςε αυτόν τον τουριςτικό 
τομζα. Οπωςδιποτε οι τοπικοί αντιπρόςωποι τουριςτικϊν πρακτορείων κα 
μποροφςαν να είναι περιςςότερο καινοτόμοι κατά τον ςχεδιαςμό των πακζτων 
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περιιγθςθσ που προςφζρουν, ειςάγοντασ περιςςότερεσ πτυχζσ του τοπικοφ 
πολιτιςμοφ και νζεσ ευκαιρίεσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Ωςτόςο, ςυγκριτικά με 
άλλουσ τουριςτικοφσ τομείσ ςτο Τομπάγκο, μια ιςτορικι ανάλυςθ κόςτουσ / 
οφζλουσ των επενδφςεων υποδεικνφει ότι ο τομζασ τθσ κρουαηιζρασ δεν πρζπει να 
κεωρείται υψθλισ προτεραιότθτασ. Επίςθσ, δεν φαίνεται να υπάρχουν βιϊςιμεσ 
ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ ςθμαντικϊν εμπορικϊν ςυνεργαςιϊν με τον τοπικό 
γεωργικό τομζα. 
 
 

ΒΑΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΔΟ 
 
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, θ εταιρεία επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ ζχει 
προςδιορίςει ζξι βαςικά κζματα που μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με ζναν 
ςυνδυαςμό διευκολφνςεων από τουσ τοπικοφσ φορείσ και ανάπτυξθσ μιασ πιο 
ςυλλογικισ και ςυνεργατικισ προςζγγιςθσ από τισ τοπικζσ επιχειριςεισ. 
 
Εποχικότθτα τθσ παραγωγισ: Μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τθν παροχι βοικειασ 
προσ τουσ αγρότεσ για αμειψιςπορά και τθν παραχϊρθςθ εγκαταςτάςεων για τθ 
ςυντιρθςθ και αποκικευςθ πλεονάςματοσ εποχικϊν φροφτων και λαχανικϊν, με 
ςκοπό τθν επεξεργαςία τουσ εκτόσ εποχισ. 
 
Οικονομίεσ κλίμακασ: Θ προμικεια πρϊτων υλϊν ςυχνά πραγματοποιείται ςε 
μικρζσ ποςότθτεσ που είναι οικονομικά αςφμφορεσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που οι 
μικροί επιχειρθματίεσ (αγρότεσ, μικρά εργοςτάςια επεξεργαςίασ αγροτικϊν 
προϊόντων, κ.λπ.) αδυνατοφν να επιτφχουν οικονομίεσ κλίμακασ κακϊσ δεν 
ςυνεργάηονται για αγορζσ ςε πιο οικονομικά ςυμφζρουςεσ ποςότθτεσ χωρίσ να 
αποποιοφνται τα ςυγκριτικά τουσ πλεονεκτιματα. Ζνα παράδειγμα που 
αναφζρκθκε είναι θ ςυςκευαςία μαρμελάδασ φροφτων για τθν τουριςτικι αγορά, 
για τθν οποία τα κατάλλθλα δοχεία ειςάγονταν από τθ Βρετανία με ςθμαντικό 
κόςτοσ, με αποτζλεςμα να περιορίηεται θ ποςότθτα που κα μποροφςε να 
αγοραςτεί. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, κα ιταν ςκόπιμο οι παραγωγοί να ενϊςουν τισ 
δυνάμεισ τουσ και να πραγματοποιοφν μαηικζσ αγορζσ. Αυτό κα μποροφςε εφκολα 
να επιτευχκεί εάν, για παράδειγμα, φρόντιηαν να ιδρφςουν μια μορφι ζνωςθσ ι 
ςυνεταιριςμοφ. Στθν περίπτωςθ των αγροτϊν, το τμιμα εμπορίου του 
Κοινοβουλίου του Τομπάγκο ζχει ιδθ ςυμφωνιςει να παρζχεται δωρεάν μεταφορά 
για μαηικζσ αγορζσ που πραγματοποιοφνται ςτο Τρινιντάντ. Ωςτόςο, υπάρχουν 
προοπτικζσ θ παροχι αυτισ τθσ διευκόλυνςθσ να επεκτακεί και ςε άλλεσ 
πρωτοβουλίεσ που οι τοπικζσ επιχειριςεισ προςδιορίηουν ωσ ευκαιρίεσ 
προτεραιότθτασ. 
 
Ανάγκεσ κατάρτιςθσ: Αυτι τθ ςτιγμι, δεν υπάρχουν δυνατότθτεσ κατάρτιςθσ ςτθ 
διοίκθςθ επιχειριςεων ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι ελλείψεισ ςε δεξιότθτεσ και 
αυτι θ ζλλειψθ επιδεινϊνεται από τθν ανεπάρκεια τεχνογνωςίασ όςον αφορά τισ 
μεκόδουσ παραγωγισ και τθν προϊκθςθ προϊόντων. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να 
αντιμετωπιςτεί με κατάρτιςθ, θ οποία πρζπει να είναι πρακτικι και αρκετά ευζλικτθ 
ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ και ικανότθτεσ του κάκε οργανιςμοφ ι 
ατόμου. 
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Γνϊςθ τθσ αγοράσ: Στον τομζα των εξαγωγϊν, θ γνϊςθ τθσ αγοράσ είναι 
παράγοντασ ηωτικισ ςθμαςίασ. Πςον αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο, οι αγρότεσ 
και οι υπόλοιποι προμθκευτζσ χρειάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ποςότθτα, 
τθν ποιότθτα, τθν ποικιλία και τθ χριςθ των προϊόντων που ζχουν ηιτθςθ 
προκειμζνου να προγραμματίςουν το χρονοδιάγραμμα παραγωγισ, ςυγκομιδισ και 
διανομισ. Αυτόσ ο ςυγχρονιςμόσ των παραμζτρων προςφοράσ και ηιτθςθσ πρζπει 
να ανταποκρίνεται ςτθ δυναμικι τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ ςε ετιςια βάςθ. 
 
Περιοριςμζνθ ενθμζρωςθ ςχετικά με χρθματοπιςτωτικά προϊόντα: Ρολλζσ 
επιχειριςεισ δεν γνωρίηουν τισ διακζςιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Για παράδειγμα, 
το CARTF (CARIFORUM Agribusiness Research and Training Fund) είναι ζνα 
πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το οποίο παρζχει 
χρθματοδότθςθ για προγράμματα ζρευνασ και κατάρτιςθσ ϊςτε οι αγροτικζσ 
επιχειριςεισ τθσ Καραϊβικισ να ζχουν βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςε ζγκυρεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αγορζσ. Ραρόλο που θ προκεςμία εκπνζει τον Μάρτιο 
του 2004, ελάχιςτοι επιχειρθματίεσ του Τομπάγκο ζχουν υποβάλει αίτθςθ για 
χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο αυτοφ του προγράμματοσ. 
 
Κανονιςμοί για τθν παραγωγι τροφίμων: Ραρόλο που τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 
όλο και ςυχνότερα καλοφνται να αποδείξουν ότι οι προμθκευτζσ τουσ (κακϊσ και οι 
προμθκευτζσ των προμθκευτϊν τουσ) υιοκετοφν αυςτθρότερουσ κανόνεσ υγιεινισ 
και αςφάλειασ, μεγάλο μζροσ τθσ τοπικισ παραγωγισ δεν πλθροί τισ απαιτιςεισ του 
διεκνοφσ προτφπου HACCP (Σφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνων και Κρίςιμων Σθμείων 
Ελζγχου). Αυτι θ απαίτθςθ ενδζχεται να γίνει υποχρεωτικι ςτο μζλλον για όλουσ 
τουσ προμθκευτζσ, ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ. Το γεγονόσ αυτό αποτελεί ςοβαρό 
εμπόδιο για τθν είςοδο ςτθν αγορά, κακϊσ το κόςτοσ για τθν υιοκζτθςθ του 
προτφπου HACCP μπορεί να είναι απαγορευτικό για μια μικρι επιχείρθςθ και, χωρίσ 
κάποια παρζμβαςθ, κα μποροφςε να οδθγιςει ςτον αποκλειςμό πολλϊν μικρϊν 
προμθκευτϊν από τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα του τουριςτικοφ τομζα. 
 
 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ 
 

ΣΙ ΘΕΛΟΤΝ ΟΙ ΣΟΤΡΙΣΕ 
Για να είναι βιϊςιμο, κάκε ςχζδιο πρζπει να προβλζπει τθν αντιμετϊπιςθ των 
αναγκϊν όλων των ενδιαφερόμενων. Για να είναι επιτυχθμζνθ μια πρωτοβουλία 
ςτον τομζα του τουριςμοφ πρζπει ςε τελευταία ανάλυςθ να ανταποκρίνεται και ςτθ 
ηιτθςθ των πελατϊν. Διαπιςτϊςαμε ότι θ πλειονότθτα των τουριςτϊν που 
διαμζνουν ςε καταλφματα AI ςτο Τομπάγκο είναι πελάτεσ βρετανικϊν ταξιδιωτικϊν 
πρακτορείων. Αυτό ςθμαίνει ότι, κατά τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ προτεραιότθτασ 
και εφαρμογισ των προγραμμάτων, ζνα ςθμαντικό μζλθμα πρζπει να είναι θ 
ςτακερι ικανοποίθςθ των πελατϊν. 
 
Από τθν ζρευνά μασ μεταξφ των επιςκεπτϊν AI που περιγράφεται παραπάνω 
διαπιςτϊςαμε ότι το 90% των πελατϊν ιταν ικανοποιθμζνο με τθν ποικιλία των 
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τοπικϊν εδεςμάτων που προςζφερε το ξενοδοχείο. Πμωσ, δεν καταφζραμε να 
εξακριβϊςουμε κατά πόςο το προςωπικό τοφσ ενκάρρυνε να δοκιμάςουν αυτά τα 
εδζςματα ι κατά πόςο πραγματικά δοκίμαςαν τοπικά πιάτα. Άλλεσ ζρευνεσ ζχουν 
δείξει ότι το φαγθτό είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα επιμζρουσ ςτοιχεία ενόσ 
πακζτου AI και οι διευκυντζσ ξενοδοχείων ανζφεραν υψθλά ποςοςτά επιςτροφισ 
των πελατϊν (γεγονόσ που υποδεικνφει τθν πιςτότθτα των πελατϊν ωσ αποτζλεςμα 
των υψθλϊν επιπζδων ικανοποίθςθσ). Συνεπϊσ, οι ευκαιρίεσ για εξάπλωςθ των 
ωφελειϊν ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα των ενδιαφερόμενων πρζπει να ςτθριχτοφν ςτθ 
μορφι του προϊόντοσ ωσ ζχει, ιδιαίτερα όςον αφορά τθ διατροφι, και δεν κα ιταν 
ςκόπιμο να ειςαχκοφν νζα επιμζρουσ ςτοιχεία που δεν ζχουν δοκιμαςτεί ςε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Επομζνωσ, οι ευκαιρίεσ ςυνοψίηονται ςε δφο βαςικά ςθμεία: 
 
 τροφι των καταλυμάτων AI προσ τοπικοφσ προμθκευτζσ, αλλά αυτό απαιτεί 

μια ςειρά από βελτιϊςεισ ςτθν τοπικι επιχειρθματικι κοινότθτα και ςτθ 
διευκόλυνςθ και ςτιριξθ των επιχειριςεων.  

 Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τοπικζσ επιχειριςεισ με γνϊμονα τθ ηιτθςθ 
ϊςτε να επωφελθκοφν από τθν υψθλι αγοραςτικι δφναμθ των πελατϊν AI. 

 
 

ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ 
 
Κακζνα από τα προτεινόμενα προγράμματα με προοπτικι εντάςςεται ςε μία ι 
περιςςότερεσ από τισ παρακάτω κατθγορίεσ. 
 
 Δθμιουργία αγροτικϊν ςυνεργαςιϊν 
 Ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και προςανατολιςμόσ ςτθν αγορά  
 Απόκτθςθ δεξιοτιτων 
 
Δεν ζχουμε προτείνει βακμό προτεραιότθτασ, κακϊσ πιςτεφουμε πωσ αυτό απαιτεί 
περαιτζρω διαβουλεφςεισ με τθν τοπικι κοινότθτα των ενδιαφερόμενων μζςω του 
τοπικοφ φόρουμ (ςυντονιςτικι επιτροπι του Τομπάγκο) που ζχει ςυςτιςει θ εκνικι 
ομάδα δράςθσ για τον τουριςμό TTF. 
 
Τα προγράμματα είναι ενδεικτικά. Ραρόλο που όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
αντιμετϊπιςαν με μεγάλο ενκουςιαςμό τισ ςυηθτιςεισ μασ, θ επιτυχισ υλοποίθςθ 
οποιουδιποτε προγράμματοσ κα εξαρτθκεί από τον ςχεδιαςμό του ςε ςτενι 
ςυνεργαςία με όλουσ τουσ ςχετικοφσ ενδιαφερόμενουσ. Οι κφριοι ενδιαφερόμενοι 
προςδιορίηονται ςτθ ςυνζχεια. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ 
 
Διευκόλυνςθ επιχειριςεων 
 
Εκείνοι που μποροφν να μεταδϊςουν γνϊςεισ – ζνα πρόγραμμα κακοδιγθςθσ για 
εκκολαπτόμενεσ επιχειριςεισ 
 
Εςτίαςθ ςτθ βελτίωςθ των επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων. Ενίςχυςθ τθσ κατάρτιςθσ 
με ζνα πρόγραμμα κακοδιγθςθσ για τθν εκπαίδευςθ των επιχειρθματιϊν ςε 
πρακτικζσ προςεγγίςεισ για το ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ των επιχειρθματικϊν 
τουσ δραςτθριοτιτων και τθν κατανόθςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Είναι 
ηωτικό να αρχίςουν να αντιμετωπίηουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ωσ επάγγελμα και 
όχι ωσ πάρεργο. Σφμβουλοι επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ ςτο Τομπάγκο επιςιμαναν 
ότι αυτι θ μεταςτροφι ςτθ νοοτροπία εξακολουκεί να αποτελεί ςθμαντικι 
πρόκλθςθ για πολλοφσ από τουσ εμπλεκομζνουσ ςε μικρζσ και πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ. 
 
Σόνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
 
Ενδιαφερόμενοι: Διεφκυνςθ πολιτιςτικισ και κοινωφελοφσ ανάπτυξθσ/ TTHTA 
(ςφνδεςμοσ ξενοδοχείων και τουριςμοφ του Τρινιντάντ και Τομπάγκο) / BDC 
(εταιρία επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ)/ Ζνωςθ καλλιτεχνϊν Τομπάγκο)  
 
Made in Tobago – Σοπικι τζχνθ 
 
Διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων εναλλάξ ςε διάφορα ξενοδοχεία που κα 
παρζχουν ςε τοπικοφσ καλλιτζχνεσ τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τθ δουλειά τουσ. 
Αυτζσ οι τοπικζσ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ κα μποροφςαν να επεκτακοφν και πζρα 
από τισ εκκζςεισ ηωγραφικισ και γλυπτικισ και να περιλαμβάνουν επιδείξεισ μόδασ 
για τθν προϊκθςθ των τοπικϊν ςχεδιαςτϊν. 
 
Made in Tobago – Τοπικι κουηίνα 
 
Ομοίωσ, κα μποροφςαμε να ενκαρρφνουμε τα ξενοδοχεία να προτείνουν ςτουσ 
επιςκζπτεσ τουσ τοπικά εδζςματα προςκαλϊντασ τουσ να απολαφςουν ζνα γεφμα 
«α λα Τομπάγκο». Ζχουμε ιδθ εντοπίςει ζναν ντόπιο γευςιγνϊςτθ που κα 
δθμιουργιςει ςυνταγζσ χρθςιμοποιϊντασ ςυςτατικά που προμθκεφουν οι 
αγροτικοί ςυνεταιριςμοί (δθμθτριακά, λαχανικά και φροφτα), ενϊ θ εταιρεία House 
of Angostura ζχει εκφράςει ενδιαφζρον να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα. Σκοπόσ 
του προγράμματοσ είναι θ προβολι των τοπικϊν εδεςμάτων μζςω τθσ 
παρουςίαςισ τουσ με ελκυςτικοφσ τρόπουσ και θ παράλλθλθ τόνωςθ τθσ ηιτθςθσ 
από τα ξενοδοχεία για φρζςκα προϊόντα όπωσ κολοκάςια (dashee, eddoe), ρίηεσ 
μανιόκασ και αρτόκαρπο. 
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Made in Tobago – Τοπικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ 
 
Στο ίδιο πολιτιςτικό μοτίβο, οριςμζνα επιλεγμζνα προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ που 
παράγονται τοπικά μποροφν να εκτίκενται προσ πϊλθςθ, όπωσ τοπικι 
διςκογραφία, καρυκεφματα, χειροτεχνιματα και είδθ ρουχιςμοφ. Θ προβολι 
προϊόντων «Made in Tobago» είναι μια πρωτοβουλία που κα μποροφςαν να 
προωκιςουν τα ξενοδοχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ςτουσ πελάτεσ τουσ. 
Αυτζσ οι εκδθλϊςεισ κα μποροφςαν να πραγματοποιοφνται ξεχωριςτά ι ςε 
ςυνδυαςμό με άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθν ίδια βραδιά. Και οι τρεισ πολιτιςτικζσ 
πρωτοβουλίεσ μποροφν να προωκθκοφν μζςω τουριςτικϊν φυλλαδίων και τοπικϊν 
αντιπροςϊπων ξενοδοχείων, ςτισ δεξιϊςεισ υποδοχισ που διοργανϊνουν οι 
διευκυντζσ ξενοδοχείων ι με άλλουσ τρόπουσ όπωσ θ προβολι ςχετικϊν βίντεο ςτθ 
διάρκεια τθσ πτιςθσ. 
 
Δθμιουργία νζων επιχειριςεων 
 
Οι επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ που υπάρχουν για ιδιϊτεσ αφοροφν τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςυςκευαςίασ που περιλαμβάνουν τθ ςυςκευαςία ςε κενό αζροσ και τθ 
ςιμανςθ των προϊόντων. Επιπλζον, απαιτείται θ καταςκευι μιασ κεντρικισ μονάδασ 
ψφξθσ για τθ ςυντιρθςθ των προϊόντων και τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ τουσ 
ςτο ράφι. Αυτζσ οι ευκαιρίεσ κα μποροφςαν να αναπτυχκοφν μζςω τθσ 
προτεινόμενθσ εταιρίασ μάρκετινγκ. Εναλλακτικά, οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
ενδζχεται να πλθροφν τισ προχποκζςεισ χρθματοδότθςθσ για τθ δθμιουργία 
τζτοιων υποδομϊν αλλά ίςωσ χρειαςτεί να ςυνεργαςτοφν με τοπικζσ επιχειριςεισ 
για τθ διαχείριςθ και τθ λειτουργία των νζων υποδομϊν. 
 
Ραρζχεται θ ευκαιρία για προςφορά υπθρεςιϊν διανομισ ειδϊν μαναβικισ ϊςτε 
να καλφπτεται θ ηιτθςθ ςε εβδομαδιαίεσ και ςυμπλθρωματικζσ προμικειεσ νωπϊν 
προϊόντων από οριςμζνα ξενοδοχεία και τα περιςςότερα εςτιατόρια, τα οποία 
προτιμοφν να παραλαμβάνουν τισ παραγγελίεσ τουσ ςτο χϊρο τουσ. Ο 
επιχειρθματίασ που παρζχει αυτι τθν υπθρεςία αγοράηει ςυνικωσ τισ προμικειζσ 
του από τθ χονδρικι αγορά αγροτικϊν προϊόντων ι από τθν προτεινόμενθ εταιρεία 
μάρκετινγκ που είναι υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ, τθ ςυςκευαςία 
και τθ διανομι. Εναλλακτικά, για τθ διαχείριςθ τθσ διάκεςθσ νωπϊν προϊόντων 
ςτον τομζα των ξενοδοχείων και των εςτιατορίων κα μποροφςε να ςυςτακεί μια 
κοινοπραξία μεταξφ ομάδων αγροτϊν και μιασ εταιρείασ διανομισ. 
 
Υπάρχουν και άλλεσ ευκαιρίεσ (ειδικότερα για τισ γυναίκεσ) για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν όπωσ πλζξιμο μαλλιϊν και μανικιοφρ-πεντικιοφρ. Ωςτόςο, πρζπει να 
δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν κατάρτιςθ όςον αφορά τουσ κανόνεσ υγιεινισ και 
αςφάλειασ. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ δεν ςυνιςτάται να παρζχονται ςτθν παραλία. 
Ωςτόςο, οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα μποροφςαν να προςφζρονται ςε ξενοδοχεία που 
δεν διακζτουν εγκαταςτάςεισ ςπα, με προγραμματιςμζνα ραντεβοφ. Επιπλζον, με 
βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για τουσ πελάτεσ AI, κα μποροφςε να 
αναπτυχκεί ζνα ευρφ φάςμα επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν για πολφ μικρζσ και μικρζσ 
επιχειριςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνων βιοτεχνιϊν) ςε ςχζςθ με τθν παροχι 
υπθρεςιϊν και προϊόντων που είναι πικανό να αγοράςουν οι πελάτεσ AI. Αυτζσ 
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περιλαμβάνουν τθν καταςκευι κοςμθμάτων, τουσ πίνακεσ ηωγραφικισ, τα 
αφορολόγθτα οινοπνευματϊδθ ποτά, τα ζργα χαρακτικισ, μπλουηάκια και 
δερμάτινα είδθ. Οι οργανϊςεισ των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να προχωριςουν 
ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν προϊκθςθ αυτϊν των ευκαιριϊν και να 
παρζχουν τθν κατάλλθλθ κατάρτιςθ και υποςτιριξθ ςε όςουσ ενδιαφζρονται. 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ 
 
Κατάρτιςθ αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν 
 
Ρρωταρχικζσ ανάγκεσ των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν είναι θ διοίκθςθ επιχειριςεων 
και θ κατάρτιςθ και θ πιο ευζλικτθ πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτιςεισ για κεφάλαιο 
κίνθςθσ και αρδευτικζσ υποδομζσ. Ρρωταρχικζσ ανάγκεσ των ςυνεταιριςμϊν αλιζων 
είναι θ εκπαίδευςθ ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων, οι εγκαταςτάςεισ επιςκευισ 
ςκαφϊν και κινθτιρων, και θ πιο ευζλικτθ πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ. Επίςθσ, 
χρειάηεται παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τθσ χονδρικισ αγοράσ αγροτικϊν 
προϊόντων και θ ςυνεργαςία με τισ αγροτικζσ ενϊςεισ ϊςτε να παρζχεται θ 
αναγκαία υποςτιριξθ που κα τθν καταςτιςει βιϊςιμθ. 
 
Δθμιουργία ςυνεργαςιϊν με αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ 
 
Adopt A Farmers’ Group 
 
Σφναψθ ςυμβάςεων μεταξφ αγροτϊν και ξενοδοχείων. Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ 
του Sandals (τθσ φθμιςμζνθσ αλυςίδασ ξενοδοχείων AI), κατά τθ ςυνεργαςία του με 
τον αγροτικό ςυνεταιριςμό, ζνα ξενοδοχείο δεςμεφεται να αγοράηει οριςμζνεσ 
ποςότθτεσ νωπϊν προϊόντων (π.χ. μαροφλια) κακοριςμζνθσ ποιότθτασ και να 
ςτθρίηει τουσ αγρότεσ με κάποιον τρόπο, για παράδειγμα παρζχοντασ ςπόρουσ. Οι 
αγρότεσ από τθ μεριά τουσ, εάν προβλζπουν ότι δεν μποροφν να ανταποκρικοφν 
ςτθ δζςμευςι τουσ, οφείλουν να ενθμερϊςουν το ξενοδοχείο δφο εβδομάδεσ 
νωρίτερα. 
 
Εκπαίδευςθ αγροτϊν 
 
Ραροχι εκπαίδευςθσ που κα βοθκιςει τουσ αγρότεσ ςε ηθτιματα όπωσ θ 
κοςτολόγθςθ των αγορϊν, οι μθχανιςμοί τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, θ διαλογι 
και οι τεχνικζσ διαχείριςθσ προϊόντων μετά τθ ςυγκομιδι. 
 
Ζμπρακτθ υποςτιριξθ αγροτϊν 
 
H TTF κα μποροφςε να εξετάςει το ενδεχόμενο να προςλάβει ζναν Επιτόπιο 
Τπεφκυνο που κα εργάηεται αποκλειςτικά και μόνο με μια βαςικι ομάδα αγροτϊν 
που ζχουν ςυνάψει ςυμβάςεισ με ξενοδοχεία και κα τουσ παρζχει, κατά περίπτωςθ 
και ςε κακθμερινι βάςθ, πρακτικι υποςτιριξθ ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 
παραγωγισ. Αυτό το άτομο κα μπορεί επίςθσ να εκτελεί κακικοντα μεςάηοντα και 



 

100 

κα ςυνεργάηεται με τουσ αγρότεσ και τουσ ξενοδόχουσ με ςκοπό τθ δθμιουργία 
εμπορικϊν ςυνεργαςιϊν και τον ςχεδιαςμό, τθ διαχείριςθ και τον ςυγχρονιςμό των 
ροϊν προςφοράσ και ηιτθςθσ. 
 
Εναλλακτικά, ζνα ξενοδοχείο AI κα μποροφςε να προςλάβει ζναν υπεφκυνο 
αγορϊν και γεωργικϊν εφαρμογϊν, ο οποίοσ κα αςχολείται κατά βάςθ με τον 
αγροτικό τομζα αλλά κα μπορεί να ςυνεργάηεται και με άλλουσ φορείσ. Τα 
αποτελζςματα τθσ πρόςλθψθσ ενόσ τοπικοφ ςυμβοφλου αγορϊν και γεωργικϊν 
εφαρμογϊν, του Eustace Vitalis, από το Sandals ςτθν Αγία Λουκία, ιταν 
εντυπωςιακά. Το ζργο του ςυνζβαλε ςτθν ανάπτυξθ των αγροτικϊν ενϊςεων. Αυτό 
με τθ ςειρά του βοικθςε και τισ δυο πλευρζσ: το Sandals μείωςε τισ δαπάνεσ 
διαχείριςθσ πολλαπλϊν εμπορικϊν ςυνεργαςιϊν και οι αγρότεσ ενιςχφκθκαν 
αρκετά ϊςτε να ξεκινιςουν ςυνεργαςίεσ και με άλλουσ τομείσ. 
 
Πρόγραμμα παροχισ κινιτρων ςτα ξενοδοχεία 
 
Το αρμόδιο Υπουργείο με τθν υποςτιριξθ του Κοινοβουλίου πρζπει να εξετάςει το 
ενδεχόμενο παροχισ μιασ ςειράσ κινιτρων ςτα ξενοδοχεία AI τα οποία δεςμεφονται 
για τθ ςτιριξθ τοπικϊν προμθκευτϊν. Αυτό ίςωσ προχποκζτει, μεταξφ άλλων, 
αλλαγι πολιτικισ, θ οποία κα προβλζπει τθν φοροαπαλλαγι των τοπικϊν αγορϊν 
προϊόντων. Ζνασ πικανόσ εταίροσ ςε αυτι τθν πρωτοβουλία υπζρ των οικονομικά 
αδυνάτων είναι θ βρετανικι Oxfam. Θ Oxfam εφαρμόηει ζνα παρεμφερζσ 
πρόγραμμα ςτα Μπαρμπάντοσ. 
 
φναψθ ςυμβάςεων για τοπικι προςτικζμενθ αξία 
 
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, ο ιδιωτικόσ τομζασ κα ζπρεπε να κατζχει θγετικό 
ρόλο διαμορφϊνοντασ πολιτικζσ που κα ενκάρρυναν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να 
ξεκινιςουν διαπραγματεφςεισ με τα ςυνεργαηόμενα ξενοδοχεία τουσ ςχετικά με 
κζματα όπωσ οι προςλιψεισ από το εγχϊριο εργατικό δυναμικό και θ αγορά 
προϊόντων και υπθρεςιϊν από τοπικοφσ προμθκευτζσ. Ενϊ αυτζσ οι νζεσ 
«απαιτιςεισ» μπορεί αρχικά να κεωροφνται επαχκείσ, όμωσ κα ςυμβάλουν ςτθν 
κακιζρωςθ δίκαιων και αξιοκρατικϊν κριτθρίων ςτον κλάδο και μακροπρόκεςμα κα 
αποβοφν ςε όφελοσ των κοινοτιτων ςτισ οποίεσ απευκφνονται. Αυτό το πρόγραμμα 
κακϊσ και το προθγοφμενο (πρόγραμμα παροχισ κινιτρων ςτα ξενοδοχεία) 
αλλθλοςυμπλθρϊνονται, κακϊσ αντιπροςωπεφουν μια διττι προςζγγιςθ όςον 
αφορά τόςο το ςκζλοσ τθσ ηιτθςθσ όςο και το ςκζλοσ τθσ προςφοράσ. 
 
Αγορζσ ξενοδοχείων 
 
Τα ξενοδοχεία AI ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ 
αγοράηοντασ προϊόντα όπωσ τρόφιμα και είδθ προςωπικισ υγιεινισ, π.χ. ςαποφνια, 
από τισ τοπικζσ μικροεπιχειριςεισ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ 
επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ διατίκενται από το ινςτιτοφτο IICA (Inter-American 
Institute for Co-operation on Agriculture). Ραρά το επιχειρθματικό ρίςκο για το 
ξενοδοχείο, αυτι θ πρωτοβουλία δείχνει το επίπεδο Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. 
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Εκπαίδευςθ οδθγϊν ταξί 
 
Υποςτιριξθ για τθν εκπαίδευςθ των οδθγϊν ταξί με τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
και των μζςων που ςχετίηονται με τισ δυνατότθτεσ τθσ αγοράσ (τι κζλουν και τι 
προςδοκοφν οι Βρετανοί επιςκζπτεσ) κακϊσ και ςχόλια των επιςκεπτϊν ςχετικά με 
τισ τοπικζσ υπθρεςίεσ ταξί. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν ζχουν δϊςει αρκετι 
προςοχι ςε αυτιν τθν παράμετρο (τισ ανάγκεσ των πελατϊν) και πρόκειται για μια 
πολφ ςθμαντικι παράλειψθ δεδομζνου ότι οι οδθγοί ταξί κα μποροφςαν να είναι 
ςθμαντικοί πρεςβευτζσ τθσ περιοχισ. 
 
Ενίςχυςθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ 
 
Ρρογράμματα ανακφκλωςθσ όπωσ θ κομποςτοποίθςθ μαγειρικϊν υπολειμμάτων 
για τθν παραγωγι βιολογικϊν λιπαςμάτων, θ ανακφκλωςθ γυαλιοφ και χαρτιοφ και 
θ διαλογι οικιακϊν απορριμμάτων. Ενκάρρυνςθ τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ 
κθπευτικϊν ςτο ςπίτι. Χριςθ των τοπικϊν μζςων ενθμζρωςθσ και διαγωνιςμϊν για 
ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ και ευαιςκθτοποίθςθ, ειδικότερα των μακθτϊν και 
των νζων. 
 
Ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν 
 
Ρροϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν με δθμιουργικοφσ και 
ενδιαφζροντεσ τρόπουσ μζςω των αντιπροςϊπων των ταξιδιωτικϊν πρακτορείων 
ςτθ διάρκεια των εβδομαδιαίων ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων που διοργανϊνονται 
για τισ νζεσ αφίξεισ. Είναι ςκόπιμο να ςυμπεριλαμβάνονται χριςιμεσ πλθροφορίεσ 
με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και να ενκαρρφνονται οι δωρεζσ ςε 
οριςμζνεσ τοπικζσ φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ οι οποίεσ επιτελοφν ςθμαντικό ζργο 
προσ όφελοσ των μελϊν τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν για τισ 
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, π.χ. ζλλειψθ νεροφ κατά τθν περίοδο τθσ 
ξθραςίασ, ζλλειψθ ικανοποιθτικϊν υποδομϊν, κακϊσ και λιγότερο γνωςτζσ 
πλθροφορίεσ όπωσ το ότι τα αρίςτθσ ποιότθτασ και βιολογικισ καλλιζργειασ 
λαχανικά και φροφτα μπορεί να μθν ζχουν και τόςο τζλεια εμφάνιςθ, εξαιτίασ των 
κλιματικϊν ςυνκθκϊν αλλά και επειδι για τθν καλλιζργειά τουσ δεν 
χρθςιμοποιοφνται φυτοφάρμακα και χθμικά λιπάςματα. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ME ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ 
 
Δθμιουργία ςυςτιματοσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν αγορά και φόρουμ για τθν 
μθνιαία ανταλλαγι απόψεων αγροτϊν – ξενοδόχων – Συμπλθρωματικά ςτο ζργο 
του προτεινόμενου Επιτόπιου Υπεφκυνου, το ςφςτθμα αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει μια βάςθ δεδομζνων με τα ςτοιχεία όλων των αγροτϊν, όπωσ 
καλλιεργοφμενα φυτά, εποχι φφτευςθσ, προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ ςυγκομιδισ, 
προβλεπόμενεσ αποδόςεισ, ποιότθτα κ.λπ. Κα ιταν ζνα πολφτιμο εργαλείο για το 
ςχεδιαςμό και το μάρκετινγκ. Με τθν ανάπτυξθ του κατάλλθλου λογιςμικοφ, θ 
CAMID (Caribbean Agro-industrial Market Information Development) κα μποροφςε 
να προςφζρει οριςμζνουσ πόρουσ για τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ. Θ 
δθμιουργία ενόσ φόρουμ κα αποτελοφςε μοναδικι ευκαιρία για αγρότεσ και 



 

102 

ξενοδόχουσ να ςυναντιοφνται και να ανταλλάςςουν απόψεισ, να δθμιουργοφν 
επαγγελματικζσ ςυνεργαςίεσ, ακόμθ και να επιλφουν διαφορζσ. 
 
Ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ ςτο ςχεδιαςμό περιθγιςεων – Ενκάρρυνςθ 
περιςςότερων καινοτομιϊν ςτο ςχεδιαςμό προγραμμάτων περιθγιςεων ϊςτε να 
περιλαμβάνουν περιςςότερεσ πτυχζσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ και του πολιτιςμοφ, 
ενιςχφοντασ ταυτόχρονα  τθν ικανότθτα των οργανϊςεων που εδρεφουν ςτθν 
κοινότθτα να ςυμμετζχουν ςε αυτό το εγχείρθμα. Για παράδειγμα, κα μποροφςαν 
να περιλαμβάνουν επιςκζψεισ ςε τοπικζσ αγροτικζσ επιχειριςεισ και αγροκτιματα 
με διερμθνεία από ντόπιουσ ξεναγοφσ που κα εξθγοφν τα ειδικά χαρακτθριςτικά 
των τοπικϊν γεωργικϊν προϊόντων του Τομπάγκο. Ρροϊόντα όπωσ βότανα κ.λπ. κα 
μποροφςαν να πωλοφνται άμεςα ςτουσ τουρίςτεσ. Ζνα επιτυχθμζνο παράδειγμα 
είναι το πρόγραμμα «St. Lucia Heritage Tourism Project». Το πρόγραμμα ζχει 
αναπτφξει νζα προγράμματα περιθγιςεων που περιλαμβάνονται ςτα πακζτα AI 
κακϊσ κεωρείται ότι πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τουσ. Αυτά τα προγράμματα 
περιθγιςεων ανικουν ςτθν τοπικι κοινότθτα. 
 
τιριξθ ξεναγϊν – Είναι γνωςτό ότι κάποια ξενοδοχεία χρθςιμοποιοφν μζλθ του 
προςωπικοφ και άλλα τρίτα πρόςωπα ωσ ξεναγοφσ αντί να προςλάβουν 
εκπαιδευμζνουσ ξεναγοφσ από τθν ζνωςθ ξεναγϊν. Τζτοιεσ πρακτικζσ υπονομεφουν 
κάκε προςπάκεια ανάπτυξθσ υγιϊν ςχζςεων με τθν τοπικι κοινότθτα. Χρειάηεται, 
κατά ςυνζπεια, βοικεια προκειμζνου: 
 

 Να αναπτυχκοφν και να προςφζρονται προγράμματα εκμάκθςθσ ξζνων 
γλωςςϊν 

 Να καταρτιςτεί κατάλογοσ με τουσ διαπιςτευμζνουσ ξεναγοφσ και να 
ενκαρρφνονται οι τουρίςτεσ να χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ τουσ 

 Να ενκαρρφνονται τα ξενοδοχεία να εκκζτουν αυτοφσ τουσ καταλόγουσ ςτουσ 
χϊρουσ υποδοχισ 

 Να ενκαρρφνονται οι εκπρόςωποι των ταξιδιωτικϊν πρακτορείων να παρζχουν 
ςτουσ επιςκζπτεσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ςτθ διάρκεια των ενθμερϊςεων 

 Να δθμιουργθκεί φόρουμ ςυνάντθςθσ για ξεναγοφσ και ξενοδοχειακοφσ 
υπαλλιλουσ 

 Να ςχεδιαςτεί και να δθμιουργθκεί ιςτοςελίδα τθσ ζνωςθσ ξεναγϊν και να 
εκπαιδευτοφν άτομα για τθ ςυνεχι ςυντιρθςι τθσ 

 Να αναπτυχκεί ςφςτθμα επιβράβευςθσ που κα παρζχει κίνθτρα και κα 
ενκαρρφνει τισ άριςτεσ επιδόςεισ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

 
Προϊκθςθ τθσ τοπικισ χειροτεχνίασ – Θ ζνωςθ χειροτεχνϊν του Τομπάγκο ζχει 
δϊδεκα ενεργά μζλθ. Μαηί παράγουν υφάςματα με τθν τεχνικι tie-dye, 
ηωγραφιςμζνα ςτο χζρι και μπατίκ, είδθ καλακοπλεκτικισ και άλλα χειροτεχνιματα. 
Ραροτρφνετε τουσ οδθγοφσ ταξί και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να περιλαμβάνουν 
το κζντρο χειροτεχνίασ ςτο Mt. Irvine όςο γίνεται πιο ςυχνά ςτο πρόγραμμα των 
περιθγιςεϊν τουσ. Βοθκιςτε τον ςφλλογο να προμθκεφεται μεγάλεσ ποςότθτεσ 
βαμβακιοφ τφπου Sea Island (δεν διατίκεται ςτο νθςί) κακϊσ και κρφεσ βαφζσ ςε 
πιο ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Διευκολφνετε τθ ςυμμετοχι τουσ ςε τοπικζσ εμπορικζσ 
εκκζςεισ και διαφθμίςτε τουσ ςτισ τοπικζσ τουριςτικζσ εκδόςεισ. Διδάξτε τουσ πϊσ 
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να εκκζτουν τα προϊόντα με πιο ελκυςτικοφσ τρόπουσ και οργανϊςτε εργαςτιρια 
κατάρτιςθσ για τουσ νζουσ ςτο χϊρο. 
 
Ανάπτυξθ τοπικϊν μορφϊν ψυχαγωγίασ – Στιριξθ των υφιςτάμενων προςπακειϊν 
ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ενδιαφερόμενων για τθν παροχι βοικειασ ςτθν 
τοπικι βιομθχανία κεάματοσ ϊςτε να ενιςχυκεί θ ςθμαςία του προγραμματιςμοφ 
και του επαγγελματιςμοφ. Ζνα ςθμαντικό πρϊτο βιμα πρζπει περιλαμβάνει τθν 
απογραφι των διαςκεδαςτϊν και των φορζων παροχισ υπθρεςιϊν ψυχαγωγίασ 
του νθςιοφ κακϊσ και μια αξιολόγθςθ των αναγκϊν τουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 
 

Αρίλλασ – μελζτθ περίπτωςθσ 
 

Ο Αρίλλασ είναι ζνα ιςυχο κζρετρο ςτο βορειοδυτικό άκρο τθσ Κζρκυρασ. Στον 
Αρίλλα ζχουμε ςυνειδθτοποιιςει ότι πρζπει να αλλάξουμε πλεφςθ και να πάρουμε 
τθν κατάςταςθ ςτα χζρια μασ. 
 

Οι φορείσ  
 

Πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ 
 
Στον Αρίλλα ζχουμε ζναν ιδιαίτερα ενεργό πολιτιςτικό ςφλλογο με περιςςότερα από 
120 μζλθ που διοργανϊνει πολλζσ εκδθλϊςεισ και φζρνει ςε επαφι πολφ κόςμο. 
Στο παρελκόν ζχει οργανϊςει πολλζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ μακιματα μουςικισ και 
ςυναυλίεσ, ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, μακιματα ηωγραφικισ και άλλα πολλά. Κατά τθν 
παροφςα περίοδο προςφζρει διδαςκαλία λαϊκϊν χορϊν για παιδιά και ενιλικουσ, 
μακιματα πρϊτων βοθκειϊν (ΚΑΡΑ) από τουσ τοπικοφσ γιατροφσ, μακιματα 
αεροβικισ και γιόγκα ςε εβδομαδιαία βάςθ. Επίςθσ, ο ςφλλογοσ διοργανϊνει 4 
φεςτιβάλ ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ που ςυγκεντρϊνουν 500-1.000 κεατζσ το 
κακζνα. Τα δφο τελευταία χρόνια, ο ςφλλογοσ δραςτθριοποιείται επίςθσ ςτθ 
διάκεςθ απορριμμάτων και τθ γενικι αιςκθτικι του χωριοφ. Καταςκευάςαμε 
μικροφσ καλάμουσ για τουσ κάδουσ απορριμμάτων ϊςτε να μθν είναι ςε κοινι κζα. 
Εκφράςαμε τθν αντίκεςι μασ ςτθν τςιμεντοποίθςθ τθσ παραλίασ του Αρίλλα και 
πζρυςι κακαρίςαμε και τοποκετιςαμε πινακίδεσ ςε ζνα κυκλικό μονοπάτι μικουσ 8 
χλμ. που ξεκινάει από τθν παραλία του Αρίλλα και καταλιγει ςτουσ λόφουσ πάνω 
από το χωριό. 
 
Ο ςφλλογοσ ζχει διοικθτικό ςυμβοφλιο αλλά όλεσ οι ςυνεδριάςεισ είναι ανοιχτζσ ςτο 
κοινό και επικρατεί θ νοοτροπία τθσ «άμεςθσ δθμοκρατίασ» με τθν ζννοια ότι κάκε 
γνϊμθ και αντίρρθςθ τίκενται επί τάπθτοσ και προςπακοφμε να καταλιξουμε ςε 
ομόφωνθ απόφαςθ.  Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, αλλά μετράει θ προςπάκεια. 
Τα χριματα που ςυγκεντρϊνουμε από τα φεςτιβάλ, κακϊσ και με πολλι εργαςία 
από τουσ εκελοντζσ μασ, χρθςιμοποιοφνται για τθ βελτίωςθ των υποδομϊν του 
νθςιοφ. 
 

φνδεςμοσ επιχειρθματιϊν 
 
Ο ςφνδεςμοσ ιδρφκθκε πριν από δφο χρόνια με ςκοπό τθν προαγωγι των 
ςυμφερόντων των τοπικϊν επιχειριςεων προσ τισ αρχζσ και αρικμεί περίπου 70 
μζλθ. Ο ςφνδεςμοσ ζχει οργανϊςει ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ κρατικϊν φορζων 
για τθν επίλυςθ αρκετϊν προβλθμάτων υποδομισ (οδικό δίκτυο, αποχζτευςθ, 
διάκεςθ απορριμμάτων κ.λπ.). Το 2011 και το 2012 διανεμικθκε ςτουσ τουρίςτεσ 
ζνα ερωτθματολόγιο με ςκοπό τθ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςισ τουσ όςον αφορά τον 
Αρίλλα και πολλζσ άλλεσ παραμζτρουσ.  
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Ποδοςφαιρικόσ ςφλλογοσ Αρίλλα 
 
Ο ποδοςφαιρικόσ ςφλλογοσ ςυμμετζχει ςτα περιςςότερα φεςτιβάλ και ςε άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 

φλλογοσ φίλων WiFi Αρίλλα 
 
Αυτόσ ο ςφλλογοσ που αρικμεί περίπου 20 μζλθ παρζχει επίςθσ βοικεια ςε τεχνικά 
προβλιματα. 
 
 

Corfu Beer 
 
Θ Κερκυραϊκι Μικροηυκοποιία παράγει φρζςκεσ μπφρεσ, ςφμφωνα με κάποιουσ, τισ 
καλφτερεσ ςτθν Ελλάδα. Εκτόσ από τθν οικονομικι δραςτθριότθτα και τισ κζςεισ 
εργαςίασ που δθμιοφργθςε, ζχει αναλάβει πολλζσ πρωτοβουλίεσ για τθν προϊκθςθ 
του Αρίλλα. Κάκε χρόνο διοργανϊνει φεςτιβάλ, ςεμινάρια, εκδθλϊςεισ κ.λπ. και 
φζρνει κόςμο ςτον Αρίλλα. 
 

Κζντρα διαλογιςμοφ 
 
Στον Αρίλλα υπάρχουν τρία κζντρα διαλογιςμοφ. Δφο από αυτά προςφζρουν 
πακζτα διακοπϊν πάνω από 20 χρόνια. Το τρίτο άνοιξε πριν από τρία χρόνια και 
τϊρα τα κζντρα διοργανϊνουν επίςθσ ανοιχτζσ εκδθλϊςεισ όπωσ ςυναυλίεσ και 
θμζρεσ γνωριμίασ ζτςι ϊςτε να υπάρχει επαφι με τθν τοπικι κοινότθτα. 
 

Arillas.com 
 
Αυτι θ διαδικτυακι τοποκεςία δθμιουργικθκε από τον ιδιοκτιτθ μιασ τοπικισ 
ταβζρνασ ςτον ελεφκερο χρόνο του και λειτουργεί πάνω από 12 χρόνια. Ζχει ζνα 
πολφ δραςτιριο φόρουμ και προωκεί επίςθσ τον Αρίλλα με πολφ αποτελεςματικό 
τρόπο. Ρολλά από τα μζλθ του φόρουμ (κυρίωσ Βρετανοί) βοθκοφν επίςθσ και 
ςυμμετζχουν ςτισ κοινζσ προςπάκειεσ βελτίωςθσ του Αρίλλα. 
 

GreenCorfu.com 
 
Θ πρωτοβουλία Green Corfu (Ρράςινθ Κζρκυρα) δθμιουργικθκε πριν από τρία 
χρόνια με ςκοπό τθν προϊκθςθ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ και των κερκυραϊκϊν 
προϊόντων, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ τθσ πλοφςιασ χλωρίδασ και πανίδασ τθσ 
Κζρκυρασ ςτουσ επιςκζπτεσ. Βρίςκεται ςτον Αρίλλα και ςυμμετζχει ενεργά ςτθν 
προςπάκεια προϊκθςθσ του Αρίλλα ςτον ζξω κόςμο και τθν αναβάκμιςθ των 
υπθρεςιϊν που προςφζρουμε ςτουσ επιςκζπτεσ μασ. 
 

http://arillas.com/
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Ζρευνα πελατών 
 
Τα κφρια ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ πελατϊν που πραγματοποιιςαμε είναι: 
 

 Ρολφ μεγάλοσ αρικμόσ τουριςτϊν ζχει επιςκεφκεί τον Αρίλλα επανειλθμμζνωσ. 
1 ςτουσ 2 ζχει επιςκεφκεί τον Αρίλλα πάνω από 5 φορζσ, ενϊ 1 ςτουσ 4 πάνω 
από 10 φορζσ! 

 Ο μζςοσ θλικίασ των επιςκεπτϊν ςτον Αρίλλα είναι άνω των 45 ετϊν, ταξιδεφουν 
μόνοι ι με κάποιον ςφντροφο ι φίλο, μζνουν δφο εβδομάδεσ ι περιςςότερο και 
ζχουν επιςκεφκεί τον Αρίλλα πάνω από μία φορά. 

 Οι προςδοκίεσ των επιςκεπτϊν καλφφκθκαν ςτον Αρίλλα. Ο βακμόσ 
ικανοποίθςθσ ςχεδόν όλων των επιςκεπτϊν ςε ςχζςθ με τα επιμζρουσ ςτοιχεία 
τθσ ζρευνασ όπωσ οι άνκρωποι, τα καταλφματα, τα εςτιατόρια, θ παραλία, το 
φυςικό περιβάλλον κ.λπ. ιταν πολφ υψθλόσ. Το πιο εντυπωςιακό ςτοιχείο των 
ςτατιςτικϊν δεδομζνων τθσ ζρευνασ (κατά τθ γνϊμθ μου) ιταν ότι το 96,5% των 
επιςκεπτϊν είπαν ότι κα επιςτρζψουν ςτον Αρίλλα ςτα επόμενα 5 χρόνια!  

 Αυτό που τουσ αρζςει περιςςότερο ςτον Αρίλλα είναι το ιςυχο περιβάλλον, θ 
φιλοξενία και, γενικά, θ αίςκθςθ του χωριοφ ςε αντίκεςθ με τθν αίςκθςθ ενόσ 
κζρετρου. 

 Ζνα άλλο εντυπωςιακό ςτοιχείο είναι ότι θ (μακράν) δθμοφιλζςτερθ απάντθςθ 
ςτθν ερϊτθςθ «Σι κα κζλατε να ζχει αλλάξει τθν επόμενθ φορά που κα ζρκετε 
ςτον Αρίλλα;» ιταν «Σίποτα»! 

 Οι περιςςότεροι που επιςκζπτονται τον Αρίλλα χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο και 
κάνουν τθ κράτθςθ του καταλφματόσ τουσ απευκείασ με τουσ ιδιοκτιτεσ. Αυτό 
ςθμαίνει ότι ο Αρίλλασ δεν είναι ευρζωσ εξαρτθμζνοσ από τα μεγάλα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία  

 Μετά τθ φφςθ και τθν παραλία, το καλό φαγθτό, θ πεηοπορία, τα κζντρα 
διαλογιςμοφ και τα τοπικά φεςτιβάλ κεωροφνται ςθμαντικά πλεονεκτιματα του 
Αρίλλα. 

 

Σι ζχουμε κάνει 
 
Τα τελευταία 3-4 χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί πολλζσ δράςεισ ςτον Αρίλλα: 
 Ανοιξιάτικοσ κακαριςμόσ τθσ παραλίασ. Κάκε Απρίλιο, ο πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ 

καλεί όλουσ τουσ κατοίκουσ να βοθκιςουν ςτον κακαριςμό τθσ παραλίασ για 
τθν καλοκαιρινι περίοδο. Θ ςυμμετοχι των ξζνων που ηουν εδϊ είναι μεγάλθ. 

 Οι κάλαμοι για τουσ κάδουσ απορριμμάτων πολλαπλαςιάηονται και άλλα χωριά 
ακολοφκθςαν το παράδειγμά μασ. 

 Ρρομθκευτικαμε 5 νζουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ και προγραμματίηουμε 
εκδθλϊςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ. 

 Σχεδιάηουμε να δθμιουργιςουμε περιςςότερουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ ζτςι 
ϊςτε, τελικά, να μθν ςτακμεφουν αυτοκίνθτα ςτον κεντρικό δρόμο.  

http://www.greencorfu.com/the-arillas-trail/
http://www.greencorfu.com/alternative-holidays/meditation-holidays-in-corfu/
http://www.greencorfu.com/alternative-holidays/meditation-holidays-in-corfu/
http://www.greencorfu.com/arillas-wine-festival-2012/
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 Υπάρχουν ςχζδια καταςκευισ υποδομϊν ϊςτε να γίνει ο Αρίλλασ προςβάςιμοσ 
ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

 Τα φεςτιβάλ προςελκφουν όλο και περιςςότερο κόςμο κάκε χρόνο. Φζτοσ, 
ςχεδιάηουμε να αφιερϊςουμε μία θμζρα του φεςτιβάλ που πραγματοποιείται 
τον Αφγουςτο ςε ςυηθτιςεισ ςχετικά με το παρελκόν, το παρόν και το μζλλον 
του Αρίλλα, με ζκκεςθ προϊόντων τοπικϊν παραγωγϊν, ζκκεςθ φωτογραφιϊν 
και άλλα πολλά. 

 Το Μονοπάτι του Αρίλλα διαμορφϊκθκε και χρθςιμοποιείται ευρζωσ από τουσ 
επιςκζπτεσ. Φζτοσ, κα διαμορφϊςουμε τουλάχιςτον ζνα ι και δφο ακόμα 
μονοπάτια. 

 Θ παραλία αναβακμίηεται ςυνεχϊσ με πζτρινεσ πλάκεσ, φυτά, παγκάκια κ.λπ. 

 Ρεριςςότεροι από 40 ντόπιοι κάτοικοι παρακολοφκθςαν τα μακιματα ΚΑΡΑ 
και είναι ςε κζςθ να παρζχουν πρϊτεσ βοικειεσ. Ρρογραμματίηουμε επίςθσ τθν 
αγορά ενόσ απινιδωτι και τθν τοποκζτθςι ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθν παραλία για 
χριςθ ςε περίπτωςθ ζκτακτου περιςτατικοφ. 

 Σφμφωνα με τθν ζρευνα πρζπει να υλοποιθκοφν αρκετζσ δράςεισ που κρίνονται 
απαραίτθτεσ, οπότε, μασ περιμζνει πολλι δουλειά. 

 

Πώσ λειτουργεί; 
 
Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ικανότθτα του Αρίλλα να επιτφχει τα 
παραπάνω. Φζτοσ, μετά τθν ζρευνα πελατϊν, κακορίςτθκε το όραμα που είναι 
κοινό για τουσ περιςςότερουσ κατοίκουσ του Αρίλλα. Οι κάτοικοι ςυνειδθτοποιοφν 
ότι πρζπει να μεριμνοφν για το περιβάλλον και ότι πρζπει να αναβακμίςουν τισ 
υπθρεςίεσ, τα προϊόντα και τθν εμπειρία που προςφζρουμε ςτουσ επιςκζπτεσ. Αυτό 
το όραμα αναπροςαρμόηεται ςυνεχϊσ, αλλά το γενικό πλαίςιο ζχει διαμορφωκεί. 
 
Ριςτεφω ότι αυτό το κοινό όραμα είναι πολφ ςθμαντικό. Το άλλο ςθμαντικό ηιτθμα 
είναι απλά θ επικοινωνία. Το κετικότερο ςθμείο είναι ότι όλοι οι φορείσ που 
προαναφζρονται επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, κυρίωσ με ανεπίςθμο τρόπο. Ο κόςμοσ 
ςυνακροίηεται ςτα φεςτιβάλ, τισ ςυναντιςεισ, τα ςεμινάρια κ.λπ. και μοιράηεται 
απόψεισ ςχετικά με το μζλλον του Αρίλλα. Και επειδι θ τοπικι κοινότθτα 
ςυμμετζχει ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ αυτοφ του οράματοσ, οι κάτοικοι είναι λίγο ωσ 
πολφ ζτοιμοι να ςυμβάλουν ςτθν υλοποίθςι του. Με τον ζνα ι με τον άλλο τρόπο, 
θ αίςκθςθ τθσ ςυντροφικότθτασ του χωριοφ που είχε χακεί τα χρόνια τθσ αφκονίασ 
ιδθ επανζρχεται εντονότερθ από ποτζ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII 
 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕ 
 
Στθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ μου τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2012, ςυνάντθςα και 
επικοινϊνθςα μζςω ιςτοςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ με πολλά άτομα που 
δραςτθριοποιοφνται ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ και άτομα πρόκυμα να ςυμβάλουν 
ςτθ βελτίωςθ τθσ πορείασ του τουριςμοφ ςτο νθςί. Επίςθσ, ενϊ ςυγκζντρωνα 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα διάφορα αξιοκζατα, τισ δραςτθριότθτεσ και τισ 
εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο νθςί, ςυνειδθτοποίθςα ότι, όχι μόνο 
ανακάλυπτα πολλζσ νζεσ πλθροφορίεσ παρόλο που επιςκζπτομαι τθν Κζρκυρα 
πάνω από 10 χρόνια, αλλά και ότι πολλοί από αυτοφσ με τουσ οποίουσ μίλθςα δεν 
ιταν πάντα ενθμερωμζνοι ςχετικά με όλα όςα ζχει να προςφζρει θ Κζρκυρα. 
 
Συνεπϊσ, οι πλθροφορίεσ που ακολουκοφν παρζχονται ςτο πνεφμα τθσ ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν με τουσ ανκρϊπουσ που ιρκα ςε επαφι ςτο νθςί, ζτςι ϊςτε κι εςείσ 
να τισ μοιραςτείτε με άλλουσ. Αντιλαμβάνομαι ςαφϊσ ότι αυτόσ ο κατάλογοσ δεν 
είναι οφτε κατά προςζγγιςθ διεξοδικόσ, και δεν πρζπει κεωρθκεί ότι ςυνιςτϊ αυτζσ 
τισ επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ ζναντι άλλων που μπορεί να μθν 
περιλαμβάνονται ςε αυτόν. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ είναι μόνο όςεσ ςυγκζντρωςα 
μζςω προςωπικϊν επαφϊν. Είμαι ςίγουρθ ότι, με βάςθ αυτόν κατάλογο, κα 
μποροφςε να καταρτιςτεί ζνα εκτενζςτεροσ κατάλογοσ επαφϊν. 
 
Επίςθσ, ςυνιςτϊ τθ χριςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ 
καταλόγουσ ιςτοςελίδων, πυλϊν, ςελίδων ςτο Facebook, ιςτολογίων κ.λπ. που 
προαναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ. 
 
Σαξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ 
 CV Travel, www.cvtravel.co.uk, Kate Eales (Υπεφκυνθ Επικοινωνίασ για τα Νθςιά 

του Λουνίου) 

 Ακτοπλοϊκά δρομολόγια τθν περίοδο του καλοκαιριοφ από Θγουμενίτςα προσ 
Λευκίμμθ 
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&tl=en&u=http%3A%2F%2Fw
ww.lefk immilines.gr%2F 

 Patras Travel,www.onferry.com, κρατιςεισ ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων μζςω 
διαδικτφου – e-mail napoleon@onferry.com, κ. Ναπολζων Ράτρασ 

 San Stefanos Travel – www.san-stefano.gr και www.sanstefanos.co.uk, κα. 
Νοφλα Μουηακίτθ 

 
Αξιοκζατα  

 Acordo «100% χειροποίθτα και φυςικά προϊόντα τθσ Κζρκυρασ», www.acordo.gr 
– Βαςιλικι Καροφνου 

 Αμπελϊνασ Τρίκλινο (Facebook – ambelonas_corfu) – Βαςιλικι Καροφνου 

 Το βιβλίο «Corfu Villages», http://www.corfuvillages.eu/ 

 Κερκυραϊκι Μικροηυκοποιία – Αρίλλασ –Error! Hyperlink reference not valid. 

 Perditas Glass Art – Ρερντίτα Μουηακίτθ  info@perditasglassart.com 

http://www.cvtravel.co.uk/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2Ftranslate%3Fhl%3Den%26sl%3Del%26tl%3Den%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lefkimmilines.gr%252F&h=QAQEptdFjAQF0qsmDbwJlPw2n7FaPZcFHB1To3mVZPolYRw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2Ftranslate%3Fhl%3Den%26sl%3Del%26tl%3Den%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lefkimmilines.gr%252F&h=QAQEptdFjAQF0qsmDbwJlPw2n7FaPZcFHB1To3mVZPolYRw&s=1
http://www.onferry.com/
mailto:%20napoleon@onferry.com
http://www.san-stefano.gr/
http://www.sanstefanos.co.uk/
http://www.acordo.gr/
https://www.facebook.com/#!/pages/Ambelonas_Corfu/142088489195354
http://www.corfuvillages.eu/
mailto:%20info@perditasglassart.com
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 Silvaland Equestrian & Life Enrichment Centre, e-mail: 
thesilvaproject@gmail.com και www.thesilvaproject.org  

o Horsewhispering – www.wayofthehorse.org– Franklin Levinson 
 
Καταλφματα  
Μεςιτικά γραφεία  

 Corfu Homefinders – http://www.corfupremierproperty.com/index2-gr.html, 
Νταϊάνα Γιαννοφλθ & Σοφηαν Ντάλτα, email: corfuvillasapartments@gmail.com  

 RR Real Estate & Property Letting – www.rrcorfurealestate.com – οφλα ουβά, 
email: sales@corfurealestate.com  

Καταλφματα διακοπϊν 

 Captain Homer's Studios – https://www.facebook.com/#!/pages/Captain-
Homers-Studios/136272869743652?fref=ts 

 Chandris Hotels and Resorts –Error! Hyperlink reference not valid. 
 CV Travel, www.cvtravel.co.uk, Kate Eales (Υπεφκυνθ Επικοινωνίασ για τα Νθςιά 

του Λουνίου) 

 Ελζνθ Τρικαλιϊτθ – ετοιμάηει νζα καταλφματα πολυτελείασ e-mail: 
etcorfu@gmail.com 

 Ομοςπονδία Λδιοκτθτϊν Τουριςτικϊν Καταλυμάτων Κζρκυρασ, 
http://www.oitk.gr/, Κϊςτασ Μπρεντάνοσ (Ρρόεδροσ), Ρζτροσ Κουρισ (Ταμίασ) 
– Τθλ. Γραφείου: 2661026133 

 Galini Beach Studios – Μεςογγι – ςυγκρότθμα διαμεριςμάτων – 
http://www.galinibeachstudios.com/ – Nick Prewett 

 Irene Villas, Αρίλλασ, www.irenevillas.com, Σπφροσ και Ζλενα Άνκθ 

 Ξενοδοχείο Molfetta Beach, Γουβιά, www.molfettabeach.com, email: 
info@molfettabeach.com, Ζλενα Κομπολφτθ 

 San Stefano Estate, Μπενίτςεσ, www.sanstefanoestate.com, Γ. Μάνεςθσ 

 Takis Apartments, Σιδάρι, Χριςτίνα Αυγερινοφ, e-mail: 
christianaavgerinou@yahoo.gr 

 Zambeta Apartments, Αρίλλασ, www.zambeta.com 
 
Εκδθλϊςεισ  
Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων 

 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκδθλϊςεισ και τα φεςτιβάλ κα 
ςυνζβαλλαν ςτθν προϊκθςθ μιασ καλισ εικόνασ. Στθν Κζρκυρα 
πραγματοποιοφνται πολλζσ εκδθλϊςεισ, ωςτόςο, παρατθρείται ζλλειψθ 
πλθροφοριϊν ι διατίκενται μόνο ςτα ελλθνικά. 

 Μεταξφ του Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν του Λονίου Ρανεπιςτθμίου και των 
18 φιλαρμονικϊν ορχθςτρϊν που υπάρχουν ςτθν Κζρκυρα, θ διοργάνωςθ 
μεγαλφτερων μουςικϊν εκδθλϊςεων δεν κα ζπρεπε να παρουςιάηει δυςκολίεσ. 
Για παράδειγμα, ζνασ ετιςιοσ διαγωνιςμό φιλαρμονικϊν, με διάρκεια 6 
ςαββατοκφριακα. 

 Εκπαίδευςθ και εκδθλϊςεισ Ελλινων μπάρμαν, www.beerbartender.gr, Νικολά 
αδίςθσ, email: info@beerbartender.gr  

mailto:thesilvaproject@gmail.com
mailto:thesilvaproject@gmail.com
http://www.thesilvaproject.org/
http://www.wayofthehorse.org/index.php
http://www.corfupremierproperty.com/index2-gr.html
mailto:corfuvillasapartments@gmail.com
http://www.rrcorfurealestate.com/
mailto:%20sales@corfurealestate.com
https://www.facebook.com/#!/pages/Captain-Homers-Studios/136272869743652?fref=ts
https://www.facebook.com/#!/pages/Captain-Homers-Studios/136272869743652?fref=ts
http://www.cvtravel.co.uk/
mailto:etcorfu@gmail.com
http://www.oitk.gr/
http://www.galinibeachstudios.com/
http://www.irenevillas.com/
http://www.molfettabeach.com/
mailto:info@molfettabeach.com
http://www.sanstefanoestate.com/
mailto:christianaavgerinou@yahoo.gr
mailto:christianaavgerinou@yahoo.gr
http://www.zambeta.com/
http://www.beerbartender.gr/
mailto:info@beerbartender.gr
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 MonopolisGR, διοργάνωςθ εκδθλϊςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων 
οπτικοακουςτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν ςχεδιαςμοφ εκδθλϊςεων), 
www.monopolis.gr 

 Agiotfest, http://www.agiotfest.co.uk/ και http://www.agiotfest.gr 

 Be there! Corfu Animation Festival, διεκνζσ φεςτιβάλ animation, 
http://www.betherefest.gr/ και https://www.facebook.com/betherefest  

 Γιορτι τθσ Βαρκαρόλασ, παραδοςιακι μουςικι γιορτι ςτθ κάλαςςα 

 Φεςτιβάλ Εκκλθςιαςτικϊν Χορωδιϊν, 06/04-07/04/13, το δεφτερο Φεςτιβάλ 
Εκκλθςιαςτικισ Χορωδίασ ςτθν Κζρκυρα που πραγματοποιείται ςτον Άγιο 
Γεϊργιο ςτο Ραλιό Κάςτρο και ςτο οποίο ςυμμετζχουν χορωδίεσ από όλο τον 
κόςμο. 

 Φεςτιβάλ Κλαςικισ Μουςικισ. Θ Vivienne Pittendrigh διοργανϊνει ςτθν 
Κζρκυρα ζνα μικρό φεςτιβάλ Ντιβερτιμζντι από το 1992. Ζχει προγραμματιςτεί 
ζνα Φεςτιβάλ τον Σεπτζμβριο του 2013 κακϊσ και ζνα Καλοκαιρινό Φεςτιβάλ 
Μουςικισ Δωματίου (Chamber Music Holiday and Festival) με το παγκοςμίου 
φιμθσ τςζχικο Κουαρτζτο Εγχόρδων και τον βιολίςτα Jiri Zigmund του 
Κουαρτζτου Wihan. Λεπτομζρειεσ ςτθν ιςτοςελίδα 
www.chambermusicholidays.com 

 Διεκνζσ Φεςτιβάλ Φολκλόρ, http://www.muzsaoffice.hu/index.php/en/actual-
offers/folklor-festivals/325-greece-corfu-7th-international-folklore-festival-
kerkyra-corfu-greece 

 Τα Κοντςζρτα Μουςικισ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου μποροφν επίςθσ να 
προωκθκοφν ενεργά ςτουσ τουρίςτεσ 

 The Lighthouse Community Centre, διάφορα κοντςζρτα 
 
Δραςτθριότθτεσ  

 Εκδρομζσ με ςκάφοσ – Captain Homer (ποτάμι Μεςογγισ) 
https://www.facebook.com/#!/pages/Captain-Homers-
Studios/136272869743652?fref=ts 

 Κερκυραϊκό Μονοπάτι. Ρρζπει να βελτιωκεί θ προϊκθςι του ςε πεηοπορικζσ 
ομάδεσ, ειδικότερα ωσ δραςτθριότθτα ςτθ διάρκεια των διακοπϊν εκτόσ τθσ 
τουριςτικισ περιόδου. Ενδεχομζνωσ να γίνει ςυμφωνία με ιδιοκτιτεσ 
καταλυμάτων κατά μικοσ τθσ διαδρομισ για τθν παροχι φιλοξενίασ και 
διατροφισ ςτουσ κουραςμζνουσ πεηοπόρουσ. 

 Εργαςτιρια χειροτεχνίασ. Θ Κζρκυρα ζχει τόςεσ πολλζσ παραδόςεισ και οι 
περιςςότερεσ από αυτζσ αργοςβινουν. Κα μποροφςαν να διοργανωκοφν 
περιςςότερα εργαςτιρια διδαςκαλίασ κάποιων τεχνϊν για τουρίςτεσ και 
ντόπιουσ ι τουλάχιςτον για τθν παρουςίαςθ αυτϊν των βαςικϊν τεχνϊν. 
Κάποιεσ ιδζεσ είναι θ καλακοπλεκτικι, θ καταςκευι ταπιςερί, θ οινοποιία, θ 
παραςκευι κατςικίςιου τυριοφ, θ μελιςςοκομία, θ παραςκευι ψωμιοφ και θ 
κεραμικι. Σε ζνα νθςί με μεγάλθ καλλιτεχνικι και λαϊκι παράδοςθ, είναι κρίμα 
να βλζπουμε αυτζσ τισ τζχνεσ να αργοςβινουν όπωσ και ςτο μεγαλφτερο τμιμα 
τθσ Ευρϊπθσ. Κάτι πρζπει να γίνει για τθν υποςτιριξθ των λαϊκϊν παραδόςεων. 

 Ρολιτιςτικι κλθρονομιά 
o Αςφαλϊσ, θ ιςτορικι παλιά πόλθ, οι εκκλθςίεσ του νθςιοφ, τα μουςεία 

και κζντρα τζχνθσ  

http://www.monopolis.gr/
http://www.agiotfest.co.uk/
http://www.agiotfest.gr%20info@beerbartender.gr/
http://www.betherefest.gr/
https://www.facebook.com/betherefest
http://www.chambermusicholidays.com/
http://www.muzsaoffice.hu/index.php/en/actual-offers/folklor-festivals/325-greece-corfu-7th-international-folklore-festival-kerkyra-corfu-greece
http://www.muzsaoffice.hu/index.php/en/actual-offers/folklor-festivals/325-greece-corfu-7th-international-folklore-festival-kerkyra-corfu-greece
http://www.muzsaoffice.hu/index.php/en/actual-offers/folklor-festivals/325-greece-corfu-7th-international-folklore-festival-kerkyra-corfu-greece
https://www.facebook.com/#!/pages/Captain-Homers-Studios/136272869743652?fref=ts
https://www.facebook.com/#!/pages/Captain-Homers-Studios/136272869743652?fref=ts
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o Το Καλοκαιρινό Φεςτιβάλ Μουςικισ Δωματίου με το παγκοςμίου φιμθσ 
τςζχικο Κουαρτζτο Εγχόρδων Martinu και τον βιολίςτα Jiri Zigmund του 
Κουαρτζτου Wihan. Λεπτομζρειεσ ςτθν ιςτοςελίδα 
www.chambermusicholidays.com 

 Σχολι Durrell – Αλεξίνα Άςκροφτ 

 Οικοτουριςμόσ. Καλφτερθ προϊκθςθ φυςικϊν οικοςυςτθμάτων και 
υγροβιότοπων όπωσ θ Λίμνθ Κοριςςίων και θ Λιμνοκάλαςςα Αντινιϊτθ. 

o http://www.bioporos.gr/enu-index.htm, οικολογικό αγρόκτθμα  

 Εκδρομζσ 
o Budget Ways – Μωραΐτικα, Τθλ.: 2661076768 – Αγ. Λωάννθσ, Τθλ.: 

2661072364 

 Σχολζσ ξζνων γλωςςϊν 
o Ρατρίτςια Ανδριϊτθ – Κζντρο ξζνων γλωςςϊν Ανδριϊτθ  

http://www.andrioti .com/index.php/en/ 
o Σεμινάριο ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Κα πραγματοποιθκεί ςτθν 

πόλθ τθσ Κζρκυρασ, ςτισ 20 Απριλίου 2013, ϊρα 11πμ – 2μμ (με 
διάλειμμα για καφζ/τςάι και βουτιματα). Θ ςυμμετοχι είναι 20,00€ και 
περιλαμβάνει τα υλικά για τθ διδαςκαλία παραςκευισ ελλθνικϊν 
γλυκϊν, καφζ, βουτθμάτων και βεβαίωςθ ςυμμετοχισ. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ, καλζςτε ςτο 6978248304 

 Αγορζσ. Θ δθμιουργία μιασ κεντρικισ αγοράσ ςτθν πόλθ είναι μία από τισ 
προτάςεισ που κατακζςαμε μαηί με το ςχζδιο για τθ δθμιουργία νζασ 
ταυτότθτασ. Μια κεντρικι αγορά ςτθν πόλθ που κα παρείχε τθ δυνατότθτα ςε 
επιχειρθματίεσ, αγρότεσ και καταςτιματα να πωλοφν τα προϊόντα τουσ κα ιταν 
χριςιμθ για τουσ ντόπιουσ και τουσ τουρίςτεσ που απολαμβάνουν τισ ωραίεσ 
αγορζσ. Μικρότερεσ, τοπικζσ αγορζσ κα εξυπθρετοφςαν τον ίδιο ςκοπό ςε 
μικρότερθ κλίμακα. 

o Σθμείωςθ: Μου ηθτικθκε να δϊςω κάποιεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
οργάνωςθ τζτοιων πρωτοβουλιϊν (ειδικότερα αναφορικά με νομικά και 
φορολογικά κζματα). Οι παρακάτω ιςτοςελίδεσ παρζχουν άριςτθ 
πλθροφόρθςθ ςχετικά με παρόμοιεσ πρωτοβουλίεσ κακϊσ και τθ 
δθμιουργία ςυνεταιριςμϊν για τθ ςυγκζντρωςθ πόρων και τον 
καταμεριςμό υποχρεϊςεων: 
 http://www.agr.state.il.us/farmersmarket/ 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative 

 Number 1 Bootcamp. Φζτοσ το καλοκαίρι κα ανοίξει ζνα κζντρο βελτίωςθσ 
φυςικισ κατάςταςθσ και διατροφισ (fitness bootcamp) ςτον Αγ. Γεϊργιο Ράγων. 
Ρροσ το παρόν παρζχει υπθρεςίεσ ςε κατοίκουσ τθσ Κζρκυρασ, αλλά το κζντρο 
κα λειτουργιςει ωσ κζντρο διακοπϊν για επιςκζπτεσ ζναντι πλθρωμισ. 
http://no1bootcampcorfu.com/. Εναλλακτικά, επικοινωνιςτε με τον Lee 
Chapman, No1bootcamp ςτο Facebook. 

 Silvaland Equestrian & Life Enrichment Centre, e-mail: 
thesilvaproject@gmail.com και www.thesilvaproject.org  

o Horsewhispering – www.wayofthehorse.org – Franklin Levinson 

 Διοργανϊςεισ γάμων – San Stefano Travel – Νοφλα Μουηακίτθ 

http://www.chambermusicholidays.com/
http://www.bioporos.gr/enu-index.htm
http://www.andrioti.com/index.php/en/
http://www.agr.state.il.us/farmersmarket/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative
http://no1bootcampcorfu.com/
mailto:thesilvaproject@gmail.com
mailto:thesilvaproject@gmail.com
http://www.thesilvaproject.org/
http://www.wayofthehorse.org/
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 Radio Controlled aircraft - http://www.rchotel.com/ (διακοπζσ για όςουσ 
αςχολοφνται με τον τθλεκατευκυνόμενο αερομοντελιςμό – ξενοδοχείο και 
ςχολι εκπαίδευςθσ) 

 Ολιςτικζσ κεραπείεσ 
o http://www.casa-lucia-corfu.com/index.php?lang=en, τακτικά μακιματα 

τάι τςι, γιόγκα, κιγκόνγκ και «ςωμακρόαςθσ» (bodylistening). 
Ειδικευμζνοι κεραπευτζσ προςφζρουν μαςάη, περιποιιςεισ ομορφιάσ 
και εναλλακτικζσ κεραπείεσ. Οργανϊνονται περίπατοι με οδθγό ςτθν 
παρκζνα φφςθ τθσ Κζρκυρασ. Διατίκενται υπθρεςίεσ φφλαξθσ παιδιϊν 
κατόπιν αίτθςθσ κακϊσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ για παιδιά 
όλων των θλικιϊν. Τα εργαςτιρια είναι ςυχνά και ποικίλα και 
περιλαμβάνουν από γιόγκα, τάι τςι, χορό, κζατρο και φωνθτικι μζχρι 
ελλθνικι μαγειρικι, ηωγραφικι και ποίθςθ. Οι δάςκαλοι ζρχονται από 
τθν Κζρκυρα, τθν υπόλοιπθ Ελλάδα και από το εξωτερικό και ςτα 
ςεμινάρια ςυμμετζχουν θ επιςκζπτρια ομάδα, ανεξάρτθτοι επιςκζπτεσ 
και μζλθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Φιλοξενοφνται επίςθσ ςυναυλίεσ, 
παραςτάςεισ, εκδθλϊςεισ και εργαςτιρια για τθν οικογζνεια και το 
παιδί, εκκζςεισ, ζρευνεσ, ςυνζδρια, φεςτιβάλ. Είναι επίςθσ κατάλλθλο 
περιβάλλον για οικογενειακζσ ςυγκεντρϊςεισ, γάμουσ και άλλεσ τζτοιεσ 
ςυναντιςεισ. 

o Sunbeam Reiki & Crystal Therapies, Hazel J McCully, www.reiki-and-
crystals.co.uk 

 
Σφποσ / Δθμόςιεσ ςχζςεισ / Διαφιμιςθ 

 Ραρατιρθςθ πουλιϊν 
o Ρολλοί παρατθρθτζσ πουλιϊν κ.λπ. γνωρίηουν τισ ομορφιζσ τθσ 

Κζρκυρασ, ωςτόςο, κα ιταν ςκόπιμο να ηθτιςουμε από γνωςτοφσ (ςε 
αυτό τον τομζα) δθμοςιογράφουσ να επιςκεφκοφν το νθςί και να 
γράψουν άρκρα για περιοδικά που απευκφνονται ςε φυςιολάτρεσ. Κα 
μποροφςαμε να τουσ παρζχουμε φιλοξενία, να τουσ ςυνοδζψουμε και να 
τουσ ςυςτιςουμε ςε Κερκυραίουσ ειδικοφσ (για παράδειγμα τον Αλζκο 
για ορχιδζεσ, τον Ηαν-Ριζρ για φίδια, τθν Χίλαρι για περιπάτουσ, τθν 
Τερζηα για ζργα τζχνθσ). Ζνασ πολφ ζμπειροσ δθμοςιογράφοσ του 
ταξιδιωτικοφ ρεπορτάη, ο οποίοσ αγαπάει τθν Κζρκυρα και ζχει ςπίτι 
ςτουσ Ραξοφσ, είναι ο Mark Ottaway. Ριςτεφω ότι ζχει πλζον 
ςυνταξιοδοτθκεί και ζχει αποχωριςει επίςθμα από τθν Sunday Times 
αλλά αςχολείται ακόμα ενεργά με τθν προϊκθςθ τοποκεςιϊν που 
αγαπάει, και κα μποροφςε να βοθκιςει. 

o Με τόςο πλοφςια φφςθ, ειδικά τα πουλιά, τισ πεταλοφδεσ και τα 
αγριολοφλουδα, ίςωσ αυτι θ περιοχι κα μποροφςε να διαφθμιςτεί 
καλφτερα, ειδικά θ περιοχι γφρω από τθ Λίμνθ Κοριςςίων κοντά ςτον 
Χαλικοφνα και τισ Αλυκζσ τθσ Λευκίμμθσ όπου τθν άνοιξθ ζρχονται 
φλαμίνγκο. Μςωσ κάποιοσ με γνϊςεισ ςε αυτόν τον τομζα κα μποροφςε 
να γράψει κάποιο ενθμερωτικό άρκρο για τα είδθ τθσ χλωρίδασ και 
πανίδασ τθσ Κζρκυρασ. Στθ ςυνζχεια, το άρκρο αυτό κα μποροφςε να 
διανεμθκεί μζςω διαφθμίςεων ι αποςτολισ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων 
ςε ςυλλόγουσ παρατιρθςθσ πουλιϊν ςτθν Βρετανία και τθν Λρλανδία. 

http://www.rchotel.com/
http://www.casa-lucia-corfu.com/index.php?lang=en
http://www.reiki-and-crystals.co.uk/
http://www.reiki-and-crystals.co.uk/
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o http://www.birdtours.co.uk/tripreports/greece/corfu3/may-03.htm 

 Φωτογραφικζσ υπθρεςίεσ 
o Χριςτοσ Γατισ: φωτογράφοσ ςτθν Κζρκυρα που ςυνεργάηεται με 

γραφίςτεσ και άλλουσ επαγγελματίεσ φωτογράφουσ. Ετοιμάηεται να 
δθμοςιεφςει ζνα μθνιαίο περιοδικό ςτα αγγλικά και τα ελλθνικά που κα 
περιλαμβάνει διάφορεσ επαγγελματικζσ φωτογραφίεσ του νθςιοφ, 
άρκρα και ςυνεντεφξεισ κακϊσ και διαφθμίςεισ. Στόχοσ του είναι θ 
διαφιμιςθ και προϊκθςθ του νθςιοφ και των τοπικϊν επιχειριςεων. 
Στοιχεία επικοινωνίασ: 6994862473. E-mail : xristos.gatis@gmail.com, 
Λςτοςελίδα:www.viphoto.gr, Facebook: 
http://www.facebook.com/Viphoto.gr 

o Gavin McCully – GXMCCULL Photography Services – Email: 
gxmccull@gmail.com 

 
Σαβζρνεσ / Μπαρ / Εςτιατόρια 

 Buddies Bar, Μωραΐτικα – 
https://www.facebook.com/search/results.php?q=Buddies+Bar&init=public#!/bu
ddies.bar 

 Cafe Noah – Ρωλ και Σου Τζιλορ – https://www.facebook.com/CafeNoah 

 Καφζςασ Too Music Bar, Άγ. Γεϊργιοσ, Χάριετ Λιοφμπα, 
https://www.facebook.com/pages/Kafesas-Too-Music-Bar-St-Georges-
South/292592180760952 

 Ταβζρνα του Μπάρμπα «Ρόρτα εμοφντα», ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ – Τθλ.: 
2661022658. Διακζτει επίςθσ ιςτοςελίδα ςτο Facebook Porta Remounda 
Taverna 

 Rouvas (το παλαιότερο εςτιατόριο ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ), Τθλ.: 2661031182 
 
 
Προςφορά βοικειασ: 

 Adrian Ward – ςυντονίηει τθ διαδικτυακι πφλθ Real Corfu, email: 
adrian@realcorfu.com 

 Αλζκοσ Χριςτου – ςυντονίηει τισ ιςτοςελίδεσ Green Corfu και Alternative 
Kerkyra, email: alex@greencorfu.com 

 Janet Darbey, email: jj darbey@hotmail.com 

 Στζλλα Χαχαμίδθ, υπθρεςίεσ μετάφραςθσ (αγγλικά και ρϊςικα), email: 
hahamidistella@gmail.com 

 Lesley Ann Hoy, βοθκάει τοπικοφσ επιχειρθματίεσ που δεν ζχουν ςφνδεςθ ςτο 
διαδίκτυο ι δεν ζχουν αντιλθφκεί αυτι τθν αυξανόμενθ αγορά δθμιουργϊντασ 
για λογαριαςμό τουσ διάφορεσ ιςτοςελίδεσ, προφίλ ςτο Facebook, το LinkedIn, 
το Pinterest Board και διάφορα άλλα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ που βοθκοφν 
τισ τοπικζσ επιχειριςεισ. e’Paul: info@corfuselections.com. 

 Επίςθσ, μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί τθσ μζςω τθσ ομάδασ Corfu Grapevine 
ςτο Facebook. 

o Charlotte Barry – Μόλισ ξεκίνθςε τισ ςπουδζσ ςτθν διοίκθςθ 
ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων και τα τελευταία 6 χρόνια ηει και εργάηεται 
ςτθν Κζρκυρα, και κα ικελε πολφ να αςχολθκεί με αυτόν τον τομζα. 

o Sue Crossley – Overseas Operations Manager ςτθν Olympic Holidays 

http://www.birdtours.co.uk/tripreports/greece/corfu3/may-03.htm
mailto:%20xristos.gatis@gmail.com
http://www.viphoto.gr/
http://www.facebook.com/Viphoto.gr
mailto:gxmccull@gmail.com
https://www.facebook.com/search/results.php?q=Buddies+Bar&init=public%23!/buddies.bar.3
https://www.facebook.com/search/results.php?q=Buddies+Bar&init=public%23!/buddies.bar.3
https://www.facebook.com/CafeNoah
https://www.facebook.com/pages/Kafesas-Too-Music-Bar-St-Georges-South/292592180760952
https://www.facebook.com/pages/Kafesas-Too-Music-Bar-St-Georges-South/292592180760952
https://www.facebook.com/pages/TAVERNA-PORTA-REMOUNDA/102384909812979
https://www.facebook.com/pages/TAVERNA-PORTA-REMOUNDA/102384909812979
mailto:adrian@realcorfu.com
mailto:adrian@realcorfu.com
mailto:alex@greencorfu.com
mailto:jjdarbey@hotmail.com
mailto:hahamidistella@gmail.com
mailto:info@corfuselections.com
https://www.facebook.com/groups/corfugrapevine/
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o Kerry Forides – μόλισ ξεκίνθςε μια εντυπωςιακι διαφθμιςτικι 
εκςτρατεία με αποκλειςτικό ςκοπό τθν προβολι τθσ Κζρκυρασ.  

o Michelle Litourgi - Κάβοσ 
o Maria Smyth – Ζχει εργαςτεί 15 καλοκαίρια ςτον τομζα του τουριςμοφ 

ςτθν Κζρκυρα και, ςτθ ςυνζχεια, άλλα 16 χρόνια διδάςκοντασ μακιματα 
τουριςμοφ και είναι κάτοχοσ πτυχίου Marketing in Tourism & Leisure 
Management από τθν Βρετανία. Τϊρα ζχει ςυνταξιοδοτθκεί, ηει ςτθν 
Κζρκυρα και κα ικελε να ςυμμετάςχει ςε δράςεισ αν κάποιοσ πιςτεφει 
ότι ζχει τισ απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ. 

o Linda Zafiris – Εργάηεται ςτθν Κζρκυρα πάνω από 23 χρόνια, κυρίωσ για 
τθ First Choice και τθν Thomson. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII 
 

Cardiff & Co2 
 
Αυτι θ ζρευνα εςτιάηει ςτον ρόλο των νζων μζςων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
προβολι του τουριςμοφ και τθν εικόνα τθσ πόλθσ του Κάρντιφ, πρωτεφουςα τθσ 
Ουαλίασ, μιασ μερικϊσ αυτοδιοικοφμενθσ χϊρασ του Θνωμζνου Βαςιλείου 
Εντάςςεται ςτο πλαίςιο του ςυνεκτικοφ κακοριςμοφ τθσ πρωτεφουςασ ωσ «προϊόν» 
κάτω από τθν εταιρικι ομπρζλα του ζκνουσ (Skinner, 2009), και αναγνωρίηει ότι το 
Κάρντιφ είναι μια πολυπολιτιςμικι πρωτεφουςα τθσ οποίασ θ προβολι και θ εικόνα 
ςυνδζονται άρρθκτα με τθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ και εκνικισ ταυτότθτασ τθσ 
Ουαλίασ. 
 
Με βάςθ τισ απόψεισ των Gronroos (2006) και Sheth και Uslay (2007), επικρατεί θ 
αντίλθψθ ότι ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, ειδικότερα ςε ζνα επικοινωνιακό περιβάλλον 
ςτο οποίο υπερζχουν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ο ρόλοσ του υπεφκυνου 
διαφιμιςθσ και προβολισ ενόσ προοριςμοφ δεν είναι πλζον να παρζχει αξία ςτον 
πελάτθ, αλλά αποκλειςτικά να ςτθρίηει τθ δθμιουργία αξίασ από τουσ ίδιουσ τουσ 
καταναλωτζσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθ διαχείριςθ των επαφϊν του μαηί 
τουσ.  Κατά ςυνζπεια, παρζχονται επίςθσ απόψεισ που αναλφουν τα ςυμπεράςματα 
ς’ αυτό το περιβάλλον ςτροφισ προσ τθν ζρευνα προοριςμϊν μάλλον από μια 
εμπειρικι ςκοπιά παρά από τθ ςκοπιά διαμόρφωςθσ ταυτότθτασ, μια προςζγγιςθ 
που επίςθσ αντικατοπτρίηει τθν αλλαγι ςτθν εξιςορρόπθςθ δυνάμεων μεταξφ του 
υπεφκυνου διαφιμιςθσ και προβολισ και του καταναλωτι του τουριςτικοφ 
προϊόντοσ. 
 
Το Κάρντιφ ζχει μεταμορφωκεί τα τελευταία χρόνια και ζχει ςτόχο να προωκθκεί 
ωσ ευρωπαϊκι πρωτεφουςα πρϊτθσ κατθγορίασ τθν επόμενθ εικοςαετία. Θ Cardiff 
& Co είναι ο οργανιςμόσ που ζχει αναλάβει τθν προβολι τθσ πόλθσ και ζχει ςτόχο 
να βοθκιςει το Κάρντιφ να εξελιχκεί ςε ζναν από τουσ 5 κορυφαίουσ προοριςμοφσ 
για αγορζσ, ζναν από τουσ 10 κορυφαίουσ προοριςμοφσ για ςφντομεσ διακοπζσ και 
να βελτιϊςει τθ κζςθ τθσ πόλθσ ςτον κατάλογο των 10 κορυφαίων ςυνεδριακϊν 
πόλεων του Θνωμζνου Βαςιλείου. Σε αυτό το πλαίςιο, οι βαςικοί τομείσ 
δραςτθριότθτασ τθσ Cardiff & Co περιλαμβάνουν τθ διαχείριςθ τθσ διαφιμιςθσ του 
Κάρντιφ και τθν προβολι τθσ πόλθσ ωσ τουριςτικό προοριςμό. Θ προβολι τθσ πόλθσ 
ςτα νζα μζςα είναι εμφανισ ςτθν ιςτοςελίδα Whycardiff.com, τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του Κάρντιφ που λειτουργεί ωσ πφλθ ενθμζρωςθσ όςον αφορά τισ 
επενδφςεισ, τον τουριςμό, τα ςυνζδρια, τισ εκδθλϊςεισ, τισ αγορζσ, τθν εκπαίδευςθ, 
τθ διαβίωςθ και τθν εργαςία ςτο Κάρντιφ. Μζςω των ζργων που διαχειρίηεται θ 
Cardiff & Co, θ πόλθ τϊρα προβάλλεται ςε ποικίλα νζα μζςα, ενϊ το νζο μζςο 
τουριςτικισ προβολισ τθσ εκνικισ εικόνασ τθσ Ουαλίασ είναι θ ιςτοςελίδα Visit 
Wales. Τα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ χριςθ ποικίλων νζων μζςων από 
οργανιςμοφσ εξετάηουν επίςθσ τισ ςυνζργιεσ και τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν 
παρουςίαςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ πόλθσ του Κάρντιφ και τθν εκνικι ταυτότθτα τθσ 

                                                           
2
 Skinner, H. (2012) «Cardiff & Co», 8

ο
 Διεκνζσ Συνζδριο Τουριςμοφ, Ακινα, 11-14 Λουνίου 2012. 

http://whycardiff.com/


 

116 

Ουαλίασ. Τα αποτελζςματα αμφιςβθτοφν τθν υπεροχι τθσ ζννοιασ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ ςτθν προϊκθςθ τουριςτικϊν 
προοριςμϊν (Skinner, 2005). 
 
Παραπομπζσ  
Grönroos, C. (2006) «Many to Many Marketing as Grand Theory: A Nordic School 

Contribution», ςτο The Service-Dominant Logic of Marketing, Robert F. Lusch και 
Stephen L. Vargo, eds. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 339-53. 

Sheth, J.N. και Uslay, C. (2007) «Implications of the Revised Definition of Marketing: From 
Exchange to Value Creation», Journal of Public Policy and Marketing, 26(2), ςελ. 302-
307. 

Skinner, H. (2005) «Wish you were here? Some problems associated with integrating 
marketing communications when promoting place brands», Place Branding, 1(3), ςελ. 
299-315 

Skinner, H. (2009) «The capital city as ‘product’ brand under the nation's corporate 
umbrella», ςτο: Maitland, R. and Ritchie, B. (Eds) (2009), City Tourism: National 
Capital Perspectives, Oxfordshire: CABI, Κεφάλαιο 3 
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Διαφάνεια 1  

 
Cardiff & Co 

 
Δρ. Heather Skinner 

Glamorgan Business School 
 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 2  
τόχοσ  

 

 Θ παροφςα ζρευνα εςτιάηει ςτον ρόλο των νζων μζςων 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν παρουςίαςθ του 
τουριςμοφ και τθν εικόνα τθσ πόλθσ του Κάρντιφ, 
πρωτεφουςα τθσ Ουαλίασ, μιασ μερικϊσ 
αυτοδιοικοφμενθσ χϊρασ του Θνωμζνου Βαςιλείου. 

 Εντάςςεται ςτο πλαίςιο του ςυνεκτικοφ κακοριςμοφ τθσ 
πρωτεφουςασ ωσ «προϊόν» κάτω από τθν εταιρικι 
ομπρζλα του ζκνουσ (Skinner, 2009), και αναγνωρίηει ότι 
το Κάρντιφ είναι μια πολυπολιτιςμικι πρωτεφουςα τθσ 
οποίασ θ παρουςίαςθ και θ εικόνα ςυνδζονται άρρθκτα 
με τθν παρουςίαςθ τθσ πολιτιςτικισ και εκνικισ 
ταυτότθτασ τθσ Ουαλίασ. 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 

 

Διαφάνεια 3 Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ο ρόλοσ του  
υπεφκυνου διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ προοριςμϊν 

 Σε ζνα επικοινωνιακό περιβάλλον ςτο οποίο επικρατοφν 
τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ο ρόλοσ του υπεφκυνου 
διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ ενόσ προοριςμοφ δεν είναι 
πλζον να παρζχει αξία ςτον πελάτθ, αλλά αποκλειςτικά 
να ςτθρίηει τθ δθμιουργία αξίασ από τουσ ίδιουσ τουσ 
καταναλωτζσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθ διαχείριςθ 
των επαφϊν του μαηί τουσ.  Κατά ςυνζπεια, παρζχονται 
επίςθσ απόψεισ που αναλφουν τα ςυμπεράςματα ς’ αυτό 
το περιβάλλον ςτροφισ προσ τθν ζρευνα προοριςμϊν 
μάλλον από μια εμπειρικι ςκοπιά παρά από τθ ςκοπιά 
διαμόρφωςθσ ταυτότθτασ, μια προςζγγιςθ που επίςθσ 
αντικατοπτρίηει τθν αλλαγι ςτθν εξιςορρόπθςθ 
δυνάμεων μεταξφ του υπεφκυνου διαφιμιςθσ και 
προϊκθςθσ και του καταναλωτι του τουριςτικοφ 
προϊόντοσ. 

 
UNIVERSITY OF • PRIFYSGOL 

Glamorgan  
Morgannwg 
CARDIFF  PONTYPRIDD  CAERDYDD 
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Διαφάνεια 4  

Cardiff & Co 
 

 Θ Cardiff & Co είναι ο οργανιςμόσ που προωκεί τθν πόλθ 
του Κάρντιφ. Ζχει ςτόχο να βοθκιςει το Κάρντιφ να 
εξελιχκεί ςε ζναν από τουσ 5 κορυφαίουσ προοριςμοφσ 
για αγορζσ, ζναν από τουσ 10 κορυφαίουσ προοριςμοφσ 
για ςφντομεσ διακοπζσ και να βελτιϊςει τθ κζςθ τθσ 
πόλθσ ςτον κατάλογο των 10 κορυφαίων ςυνεδριακϊν 
πόλεων του Θνωμζνου Βαςιλείου. 

 Σε αυτό το πλαίςιο, οι βαςικοί τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ 
Cardiff & Co περιλαμβάνουν τθ διαχείριςθ τθσ 
διαφιμιςθσ του Κάρντιφ και τθν προϊκθςθ τθσ πόλθσ ωσ 
τουριςτικό προοριςμό. 
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Διαφάνεια 5  
Παρουςία τθσ Cardiff & Co ςτο διαδίκτυο 

 Θ επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Cardiff & Co website – 
Whycardiff.com, λειτουργεί ωσ πφλθ ενθμζρωςθσ όςον 
αφορά τισ επενδφςεισ, τον τουριςμό, τα ςυνζδρια, τισ 
εκδθλϊςεισ, τισ αγορζσ, τθν εκπαίδευςθ, τθ διαβίωςθ και 
τθν εργαςία ςτο Κάρντιφ. Ρεριλαμβάνει ςυνδζςμουσ ςε 
μια ευρεία ποικιλία μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

 Visit Wales – θ νζα ιςτοςελίδα τουριςτικισ προβολισ τθσ 
εκνικισ εικόνασ τθσ Ουαλίασ  

 Θ παροφςα μελζτθ διερευνά επίςθσ τισ ςυνζργιεσ και τισ 
διαφορζσ ανάμεςα ςτθν προβολι τθσ ταυτότθτασ τθσ 
πόλθσ του Κάρντιφ και τθν εκνικι ταυτότθτα τθσ 
Ουαλίασ. 
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Διαφάνεια 6  
Μεκοδολογία 

 

 Τα ςτοιχεία ςυγκεντρϊκθκαν χρθςιμοποιϊντασ ποιοτικζσ 
τεχνικζσ 
1. Λεπτομερισ εξζταςθ ςχετικϊν ιςτοςελίδων 
2. Διεξοδικζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ υπεφκυνουσ για τθ 

ςτρατθγικι δθμοςίων ςχζςεων, θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν και μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ τθσ 
Cardiff & Co. 
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Διαφάνεια 13  

Βαςικζσ διαπιςτϊςεισ – ςτρατθγικι εςτίαςθ 
 

 Θ Cardiff & Co είναι ςε διαδικαςία μετεγκατάςταςθσ 
όλων των ιςτοςελίδων τθσ ςε μία πλατφόρμα. Για 
παράδειγμα, μζχρι ςτιγμισ ο ςφνδεςμοσ προσ το LinkedIn 
διατίκεται μόνο ςτθν ενότθτα «Επενδφςεισ» (οι ενότθτεσ 
«Εκπαίδευςθ» και «Επενδφςεισ» είναι ενότθτεσ που 
προςτζκθκαν πρόςφατα). 

 Αυτι θ διαφορά δεν αντικατοπτρίηει κάποια ςτρατθγικι 
απόφαςθ, αλλά προζκυψε λόγω των διαφορετικϊν 
ιςτοςελίδων που αναπτφχκθκαν ξεχωριςτά, 
χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ πλατφόρμεσ με 
διαφορετικοφσ ςυνδζςμουσ θ κακεμία κατά τθν είςοδο 
και τθν ζξοδο. 
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Διαφάνεια 14  
Βαςικζσ διαπιςτϊςεισ – φόρτοσ εργαςίασ 

 

 Θ μετακίνθςθ ςε περιςςότερα θλεκτρονικά μζςα και 
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ επθρεάηει τον φόρτο 
εργαςίασ. Μόνο 2 μζλθ του προςωπικοφ διαχειρίηονται 
τθν ιςτοςελίδα, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και όλεσ 
τισ κοινοποιιςεισ. 

 Το προςωπικό τθσ Cardiff & Co επιςκζπτεται το Facebook 
μία φορά τθν θμζρα για να ελζγξει τα μθνφματα, να 
βεβαιωκεί ότι κανείσ δεν ζχει αποςτείλει ανεπικφμθτα 
διαφθμιςτικά μθνφματα, και να ανεβάςει εικόνεσ - «ο 
κόςμοσ ανταποκρίνεται περιςςότερο ςτισ εικόνεσ» από 
ό,τι ςε ςκζτα κείμενα. 

 Το Twitter χρθςιμοποιείται ςυχνότερα ςτθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ. Για τθν ελάφρυνςθ του φόρτου εργαςίασ του 
προςωπικοφ, τα tweets ζχουν προγραμματιςτεί να 
αποςτζλλονται (χρθςιμοποιϊντασ τθν εφαρμογι Hoot 
Suite) το πρωί, το μεςθμζρι και ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ. 
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Διαφάνεια 15  
Βαςικζσ διαπιςτϊςεισ – προβλιματα ελζγχου 

 

 «Δεν μπορείσ να ελζγξεισ ποιοσ αναφζρει το όνομά ςου». 

 Το Facebook παρζχει τθ δυνατότθτα διαγραφισ 
μθνυμάτων και αποκλειςμοφ των χρθςτϊν που τα 
ζγραψαν.  

 Μζχρι ςτιγμισ, δεν ζχουν υπάρξει αρνθτικά ςχόλια ςτο 
Twitter εκτόσ από κάποια ςχόλια κατά τθσ Ουαλίασ όταν 
θ Κάρντιφ (ποδοςφαιρικι ομάδα τθσ πόλθσ) πζραςε ςτα 
playoff πζρυςι» με το βαςικό ςκεπτικό ότι θ Premier 
League είναι πρωτάκλθμα αγγλικϊν ομάδων. 
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Διαφάνεια 16 Βαςικζσ διαπιςτϊςεισ – χριςθ των κατάλλθλων εργαλείων  

ςε κάκε περίπτωςθ 
 

 Το Facebook χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν ψυχαγωγία και τον τουριςμό. 
Θ Cardiff & Co χρθςιμοποιεί αυτι τθν πλατφόρμα για τθν ανάρτθςθ 
ειδιςεων που αντλεί από οργανιςμοφσ μζλθ του, που ςυνδζονται με 
κοινά «Like». Το Facebook παρζχει ζνα μζςο κοινοποίθςθσ αυτϊν των 
ειδιςεων.  Αυτι θ πλατφόρμα «κάνει τον κόςμο να επιςτρζφει, τον 
ευαιςκθτοποιεί». Ωςτόςο, ο χαρακτιρασ του είναι κλειςτόσ, ο κακζνασ για 
τον εαυτό του, ουςιαςτικά δεν προςφζρεται για ςφνδεςθ ςε 
επαγγελματικζσ ιςτοςελίδεσ. Το Facebook γίνεται επίςθσ ενοχλθτικό 
εξαιτίασ του μεγάλου αρικμοφ μθνυμάτων και του αργοφ ρυκμοφ 
μετάδοςθσ των ειδιςεων λόγω ρυκμίςεων προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων.  

 Το Twitter ζχει ςυλλογικό χαρακτιρα. Ο κόςμοσ αναμζνει ςυνεχι 
ανάρτθςθ μθνυμάτων. Θ Cardiff & Co ζχει περίπου διπλάςιο αρικμό 
επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ από ό,τι ςτο Facebook.  

 To YouTube ιδθ χρθςιμοποιείται όπωσ το Google, για τθν αναηιτθςθ 
περιεχομζνου. Ωςτόςο, λόγω προβλθμάτων ςτο παρελκόν περί ζλλειψθσ 
ελζγχου, θ Cardiff & Co χρθςιμοποιεί μια διαφορετικι πλατφόρμα για τθν 
προβολι βίντεο, τθν «Cardiff on Show» και όχι το YouTube. Κετικό 
ςτοιχείο είναι το γεγονόσ ότι επιτρζπει ςτθν Cardiff & Co να προβάλει 
προϊόντα ςτθν ιςτοςελίδα, αλλά δεν είναι ελεφκερθ να ανεβάηει βίντεο 
όπωσ ςτο YouTube. «επιτρζπει καλφτερο ζλεγχο περιεχομζνου, αλλά 
χρειάηεται περιςςότερθ διαχείριςθ». 
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Διαφάνεια 17 Βαςικζσ διαπιςτϊςεισ – διαφθμιςτικά μθνφματα μζςω κινθτϊν 
 

 Απαιτείται θ αναβάκμιςθ από πλατφόρμεσ όπωσ το Twitter, θ 
κατάργθςθ τθσ ανάρτθςθσ ειδιςεων ςχετικά με τον οργανιςμό 
που αφορά μόνο τα μζλθ, κακϊσ και θ μετακίνθςθ ςε πιο 
ελεφκερα διακινοφμενο περιεχόμενο (crowd-sourced) 
περιεχόμενο. Επίςθσ, τo Twitter προςφζρεται περιςςότερο για 
ςυηθτιςεισ - «από τισ ανανεϊςεισ μπορείτε να δείτε ποιοσ 
χρθςιμοποιεί smartphone και ποιοσ είναι κολλθμζνοσ ςτον 
υπολογιςτι του». 

 Θ εφαρμογι Cardiff iPhone είναι βαςικά μια υπθρεςία 
καταχωρίςεων για καταναλωτζσ, όμωσ «προςφζρει επίςθσ 
προςτικζμενθ αξία ςτα μζλθ τθσ Cardiff & Co». Χριςθ τθσ 
λειτουργίασ GPS και προβολισ χαρτϊν για τθν αναηιτθςθ 
διαδρομϊν προσ εςτιατόρια / χϊρουσ ψυχαγωγίασ / εκδθλϊςεισ. 
Επίςθσ, θ εφαρμογι για iPhone είναι χριςιμθ επειδι όταν 
κάποιοσ βρει αυτό που ψάχνει ςτον χάρτθ ςτο κινθτό του, «οι 
πικανοί καταναλωτζσ μποροφν να τθλεφωνιςουν και να κάνουν 
κράτθςθ». 

 «Ο κόςμοσ που εγγράφεται ςτο Twitter είναι περιςςότεροσ», 
αρχίηει να ςυνθκίηει τθ χριςθ των hashtag από τα τθλεοπτικά 
προγράμματα. 
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Διαφάνεια 18  

Βαςικζσ διαπιςτϊςεισ – ςφνδεςμοι προσ εκνικοφσ 
οργανιςμοφσ τουριςμοφ 

 

 Θ Cardiff & co μπορεί να «αποκτιςει πρόςβαςθ» ςτθν 
ιςτοςελίδα Visit Wales ωσ «περιοχι» και να ςυνεργαςτεί 
μαηί τθσ. Θ ιςτοςελίδα Visit Wales διακζτει επίςθσ ζνα 
«καλό ιςτολόγιο» και κα φιλοξενεί υλικό που 
ςυνειςφζρει θ Cardiff & Co, θ οποία μπορεί να αναρτά 
μθνφματα ωσ επιςκζπτθσ. 

 Με τθν ιςτοςελίδα Visit Britain (και τθ Visit Wales) 
υπάρχει ςυμφωνία αναμετάδοςθσ tweet («re-tweeting»), 
βάςει τθσ οποίασ αυτοί οι οργανιςμοί κα αναμεταδίδουν 
tweet με πλθροφορίεσ ςχετικά με ςθμαντικζσ 
εκςτρατείεσ, π.χ. πότε άνοιξε θ ζκκεςθ του Dr. Who ςτο 
Κάρντιφ. 
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Διαφάνεια 19  

φνοψθ  
 

 Αν και θ Cardiff & Co απευκφνεται ςε διαφορετικά ακροατιρια 
τα οποία μπορεί να ενδιαφζρονται για το Κάρντιφ, ο ΟΔΤ 
πιςτεφει ότι θ ςυνζπεια του προϊόντοσ είναι ςαφισ. Ακόμα και 
ςε ςυγκεκριμζνεσ URL «είναι πάντοτε το ίδιο προϊόν», ακόμα και 
αν οι εικόνεσ διαφζρουν. Τα επιμζρουσ ςτοιχεία προβολισ τθσ 
Ουαλίασ είναι περιςςότερα από αυτά του Κάρντιφ, όμωσ το 
Κάρντιφ είναι ζνασ μικρόκοςμοσ τθσ Ουαλίασ. 

 Θ αποτελεςματικι χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ δεν 
αποςκοπεί μόνο ςτθν κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο οι 
καταναλωτζσ χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ πλατφόρμεσ, αλλά 
ςτο ποιεσ ςυςκευζσ χρθςιμοποιεί ο κόςμοσ για τθν πρόςβαςθ ςε 
αυτζσ. (π.χ. οι διαφθμίςεισ ςτο Facebook δεν προβάλλονται ςτα 
smartphone) 

 Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ πρζπει να προςφζρουν κάτι 
ςτουσ καταναλωτζσ – αν δεν προςφζρουν, γιατί να 
χρθςιμοποιιςει κάποιοσ μια πλατφόρμα ι κάποιεσ από τισ 
λειτουργίεσ τθσ;  

 Θ διάρκεια ηωισ διαφόρων πλατφορμϊν ιδθ ζχει αρχίςει να 
περιορίηεται ςθμαντικά. 
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Διαφάνεια 20  
υμπζραςμα  

 

 Τα αποτελζςματα αμφιςβθτοφν τθν υπεροχι τθσ ζννοιασ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ για τθν προβολι 
τουριςτικϊν προοριςμϊν (Skinner, 2005) και επιςθμαίνουν τθν 
ζλλειψθ ςτρατθγικισ εφαρμογισ και ςυντονιςμοφ των μζςων 
κοινωνικισ δικτφωςθσ ςε αυτό το πλαίςιο. 

 Ρεραιτζρω ζρευνα: επόμενα ςτάδια – ςφγκριςθ άλλων 
πρωτευουςϊν και εκνικϊν προϊόντων ςε άλλεσ χϊρεσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΜΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ 
 

Ρρόςφατθ μελζτθ του Chartered Institute of Marketing (CIM – Social Media 
Benchmark: Wave One - Autumn 2011) διαπιςτϊνει ότι, κατά τθν παροφςα περίοδο, 
οι επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν τα ακόλουκα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ: 
 

 
 

71% 

 
 

56% 

 
 

53% 

 

41% 
 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα επιςιμαναν επίςθσ ότι το επόμενο ςτάδιο όςον 
αφορά τθ χριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ από επιχειριςεισ γενικά είναι πικανό 
να περιλαμβάνει: 

 Εφαρμογζσ για κινθτζσ ςυςκευζσ 

 Αναλυτικι μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 Λςτολόγια (blogs) 

 Λδιόκτθτεσ διαδικτυακζσ κοινότθτεσ 

 Ρρόςλθψθ ςυμβοφλων αξιοποίθςθσ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 Google+ για επιχειριςεισ 
 
Αυτά τα «νζα μζςα» μποροφν να προςφζρουν: 

 Νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ Τα ιςτολόγια, θ αποςτολι άμεςων μθνυμάτων 
(ΛΜ), τα μθνφματα MMS-SMS και θ αποςτολι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων 
είναι ΤΟΣΟ ξεπεραςμζνα! 

 Νζουσ τρόπουσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ: Για παράδειγμα μζςω 
εφαρμογϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ τα Facebook, Bebo, Myspace ι 
εικονικζσ διαδικτυακζσ κοινότθτεσ όπωσ θ Second Life 
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 Νζουσ τρόπουσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν: Για παράδειγμα τα ιςτολόγια για 
αντικειμενικζσ γνϊμεσ ςυνθκιςμζνων ανκρϊπων, θ Wikipedia ωσ πθγι 
εξειδικευμζνων πλθροφοριϊν, θ αναηιτθςθ ςτο Google, ο ζλεγχοσ τιμϊν 
μζςω Amazon και eBay 

 Νζουσ τρόπουσ ψυχαγωγίασ: Για παράδειγμα θ παρακολοφκθςθ και 
προβολι βίντεο ςτο YouTube, θ ακρόαςθ προςαρμοςμζνων ραδιοφωνικϊν 
εκπομπϊν (streaming radio) 

 Νζουσ τρόπουσ διεξαγωγισ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων: Θλεκτρονικό 
εμπόριο: οι καταναλωτζσ είναι ςυνθκιςμζνοι να κάνουν αγορζσ, τϊρα 
αρχίηουν να κάνουν και πωλιςεισ μζςω των eBay και Amazon,  

 Διευκολφνουν τθ ςφςταςθ νζων επιχειριςεων: μειωμζνα ζξοδα ςφςταςθσ, 
δεν απαιτείται ζρευνα αγοράσ οφτε ςτρατθγικισ … μόνο ιδζεσ 

 
Νζα μζςα για τον τουριςμό 
«Τα εργαλεία Web 2.0 χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ από τουσ τουρίςτεσ για τθν 
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τουριςτικοφσ προοριςμοφσ και τθν 
κοινοποίθςθ των τουριςτικϊν εμπειριϊν τουσ. Το ψθφιακό περιεχόμενο που 
παρζχουν αυτοί οι τουρίςτεσ επθρεάηουν όλο και περιςςότερο τθν αντίλθψθ 
αναφορικά με προοριςμοφσ και τθ δθμιουργία εικόνασ … *επιφζροντασ+ αλλαγι ςτο 
κζμα του ελζγχου τθσ διαδικαςίασ για τθν θλεκτρονικι προβολι προοριςμϊν. 
Σιμερα, το διαδικτυακό περιεχόμενο προβολισ που προθγουμζνωσ ελεγχόταν από 
οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ είναι ςε μεγαλφτερο βακμό θ ζκφραςθ τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των τελικϊν χρθςτϊν» (Munar, 2011) 

 
Γενικζσ ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 Facebook.com 

 Myspace.com 

 Twitter.com 

 Youtube.com 

 Λςτοςελίδεσ ανάρτθςθσ φωτογραφιϊν και ταινιϊν  

 Flickr.com 

 Tripfilms.com 

 Travelistic.com 

 Digg.com 
 
«Ρολλζσ από τισ εικόνεσ ςε αυτζσ τισ ιςτοςελίδεσ ακολουκοφν μια ρεαλιςτικι 
προςζγγιςθ, χωρίσ καμία ι με ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ελζγχου. Αυτι θ μορφι 
περιεχομζνου ςυνιςτά μια αποτελεςματικι ςυνειςφορά ςτο ςχθματιςμό τθσ 
εικόνασ ενόσ προοριςμοφ. Το βαςικό περιεχόμενο και θ εςτίαςθ αυτοφ του οπτικοφ 
υλικοφ ςυνίςταται ςε προςωπικζσ εμπειρίεσ και όχι ςτα επίςθμα οπτικά ςυςτατικά 
μζρθ του προϊόντοσ» (Munar, 2011). 
 
Λςτοςελίδεσ αξιολόγθςθσ 

 TripAdvisor.com 

 Wayn.com 

 Virtualtourist.com 

http://myspace.com/
http://tripadvisor.com/
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 Gowander.com 

 Hostelz.com 

 IgoUgo.com 

 Lonelyplanet.com (Thorn Tree) 

 Travelersfortravelers.com 

 Trustedplaces.com 

 Worldreviewer.com 
 
«Ο τφποσ τθσ αξιολόγθςθσ βαςίηεται ςτθν κριτικι αξιολόγθςθ ενόσ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ ι μιασ εμπειρίασ γεγονόσ που δθμιουργεί ιδιαίτερθ ανθςυχία ςτουσ 
φορείσ παροχισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. ... Ραρόλο που θ αξιολόγθςθ δεν εςτιάηει 
ςυνολικά ςτον προοριςμό αλλά ςε ςυγκεκριμζνα τουριςτικά προϊόντα, ο ςφνκετοσ 
χαρακτιρασ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ επίςθσ ςυςχετίηει άμεςα αυτό το είδοσ 
περιεχομζνου που δθμιουργείται από τουρίςτεσ με το ςυνολικό ςχθματιςμό 
εικόνασ ςχετικά με τον προοριςμό» (Munar, 
2011). 
 
Λςτολόγια  

 travelblog.org 

 travelpod.com 

 blog.realtravel.com 

 yourtraveljournal.com, 

 worldnomads.com 

 travelpost.com 

 blogabond.com 

 iTourist.com 
 
«Μια από τισ ςθμαντικότερεσ πθγζσ πλθροφοριϊν για το ςχεδιαςμό διακοπϊν είναι 
θ προφορικι επικοινωνία (Schmallegger και Carson, 2008). Τα ιςτολόγια, τα άμεςα 
μθνφματα, οι διαδικτυακζσ αξιολογιςεισ και ςυςτάςεισ αντιπροςωπεφουν τθ νζα 
ψθφιακι μορφι τθσ διάδοςθσ πλθροφοριϊν (Litvin κ.ά., 2008; Schmallegger και 
Carson, 2008). Ο Σιγάλασ (2009, ςελ. 221) επιςθμαίνει ότι «επειδι θ πλθροφόρθςθ 
είναι το οξυγόνο του τουριςμοφ, θ χριςθ και θ διάδοςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 
ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν τουριςτικι ηιτθςθ και τθν προςφορά (Βρανά και 
Ηαφειρόπουλοσ, 2010). 
 
Θ πλειονότθτα των ταξιδιωτικϊν ιςτολογίων είναι θμερολόγια που τθροφν 
μεμονωμζνα άτομα ςχετικά με τα ταξίδια τουσ (Lew, 2007). Μπορεί να 
περιλαμβάνουν ςχόλια, προτάςεισ, ςυμβουλζσ, οδθγίεσ, χάρτεσ, φωτογραφίεσ και 
βίντεο, ςυνδζςμουσ ςε ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ και εξωτερικζσ πλθροφορίεσ, 
ςυνδζςμουσ ςε άλλεσ ςελίδεσ ταξιδιωτϊν, περιεχόμενο RSS, trackbacks, 
παρατθριςεισ, taglines (ετικζτεσ), αρχεία, μόνιμουσ ςυνδζςμουσ και blogroll – 
κατάλογοσ ιςτολογίων που τθροφν πολλοί blogger και παρατίκεται μόνιμα ςτθν 
αρχικι ςελίδα του ιςτολογίου. (Βρανά και Ηαφειρόπουλοσ, 2010). 
 

http://travelblog.org/
http://support.pathfinder.gr/pathfinder-blogs/general/trackbacks.html
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«Τα ιςτολόγια μπορεί να επθρεάηουν τθν αξιολόγθςθ τουριςτικϊν προϊόντων και τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων των ταξιδιωτϊν: «όταν κάποιοσ διαβάηει τισ 
ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ τρίτων ςε ιςτολόγια, του δθμιουργείται θ επικυμία να 
ταξιδζψει και να επιςκεφκεί τον ίδιο προοριςμό» υποςτθρίηει ο Σιγάλασ (2009, p. 
225). Οι Xiang και Gretzel (2010) επίςθσ τονίηουν τθν επίδραςθ των ιςτολογίων όςον 
αφορά τθ δθμιουργία και κοινοποίθςθ νζων εμπειριϊν, τθν αξιοπιςτία των 
ταξιδιωτϊν και τθ χριςθ ιςτολογίων ωσ πθγι πλθροφόρθςθσ (Βρανά και 
Ηαφειρόπουλοσ, 2010). 
 
Χριςιμεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ ςχετικά με τθ χριςθ μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ διατίκενται ςτισ ιςτοςελίδεσ: 

 http://www.cipr.co.uk/ 

 http://www.insidepr.ca 

 http://www.smartinsights.com/about-dave-chaffey/ 

 http://www.smbenchmark.com/the-benchmark/results-wave-
one/infographic-wave-one/ 

 http://socialmediatoday.com 

 http://hootsuite .com 

 http://klout.com/ 

 http://www.score.ly/ 

 http://www.slideshare.net/ 

 http://www.linkedin.com/groups?gid=66275 

 http://mashable.com/ 
 

http://www.cipr.co.uk/
http://www.insidepr.ca/
http://www.smartinsights.com/about-dave-chaffey/
http://www.smbenchmark.com/the-benchmark/results-wave-one/infographic-wave-one/
http://www.smbenchmark.com/the-benchmark/results-wave-one/infographic-wave-one/
http://socialmediatoday.com/
http://hootsuite.com/
http://klout.com/
http://www.score.ly/
http://www.slideshare.net/
http://www.linkedin.com/groups?gid=66275
http://mashable.com/

